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Een uitgave in samenwerking met gezelschappen, podia,
musea en f estivals rondom het thema cultuur in Zeeland

Van Zeeuws Klassiek naar
de Zeeuwse Cultuur Agenda
In 2018 zijn we gestart met Zeeuws
Klassiek; een samenwerking van elf
partners in de sector klassieke muziek.
We hebben hierbij bewust gekozen voor
een glossy uitstraling en een ruime
verspreiding in een hoge oplage.

 iddelburg. Er is ook aandacht voor beeldende kunst
M
en musea met langer lopende exposities. De rubriek
met concert- en cd-recensies krijgt een interessante
uitbreiding naar literatuur. En onze ‘Paradijsvogel’ in
dit nummer Alex Mallems, is de man die al 20 jaar
door Zeeland rijdt om het mooiste Zeeuwse decor te
zoeken voor elke keer weer verrassende en prachtige
buitenproducties.

Dit heeft duidelijk gewerkt.
Zoals we hoopten is het tijdschrift echt een daverend
succes geworden. Wij kregen r eacties als: “Wat een
prachtig blad” of “Ik wist niet dat er zoveel culturele
activiteiten zijn in onze provincie” maar ook “Wat een
prachtige samenwerking tussen culturele partners”.

De samenwerking van culturele partners in Zeeland
beperkt zich niet tot het uitbrengen van een tijdschrift.
Ook op social m
 edia en wellicht bij live events gaat u
ons terugvinden. Wij zijn ervan doordrongen dat we
samen sterker zijn en graag een grotere zichtbaarheid
willen realiseren in onze mooie provincie. Cultuur en
Media zijn in transitie. U gaat steeds meer uitgesteld
kijken en gebruikt daarbij themakanalen en internetportals. Welke ontwikkelingen kunnen wij verwachten?
Daarom in dit nummer een interview met Omroep
Zeeland en met de cultuurzender Parmando24 Culture.
Wat kunnen zij voor u als cultuurliefhebber betekenen?

En nu maken we in de samenwerking een volgende
stap. Zo’n 50 culturele partners presenteren zich
gemeenschappelijk aan u in deze nieuwe uitgave de
“Zeeuwse Cultuur Agenda”.
Cultuur is van belang voor een plezierig leefklimaat en
dient daarmee ook het economische vestigingsklimaat
in onze mooie provincie. Samenwerking is een toverwoord dat helpt om culturele partners en hun evenementen zichtbaar te maken voor een groter publiek.
Voor u ligt de zomereditie. Traditioneel het seizoen
van de grote festivals. Concert at Sea, het Zeeland
Nazomerfestival en Film by the Sea in september.
Hoogtepunten in het culturele leven van Zeeland.
Maar er zijn ook andere nieuwe ontwikkelingen te
melden zoals de ontwikkelingen van de Grote Kerk
van Veere als cultuurpodium en de Oostkerk in

Wij wensen u heel veel leesplezier met dit nummer.
Kijk voor de actuele agenda op onze website. Of nog
beter… laten we contact houden via onze maandelijkse
Nieuwsbrief. Als u zich inschrijft en abonneert kunt
u als eerste het volgende tijdschrift dat eind september uitkomt, downloaden. En natuurlijk krijgt u de
gedrukte versie uitgereikt als u een van onze voorstellingen of concerten bezoekt. Namens alle partners
wens ik u toe: Geniet van cultuur in Zeeland.
Rob Bakker,
hoofdredacteur

Inhoudsopgave
In gesprek met Anita Pijpelink
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Kom op!

Anita Pijpelink, partijleider van de PvdA

Wees zichtbaar en verleid

“Ik kijk heel erg op meta-niveau naar cultuur. Cultuur is ontzettend belangrijk
omdat cultuur mensen even uit hun comfortzone haalt. Of juist heel troostend kan
zijn. Misschien zelfs wel op het niveau van zingeving. Cultuur zet aan tot nadenken
en speelt een rol in duiding van zaken. Ik vind dat we in deze samenleving wel heel
vaak bezig zijn op een niveau van ‘ik weet hoe het moet en zo hoort het.’ Maar er
komen een aantal opgaven aan die ons doen wankelen, zoals de energietransitie en de
klimaatveranderingen. We hebben dat klimaat niet onder controle, dat doet ons wankelen in onze huidige manier van leven. Het is een gedrags- en cultuurverandering.
Maar daarin levert de culturele sector een belangrijke bijdrage om te prikkelen, te
troosten, tot nadenken aan te zetten en uit je comfortzone te brengen.”
foto: Oscar van Beest.

Wat mag cultuur minnend Zeeland
de komende vier jaar van de
Provincie verwachten?
In gesprek met Anita Pijpelink,

partijleider van de PvdA in de Staten

van Zeeland en misschien wel de nieuwe
gedeputeerde voor cultuur. Daar kan ze
echter op het moment dat wij haar
spreken, nog niets van zeggen.

In de terugblik over de afgelopen vier jaar,
gepubliceerd door Gedeputeerde Staten komt het
onderwerp cultuur nauwelijks aan bod.
“Als dat zo is, moeten we dat de komende vier jaar beter
doen. Zeker als je in ogenschouw neemt dat cultuur een
kerntaak is van de Provincie. Op dit moment zit ik in
de college-onderhandelingen en daarin heeft cultuur als
kerntaak wel degelijk een prominente plek. Wij praten er
nu over. Als PVDA willen we verder gaan op de ingeslagen w
 eg. Ik wil dat cultuurorganisaties veel meer de
handen ineen slaan. Veel meer die samenwerking zoeken
en veel meer elkaar versterken. Ik heb de plannen van de
culturele partners gelezen. En wat mij daarin erg aanspreekt is het elkaar helpen om ieders aanbod goed neer
te zetten. En die presentatie van het aanbod kunnen we
dan verbreden en verdiepen.

Ik vind dat er de afgelopen vier jaar best wel wat gebeurd
is. Juist als het gaat om de eerste stappen van samenwerken, daar moeten we vooral op doorgaan. Nogmaals,
sla de handen ineen, want alleen dan kan je het op een
schaal als die van Zeeland redden. Redden is eigenlijk
te negatief. Want samen kun je het beter doen en zelfs
kwaliteitsimpulsen geven.”
Die richting is duidelijk, maar ook daarbij zullen
de instellingen toch een beetje hulp nodig hebben.
“Dat klopt en het mooie is, de economische invalshoek
komt ons daarbij te hulp. Zeeland staat komende jaren
voor een aantal grote uitdagingen, waaronder de invulling van de 6000 vacatures die we hier over een paar jaar
hebben. Alle organisaties die je daarover spreekt zeggen:
‘koppel dat aan leefbaarheid.’ Het moet in Zeeland leuk
zijn om te werken en te wonen. En dat wonen kan voor
ons wel eens cruciaal zijn. Het culturele aanbod hoort
daar bij. Dat is een simpel economisch belang waar
niemand omheen kan of wil. Zorg als culturele sector

www.zeeuwscultuuragenda.nl

dat je bijdraagt in dit vraagstuk. Zeeland heeft toch nog
altijd een beetje last van het imago van ‘Er gebeurt hier
niks.’ Mijn complimenten voor het tijdschrift Zeeuws
Klassiek, want daarin laat je zien hoeveel er al is. Dat is
goed gedaan door de culturele sector. Het is heel praktisch zichtbaar gemaakt. In jullie plannen viel mij ook
de uitdaging op: hoe bundel je expertise, hoe kun je expertise uitbouwen om de zaken die je allemaal aanbiedt
beter in de markt te zetten, hoe kun je dit duidelijker
voor het voetlicht brengen? Bij het lezen kwamen bij mij
duidelijke beelden en ideeën op. Een advies van mij is:
ga de samenwerking aan op ‘beleving‘. Bijvoorbeeld op
culinair gebied. Als je je publiek wilt verbreden dan moet
je koppelingen maken. Ik denk dan bijvoorbeeld aan
twintigers en dertigers. Ik zelf heb een keer een wijnproeverij in combinatie met een concert meegemaakt.
En de combinatie maakte voor mij de beleving van beide
veel interessanter. Bij de wijnproeverij na afloop had je
het gevoel van totaal entertainment. Het was gezellig,
het was sociaal en het was een culturele happening.
Die culinaire koppeling is echt een kans in een provincie
als Zeeland.”
De culturele instellingen op de schaal zoals in
Zeeland hebben hele beperkte marketingbudgetten. Er is geen geld om advertenties te zetten.
“Dat is de ene kant, maar nieuwe media geven
ook heel veel kansen. En jullie hebben zelf al een
samenwerkingsstrategie op social media bedacht.
Ik vond het leuk om te lezen hoe jullie je kwetsbaarheid
laten zien. We weten niet voldoende. Er gebeurt veel op
social media, maar hoe ga je er nou mee om? Ik vind
die insteek heel erg goed. Want jullie verbergen je eigen
zwakte niet, jullie vragen daarin ook hulp. En jullie
zoeken een oplossing door de handen ineen te slaan en
samen deskundigheid van buiten aan te trekken. In die
aanpak zie ik ook die verleiding. Ik merk dat zelf ook wel
een beetje. Je moet als consument ook verleid worden.
Je moet over die drempel gebracht worden, die sommigen
toch wel voelen. Soms is het ook onbekendheid, een
andere setting, onbekend maakt onbemind. ‘Dat is een
publiek daar hoor ik niet bij.’ Je moet nieuw publiek ook
verleiden en prikkelen om ze op een nieuwe manier dat
concert of die voorstelling te laten beleven. En je moet
daarin drempels weghalen. Gebruik ook ambassadeurs,
juist mensen die je niet traditioneel verwacht in het
theater. En laat ze er over vertellen.”
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Zeeuwse Cultuur
Agenda Een multimediale beleving
Het mediagebruik is enorm aan het veran-

deren. De techniek is daarin leidend en beïn-

vloedt ons dagelijks leven enorm. De televisie
en de krant zijn hiervan misschien wel de
belangrijkste voorbeelden.

