
> P4: De 14e editie van Kunst tot de Nacht: zo start het culturele seizoen 2016-2017 in Alkmaar en presenteren tal van culturele instellingen hun voorproefjes 
van wat er in het nieuwe seizoen te wachten staat. De hele avond gratis (straat)theater, beeldende kunst, animatieacts, dans, film, muziek, cabaret, singer-song-
writers, exposities, dj’s en swingende bands.  

> P7: HAL 25 is tijdens Kunst tot de Nacht ge-
woon gekaapt en tot illegaal HOTEL 25 getrans-
formeerd. Mobiele slaapunits die komen & gaan 
en slaapsuites & kingsize appartementen die 
avontuur bieden dat nergens anders bestaat. 
Kortom; openbare wanorde zoals we dat in HAL 
25 gewend zijn! 

> P16 & 17: Karlijn Plunkett & Ema Najetovic von-
den dat er voor jongeren in Alkmaar behoorlijk 
wat dingen gebeuren die wel wat meer aandacht 
konden gebruiken: enter Shuffle Magazine. Een 
online jongerenmagazine dat Alkmaarders laat 
zien hoe leuk Alkmaar is en mensen verbindt. 
Nodig? Absoluut! 

> P19: Nog maar net gestart op Overstad en 
het nieuwe seizoen gaat voor FA van start. En 
programmeur Kim Beaumont heeft er zin in: film 
& food hier, een klassiekerreeks daar, verdie-
ping op dinsdag en opera op het doek. Nu al 
Alkmaars beste avondje uit in het donker. Ok 
jongens: licht uit! 

HOTEL 25
Gezonde gekte op Overstad

SHUFFLE MAGAZINE 
Voltreffer voor Alkmaarse jongeren

GRATIS VOORPROEVEN BIJ OPENING CULTURELE SEIZOEN ALKMAAR 

GRATI
S!

FILMHUIS ALKMAAR  
Veelzijdig seizoen op nieuwe lokatie

Vrijdag 9 september 19:30 Canadaplein - Kunst tot de Nacht!

Wilt u ook in deze uitgave staan met uw advertentie? Mail naar info@uitdekunstencultuurnh.nl 
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Sommige dingen doe je ieder jaar opnieuw.  Naar de opening van het nieuwe 

culturele seizoen gaan bijvoorbeeld: steeds meer steden bieden met een soort 

uitmarkt een vooruitblik van wat ze te bieden hebben. De hoofdstad deed het 

met ruim een half miljoen bezoekers en 2000 artiesten op 30 podia; ok, als je 

van kwantiteit houdt weet je dus waar je moet zijn. 

Een stad als Alkmaar zal dat aantal met hun Kunst tot de Nacht nooit halen; op 

en rond het Canadaplein passen er misschien twintigduizend? Die waaieren dan, 

al dan niet via een tuk tuk, na de opening (vrijdag 9 september 19:30) uit naar de 

bieb, het SMA, Artiance, de Gas!Fabriek, Dansstudio’s Dentro en/of Flex, Gra-

fisch Atelier Alkmaar, HAL 25, de Kunstuitleen, Filmhuis Alkmaar, het Architectuur 

Informatiecentrum Alkmaar etc. Om nieuwe dingen te ontdekken waar je in het 

nieuwe seizoen beslist heen moet. Dat het Canadaplein niet gigantisch groot is, 

is daarbij een gratis garantie op succes: Kunst tot de Nacht is leuk en gezellig en 

biedt volop gelegenheid en ruimte om kwaliteit te ontdekken...

Ook sfeervol maar dan op een andere manier is die plek in De Rijp, waar het 

charmante Museum In ‘t Houten Huis de geschiedenis toont van hoe de mensen 

van het Schermereiland leefden met, op en van het water en met de wind. 

Voor de liefhebbers van historie en van een aangenaam terug-in-de-tijd gevoel is 

het goed nieuws dat de tentoonstelling wegens succes is verlengd tot en met 16 

oktober.

Verder is september natuurlijk ook erg geschikt om op de fiets de culturele 

Paardenparade-route te doen, of tijdens een wandeling het duinlandschap en 

de natuur bij Castricum te beleven of als het wat natter is naar een voorstelling 

te gaan. Let bij dat laatste vooral op die unieke dingen die eenmalig in de regio 

zijn, zoals Mozart’s Requiem in Alkmaars Grote Sint Laurenskerk op zondag 18 

september. Of de literaire concerten in het charmante Concertgemaal in Amster-

dam-Noord op zaterdag 17 september. 

 

U merkt; wij proberen met deze krant een selectie te tonen van wat er op derge-

lijk gebied zoal te ontdekken valt boven het Noordzeekanaal. Er is veel aanbod 

en keus genoeg; als je er voor open staat ontdek je altijd wel iets nieuws. Iemand 

die u (ook) graag ergens naartoe praat is Petra Zijlstra, haar column treft u op 

pagina negen. 

Dat (kunst en) cultuur trouwens ook veel jongeren kan trekken bewijst het online 

Shuffle Magazine, Ema Najetovic praat u bij op pagina 16 & 17.

Ook leuk; kunst met korting kopen, exclusief via deze krant! Op pagina 10 en 

11 een interview met kunstenaar Wies Galjaard die niet alleen verteld over haar 

achtergrond maar ook mooie reproducties aanbiedt. En als u leest over de 

programmering van het Filmhuis Alkmaar in het interview met programmeur Kim 

Beaumont, bent u op pagina 19 zo ongeveer aan het eind van deze editie.

Voor u het weet heeft u het ineens ontzettend druk met kunst en cultuur. Geluk-

kig zijn het bezigheden die op zijn minst energie-neutraal zijn dus; ga er vooral 

op uit!

Jeroen Tier



Alkmaars 
culturele 

seizoen start 
9 september 

19:30 op 
Canadaplein

Met de 14e editie van Kunst tot de Nacht 

start het culturele seizoen 2016-2017 

in Alkmaar. Vrijdagavond 9 september 

presenteren tal van culturele instellingen 

hun voorproefjes van wat er in het nieu-

we seizoen te verwachten valt.  

Bezoekers kunnen zich laten verrassen door (straat)theater, 

beeldende kunst, animatie-acts, dans, film, muziek, caba-

ret, singer-songwriters, exposities, lekkere hapjes, dj’s en 

swingende bands. Een unieke gelegenheid om in één avond 

kennis te maken met de veelzijdigheid van cultureel Alkmaar. 