Uitgesteld kijken en integratie van het portal van je krant
of tv-zender met social media nemen enorm toe. Blijft het
tijdschrift dat u nu in handen heeft in deze vorm nog wel
bestaan? En wat betekent dat voor de cultuurervaring?
Een gesprek met Michel van Sluijs, eindredacteur bij
Omroep Zeeland en onder meer verantwoordelijk voor
programma-ontwikkeling en Peter Gielissen, directeur
van Parmando24Culture. Een themakanaal voor cultuur, dat via de digitale setup box van Delta binnenkort
ook de Zeeuwse huiskamer op TV bereikt, maar dat nu
al beschikbaar is op internet. Uw hoofdredacteur stelt de
vragen en kijkt mee door de bril van de culturele partners.

Cultuur en Omroep Zeeland

Michel ziet als rol voor de regionale publieke omroep primair selectie en duiding van nieuws. “Als het over cultuur
gaat, kijkt Omroep Zeeland naar actualiteitswaarde en
relevantie voor Zeeland. Op basis hiervan worden verhalen uitgewerkt en gepubliceerd in de vorm van rubrieken,
items of interviews via radio, televisie, de website en
social mediakanalen van Omroep Zeeland. De omroep is
gericht op het brede Zeeuwse publiek en is, als gevolg van
beperkte omvang en beschikbare middelen, genoodzaakt
scherpe keuzes te maken in de programmering. Mede
hierdoor is er in het reguliere uitzendschema geen ruimte
voor cultuurevenementen die de kleine doelgroep bedienen. Het bereik van Omroep Zeeland is groot in een brede
doelgroep via alle kanalen, zoals internet en social media.
Wekelijks bereikt Omroep Zeeland via haar kanalen maar
liefst 88% van de Zeeuwen!“

Culturele partners willen meer.

Nu is onze promotie eigenlijk alleen gericht op ticketverkoop. Maar we merken dat zichtbaarheid steeds belangrijker wordt. Wij willen de achtergronden en het verhaal
vertellen. Wij willen laten zien hoeveel moois er in de
provincie plaatsvindt. Dat moet bekend worden een breder
publiek. Zelfs bij de mensen die nooit een voorstelling
bezoeken. Het aanbod in Zeeland is groot en divers. Daar
zijn de deskundigen het over eens. Maar als Zeeuw of
toerist moet je dat wel weten. En culturele partners met
weinig budget kunnen zich geen grote publiciteitscampagne
veroorloven.”
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Michel knikt bevestigend. “Daar heb ik alle begrip voor.
Omroep Zeeland kan naast het bieden van publiciteit
zeker ook een rol spelen in kennisoverdracht. Workshops
over ‘Hoe bereik ik mijn doelgroep’ of ‘Hoe verbeter ik
de kwaliteit van mijn audio-video producties’ kunnen
cultuurpartners helpen zichzelf te verbeteren. Heel vaak
gebeurt dit met behulp van vrijwilligers. Onze rol kan
voor deze groep kennisontwikkeling en coaching zijn.
Het project dat jullie, als culturele partners, recent
geformuleerd hebben is daarin heel waardevol. Omroep
Zeeland kan een bijdrage leveren om culturele partners op
weg te helpen en de kwaliteit op een hoger plan te krijgen.
Jullie vullen dan je eigen culturele portal in met kwalitatief
betere en meer aantrekkelijke inhoud. Op basis van
actualiteit en relevantie kan Omroep Zeeland deze inhoud
mogelijk weer gebruiken als basis voor verhalen.”

Hoe zien jullie als Parmando24Culture de invulling van dat
cultuurportal?

Peter: “Daar komen wij als ParmandoCulture24 aan bod.
Wij zijn primair een productiehuis voor cultuurproducties.
En wij denken daarin ook aan low-budget-producties en
-registraties. Dat doen wij nu ook voor landelijke gezelschappen, maar ook via registraties van festivals.
Natuurlijk zijn dat grotere landelijke gezelschappen, die
een marketingbudget hebben. Maar de inhoud die we
daarin produceren willen we ook breder verspreiden.
Dus technisch kunnen wij een initiatief als “de Zeeuwse 
Cultuur Agenda” ondersteunen. Met zoekfuncties, agenda
en a ctualiteit. Waarin jullie als culturele partners zelf de
invulling verzorgen. Onze toegevoegde waarde kan zijn,
dat een echte liefhebber specifiek gericht op zijn interesse,
van nog veel meer cultuuritems kan genieten. Dus een
integratie met de regionale agenda.

Even heel concreet

Mathieu van Bellen speelt ‘La Bohème’ van Puccini, een
project waar hij zelf een bewerking voor viool met piano
heeft gemaakt, samen met Mathias Halvorsen. De voorpret van de concertbezoeker kan zijn dat hij bij de aankondiging in de agenda direct al fragmenten van een
concert elders of achtergrondinformatie over het project of
de componist beschikbaar
heeft. Dat geeft zo’n aankondiging in de agenda een
“Volgens mij
nieuwe dimensie. En voor
maken wij hier de
deze informatie maakt het
cultuurliefhebber
niet uit of hij uit de regio
blij mee.”
komt, of van elders.

FILM BY
THE SEA
2019
Filmfeest
in Vlissingen
Film by the Sea in Vlissingen is één van
de belangrijkste culturele evenementen in
Zeeland en het vierde filmfestival van
Nederland. Van 13 tot en met 22 september
2019 beleeft het festival zijn 21ste editie en
kan een breed publiek genieten van meer
dan 100 films uit alle hoeken van de wereld.
Van premières van boekverfilmingen tot
eenmalige Nederlandse bioscoopvertoningen,
van speciale themaprogramma’s tot films
voor de jeugd en van documentaires tot genre
films: Film by the Sea heeft ze allemaal.

Breedheid en diversiteit

Breedheid en diversiteit zijn de kracht van het festival.
Film by the Sea is dé plek waar de filmliefhebber zijn
hart kan ophalen. Met meer dan 46.0000 bezoeken in
2018 is het festival inmiddels een begrip tot ver buiten de
provincie Zeeland. De komende editie is de eerste onder
leiding van de nieuwe directeur Jan Doense. Hij nam
het stokje over van Leo Hannewijk, die het festival
mede oprichtte en er 20 jaar de scepter zwaaide.
Tijdens Film by the Sea 2019 kan het publiek genieten
van spraakmakende voorpremières, unieke themaprogramma’s en aansprekende boekverfilmingen. De kern
van het festival blijft onveranderd, maar de komst van
Doense brengt ook een aantal accentverschuivingen met
zich mee. Zo wordt er een documentaire lijn uitgezet en
wordt met Late Night Movies een programma voor jongeren gerealiseerd.

www.zeeuwscultuuragenda.nl

Grand Acting of Directing Award

Jaarlijks reikt Film by the Sea een Grand Acting of Directing Award uit. Deze oeuvreprijs wordt toegekend aan
een acteur of filmmaker met een grote staat van dienst.
Eerder namen Sophia Loren, Bruno Ganz, Claudia
Cardinale, Morgan Freeman, Rutger Hauer, Paul
Verhoeven en Ben Kingsley de prijs persoonlijk in
ontvangt. Wie dit jaar een oeuvreprijs gaat krijgen is
bij het ter perse gaan van deze uitgave nog niet bekend,
maar reken opnieuw op een grote naam uit de internationale filmwereld.
In 2019 is het 75 jaar geleden dat De Slag om de Schelde
plaatsvond en Film by the Sea laat deze gebeurtenis niet
zomaar voorbijgaan. Tijdens een speciale themadag zullen diverse nieuwe documentaires gepresenteerd worden.
Producent Alain de Levita (o.a. Bankier van het Verzet,
Tonio, De Storm), regisseur Matthijs van Heijningen
jr. (o.a. vele internationaal bekroonde commercials en
The Thing) en scenarioschrijfster Paula van der Oest
(o.a. All You Need Is Love, Kleine IJstijd) zullen op deze
dag aanwezig zijn om inzicht te geven in de nieuw te
maken speelfilm De Slag om de Schelde, die in het najaar
van 2020 uitkomt. Het wordt een bijzondere themadag,
die eer doet aan dit belangrijke, historische moment.
Houd voor nadere informatie Facebook en de website in
de gaten: www.filmbythesea.nl
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Boeken, muziek, kunst,
voorstellingen, eten
De Drvkkery

De Drvkkery in Middelburg is dé muziekwinkel
van Zuid-West Nederland: u vindt hier de
grootste cd- en vinylcollectie met zeer ruime
aandacht voor klassieke muziek.
In de Drvkkery komen boeken, muziek, kunst en
lekker eten samen. Een cultureel ontmoetings
punt waarin het heerlijk verblijven, verwonderen
en verdwalen is. In de Brasserie geniet u van koffie,
appeltaart en specialiteiten van de chef. Wekelijk
organiseert de winkel lezingen, interviews en intie
me muziekoptredens.

De Koperen Tuin

In een bijzonder pand aan de rand van het
centrum van Goes is De Koperen Tuin
gevestigd. Een winkel die veel meer is dan een
boekhandel. Het is een ontmoetingsplek.
Een ontmoetingsplaats waar ze, behalve een enorme
collectie boektitels, ook muziek, wenskaarten,
kantoorartikelen, speelgoed en verrassende ca
deauartikelen verkopen. Altijd verrassend, altijd
net even anders dan elders. Ook is hier ruimte voor
voorstellingen, (muziek)optredens, presentaties en
workshops. Een fijne plek om te zijn!

Boekhandel de Vries

Werkend vanuit een passie voor boeken is
Boekhandel de Vries een begrip op SchouwenDuiveland. Met een ruim assortiment in alle
mogelijke categorieën, tijdschriften,
cadeauartikelen en kantoorartikelen.
Vanwege onze liefde voor koken en de keuken
zijn we vijf jaar geleden op de bovenverdieping be
gonnen met een kookwinkel. Hier vindt u
pannen, messen, handige gadgets en nog veel meer.
Eigenlijk alles wat er in de keuken nodig is om een
geslaagde maaltijd te maken.
We zien u graag eens langskomen.
8 - Jaargang 2 | juni - september 2019

ALLE RUIMTE
VOOR VERBEELDING
Kerk, kazerne, hospitaal. De lege Grote Kerk in het mooie
Veere heeft een roerige geschiedenis en zit vol met verhalen.
Eeuwenoude historie gaat hier samen met hedendaagse
technologie. Met zeeën van ruimte voor ontmoetingen en
spannende cross-over evenementen. Multidisciplinair:
muziek, theater, beeldende kunst, dans, literatuur en ﬁlm.

Ervaar de Grote Kerk op drie
verschillende manieren:
• Beleef het gebouw, de toren en spannende historische
verhalen met de erfgoed experience, een samenwerking
met Studio Louter (verwacht medio mei 2020).
• De Grote Kerk als multidisciplinair cultuurpodium en
indoor festivalhuis: (inter)nationale gezelschappen en
kunstenaars van formaat laten zich inspireren door de
Kerk en haar geschiedenis.
• De Grote Kerk biedt ook alle ruimte aan lokale verhalen,
ontmoetingen en co-creatie voor en door bewoners van
Walcheren. Via een wisselend stadsprogramma.

Wij verwachten alvast in de Kerk:
Juni 2019:

• Openstelling kerk: dinsdag, zaterdag, zondag.
Rondkijken, verhaal halen, toren beklimmen.
• Zeeuws Orkest met sopraan Anneke Luyten en
vocaal ensemble Musica Cordis (29 juni).

Herfst 2019:

• Slag om de Schelde, Bevrijdingsconcert Veere’s
Genoegen.

Mei 2020:

• Opening Grote Kerk met historisch beleving in
samenwerking met Studio Louter. En 500 jaar
bestaan van de Kerk.
• Sinfonietta String Festival Zeeland met
onder meer het Nederlands Kamerkoor en een
kamermuziekprogramma rondom Gustav Mahler
(23 en 24mei).

Juni 2020:

• PopMonument on Tour:
erfgoed, storytelling en singer-songwriters.

Augustus 2020: • Folkert de Jong, Cathedra. Artist in residence
en tentoonstelling. Samen met CBK Zeeland.
Werkperiode: 17 augustus t/m 18 september.
Opening: 26 september, expositie te zien tot
01-01-2021.

Op de hoogte blijven van de
Grote Kerk en alle nieuwe plannen?
Neem een abonnement op de nieuwsbrief of word
Vriend van de Kerk, op www.grotekerkveere.nl
grotekerkveere

FIERLOOS ARCHITECTEN
GEEFT RUIMTE AAN
TIJDLOOS WONEN

WWW.FIERLOOS.NL

Zeeland Nazomer
Festival
Van 27 augustus tot en met
7 september barst de 19e editie van
Zeeland Nazomerfestival los met theater
op locatie in Zeeland en muziek op het
Abdijplein in Middelburg.

Theater op bijzondere locaties

Bach en Nederpop op het Abdijplein

‘De Vallei’ van Hans Op de Beeck en Eric Slechim,
is meeslepend muziektheater over de banaliteit van
geweld, waarheid en verzoening, en hoe grote rampen uitgespeeld worden op het meest intieme en
persoonlijke niveau. Naast acteur Dirk Roofthooft
staan sopraan Lore Binon en saxofoonkwartet
BL!NDMAN in de Machinefabriek in Vlissingen.

Grote namen uit de Nederlandse muziekscene staan
garant voor diverse nazomerfeestjes: Wende, Black
Bird, Davina Michelle, 3JS, Danny Vera, Frank
Boeijen, Nielson en Jett Rebel staan deze zomer op
het podium in Middelburg. Het voorprogramma is in
handen van de Zeeuwse talenten van PopaanZee.

‘De scherpste pen van Vlaanderen’, Tom Lanoye,
schrijft een zwarte komedie over theater in tijden van
Netflix. In ‘Wie is Bang’ maakt een ouder wordend
acteurskoppel – gespeeld door Els Dottermans en
Han Kerckhoffs – de balans op van hun liefde voor
elkaar en voor het vak. ‘Wie is Bang’ speelt in de
gerenoveerde Stadsschouwburg van Middelburg.

Het Abdijplein in Middelburg vormt traditiegetrouw
het hart van het Zeeland Nazomerfestival. Het saxofoonkwartet BL!NDMAN staat tijdens ZNF 2019 op de
planken met de locatievoorstelling ‘De Vallei’.
Tijdens de openingsavond van het Abdijplein gaan ze
op de klassieke tour met Bach en spelen werk van
Louis Andriessen, Steve Reich en Eric Sleichim.
Ook HAEVN is deze avond van de partij.

De festivalhit van Zeeland Nazomerfestival 2018,
‘Winterreise’, is wegens groot succes ook deze editie
te zien op het indrukwekkende Fort Ellewoutsdijk.
In ‘Winterreise’ - naar het meesterwerk van Schubert wordt vanuit verschillende standpunten vorm gegeven
aan de waanzin van oorlog.
Naast locatietheater programmeert Zeeland Nazomerfestival dit jaar hedendaagse dans van gezelschappen uit Nederland en Vlaanderen.

Naast het muzikale geweld keert natuurlijk de picknick, het nazomerzingen en -dansen terug naar het
plein. En op woensdag 4 september gaan de kindervoetjes van de vloer tijdens een spetterend concert van
Samba Salad. Het Festivalhart is tevens het vertrekpunt voor drie theatervoorstellingen: ‘Nou, dag’ van
Marijn Brouwers, ‘For Mattia’’ van Douwe Eisenga en
‘Norway Today’ van Theaterproductiehuis Zeelandia.

www.theaterzeelandia.nl

‘Wie is bang?’

‘BL!NDMAN’

‘HAEVN’

‘Norway.Today’

‘Frank Boeien’

‘De Vallei’

‘Winterreise’

‘Davina Michelle’

‘Danny Vera’

‘Jett Rebel’

De Paradijsvogel
ester

de Me
Foto: Lex

Alex
Mallems
In de polder, langs de
waterkanten, in de
duinen, in het fort,
op de dijk. In wind en
regen, maar ook bij
prachtig weer op een
buitenplaats in de
Manteling.
De Vliegende Hollander
in de haven van
Terneuzen, de Westerschelde tunnel,
de Lasloods in Vlissingen. Alex heeft
op deze locaties mijn blik bepaald.

Het mooiste compliment

“Wat misschien wel het mooiste compliment is dat
ik van een Zeeuw kan krijgen is dat men dankzij
het festival bijzondere plekken in de eigen provincie

12 - Jaargang 2 | januari - juni 2019

Met de Paradijsvogel in dit nummer,
Alex Mallems, maken we een reis langs
diverse locaties in de provincie. Hij is Belg
en al bijna 20 jaar artistiek leider van
Theaterproductiehuis Zeelandia, organisator van het Zeeland Nazomerfestival.
Ik heb hem die 20 jaar als toeschouwer
gevolgd, zonder hem te kennen. Maar
via zijn voorstellingen heeft hij mij vele
plaatsen in Zeeland heel anders doen zien.