Nieuwe deelnemers

Er valt weer veel te ontdekken en beleven bij de 25 deelne-

mende instellingen aan Kunst tot de Nacht! Zo doet dit jaar 

De GasFabriek ook (weer) mee. Het Filmhuis Alkmaar zit op 

een nieuwe locatie. En nieuw is de deelname van Karavaan 

in het voormalig gebouw van V&D.

Bijzondere openingsact

Om exact 19.30 uur vindt traditiegetrouw de officiële ope-

ning plaats op het Canadaplein. De openingsact en daar-

mee dé start van het culturele seizoen in Alkmaar wordt dit 

jaar verricht door Karavaan i.s.m. theatercollectief Project 

Wildeman. Met TikTak nodigt zij iedereen uit om deel te ne-

men aan een muzikale openingsprocessie.

Zet hoofd, hart en lijf in beweging en maak samen het ritme 

van de stad, op zoek naar inspiratie, verbeelding en schoon-

heid. Met een symbolisch offer wil men het publiek verbin-

den aan elkaar, aan de stad en aan kunst en cultuur. Dus; 

sluit je aan bij de processie. Dresscode: wit. Neem je eigen 

metronoom mee, of gebruik ter plekke www.metronomeon-

line.com via je mobiel. Iedereen is van harte welkom. Kom 

op tijd!

Reisbureau

Op het Canadaplein staat ook dit jaar weer het Reisbureau, 

gespecialiseerd in reizen naar culturele bestemmingen en 

vast onderdeel van Kunst tot de Nacht. Aan de balie van de 

zeecontainer krijgt het publiek actuele reisinformatie van de

reisleiders. Laat je door de tuk-tuk (voor een kleine bijdrage) 

naar de juiste bestemming brengen of ga lopend of fietsend 

op ontdekkingstocht!

Programma

Het Kunst tot de Nacht programmaboekje is vanaf heden 

o.a. verkrijgbaar bij de 25 deelnemende instellingen en el-

ders in Alkmaar. Het volledige programma van Kunst tot de 

Nacht is ook te vinden op de vernieuwde website 

www.kunsttotdenacht.nl. 
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 TAQA Theater de Vest 

 Canadaplein 2

 1811 KE Alkmaar

De kassa is geopend van 

maandag t/m zaterdag 

van 12:00 tot 16:00 uur

 

 072 - 548 99 99

 theaterdevest.nl

 

 info@taqatheaterdevest.nl

 /theaterdevest

Paul de Munnik

Nieuw (Bob Bronshoff) 

Sjors van der Panne - 

Theatertournee 2016 - 2017 (Mark Uyl)Mini & Maxi - NU! - 

Scènefoto 3 (c) Leo 

van Velzen

Mister en Mississippi, Sjors van der Panne, 

Mylou Frencken en meer! 

Er is folkmuziek van Mister en Mississippi, rock-’n-roll 

van Vezpa, cabaret van Speelman en Speelman en ook 

zanger Sjors van der Panne verzorgt een optreden. Voor de 

bluesliefhebber treedt Barrelhouse op en zangeres Mylou 

Frencken geeft een voorproefje van haar cabaretprogram-

ma ‘Zinloos Zuchten’ met tedere liedjes en ontroerende 

verhalen. Ook zijn fragmenten te zien uit de door de pers 

lovend ontvangen muziektheatervoorstelling ‘Conversations 

with my mother’. Voor deze voorstelling schreven zeven 

auteurs en jonge toneelschrijvers een fictief of autobiogra-

fisch telefoongesprek tussen moeder en zoon en weefden 

die teksten samen tot een prachtig libretto. 

Informatiemarkt en speciale aanbiedingen 

In de foyer zijn naast een informatiemarkt ook ‘Verpleger 

van de Geest’ (een voorstelling van twee minuten voor één 

persoon) en de mini- installatie ‘De Eet-o-theek’ te bezoe-

ken. Op die vrijdagavond 9 september zijn er ook specta-

culaire aanbiedingen; voor een aantal voorstellingen kunnen 

(alleen op deze avond!) kaarten met grote korting worden 

gekocht! 

Er zijn nog kaarten! 

Niet in de gelegenheid om op 9 september De Vest te 

bezoeken? TAQA Theater De Vest biedt het komende 

theaterseizoen verrassend veel voorstellingen en er zijn voor 

een aantal data nog kaarten beschikbaar. Bijvoorbeeld om 

tijdens de decembermaand een leuke theateravond cadeau 

te doen: trakteer je familie of vrienden eens op kaarten voor 

bijvoorbeeld Mini & Maxi, de nieuwste show ‘Horror’ van 

Hans Klok, het bijzondere kerstconcert van Trijntje Oos-

terhuis in de Grote Kerk, prachtig ballet van ‘Het Zwanen-

meer’ of het soloconcert van Paul de Munnik! 

Alkmaars theater pakt uit tijdens Kunst tot de Nacht 

Nieuw seizoen De Vest start 
met gratis previews! 
Het nieuwe theaterseizoen kan beginnen. Tijdens ‘Kunst tot de Nacht’ op vrijdag 9 september, de feeste-

lijke opening van het culturele seizoen in Alkmaar op het Canadaplein, presenteert TAQA Theater De Vest 

zich in al haar facetten. Dat betekent gratis (!) voorproeven van een dwarsdoorsnede van wat er komend 

seizoen in De Vest is te zien en te horen.  

THEATERCULTUUR

Speelman en Speelman - Het moet eruit 

(Curly and Straight)

Conversations with my mother 

(Carel van Hees)

Meer informatie en

toegangskaarten

Het hele programma van Kunst tot de 

Nacht en het nieuwe theaterseizoen is 

te lezen op www.kunsttotdenacht.nl en 

www.taqatheaterdevest.nl 



2500 BITTERBALLENFONDS 

ZOEKT NUTTELOZE IDEEËN

Vrijdag 9 september 22:00 

1e pitchronde in HAL 25

 

Naast het bedrag van € 2.500,- stelt de HAL zijn locatie 

en zijn partners beschikbaar om tot een zinvolle publieke 

presentatie te komen: de HAL als broedplaats voor prille 

plannen. De jury bestaat uit allemaal munteigenaren; “wie 

betaalt die bepaalt!”. Crowdfunding en co-creatie gaan hier 

hand in hand. Je kunt nog steeds munten kopen waarmee 

je dus jurylid wordt. 

Verkoop van munten á € 25,- handje kontantje aan de bar 

van HAL 25. Of door storting van 30,- (incl. verzendkosten) 

op de bank NL92TRIO0212470965 tnv Kees Bolten ovv 

naam, en e-mailadres. 

Heb jij een fantastisch maar wellicht volstrekt nutteloos 

idee? Of heb je een nutteloos maar beslist fantastisch idee?