Foto: L
ex

de Mee

ster

ontdekt, die onbekend w
 aren.
Of dat mensen zeggen: ‘Als ik bij die plek in de
buurt kom, herinner ik mij altijd die voorstelling.’
Het Nazomerfestival wil als locatiefestival het
landschap van Zeeland in de hoofdrol plaatsen.
Met de buitenlocatie voorstellingen lukt dat op de
meest vanzelfsprekende manier.
Als Belg kijk ik met de ogen van een buitenstaander
naar Zeeland, dus voor mij is het ook een soort
ontdekkingstocht. Ik verwonder mij nog steeds
over het landschap van Zeeland omdat dit
natuurlijk heel anders is dan in onze Vlaamse
kustprovincie waar er op los gebouwd is, met heel
veel lelijkheid. Zeker als je dat vergelijkt met de
schoonheid van de Zeeuwse kust, of eigenlijk
van de kustprovincie, dus ook
van de polders.”

Zeeland
Nazomer
Festival

De 1e klap is een
daalder waard

“De allereerste productie van het Nazomerfestival
in 2001 was ‘Ship of Troy’, een productie die nog
steeds exemplarisch is voor de voorstellingen op
locatie die we bij het Zeeland Nazomerfestival
willen maken. We hebben het festival toen in één
klap op de kaart gezet als een festival van hoge
kwaliteit met landelijke uitstraling. De pers van
Nederland en Vlaanderen kwam er meteen op af
en ook de respons van het publiek was er met uitverkochte voorstellingen. Deze productie was een
bewerking van de barokopera ‘Dido and Aenaes’
van Henry Purcell, gearrangeerd voor koperblazers.
Je zult begrijpen dat een klavecimbel het Zeeuwse
zoute buitenklimaat niet verdraagt.”

Een iconische plek

“De keuze van de locatie op Neeltje Jans, een
iconische plek in Zeeland die waarschijnlijk iedere
Nederlander kent, was ook belangrijk. Daardoor
was het meteen een productie die landelijke aandacht kreeg. Het was ook buitenmaats in proporties
met een schip van 80 meter lang, 8 meter hoog en
30 meter breed, met een tribune voor 500 mensen
en een waterpartij erin. ‘Ship of Troy’ was onmiddellijk een succes en werd een jaar later hernomen
in Amsterdam. Die landelijke uitstraling beantwoordde aan onze ambitie en was ook belangrijk
om landelijk subsidie te krijgen en te houden.
Het is een kwaliteitscriterium dat ik nu al 19 jaar
probeer vol te houden. In de eerste plaats voor de
mensen in Zeeland, maar die kwaliteit trekt ook
mensen van buiten Zeeland aan.”

Hoe zoek je een speelplek

Foto: Koen Broos

“De keuze van een locatie wordt bepaald door de
schoonheid van een plek, maar zoekt vooral 
inhoudelijk en vormelijk aansluiting bij
het soort productie die we willen maken.
Daarom spelen we ook op steeds
verschillende plekken. Als toeschouwer
moet je het idee hebben: ‘deze productie
kan alleen maar hier spelen’. Dat unieke
gevoel kan je versterken, want de speelplek
is overdag vaak minder spectaculair dan
‘s avonds. Het landschap wordt getheatraliseerd door toevoeging van decorelementen,
het bewust plaatsen van de tribune waardoor
je als toeschouwer een bepaalde invalshoek
ziet, of door lichteffecten. Ja, zet twee lampen
op een duin en je krijgt ’s avonds een feeëriek
duinlandschap, t erwijl dat er overdag misschien
heel gewoon of zelfs onopvallend uitziet.”

www.zeeuwscultuuragenda.nl

Winterreise

“Vorig jaar hebben we op Fort Ellewoutsdijk,
eigendom van Natuurmonumenten, Winterreise
gemaakt, een succesproductie die we dit jaar
hernemen. We hebben dezelfde locatie nu op een
totaal andere manier gebruikt, niet als sprookjesplek maar juist op een hele functionele manier.
Aanleiding was om 100 jaar na de Eerste
Wereldoorlog een voorstelling te maken over de
waanzin van oorlog met dat fort als metafoor voor
dit thema. Het is ooit gebouwd toen België zich
afgescheurde van Nederland, ergens na 1830 toen
de Nederlanders dachten de vrije vaart over de
Schelde naar Antwerpen te kunnen verhinderen.
Maar voor het fort klaar was, waren België en
Nederland al lang weer bevriende naties. Er is nooit
een schot gelost. Voor ‘Winterreise’ hebben we het
fort echt gebruikt omwille van het militaire gevoel
dat daar zit. We hebben grote geprinte doeken
met beelden van de gruwel van die Eerste Wereld
oorlog aan wasdraden gehangen. Dat beeld is
trouwens ook ontleend uit die wereldoorlog want
wasdraden werden gebruikt om de gewassen en
ontluisde uniformen van de soldaten aan te hangen.”
Is het ook wel gebeurd dat je een locatie
tegengekomen bent, waarvan je denkt:
“Hier moet ik wat maken, hier moet een
productie komen?”
“Ja, dat is wel gebeurd. Het is meestal tweerichtingsverkeer, maar ik denk dan aan de producties
in de Westerscheldetunnel en bij de COVRA, want
daar waren de locaties wel erg leidend.”
Lees verder op pagina 28

Koen
Foto:

Broos

Concert at Sea

heeft Zeeuws DNA

De zomer is het festival seizoen en

daarin kan Concert at Sea niet ontbreken.
Natuurlijk hopen we als altijd weer
op mooi weer op 27, 28 en 29 Juni.

Concert at SEA wordt door de bezoekers geroemd om de
gezellige en ontspannen sfeer op het festivalterrein. Dat
heeft volgens Jakobsen niet alleen met de fantastische
locatie van het festival te maken.

“Een paar jaar geleden leek het ons leuk om van
Concert at Sea een tweedaags festival te maken.
Op Concert at Sea voel je waarom één miljoen toeDat is heel goed uitgepakt en het festival is echt een
risten elk jaar Zeeland bezoeken. Zon, zee, wind, een
bestemming geworden. Steeds meer mensen kiezen
prachtige z onsondergang en dan muziek van BLØF.
ervoor om een paar dagen in
Sinds hun fraaie succesnummer
Zeeland te blijven. Ze komen
‘Zoutelande’ is dit misschien wel
Een goed voorbeeld vond ik
eerder of blijven wat langer en
de bekendste plaats van Zeeland.
toen BLØF zanger Paskal Jakobsen
slapen op een camping of boeken
stevig uithaalde naar een columnist
het bungalowarrangement.
BlØf is initiator en organisator
De sfeer op het terrein is er ook
die Zeeland in zijn column in de
van dit festival. Deze band straalt
naar, heel relaxed, iedereen staat
NRC weggezette als de provincie
dit echte Zeeuwse DNA ook uit.
heel erg open om leuke dingen
“We zijn erg trots op wat we de
waar niets gebeurt. “Achterhaalde
te beleven en heeft het gevoel op
afgelopen jaren op de Brouwersnonsens” vond de zanger van BlØf.
vakantie te zijn.” Concert at Sea is
dam hebben neergezet,” vertelt
En terecht. Wij zijn trots op je,
meer dan een muziekfestival.
Paskal Jakobsen. “We hebben

Paskal. En de feiten bij Concert at

al heel wat geweldige artiesten
Sea spreken voor zich.
mogen ontvangen op ons podium.
Weer helemaal uitverkocht!!
De absolute Nederlandse topacts
zoals Kensington, Anouk,
Guus Meeuwis, Broederliefde,
Marco Borsato, Ilse De Lange en Kane. Ook onze
goede vrienden van Counting Crows en buitenlandse
gasten als Sting, Alanis Morissette, Lenny Kravitz,
Faithless, Passenger, Gavin J ames, Tom Odell,
Bastille, Maria Mena, K’s Choice en Tom Chaplin
(Keane) kwamen spelen.”

Het is een beleving van de
zwoele Zeeuwse zomer.

Sinds vorig jaar is het festival uitgebreid naar donderdag. Vorige jaar was dit een Zeeuwse avond, helemaal
gevuld met Zeeuwse cultuur. Het Zeeuws Orkest,
Danny Vera, Racoon en BlØf. Deze avond werd mede
mogelijk gemaakt door een ruimhartige bijdrage
van de Stichting Renesse, die voor alle inwoners van
Schouwen-Duiveland een korting regelde.