Meld je dan nu aan en de jury zal je uitnodigen om te ko-

men pitchen. 

De 1e voorronde is op 9 september vanaf 22:00 in het, 

door Kunst tot de Nacht, tot HOTEL 25 omgetoverde HAL 

25. Aarzel niet; dit is jouw kans een keer gebruik te mogen 

maken van HAL 25 en... wie weet pak jij die 2500 ballen! 

De Grote Finale vindt plaats tijdens Oudejaarsnacht in 

HAL 25. Aanmelden kan via info@hal25.nl met een korte 

beschrijving van je idee. 

Verdere informatie: HAL25.NL 

Pettemerstraat 15 | Alkmaar Overstad 

Kees Bolten 06 - 20134503 

of Annemiek Klever 06-12059229 

HET BITTERBALLENFONDS 

Dit fonds is in het leven geroepen toen de Alkmaarse HAL 25 exact 2500 dagen 

bestond. Tijdens dit jubileumfeest werd de eerste munt geslagen door wethouder 

Anjo van de Ven. Doelstelling is om mensen met een wellicht volstrekt nutteloos 

idee een platform te bieden. 

De prijs van € 2.500,- wordt gefinancierd middels de verkoop van de zogenaamde 

2500 FONDS-munten ter waarde van € 25,-. 

HAL 25 verdubbelt de inleg!

HOTEL

25
EENMALIGE AANBIEDING

HAL 25 - de oplossing? 

Vrijwel naast het Noordhollandskanaal is het Alkmaarse HAL25 een wonderlijke combi-

natie van industriële vormgeving, groengeurende tuinen en huiselijke knusheid. 

Een inspirerende plek waar kunstenaars en culturele ondernemers werken aan innova-

tieve projecten en nieuwe impulsen geven aan Overstad. Het brengt leven, creativiteit, 

economische bedrijvigheid en geeft kleur aan Alkmaar. Er ontstaan nieuwe verbanden 

en samenwerkingsvormen, bijvoorbeeld met andere gebruikers van deze lokatie zoals 

Artiance, Fablab de Kaasfabriek, filmhuis het Moment, de Asfalttuinen & Voedselbank, 

Ijzerwerker Vuur in Staal, het Creatorium, de TL-krant, de KunstReserveBank en indivi-

duele kunstenaars. Het geheel is meer dan de som der delen. 

Meedoen kan altijd en op allerlei manieren; congressen, workshops, uitvaarten, 

dansavonden, theatervoorstellingen, kunstprojecten, filmfestivals, voedselfestivals, 

foto-shoots, danstrainingen, schilderprojecten, filmopnamen, kunstpresentaties, etc. 

HAL 25 beschikt over een lounge, twee bars, een restaurant, 2 minibioscopen, een 

café, een vrije vloer van 1.000 m2 én een buitenruimte van ruim 5.000 m2 met fantas-

tisch uitzicht op de skyline van Alkmaar-centrum.  

Informeer naar de mogelijkheden. 

Mail naar info@hal25.nl of bel 06 20 13 45 03

HAL 25 is tijdens Kunst tot de Nacht ge-

transformeerd in een luxe 1 sterren hotel.

Kamers (speciaal ingericht door kunstenaars) 

inchecken vanaf 17:00:

- Een 3-tal mobiele slaapsuites in de HAL á 100,- 

  creator: Steven Hoes met ‘HET SLAAPT’ 

  creator: Michiel Bakkum met ‘STICKY FINGERS’  

  creator: Jozef met ‘TIJDLOOS’

- Een uitzonderlijke bruidsuite met kingsize bios plus   

  fles champagne á 145,- (gereserveerd)

  creator: Frederieke Jochems met ‘25’ 

- In de lounge Stefan Yordanov met ‘‘Europa, 

  mon amour”

- Voor een snelle slip is er tevens de 

  30 minuten-service in onze speciale 

  datingroom á 1,- p/m 

KEUKEN VANAF 17 UUR OPEN

Onze keuken is berucht.

Bijzondere warme happen - De dames van ProeV met een 3-gangenmenu 

(reserveer via info@hal25.nl), Vers met Beste Burgers uit de container en 

Kees met illegale Indiahap.

Katja’s ontbijtjes van het Alkmaars Koffiehuis - zaterdagochtend van 9 tot 12 uur 

samen met de hotelgasten en personeel aanschuiven voor 10,-

 

Diverse animaties

Roomservice met Doris en Liza, continental ontbijtje van Katja, welness met 

Bodine, in de hot tub bij Gerbrand, massagesalon Hanneke, enzovoort. 

Entertainment middels theater van Artiance, live muziekoptredens van Alfon Oeki, 

Orchestra Partout én DJ’s met als gastvrouw Dynamiek

Casino en escortservice zijn uit ons dienstenpakket gehaald vanwege 

gemeentelijke zorg over openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid

* UNIEK EENMALIG DE GROTE BITTERBALLENSHOW *

De grote zaal van HOTEL 25 is die avond het toneel van de landelijke wedstrijd van 

het BITTERBALLENFONDS  De 1e ronde met een pitch van de meest nutteloze 

ideeën!!! Showmaster BJ, berucht en berooid, zal deze bonte avond aaneenpraten 

met zijn lieftallige assistente Leoni (dan bijna uitgeteld)

Algemene info:

* inchecken hotel vanaf vrijdag 17:00

* kamers vanaf 100,- incl. ontbijtje/welkomstdrankje

* kamerboekingen via info@hal25.nl

* geen pin, alles handje kontantje

* verblijf en gebruik in HOTEL 25 is geheel 

  voor eigen rekening en risico

* dit is GEEN ANWB goedgekeurd bondshotel !!!

* honden, roken & fietsen: buiten!

* alles onder voorbehoud

Partners van HOTEL 25 zijn Mammoet Matrassen, 

Mors Systeemplafonds en Bert’s Beddegoed

Dit is je kans
Pak die prijs van

€ 2.500,-

Eerste illegale hotel in Overstad!

EINDE INGEZONDEN MEDEDELING (NAAR WIJ DACHTEN)
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Een nieuw cultuurseizoen gaat 
van start…ik kijk ernaar uit!

Petra Zijlstra

Kunst & cultuurliefhebber 

en ondernemer in Alkmaar

De vakantie is voorbij en ik ben benieuwd wat Alkmaar en onze 

regio te bieden heeft het komend seizoen; wat kunnen we in de 

theaters en musea gaan zien? 