De quotes zijn overgenomen van de website van Concert at Sea
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DOORLOPENDE EVENEMENTEN JUNI-SEP
DOORLOPEND

tot

HET ZEEUWS MUSEUM,
ABDIJRONDLEIDING

vanaf

3

Elke donderdag, 11.15 uur.
www.zeeuwsmuseum.nl

29

APR
2020

www.zeeuwsmuseum.nl

HET ZEEUWS MUSEUM
NOOIT MEER WERKEN

Met tijdelijke buitenlocaties
Vlissingen en Breskens.
Het Zeeuws Museum presenteert
een groepstentoonstelling over werk:
toen, nu en straks. Incl. fietsroute die
langs het museum, de buitenlocaties en
andere markante werkplekken voert.
Middelburg, Abdij(plein)

JUNI

www.zeeuwsmuseum.nl

HET ZEEUWS MUSEUM
MAN[N]ENPAK
In deze modepresentatie toont het
Zeeuws Museum Zeeuwse broeken,
vesten en jassen: al jaren de drieeenheid voor de man.
Middelburg, Abdij(plein)

DOORLOPEND

ZEEUWS MARITIEM MUZEEUM
GRATIS AUDIOTOUR
In vier talen. www.muzeeum.nl

DOORLOPEND

ZEEUWS MARITIEM MUZEEUM
CANONMUSEUM
Zeeuws maritiem muZEEum maakt
onderdeel uit van landelijk netwerk.
www.muzeeum.nl

28-09 tot 15-12

van

DOORLOPEND

5

VLEESHAL
PIETER SLAGBOOM
Winnaar Vleeshal Kunstprijs
vleeshal.nl

JUL
t/m

7

DOORLOPEND

JUL

www.festivalonderstroom.nl

FESTIVAL ONDERSTROOM
Festival Onderstroom is drie dagen
lang het beste (internationale) straattheater, muziek aan zee en heel veel
optredens in een uniek decor: de stad
Vlissingen zelf. In het Festivalhart op
het Bellamypark kom je ogen en oren
te kort. Naast straattheater zijn er ook
allerlei geweldige kinderactiviteiten!
Bellamypark Centrum Vlissingen

www.muzeeum.nl

ZEEUWS MARITIEM MUZEEUM
SLAG OM DE SCHELDE
Wat heeft alledaagse technologie te
maken met oorlog en geweld? Kom
naar de tentoonstelling BOMMEN &
GRANATEN van Dani Ploeger.
Zie WOII door de ogen van een
8-jarige jongen: Bezetting Verbeeld
met werk van Cees van der Burght.
Vlissingen

KUNSTSCHOUW,
SCHOUWEN-DUIVELAND
15 t/m 23 juni. www.kunstschouw.nl

DOORLOPEND

KUNSTENFESTIVAL
AARDENBURG 29-06 t/m 18-08.
www.kunstenfestivalaardenburg.nl

DOORLOPEND

WIE IS ER BANG theaterzeelandia.nl

Schouwburg Middelburg, ZNF
26-31 augustus en 3-7 september

TOPFEESTEN OP EEN RONDVAARTBOOT?
Bruiloften, familiefeesten, verjaardagen,
vriendenuitjes en relaxparty’s...

www.ms-onrust.nl

Uniek op Nationaalpark de Oosterschelde.
Neem eens écht de tijd om m
 et
volle aandacht te genieten van en voor
iedereen. Dit zijn feesten waar men jaren
later nog steeds over praat.

RESERVEREN: 06-53535297 (di. t/m zo.)
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AGENDA: JUNI 2019

15-06

VAN SWIETEN SOCIETY | Vlissingen | muziek uit 1769 | www.incanto.nl

16-06

CANTATECONCERT BACHPLUS | Aardenburg | www.bachcomite.nl
HET ZEEUWS ORKEST, chef-dirigent Ivan Meylemans

DO

Brouwershaven, Grote Kerk, 20.15 uur

27-06

www.zeeuwsorkest.nl

Met Vocaal Ensemble Musica Cordis, Anneke Luyten, sopraan
Op het programma staan o.a. het Gloria van Poulenc,
Wir geniessen die himmlischen Freuden uit
Mahler IV en Psalm 42 van MendelssohnBartholdy, (Wie der Hirsch schreit).
Prachtige muziek die door de ziel snijdt.

HET ZEEUWS ORKEST, chef-dirigent Ivan Meylemans

VR

Opening Kunstenfestival Aardenburg
Aardenburg, Sint-Baafskerk, 20.15 uur

28-06

www.zeeuwsorkest.nl

www.zeeuwscultuuragenda.nl

Met Vocaal Ensemble Musica Cordis, Anneke Luyten, sopraan
Op het programma staan o.a. het Gloria van
Poulenc, Wir geniessen die himmlischen Freuden
uit Mahler IV en Psalm 42 van Mendelssohn-Bartholdy, (Wie der Hirsch schreit).
Prachtige muziek die door de ziel snijdt.
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AGENDA: JUNI-JULI 2019
HET ZEEUWS ORKEST, chef-dirigent Ivan Meylemans

ZA

Veere, Grote Kerk, 20.15 uur

29-06

www.zeeuwsorkest.nl

Met Vocaal Ensemble Musica Cordis, Anneke Luyten, sopraan
Op het programma staan o.a. het Gloria van Poulenc,
Wir geniessen die himmlischen Freuden uit
Mahler IV en Psalm 42 van MendelssohnBartholdy, (Wie der Hirsch schreit).
Prachtige muziek die door de ziel snijdt.

van

KAMERMUZIEKFESTIVAL MIDDELBURG

JUN
t/m

21e Kamermuziekfestival
Het gezelschap internationale musici onder artistieke leiding van
Ramon Jaffé wil graag met u als luisteraar de vervoering
van de muziek delen in een muzikale wereldreis van
Azië via Wenen, NewYork en Argentinië tot
Amsterdam.

Middelburg, Zeeuwse Concertzaal

29
6

JUL

29-06

02-07
03-07

04-07
06-07

01-07

www.kamer-muziek.nl
OVERSEAS RHAPSODIES
DUITSE ROMANTIEK
THE LATE QUARTET

DE ONBEKENDE BEETHOVEN
STRING SOLOÏSTS

Met o.a. Schubert. Inleiding door Ab Nieuwdorp
Film in Cinema Middelburg. Met muzikale bijdragen festival musici
Met o.a. Beethovens Schotse liederen en variaties uit Le nozze di Figaro
met LISA JACOBS en RAMON JAFFÉ

JORIEKE PORTIER in ruimteCAESUUR | vrijdag- en zaterdagmiddag | gratis entree | www.caesuur.nu
DOUWE EISENGA,

ZO

Moderne kunst dichter bij hedendaagse muziek.
Burgh, Galerie de Bewaerschool, 15.00 uur

04-07

www.muziekpodiumzeeland.nl

05-07

Met o.a. Dvorák

(Beperkt aantal kaarten!) Pianist en componist Eisenga maakt
sprankelende muziek, vaak ingetogen en sober met een grote
onderhuidse kracht, een hypnotiserende mix van ritmiek, menselijke
en omfloerste melodieën en meeslepende lyriek.
Muziek die binnenkomt.

BART WUILMUS | Oosterk, Middelburg | Orgel | www.deoostkerk.nl

CULTUUR

RECHT uit het hart en daarom
steunen wij het graag...
MIDDELBURG: 0118 - 62 37 19
TERNEUZEN: 0115 - 61 31 75
ROTTERDAM: 010 - 440 31 00
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AGENDA: JULI 2019

06-07

ONVERGETELIJK ZEEUWS MUSEUM | Middelburg | Voor mensen met geheugenproblemen

06-07

“LONDEN” | Museum Veere | Vioala da gamba, klavecimbel | www.concertofvoices.nl

07-07

ROOMS OF NOW #2 | Middelburg | Open huis. Arnelaan 6 | www.vleeshal.nl

09-07

GERARD DE WIT | Nieuwe Kerk, Middelburg | Orgel | www.margreethdejong.nl

10-07

NEBULA TRIO SAXOFOON | Nieuwvliet | Saxofoon, blokfluit, slagwerk | zomeravondconcertenaanzee.nl

10-07

GIULIO QUIRICI | Oostkapelle | Theorbe, Isabel Favilla - baroque bassoon | www.zomeravondconcerten.com

11-07

VINCENT VAN LAAR | Oostkerk Middelburg | Orgel | www.deoostkerk.nl

13-07

‘EVERY LOFT NEEDS A SINK’ | Middelburg | Opening groepstentoonstelling | www.vleeshal.nl

14-07

‘EVERY LOFT NEEDS A SINK’ | Middelburg | Groepstentoonstelling | www.vleeshal.nl

15-07

‘EVERY LOFT NEEDS A SINK’ | Middelburg | Groepstentoonstelling | www.vleeshal.nl

16-07

ADRIAAN HOEK | Nieuwe Kerk Middelburg | Orgel | www.margreethdejong.nl

17-07

TANGO, ANKE STEENBEKE | Cadzand | www.zomeravondconcertenaanzee.nl

17-07

HARPSOON | Oostkapelle | Emmiko Groenemeijer | Harp, Joeri Deckers, fagot | zomeravondconcerten.com

18-07

JOS VOGEL | Oostkerk Middelburg | Orgel | www.deoostkerk.nl
ZEELAND FIETSTOUR, COSBY BRASS QUARTET,

ZA

Hulst, 10.00 - 17.00 uur

20-07

www.muziekpodiumzeeland.nl

Dit jaar is de fietstocht rondom Hulst. Thema is “75 jaar bevrijding”.
De tocht gaat langs plekken die met het thema te maken hebben.
De muziek sluit hier naadloos bij aan. Het Cosby Brass Quartet speelt
o.a. Puccini en Williams.
De exacte route blijft een verrassing.
Kijk op de website voor alle praktische informatie.