Vrijdagavond 9 september kan iedereen bij Kunst tot de Nacht 

vast een voorproefje krijgen van alles wat er in Alkmaar komend 

seizoen vertoond gaat worden. Op hun website www.kunst-

totdenacht.nl is het complete programma al te downloaden. In 

Amsterdam mag de Uitmarkt dan veel groter zijn, in Alkmaar is 

Kunst tot de Nacht altijd erg leuk en gezellig!

Alkmaar is sowieso (volgens mij, en ik ben niet de enige!) een 

relatief onontdekte parel; we hebben een erg mooie en gezellige 

binnenstad met veel nieuwe en leuke horeca, fijne en zonnige 

terrassen, een mooi en afwisselend aanbod van kunst & cultuur 

en prima parkeerfaciliteiten. En veel goede en verschillende 

soorten winkels; naast de landelijke ketens is er een goed en 

divers aanbod van kleinere zelfstandige zaken, waarvan de 

eigenaren hun best doen om de nieuwste & mooiste collecties 

en spullen naar Alkmaar te halen. Dit maakt Alkmaar leuk en 

interessant voor allerlei korte en langere trips. En alles is er op 

loopafstand!

Eind september dient zich een volgend hoogtepunt aan; het Ste-

delijk Museum Alkmaar brengt dan een tentoonstelling over de 

schilder Caesar van Everdingen. Het werk van deze Alkmaarse 

grootmeester van het Hollands Classicisme wordt gerekend tot 

de top van de zeventiende-eeuwse schilderkunst. Dat weten ze 

trouwens op veel plekken al wat langer dan wij in Alkmaar want 

veel van zijn schilderijen worden van overal ter wereld (alleen 

voor deze tentoonstelling) terug naar Alkmaar gebracht. Net zo’n 

topper als Picasso dus, deze van Everdingen, alleen (ten onrech-

te) wat minder bekend in Nederland.

Als liefhebber van mode wil ik ook graag zien hoe mooi hij 

fluwelen en glanzende stoffen op het doek schilderde, want 

zijn grootste talent was zijn vermogen om stoffen en texturen 

overtuigend weer te geven. Ook was hij een grote meester in het 

schilderen van handen, men zegt wel dat aan de manier waarop 

een schilder handen kan weergeven je kunt zien hoe groot zijn 

talent is.

Ook ben ik erg nieuwsgierig hoe de speciale stofcreaties van 

de Nederlandse modeontwerper Edwin Oudshoorn er uit zien. 

Edwin is bekend om zijn rijke stoffen en historisch geïnspireerde 

couture en brengt, is mij verteld, in de tentoonstelling een ode 

aan Caesar van Everdingen door ‘op subtiele wijze met enkele 

creaties een eigentijdse vertaling te geven van de meesterlijke 

stofuitdrukking waar Van Everdingen faam mee verwierf.’

Kijk, dat wil ik dan graag zien en ik hoop u ook!

     Alkmaar is 
sowieso een relatief 
 onontdekte parel ”

COLUMN

21
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“Het overviel mij nogal... De plotselinge drang om te gaan schilderen, kleuren 

de wereld in te werpen. En toen het eenmaal daar was begreep ik niet hoe het 

zo lang had kunnen duren. Ik had het te druk met het leven, was rusteloos, 

roekeloos, reisde de meeste tijd, was altijd onderweg.”

KUNST

Het hoe & waarom 
van de kunstenaar

Wies Galjaard

“Ik daagde altijd het leven uit, maar toen ik 

mijn penselen vond zag ik daar de uitdaging; 

mijn schreeuw om expressie had een basis 

gevonden. Dat gebeurde in een hutje in Hawaii, 

op Maui, aan de rand van een berg met uitzicht 

op de oceaan. Er was geen weg meer terug, 

overal zag ik kleur en vorm en structuur. Ik had 

slapeloze nachten van de overweldigende in-

spiratie, alsof ik geen tijd te verliezen had. Alles 

moest wijken. Ik had een missie!”                               

                                                      

Bezieling

“Ja, kunst intrigeert mij mateloos. Enerzijds om-

dat ik niet anders kan dan het te maken: wat ik 

zie of voel wil ik omzetten in iets om aan te dra-

gen of om duidelijk te maken. Anderzijds door 

de enorme impact die kunst heeft en door de 

hele geschiedenis heen heeft gehad : kunst uit 

oudheden verteld ons hoe het leven van toen 

er uit zag. Kunst is dus van de samenleving en 

daar onlosmakelijk mee verbonden; de invloed 

is groter dan menigeen kan vermoeden.” 

 “Altijd zijn er kunstenaars geweest die zich 

zodanig hard maakten voor een mening die zij 

op kunstzinnige wijze tot expressie brachten, 

dat zij mensen tot een revolutie konden bewe-

gen. Zij waren de rebellen die ogen openden, 

bewustwording veroorzaakten, mensen lieten 

nadenken, conditioneringen blootlegden; 

kunstenaars als Ai Weiwei bijvoorbeeld.  Ook 

kunstenaars die zich niet mengen in dit soort 

zaken en simpelweg hun bezieling tot expressie 

brengen door een mooie bloem of kleur weten 

mensen zo enorm te raken, dat is onmetelijk. 

Dat vind ik zo prachtig!”

Revolutie

“In eerste instantie ging ik aan het werk op 

voornamelijk canvas, soms hout, met acryl en 

olieverf. Toen ik een tijdje in Spanje woonde 

heb ik materialen verwerkt uit de natuur; het 

zand uit de bergen, de palmvellen van de stam, 

de omgeving was eindeloos inspirerend. Toen 

ben ik aan de slag gegaan met een project 

wat als een bliksem uit de hemel mijn alles 

trof en waar ik echt alles aan gegeven heb... 

Zoals velen met mij werd ik geraakt door allerlei 

zaken die om mij heen gebeurden. Berichten 

van geweld, angst en ellende. Het zette 

mij tot nadenken; hoe is zoiets nou om te 

buigen? Vroeger geloofde ik in weerstand, in 

revolutie, maar nu zie ik dat iedere revo-

lutie tot nog meer ellende leidt. Dat weer-

stand de ander tot nog grotere inzet aanzet.                                                                                

Wat ik van de daken wil schreeuwen, is dat wij 

als simpele burgers wel degelijk iets kunnen 

doen. Een revolutie beginnen, door vanuit liefde 

KUNST

te reageren. Vooral daar waar met angst gestrooid wordt. 