Weet u nog wanneer
de pijn begon?
Helpt therapie u steeds maar even?
Drie behandelingen E.S.® Manuele Therapie maken het verschil

Bel: 0118-23 42 00
CENTRUM VOOR PIJNBESTRIJDING
www.zeeuwscultuuragenda.nl

E.S. MANUELE THERAPIE

Akkerman

THERAPEUTEN
Schenge 4, 4335 XS Middelburg

www.akkermantherapeuten.nl
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AGENDA: JULI-AUGUSTUS 2019
KLASSIEKE MUZIEK OP EEN WALCHERSE BUITENPLAATS,

ZO

Van Stolberg Pianotrio, Buitenplaats Welgelegen, 14.00 uur

21-07

www.muziekpodiumzeeland.nl

Mendelssohn, Händel, Schumann, Beethoven
Een buitenconcert in Engelse sferen. Met high tea of high wine.
Mogelijkheid tot bezoek park en Huis Welgelegen.
Lisanne Soerterbroek, viool, Douw Fonda, cello en Daniël van der
Hoeven, piano. Soeterbroek was vorig jaar gast
concertmeester bij het BBC Symphonie Orchestra.

23-07

HARRY VAN WIJK | Nieuwe Kerk, Middelburg | Orgel | www.margreethdejong.nl

24-07

DUO BILITIS | Aardenburg | Zang, harp | www.zomeravondconcertenaanzee.nl

24-07

ALISA VAN DIJK | Oostkapelle | Viool en zang, Adriaan Hoek op orgel | zomeravondconcerten.com

25-07

LAURENS DE MAN | Oostkerk, Middelburg | Orgel | www.deoostkerk.nl

27-07

“LEIPZIG” | Museum Veere | André Poortvliet, Klavecimbel | www.consortofvoices.nl

31-07

MAHLER PIANO DUO | Groede | Orgel | www.zomeravondconcertenaanzee.nl

31-07

ARNO VAN WIJK | Oostkapelle | Harmonium, Ineke Geleijns op piano | zomeravondconcerten.com
01-08 HUGO BAKKER
Oostkerk, Middelburg | Orgel | www.deoostkerk.nl

02-08 ONVERGETELIJK ZEEUWS MUSEUM
Middelburg | Voor mensen met geheugenproblemen

02-08 JORIEKE PORTIER in ruimteCAESUUR |

vrijdag- en zaterdagmiddag | www.caesuur.nu

Kom
langs op
onze nieuwe
locatie!

04-08 ‘EVERY LOFT NEEDS A SINK’

Vleeshal, Middelburg | Gratis rondleiding
groepstentoonstelling | www.vleeshal.nl

04-08 ROOMS OF NOW #2
Middelburg | Open huis. Arnelaan 6 | www.vleeshal.nl

07-08 A BAROQUE JOURNEY | Waterlandkerkje

Nieuwe Burg 33
4331 AG Middelburg
0118-640269

Klavecimbel, sopraan | www.zomeravondconcertenaanzee.nl

07-08 MAAIKE VAN DER HEIJDT | Oostkapelle
Fluit, Rien Balkenende, piano | zomeravondconcerten.com

08-08 GERARD BOOT | Oostkerk, Middelburg

Orgel | www.deoostkerk.nl
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AGENDA: AUGUSTUS 2019

13-08 MARGREETH DE JONG | Nieuwe Kerk,

Liefdesbonbons
(afrodisiacum)

Middelburg | Orgel | www.margreethdejong.nl

14-08 GEOFFROY CHAPELLE | Groede

Kamermuziek | www.zomeravondconcertenaanzee.nl

14-08 THORWALD JØRGENSEN

Oostkapelle Theremin, Kamilla Bystrova piano |
zomeravondconcerten.com

Lekker,
lustopwekkend en
libidoverhogend

15-08 PIETER VAN DIJK | Oostkerk,

Middelburg | Orgel | www.deoostkerk.nl

20-08 GERBEN MOURIK

Nieuwe Kerk, Middelburg | Orgel
www.margreethdejong.nl

21-08 ROBERT KWINTET | Cadzand

www.zomeravondconcertenaanzee.nl

24-08 “NAPELS” | Museum Veere

Sopraan, blokfluit, viola da gamba, theorbe, klavecimbel
www.consortofvoices.nl

25-08 MATTHIAS HAVINGA

PASSIE

EXTASE

ENERGIE

www.liefdesbonbon.nl

Oostkerk Middelburg | Orgel | www.deoostkerk.nl

KLASSIEKE MUZIEK OP EEN WALCHERSE BUITENPLAATS,

ZO

Pianisten Jan Vermeulen en Veerle Peters,
Buitenplaats Overduin, 14.00 uur

25-08

www.muziekpodiumzeeland.nl

Quatremains van Schubert.
Een buitenconcert met high tea of high wine. Mogelijkheid in de pauze tot een wandeling over het landgoed. Vermeulen en Peeters hebben
7 cd’s opgenomen met de werken vierhandig van Schubert. Hun liefde
voor de sublieme muziek van deze grootmeester én
de pianomuziek vierhandig nam enkel toe.
Topmusici in deze discipline.

27-08

ZEELAND NAZOMERFESTIVAL | start theater op locatie | www.theaterzeelandia.nl

27-08

LUC PONET | Nieuwe Kerk Middelburg | Orgel | www.margreethdejong.nl

28-08

TRANSPORTS PUBLICS | Retranchement | Luit en zang | www.zomeravondconcertenaanzee.nl

29-08

ANDRÉ POORTVLIET | Oostkerk, Middelburg | Orgel | www.deoostkerk.nl

30-08

ZEELAND NAZOMERFESTIVAL | start concerten Festivalhart Abdijplein | www.theaterzeelandia.nl

31-08

SIETSE DE VRIES | Orgel. Een wandeling langs Middelburgse orgels | www.incantoconcerten.nl

31-08

MARINIERSKAPEL | Terneuzen | in kader 75 jaar Slag om de Schelde | www.festival-zvl.nl

www.zeeuwscultuuragenda.nl
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AGENDA: AUGUSTUS/SEPTEMBER 2019
75 JAAR SLAG OM DE SCHELDE,

ZA
31-08

Start viering 75 jaar vrijheid

75 jaar na de Slag om de Schelde in Zeeland en West-Brabant komt
men op de kades van Terneuzen en op het water van de Westerschelde
bijeen om de bevrijding van Zuid-Nederland te vieren.
In het eendaagse evenement komen verhalen over de bevrijding
samen. De bevrijding van toen wordt verbonden met vrijheid nu.

31/08/2019
START VIERING
75 JAAR VRIJHEID
IN TERNEUZEN
www.4en5mei.nl

01-09

‘ROOMS OF NOW #3’ | opening 3e editie | www.vleeshal.nl
28-werf-1-06.03.indd 45

08-03-19 17:06

SLAVA POPRUGIN, Erard piano recital, Salonconcert
Middelburgse Zeeuwse Concertzaal, 11.00 uur

ZO
01-09

www.kamer-muziek.nl

01-09

De in Nederland wonende Russische pianist Slava Poprugrin staat
bekend als vertolker van het romantische genre. Zijn interpretaties
zijn transparant en expressief. Hij is een groot verdediger van de
Russische pianomuziek, vooral de eigentijdse componisten.
Hij beheerst een breed en rijk repertoire.
Zijn programma is nog niet bekend, maar zal
zeker sprankelen.

‘EVERY LOFT NEEDS A SINK’ | Vleeshal, Middelburg | Gratis rondleiding groepstentoonstelling | vleeshal.nl

WIJ STAAN ALTIJD VOOR JE
KLAAR OM DE BELANGRIJKSTE
MOMENTEN IN JE LEVEN
GOED TE REGELEN.
DAT ZIT NOU EENMAAL IN
ONZE CULTUUR

BOUW VEILIG WOON VEILIG!
Elk jaar wordt er in Nederland 85.000 keer
ingebroken. Detec adviseert u graag over de
beveiliging van uw woning of bedrijfspand.
toegangscontrole

brandwerende
dossierkast
kluis

noodverlichting
brandbeveiliging

intercom
camera

inbraakbeveiliging

WWW.DEZEEUWSEALLIANTIE.NL
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AGENDA: SEPTEMBER 2019

01-09

INGRID ROLLEMA in ruimteCAESUUR | vrijdag- en zaterdagmiddag | gratis entree | www.caesuur.nu

02-09

DANSTHEATER AYA | Theater de Mythe Goes | Black Memories (ZNF) (ook op 3 en 4 september)

06-09

ONVERGETELIJK ZEEUWS MUSEUM | Middelburg | Voor mensen met geheugenproblemen

07-09

“PARIJS” | Museum Veere | Sopraan, blokfluit, viola da gamba, klavecimbel | www.consortofvoices.nl
HOUBLON ENSEMBLE, Operafeest

ZA

Noordgouwe, Driekoningenkerk, 20.00 uur

07-09

www.houblonensemble.nl

Geniet mee tijdens het 10-jarig jubileumconcert van het Houblon
Ensemble. Zij zingen niet alleen de mooiste aria’s en ensembles,
maar u krijgt ook uitleg door een verteller. Sopraan Marike Verbeek,
tenor Reza Ranjazmay, bas-bariton Martijn Hop, verteller Howard
van Dodemont en pianist Bert Mooiman. Zij
maken er een laagdrempelig Operafeest van.

08-09

AURORE DASSESSE | MuZeeum Vlissingen | Cello Stephanie Proot, piano | www.concertenvlissingen.nl

14-09

FREEK DE JONGE | Scheldetheater Terneuzen | De Suppoost | www.zeelandtheaters.nlt

14-09

NOMAD SWING TRIO | Oost-Souburg | Accordeon, gitaar, contrabas | www.razzmatazzpodium.nl
CAPELLA AMSTERDAM, o.l.v. Krista Audere
LOVE LETTERS, Vlissingen, St. Jacobskerk, 15.30 uur

15-09

foto Jan Hordijk

ZO

www.muziekpodiumzeeland.nl

De Leeuw, Schnittke, Milhaud, Pärt, Vasks en Auznieks
Een programma met de mooiste en meest intieme muzikale liefdesbrieven. Vol emotie die de toehoorder raakt. Ook worden delen
voorgedragen uit briefwisselingen van Sartre en Simone de Beauvoir,
Jonny Cash en June Carter, en uit de brieven die
Beethoven aan zijn “eeuwige geliefde” schreef.

15-09

ST.GEORGE QUINTET “ BOHEMIA EXPRESS” | De Mythe, Goes | www.kamer-muziek.nl

15-09

TJAMKE ROELOFS & CO | Sluis Belfort | Viool en piano | www.belfortsluis.nl

KADOKISTJE?
Kistje.nu is dé leverancier
van kadokistjes voor 
diverse gelegenheden,
voor klanten en relaties.

www.zeeuwscultuuragenda.nl

www.kistje.nu
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praktijkencentrum
CHIROPRACTIE
KINESIOLOGIE
OPTOMETRIE
PODOLOGIE
FYSIOTHERAPIE
MEDIATION
PSYCHOLOGIE
FINANCIAL COACHING

0118 - 47 18 23
www.jaspersepraktijkencentrum.nl
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AGENDA: SEPTEMBER 2019
ROB DE NIJS, Jubileum concert 60 jaar artiest

VR

Oostburg, Ledeltheater 20.00 uur

Deze theatershow bevat vele hits en klassiekers maar ook wat
onbekendere pareltjes uit 60 jaar Rob de Nijs muziek.
Rob en zijn band Pur Sang gaan het theaterseizoen
met dit mooie concert openen.

20-09

www.ledeltheater.nl

21-09

HENK VAN DE VELDE | Zaamslag | Lezing “de zee mijn leven” | www.podiumvanzaamslag.nl
THE WIENERS PLAY BUDDY HOLLY,60 jaar artiest

VR

Oostburg, Ledeltheater 20.00 uur

27-09

www.ledeltheater.nl

Oh Boy, Heartbeat, Peggy Sue, That’ll Be The Day…
The Wieners, bekend van hun Everly Brothersprogramma, spelen de muziek van Buddy Holly,
met als speciale gast Cor Sanne. Een schitterende
hommage aan een legendarische rock’n’roll-held!

27-09

SINFONIEORCHESTER AACHEN | Hulst | Openingsconcert Festival Zeeuwsch-Vlaanderen | festival-zvl.nl

28-09

RAGÚS THE SHOW | Theater de Mythe Goes | de hartslag van Ierland | twww.zeelandtheaters.nl
OPENING SEIZOEN MET THAT WHICH IS NOT,

ZA
foto Alex van Hee

28-09

Wim Mertens, Middelburg, Zeeuwse concertzaal, 20.00 uur

www.zeeuwseconcertzaal.nl

Melancholie en speelsheid voeren de boventoon in een concert waarmee de Zeeuwse Concertzaal met trots haar concertseizoen opent! Na
11 jaar komt Wim Mertens terug naar Middelburg nu met zijn nieuwe
album: That Which is not. In trio bezetting (piano,
cello en viool/klarinet) zal hij daarvan delen spelen.
Aanrader voor liefhebbers van oa Michael Nyman,
Ludovico Einaudi en Philip Glass.

28-09

PIETER SLAGBOOM | Vleeshal, Middelburg | Opening Vleeshal Kunstprijs | www.vleeshal.nl

28-09

AMUSE | Zaamslag | Orgel/theater concert | www.podiumvanzaamslag.nl

29-09

FEMKE STEKETEE | MuZeeum, Vlissingen | sax Tobias Borsboom, piano | www.concertenvlissingen.nl

Topkwaliteit

drukwerk

de kleinste

prijs

www.zeeuwscultuuragenda.nl

.nl

Liefde
voor
drukwerk

www.liefdevoordrukwerk.nl
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“Zeeuws talent
laat zich zien”

14 april 2019, voorronde Kunstbende
in de Schouwburg van Middelburg
Kunstbende is een Stichting met het doel
jongeren te stimuleren tot cultuurparticipatie in de leeftijd van 13-19 jaar.

Kunstbende: springplank
voor toekomstige grote
kunstenaars

De Schouwburg schudde op haar grondvesten: een
nieuwe generatie jongeren vulde met prachtige presentaties de stampvolle grote zaal, de foyer en de
muziekzaal, ingericht als een ware discotheek. Bij de
dans en theater wordt interdisciplinaire kunst niet
geschroomd. Bij het onderdeel taal weet Josephine met
haar emotionele brief aan een vriend en haar prachtige
performance, de zaal te overtuigen van haar talent.
De Kunstbende is de springplank voor toekomstige
grote kunstenaars. Eerste prijswinnaars vertegenwoordigen Zeeland bij de finale op 29 juni in de
Westergasfabriek in Amsterdam en veel deelnemers
krijgen hierna de kans om op te treden in de Zeeuwse
zomerfestivals. In Zeeland organiseert ZB de Zeeuwse
voorrondes al 27 jaar.

ANDERE TIJDEN

In dit nummer hebben we aandacht
voor hedendaagse dans, maar Zeeland
heeft ook talent uit voorbije dagen.
Het ‘Klassieke Ballet’ kent vele specifieke posities
en poses, die allen hun eigen naam hebben.
Zie hier een talent dat in vervlogen tijden op
internationale podia schitterde. Als u deze pose
herkent en u laat het de redactie weten via de
mail, dan maakt u kans op een set vrijkaartjes
voor een van onze voorstellingen.
Mail aan redactie@dezeeuwsecultuuragenda.nl
(Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd).
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LA DOLCE VITA
M ARK ETING & ONTWER P
Re c l a m e c a m pa gn e s
Lo g o’s
Hu i s s t i j l e n
We bs i te s

0 1 1 8 - 5 670 68

|

W W W. L A M I A D O LC E V I TA.N L

W I J ZIJN TROTS EN VERE ER D D AT W IJ D IT MA G A Z INE MO G EN MA KEN EN
B ET R OKKEN ZIJN BIJ EEN UNIEK E CULT UR E L E S A MENW ER K ING IN ZEELA N D !

De Paradijsvogel
vervolg van pagina 13
Nu of nooit de
Westerscheldetunnel

“De tunnel was in aanbouw en wij hadden een
relatieavond. Daar waren ook mensen aanwezig
die betrokken waren bij de bouw van de tunnel.
Zij waren vanaf het begin partner van het
Nazomerfestival. Ook de hoofdingenieur die verantwoordelijk was voor de bouw was die avond te
gast. Hij zei tegen mij: ‘Ik ben nu een tunnel aan
het graven onder de Schelde en binnen twee jaar
rijden daar per dag 10.000 auto’s door, maar volgend jaar is hij nog in aanbouw en leeg. Dus als je
wat met de tunnel wilt, dan moet het volgend jaar
gebeuren.”
In 2002 een paar maanden na 9/11 ben ik naar die
gigantische tunnelbuis in aanbouw gaan kijken.
Extreem beveiligd. Met veel bedrijvigheid en
lawaai van de graafwerken. Het was ook een race
tegen de klok, maar deze hoofdingenieur had een
hart voor cultuur en vond het belangrijk de tunnel
als speelplek aan te bieden. Er lag nog geen wegdek. Er was alleen de ronde bovenkant van de buis.

En wat mij trof was de enorme diepte, het zwarte
gat. Mijn gevoel was, ik ben hier onderwater,
wat natuurlijk ook letterlijk zo is. En toen heb ik
bedacht om daar de opera The Lighthouse van
Peter Maxwell Davies uit te voeren. Die gaat over
vuurtorenwachters die op een mysterieuze wijze
verdwijnen en waarschijnlijk verslonden zijn door
een zeemonster. Het gaat dus om een mysterieuze
onderwaterwereld, die heel dramatisch de hoofdrol
speelt in die opera.
We namen een gigantisch risico door daar te
spelen. Bijvoorbeeld omdat je de akoestiek niet op
voorhand weet. Het bleek een fantastische klankkast te zijn. De operazangers, drie Welshe zangers
die Maxwell Davies al heel vaak in grote opera
huizen hadden gezongen, riepen: ‘This is amazing.’
Die klank droeg ook heel bijzonder. Bij de repetitie
ben ik een keer aan het begin van de buis gaan
staan en hoe verder je van het podium afstond,
hoe voller de klank werd.”