Iedereen kan voor zichzelf uitvinden wat dat inhoudt maar 

...we dragen allemaal liefde en de wil om iets moois te 

betekenen voor een ander. Luister naar díe stem. Vanuit die 

inspiratie ben ik mijn project Go-Rebel gestart en daarmee 

maak ik voornamelijk vrouwelijk schoon. De reden daarvoor 

is dat ik geloof in balans. De ellende die wereldwijd plaats-

vindt, heeft veelal te maken met de disbalans; dat de één 

zich beter voelt dan de ander, de ander niet als volwaar-

dig gezien wordt. Op het gebied van religie, huidskleur of 

sekse. Daar waar vrouwen het meest worden onderdrukt, 

heerst de meeste armoede en geweld. Daar waar vrouwen 

het meest ‘vrij’ zijn en zichzelf tot uitdrukking kunnen bren-

gen, is de meeste welvaart en vrede: daar is balans, yin en 

yang die samenwerkt.” 

“Met mijn werk wil ik een ode brengen aan de schoonheid 

van de vrouw. Als kunstenaar wil ik, in alle facetten, deze 

schoonheid de wereld in brengen.” 

 Ja, kunst intrigreert 
    mij mateloos ”

GO REBEL!

Speciaal voor de lezers van UITDEKUNST>CULTUUR-NH biedt Wies Galjaard twee werken uit haar 

Go Rebel collectie aan met 20% korting. 

In een oplage van elk 25 maakte Wies deze reproducties via de vrij nieuwe Giclée techniek. Deze 

manier van kunstreproductie wordt beter gewaardeerd dan een litho of zeefdruk en heeft een 

houdbaarheid en lichtechtheid van ruim 75 jaar en wordt voorzien van een certificaat van echtheid.

Geef uw keuze met uw adresgegevens door via info@uitdekunstencultuurnh.nl 

of bel Jeroen Tier op 06 17 438 394.

Uw bestelling zal gratis bij u thuis worden afgeleverd. 

Meer werk van Wies Galjaard kunt u bekijken op www.go-rebel.com

Wies doneert 10% van de opbrengst aan www.becausewecarry.org.

Een stichting die wekelijks teams van vrijwilligers naar Lesbos brengt om daar mensen op de vlucht 

te helpen. Dat doen ze zonder overheadkosten: de teams van vrijwilligers zorgen voor hun eigen 

sponsoring van vlucht en verblijf. Elke gedoneerde euro komt zo rechtstreeks bij zijn doel terecht.

Share

“To share your weakness is to 

make yourself vulnerable, To 

make yourself vulnerable is to 

show your strenght" 

- Criss Jami

Giclée op zwart MDF met 

ophangsysteem. 

Limited edition 25 stuks. 

Formaat 40x40 cm. 

UITDEKUNST-prijs 

van € 250,- voor € 200,-

Go Rebel White

"I love to see a young girl go 

out and grab the world by the 

lapels. Life's a bitch. Yo've got 

to go out and kick ass" 

- Maya Angelou 

Giclée op zwart MDF met 

ophangsysteem. 

Limited edition 25 stuks. 

Formaat 30x30 cm.

UITDEKUNST-prijs 

van € 250,- voor € 200,-
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Het water op

De arme veengrond dreef veel bewoners in de loop der 

eeuwen het water op. Ze werden Oostzeevaarders, haring-

vissers en walvisjagers. Maar ook thuis verdienden reders, 

kooplui, touwslagers, kuipers en andere ambachtslieden 

hun brood met de scheepvaart. Dat zien we terug in vaste 

opstelling en in de, meestal twee per jaar, actuele ten-

toonstellingen. Ook belangrijk: het museum is bijzonder 

toegankelijk, educatief en kindvriendelijk. Het is gevestigd 

in een voormalig Wees- en Armenhuis uit het midden van 

de achttiende eeuw.

Authentieke voorwerpen

Binnen is een uitgebreide collectie te zien van objecten 

uit De Rijp en de omgeving; authentieke voorwerpen en 

audiovisuele presentaties vertellen over het leven op het 

Schermereiland. 

De vaste opstelling illustreert de vijf essentiële thema’s uit 

de regionale geschiedenis: 

 - Werken op het water 

 - Houten huizen & Branden 

 - Doopsgezinden 

 - Dagelijks leven 

 - Molens & Leeghwater.

Naast deze permanente opstelling organiseert het mu-

seum wisselende tentoonstellingen over aanverwante 

onderwerpen uit de lokale en regionale geschiedenis en uit 

de actualiteit. 

Buiten 

Een van de vele charmes van dit museum is het zonnige 

terras, met binnen een koffiebalie met (het is een klein 

museum) zelfbediening. Onze tip is om het bezoek aan het 

museum te combineren met een vaartocht met het histori-

sche beurtschip de Maria-Lijntje vanuit de oude haven van 

de haringschepen in De Rijp.Er zijn verschillende moge-

lijkheden, zoals een vaararrangement naar het Fort bij 

Spijkerboor met een rondleiding in het fort, of bijvoorbeeld 

een bezoek aan de Museummolen in Schermerhorn. 

Op verzoek levert men hiermee maatwerk zodat uw dagje 

uit compleet naar uw wens kan worden ingericht. Dat geldt 

zowel voor het aanvangstijdstip als de bestemming.

Actuele tentoonstellingen

Op dit moment zijn er twee tijdelijke tentoonstellingen in 

het museum. De uiterst belangrijke rol van de windmolen 

in de historie van het Schermereiland is te zien in:

Leven van de wind

Molens van het Schermereiland

De windmolen droeg in hoge mate bij aan de bloei van de 

dorpen Graft en De Rijp. Vanaf het begin van de17e eeuw 

zijn er bij elkaar ca. 80 polder-, koren- en industriemolens 

werkzaam geweest op het Schermereiland en in de aan-

grenzende Starnmeerpolder. 

De industriemolens waren vooral hennepkloppers, hout-

zaagmolens en oliemolens.  Toen in 1612 het Beemster-

meer werd drooggelegd, werd de molen ook in de water-

beheersing een normale zaak. De Eilandspolder, de polder 

CULTUURHISTORIE 

Museum In ’t Houten Huis
Alleen het dorp De Rijp is al mooi genoeg om een aantal uren te slenteren, zitten en kijken. De sfeer 

van weleer vindt u ook terug in het museum want In ‘t Houten Huis biedt een overzicht van de rijke 

historie van het Schermereiland en haar bewoners. 

Mijzen, de Starnmeer en de vele kleine dieper gelegen 

meertjes als Noordeindermeer, Graftermeer en Sapmeer 

werden met poldermolens bemalen. 

In de tentoonstelling wordt er over elke groep molens alge-

mene informatie gegeven. Het museum brengt dit in beeld 

met oude plattegronden, afbeeldingen, molenmodellen, 

objecten, taferelen van o.a. van een zeilmakerij en (eind) 

producten. 

Om ook kinderen te leren begrijpen wat de invloed is 

geweest van de windmolens wordt veel aandacht besteed 

aan jeugdeducatie met een eigen spel-leerprogramma.

Huidige landschap

In de galerij hangen twaalf foto’s, gemaakt door Gervien 

Pielage. Zij illustreren wat er anno 2016 in het landschap 

nog te zien is van de tachtig, polder-, koren- en industrie-

molens, die er in de loop der eeuwen op het Schermerei-

land en in de Starnmeer hebben gestaan.

Een enkele keer een complete, functionerende molen. Va-

ker zie je alleen een maalsteen, een fundering, een vreemd 

slootje of een plaatselijke verbreding van een dijk. In de hal 

staat een model van de wipwatermolen van Obdam; dit 

werkend model werd vervaardigd door Nic. Bommer uit 

De Rijp.

De tentoonstelling en de nevenactiviteiten zijn te 

beleven t/m 16 oktober 2016

Welgelegen in de Eilandspolder 

De geschiedenis van de tuinderijen 

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Camping 

Tuinderij Welgelegen in Graft is deze tentoonstelling, gewijd 

aan de voormalige tuinderijen van de Eilandspolder, in de 

dependance van het museum te zien, het Grafter raadhuis.

Na het instorten van veel nering rond de visserij werd door 

veel Grafters met kleinschalige tuinbouw het brood ver-

diend. Dus: met de tuindersvlet naar de veenakkertjes om 

te spitten, zaaien en oogsten. De producten, zoals aardap-

pelen, bonen en augurken, werden via de Rijpersluis naar 

de veiling getransporteerd.

In de tentoonstelling is veel aandacht voor de tuinders, de 

manier van werken, het typische tuindersgereedschap, de 

namen van de akkertjes, de bloei en ondergang van deze 

regionale historie. Te zien tot en met 16 oktober.

Openingstijden

Van 17 april t/m 31 mei 

dinsdag t/m zondag   13 - 17 uur

Juni, juli en augustus 

dinsdag t/m zondag   11 - 17 uur

Van 1 september t/m 18 oktober 

dinsdag t/m zondag   13 - 17 uur

Van 19 oktober t/m 16 april 

zondag     13 - 17 uur

Entreeprijzen 

Volwassenen    € 3,90

Jeugd 4 tot en met 16 jaar   € 1,50

Groepsprijs volwassenen (v.a. 10 pers.) € 3,00

CJP     € 1,50

Museumkaart en Vrienden van het museum gratis

Het entreebewijs geldt ook voor het Raadhuis Graft.

Toegankelijkheid

Het museum is rolstoelvriendelijk ingericht en heeft 

een rolstoel beschikbaar. Er is ook een invalidentoilet 

aanwezig. Er is een ringleiding voor slechthorenden.

Rondleidingen

Rondleidingen op afspraak het hele jaar door 

(dus ook buiten de openingstijden).               

De kosten zijn € 15,- (exclusief toegang).

Foto: P. Eggers

Museumboot Maria-Lijntje

Terras museum

Molen De Liefde bij De Rijp, ca. 1819

De tentoonstelling is wegens 
succes verlengd t/m 16 oktober 2016!
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Koop een kolom!
Voor slechts € 37,50

Ideaal voor een aankondiging van uw 

evenement, opening van uw galerie, 

veiling van kunstwerken of soortgelijke 

happening. Of omdat uw muziekinstru-

ment te koop is, uw kunstkring jubileert 

of omdat u andere mededelingen wil 

doen over kunst & cultuur.

Er is 5,5cm bij 6cm ruimte voor uw foto 

en er passen zo’n negentig woorden in 

een kolom van 175mm hoog en 60mm 

breed.

Meer dan genoeg voor een koptekst en 

info zoals uw openingstijden, adres en 

telefoonnummer, websiteadres, e-mail-

adres & Facebookadres. Ik zeg: doen!  

Koop een kolom!
Voor slechts € 37,50

Misschien schrijft u wel gedichten en 

kunt u ze nergens publiceren? Doe dat 

dan hier voor € 37,50 per kolom en wie 

weet zit u straks bij DWDD. 

Dat wil u niet? Dan blijft u toch lekker 

alleen hier publiceren; mijn idee! U kunt 

een kolom nemen voor uw mooiste 

gedicht, of een halve pagina met vier 

kolommen voor vier van uw beste ge-

dichten.

Heeft u een lade vol gedichten thuis? 

Neemt u toch de hele pagina met acht 

kolommen? Gelijk heeft u!
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Requiem van Mozart
In september presenteren Het Balletorkest en Toonkunstkoor Amsterdam het 

Requiem van Mozart in twee prachtige monumentale kerken. Dit bijzondere

muziekstuk wordt ten gehore gebracht door maar liefst 150 koor- en 

orkestleden, onder bezielende leiding van dirigent Matthew Rowe.

Het Requiem, bij het grote publiek bekend door de film ‘Amadeus’, wordt inmiddels tot de 

meest geliefde en gewaardeerde werken van Mozarts gehele oeuvre gerekend. Het was het 

laatste stuk waaraan de jonge componist nog voor zijn dood geschreven heeft, zonder het 

zelf af te kunnen maken. Schreef hij hiermee zijn eigen dodenmis? Mozart roept in noten 

gevoelens van rouw, angst en verdriet op. Maar tegelijk ook hoop, licht en schoonheid. 

Onder de bezielende leiding van Matthew Rowe brengen Toonkunstkoor Amsterdam 

en Het Balletorkest het stuk tot leven.

Solisten: Machteld Baumans (sopraan), Helena Rasker (alt), 

Marcel Reijans (tenor) en Frans Fiselier (bas). 

Het Balletorkest is de trotse begeleidingspartner van Het Nationale Ballet en het Neder-

lands Dans Theater. Beide gezelschappen behoren tot de wereldtop. Het Balletorkest is 

dienstbaar aan de podiumperformance van de dansers en verbindt muziek en dans tot een 

betoverende ervaring.  Matthew Rowe werd in 2013 aangesteld als chefdirigent van Het 

Balletorkest en music director van Het Nationale Ballet. 

Toonkunstkoor Amsterdam is een toonaangevend concertkoor dat de grote koorwerken 

afwisselt met intieme programma’s. Het koor kent een rijke geschiedenis met repertoire van 

Sweelinck tot nu en bijzondere aandacht voor de grote hedendaagse koorwerken. Sinds 

2003 staat het koor onder leiding van Boudewijn Jansen.

Requiem van Mozart: 

Zondag 18 sept. 14:30 uur | 

Grote Sint Laurenskerk, Koorstraat 2 Alkmaar 

Vrijdag 23 sept. 20:30 uur | 

Dominicuskerk, Spuistraat 12 Amsterdam

Bestel tickets a € 29,50 via 

www.taqatheaterdevest.nl (Alkmaar) 

www.hetballetorkest.nl (Amsterdam)

Het Balletorkest verzorgt ook samen met het Toonkunstkoor Amsterdam de muziek van de 

voorstelling ‘Hollandse Meesters’ van Het Nationale Ballet (14 t/m 25 september). Onderdeel 

daarvan is de choreografie van Toer van Schayk (getiteld Requiem), op muziek van Mozart’s 

requiem. Daarnaast worden er werken van Hans van Manen en Rudy van Dantzig uitgevoerd 

(zie ook www.operaballet.nl).

Foto: Inga Pow
lleit
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Terwijl zij het toevallig net eens waren dat er juist wel mogelijkheden zijn; echt plenty dingen die 

bruisen en initiatieven die goed lopen. Ze hadden wel het vermoeden dat nog niet alles goed genoeg 

opvalt. Zo ontstond Shuffle Magazine: een online jongeren magazine dat Alkmaarders laat zien hoe 

leuk Alkmaar is en mensen verbindt. Ze willen dat Shuffle Magazine hét online platform gaat worden 

voor creativiteit en mening en dat het jongeren zal inspireren, informeren en ook tot lachen aanzet. 

Inmiddels zijn er op www.shufflemagazine.nl vijftien maandelijkse edities verschenen waar meer 

dan honderd Alkmaarse jongeren aan meegewerkt hebben. Sommigen door artikelen te schrijven, 

anderen door ze na te kijken of te redigeren. Van A tot Z is het een Alkmaarse productie: Suzanne 

Beaumont van het Alkmaarse Beaucreative doet de vormgeving, en ze gebruiken werk van lokale 

kunstenaars om de bladzijden mee te vullen. Ruim twintig jonge redacteurs dragen onderwerpen aan 

die ze zelf interesseren en Alkmaar in willen sturen. Dat maakt het ontstaan van iedere nieuwe Shuffle 

dynamisch en aantrekkelijk voor andere jongeren in de stad; een doelgroep die nogal eens moeilijk te 

bereiken is. 

Ooit zaten de Alkmaarsen Karlijn Plunkett en Ema Najetovic aan de eettafel 

te mokken dat er mensen zijn die Alkmaar niks vinden en dat er niets voor 

jongeren zou zijn – nou ja zeg; wtf! 

Shuffle Magazine, hét 
online podium voor 
mening en talent!

Organisatie

Karlijn ontfermde zich over de inhoud en Ema deed de con-

tacten, het ‘personeel’ en de rest van de organisatie. RAAD-

HUIS creatieve communicatie leerde ze over bladformules, 

doelgroep bepaling en doelenformulering.  Het bedrijf Instant 

Magazine sponsort het cms systeem. Geheel vrijwillig en met 

weinig middelen verzamelden zij een redactie en gingen ze 

gewoon schrijven. Karen Metselaar doet de eindredactie en 

ze hebben Rick Akkerman gestrikt als huisfotograaf. 

Ema: ‘’Het was heel erg spannend want we wisten in het 

begin echt niet veel. Maar het zag er meteen zo mooi uit 

en de verhalen zijn ook echt goed. Dus we gingen gewoon 

online en het succes is groter dan wij ooit voor ogen hadden. 

We horen zo vaak dat mensen Shuffle graag lezen en echt 

wachten op een volgende editie, maar ook dat mensen die in 

het magazine staan echt gezien worden en benaderd worden 

voor samenwerking en dergelijke.’’

Een eendagsvlieg?   

Als het aan Karlijn en Ema ligt niet. Karlijn richt zich nu weer 

op haar eigen baan waardoor Ema de coördinatie samen 

met Hanneke Douma doet.  Na twee jaar is het tijd voor een 

professionaliseringsslag en zijn ze bezig met het ontwikkelen 

van een verdienmodel. Zo hoopt  Shuffle Magazine te blijven 

bestaan en te wellicht te groeien. Shuffle Magazine is nu een 

Shuffle LIVE

Iedere eerste vrijdag van de maand organiseert Shuffle vanaf 17:00 een vrijmibo in het 

Stedelijk Museum Alkmaar. Lokale muzikanten en kunstenaars krijgen daar een podium 

in het museumcafé, net naast de grote sterren in het museum. Hiermee biedt Stichting 

Shuffle cultureel geïnteresseerde jongeren een ontmoetingsplek die bij ze past.  

productie van de Stichting Shuffle, de Nationale Notaris heeft 

de oprichting daarvan geschonken. Shuffle is niet meer weg 

te denken uit Alkmaar en wil nu een website worden waar 

iedereen aan mee kan schrijven. Daardoor kan Shuffle Ma-

gazine voortdurend actueel blijven en nog meer van iedereen 

zijn. 

Naast het magazine willen ze feesten geven, culturele projec-

ten ontwikkelen, debatten organiseren en, om de belangen 

van Alkmaarse jongeren te behartigen, misschien wel een 

politieke partij oprichten. Activiteiten ontwikkelen dus die 

bijdragen aan een jong en bruisend Alkmaar. 

Ema: “Nu eerst het magazine zoals het online staat verder 

perfectioneren en zorgen dat er inkomsten zijn. Zo willen 

we per magazine twee bedrijven die sponsoren in ruil voor 

een artikel; we willen onze lezers niet overladen met te veel 

reclame. Daarom zijn we op zoek naar grote Alkmaarse be-

drijven die het project willen dragen in ruil voor publiciteit. We 

kunnen al iets moois bieden met Shuffle Magazine zoals het 

nu is, en we zijn op weg naar veel meer. En iets dat zoveel 

potentie heeft is interessant voor bedrijven en ondernemers, 

dus daar willen we graag mee praten. We gaan ervoor!’’ 

Meer info op www.shufflemagazine.nl

Release party 1e editite Shuffle Magazine
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Het  Concertgemaal is een historisch pand in het groen aan het idyllische water 

van de Kadoelerbreek in Amsterdam-Noord.  Nadat dit gemaal, aan de 

Landsmeerderdijk in Amsterdam-Noord, door Stadsherstel een grondige 

renovatie heeft ondergaan, is er kantoorruimte gekomen waar ondernemers 

uit de creatieve industrie al vanaf € 55,- per maand een werkplek kunnen huren. 

Daarnaast is het een podium waar liefhebbers van klassieke 

muziek tien keer per jaar kunnen genieten van uitvoeringen 

door topmusici. Deze optredens onderscheiden zich van 

een doorsnee klassiek concert door een persoonlijke 

presentatie van de musici, te midden van de industriële en 

intieme sfeer die het  Concertgemaal uitademt.

Zo is het Concertgemaal op zaterdag 17 september twee 

keer de setting van zeer intieme persoonlijke muzikale 

omgevingen. ‘s Middags is het de huiskamer van de hoofd-

persoon uit de eerste roman van Nederlandse bodem; 

mejufrrouw Saartje Burgerhart.  En ‘s avonds de huiskamer 

van de Hongaarse componist Béla Bartók.

Mijn Lieve Burgerhart 

Middagconcert, 17 september aanvang 16:00

Wie kent ze niet: Betje Wolff en Aagje Deken, de literaire 

heldinnen van eigen bodem? Het beroemde verhaal in brie-

ven (1782) over de opvoeding van mejuffrouw Burgerhart 

ligt aan de basis van dit literaire kamerconcert. Net als in de 

briefroman krijgt u een kleurrijk inkijkje in het Amsterdamse 

burgerleven van eind 18e eeuw.

Naast teksten van Wolff en Deken klinken er prachtige 

achttiende-eeuwse kamermuziekstukken van Händel, Scar-

latti, Haydn, Duni, Mozart. De verschillende stukken zijn 

door componist Andries van Rossem tot een doorlopend 

geheel gecomponeerd, met daarin ruimte voor eigentijdse 

klanken door sopraan Janneke Daalderop en pianist Rik 

Helmes.

Voormalig gemaal nu concertzaal met werkplekken 

Het Concertgemaal

Het Concertgemaal

Landsmeerderdijk 213 - Amsterdam-Noord

Tickets en info: www.concertgemaal.nl

De Huiskamer van Béla Bartók

Avondconcert, 17 september aanvang 20:15

Neem plaats in de huiskamer van Béla, maak het u zelf 

gemakkelijk en neem een slivovitz! Laat u met het geluid uit 

de 78-toeren van zijn fonograaf meevoeren door de won-

derlijke wereld van Bartók: het platteland van Hongarije, de 

bergen van Roemenië, de zigeunerdorpen en de rumoerige 

cafés van Budapest met zijn dronkemannen. 

Volksmuziek van de bovenste plank vanuit uw luie stoel in 

het Concertgemaal!

Met: Jaap Wisselink (piano), Bart de Kater (klarinet), 

Leontien de Bot (viool)

Wie de eerste keer binnenkomt in de foyer van Filmhuis Alkmaar valt direct de 

projectie op: een korte en stille ingekleurde film uit 1902 met zes vrouwelijke 

acrobaten, die opmerkelijke kunsten uitvoeren op het toneel. 

De toon is daarmee meteen gezet, want foto- en video-

kunst en muziekoptredens vormen in de foyer een vast 

onderdeel van de programmering, waarvoor Kim Beaumont 

verantwoordelijk is. 

Hoe divers is jullie aanbod?

“In de zalen vind je naast de reguliere arthouse-films als 

L’avenir en Ma ma ook een klassiekerreeks met regisseurs 

Roman Polanski en Jim Jarmusch, en ‘verdieping op dins-

dag’: een film ingeleid en/of nabesproken door een 

deskundige. Met ingang van dit nieuwe culturele seizoen 

staat film & food ook op de kaart, verschijnt er in FA ook 

opera op het doek, organiseren we een Europees 

Filmfestival en willen we via scholen jongeren over de drem-

pel zien te krijgen.”

Wat is je motivatie voor die keuzes?

“We willen de bezoeker een brede en veelzijdige program-

mering bieden. De taak van bewegend beeld is zo krachtig. 

Ik wil de bezoeker laten genieten van een mooie film, een 

avond uit, een fijne sfeer. Maar ook laten nadenken over 

kunst & schoonheid, over de wereld & de mensen in al zijn 

vormen om ons heen. Het aanbod komt tot stand door een 

samenwerking met diverse vrijwilligers binnen het Filmhuis 

en spar-momenten met collega-programmeurs en culturele 

instellingen door het land. En dit is gekoppeld aan mijn 

open en ontvankelijke blik voor de ontwikkelingen in het 

film- en medialandschap.

Wat is je achtergrond of ervaring?

“Ik heb acht jaar als projectleider gewerkt bij Movies that 

Matter, een initiatief van Amnesty International. Ik pro-

grammeerde mensenrechtenfilms in diverse Nederlandse 

Filmtheaters en ken de Nederlandse filmwereld en alle par-

tijen die hierbij komen kijken dan ook goed. Toen ik hoorde 

dat FA een programmeur zocht trok ik direct aan de bel: het 

leek me namelijk ontzettend leuk om vanuit het filmtheater 

zelf te werken. Van binnenuit.”

Hoe kom je tot een goede planning?

“Met tal van factoren houd je rekening; welke films worden 

uitgebracht, wat speelt er in het land en in de stad, speel 

je in op actualiteit, met welke partners werk je samen of 

wil je samenwerken. De meeste films zijn verkrijgbaar op 

DCP (Digital Cinema Package). Het is ook een kwestie van 

goed contact hebben met de betreffende distributeur, want 

je aanvragen en ook de recette-verdeling zijn belangrijke 

onderdelen. Binnen het aanbod weeg ik af en zoek ik een 

balans. Een film staat iedere dag in het schema omdat 

ik deze steengoed en verassend vind zoals Les Premiers 

les Derniers. De indrukwekkende documentaire over het 

vluchtelingeneiland Lampedusa, Fuocoammare, staat naast 

een komisch vals-zingende Meryl Streep in Florence Foster 

Jenkins. Maar naast het aanbod ga ik ook zelf op zoek naar 

een unieke note: tijdens Kunst tot de Nacht draaien we als 

de klok twaalf uur slaat Das Cabinet des Dr. Caligari, de 

allereerste horrorfilm; uit 1920!”

Bevalt het hier?

“Filmhuis Alkmaar kent enerzijds een mooie geschiedenis 

aan het Verdronkenoord en anderzijds een nieuwe loca-

tie met tal van uitdagingen en mogelijkheden. Dat op te 

bouwen, te ontwikkelen en een eigen identiteit te geven in 

de stad Alkmaar is een mooie klus. Een organisatorische en 

artistieke uitdaging!”

Horror met Kunst tot de Nacht!

Filmhuis Alkmaar 
programmeert veelzijdig seizoen

MUZIEK FILM

Das Cabinet des Dr. Caligari, de allereerste horrorfilm; uit 1920
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