Een militaire operatie

“Natuurlijk was het een bijna militaire operatie
om dit operaproject mogelijk te maken. Want de
arbeiders vertrokken om drie uur ’s middags uit
de tunnel en dan konden wij pas binnenrijden.
Met het licht en dan met alles voor het orkest
dat achter het decor zat. Vervolgens het decor
en dan de tribune. Dat alles voor een voorstelling die om acht uur ‘s avonds aanving.
En er was maar één weekend om alles uit
te proberen. Zonder tribune en zonder
orkest. Het was een risico, maar zo’n
uitdaging. En artistiek zo uniek om op
die plek deze uitvoering te spelen. Het
waren uitverkochte voorstellingen en
dat is heel bijzonder voor hedendaagse
opera.”

Zeeland
Nazomer
Festival
roos

B
Koen
Foto:

De COVRA, de opslag van
radioactief afval in Nederland

“De bedrijfsleider vroeg ons in 2007 of we daar een
voorstelling wilden spelen. Mijn eerste reactie was:
‘Een plek voor radioactief afval, is dat nu de plek
waar we een productie moeten doen?’ Je komt daar
niet. Het is ook de best beveiligde plek van Zeeland. Maar de man gaf ons een rondleiding door die
locatie met muren van 1,5 meter dik. Die gigantische bunker. Met in die bunker één ruimte - die
noemen ze zelf de ontvangstruimte - waar een
spoor doorheen loopt waar de wagons met ingepakt
radioactief afval in betonnen cilinders aankomen.
Die cilinders worden dan via een gigantische kraan
in een soort doorgeefluik geplaatst en gaan dan
zo in de echte opslag. De stelling van de bedrijfsleider was: ‘Dit is eigenlijk de meest veilige plek
voor radioactiviteit in Nederland, want hier wordt
continu de radioactiviteit gemeten. Een permanente screening.’ Als wij daar kwamen, maar later ook
voor het publiek, was het verplicht om bij binnenkomst en weggaan door de Geigerteller te gaan.
Nadenkend over wat we daar zouden kunnen
spelen, ben ik uitgekomen bij Kwartet van Heiner
Müller. Dat is een hedendaagse bewerking van de

briefroman ‘Les liaisons dangereuses’ van Laclos,
een briefroman uit het einde van het ancien régime
over de decadentie van de adel. De personages in
dit stuk spelen met elkaar gevaarlijke spelletjes
op leven en dood en gaan daaraan ook ten onder.
Het is een soort monsterlijk koppel. Dat werkte in
die ruimte erg goed. Omdat je ook daar het gevoel
hebt, dit is een plek van gevaar en als je hier de
verkeerde deur in gaat is het afgelopen.
Dit gevoel is in de productie meegenomen. We hebben het decor daarop aangepast. Bijvoorbeeld door
het integreren van een aangepaste transparante
theatercontainer, die door de grote kraan naar beneden gebracht kon worden voor de laatste scène,
waarin de acteurs op een theatrale manier een
gifbeker drinken en daaraan sterven. De vloeistof
in die gifbeker had dezelfde kleur als radioactieve
vloeistof. Dus dat was een link, maar het publiek
dacht echt dat alles wat er gebruikt werd, onderdeel was van de radioactieve opslagplaats, maar
dat was niet zo. Zo speel je met fictie en realiteit.”
Het vervolg van onze tocht langs de “spannende
locaties” vindt u op de website. www.zeeuwsecultuuragenda.nl

LOCATIEVOORSTELLINGEN
ZEELAND NAZOMERFESTIVAL
WIE IS BANG

Een speciaal voor Zeelandia
geschreven stuk van Tom
Lanoye, een zwarte komedie
over een ouder theaterkop
pel gespeeld door topacteurs
Han Kerckhoffs en Els Dot
termans. Het speelt zich af
op het toneel van de Stads
schouwburg Middelburg.

2019

DE VALLEI

Een Apocalyps van beeldend
kunstenaar Hans Op De Beeck
en componist Eric Sleichim is
een muziektheaterproductie
in de monumentale
Machinefabriek in Vlissingen
die dit jaar 100 jaar bestaat.
Acteur Dirk Roofthooft
brengt een meeslepend
verhaal over geweld,
waarheid en verzoening.
Het BL!NDMAN saxofoon
kwartet musiceert
magistraal.

WINTERREISE

Een beeldende muziek
theatervoorstelling over de
waanzin van oorlog gespeeld
in het indrukwekkende
Fort Ellewoutsdijk. Zangeres
Els Mondelaers ontroert met
Schubertliederen. Actrices
Simone Milsdochter en
Mieke De Groote brengen
aangrijpende teksten.
Regisseur Niek Kortekaas
en beeldend kunstenaar
Piet Dieleman maken
sterke beelden.

Meer info op www.theaterzeelandia.nl
www.zeeuwscultuuragenda.nl
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CD-reviews en recensies
Een recensie in de krant lees je vaak om alsnog een kaartje te kopen of om in g
 edachten na te
genieten of mee te genieten van wat je gemist hebt met het idee ‘volgende keer wil ik erbij zijn!’
Zeeuwse Cultuur Agenda heeft deze functie niet, maar toch kunt u in deze rubriek even mee- of
nagenieten van al het moois dat Zeeland te bieden had. Hieronder vindt u de recensies van mooie
Zeeuwse productie, door gerenommeerder recensenten.

CD-reviews
Trouw, Mischa Andriessen (Februari-2019)

Zefir Records - 4 sterren

OMBRE DE MON AMANT
Rima Khcheich,
Mike Fentross,
Maarten Ornstein
Toon zonder te vertellen. Deze gouden tip
voor schrijvers wordt op
“Ombre De Mon Amant”
met succes ook muzikaal
ingezet. Wie de plaat opzet zonder zich op voorhand in de achtergronden te verdiepen, hoort prachtig geconcentreerd uitgevoerde

muziek, maar niets vreemds. De beheerst gepassioneerde stem van
de Libanese zangeres Rima Khcheich past perfect bij het sprankelende snarenspel van Mike Fentross op theorbe en vihuela, en bij
de indringende basklarinetklanken die Maarten Ornstein voortbrengt.
Het is muziek die de luisteraar vanaf de eerste maat bij de kladden
heeft en pas een klein uur later weer loslaat. In de arrangementen
zijn zangpartijen toegevoegd of aangepast in de Rima Khcheich’s
stijl. Hier wordt gretig gemengd en uit talloze tradities geput.
En dat werkt geweldig.

Zefir Records - Waardering: 10

Luister 10, Carine Alders (November 2018)

THE VOICE OF THE VIOLA IN TIMES OF OPPRESSION
Ásdís Valdimarsdótter
(altviool),
Marcel Worms (piano)
Het thema “onderdrukte
stemmen” leidde tot een
combinatie van verrassende vondsten en oude
en “nieuwe” meesterwerken. Hoewel Mieczyslaw Weinberg zijn sonate oorspronkelijk voor

klarinet en piano schreef, is de versie voor altviool een schot in de
roos. Dat in tijden van onderdrukking niet alleen geweeklaag of
frustratie klinkt, moge duidelijk zijn uit het heerlijk opgewekte en
levenslustige tweede deel. Ik kan me moeilijk voorstellen dat deze
muziek ironisch bedoeld is. Het laatste deel is echter ontegenzeggelijk donker, krachtig en vol emotie.
De stralende en indringende klank van de altviool en het afwisselend tedere en venijnige weerwoord van de piano zijn prachtig
opgenomen.

21 maart 2019, Het Scheldetheater, Terneuzen

Het Zeeuws Orkest

PZC 23-03-19, Jeanette Vergouwen.

“Zeeland mag trots zijn op Het Zeeuws Orkest”
Dirigent Meylemans weet te inspireren en speelt het klaar de musici van Het Zeeuws
Orkest met geestdrift te laten spelen. Dat enthousiasme overtuigt het publiek. In het 4e
hoornconcert soleerde Laurens Woudenberg, solohoornist van het Koninklijk Concertgebouworkest. In de virtuoze finale was het genieten geblazen van de fijne begeleiding
van het orkest. In de 2e symfonie van Brahms leidde Meylemans zijn discipelen langs
de muzikale klippen. Het slotdeel met prachtige melodieën werd energiek vertolkt.

18 november 2018, MuZEEum, Vlissingen

PZC 19-11-18, Jeanette Vergouwen.

foto: Hans van der Woed

Pianist Camiel Boomsma

“Poëtische voordracht klinkt overtuigend”
Als je al geen kippenvel had vanwege de lage temperatuur, kreeg je dit van de ongelooflijk
genuanceerde en natuurlijk interpretaties van pianist Camiel Boomsma. Hij is pas 27 jaar en
bezit nu al de rijpheid van een groot pianist. Hij vertelt zijn verhaal op een bijzonder wijze,
heel natuurlijk, poëtisch zelfs, maar ook zeer emotierijk.

24 november 2018, De Oostkerk, Middelburg

PZC 26-11-18, Jeanette Vergouwen.

De Nederlandse Bachvereniging

“Gedroomde opening voor nieuw podium”
De Oostkerk in Middelburg, met de machtige koepel, wordt het toekomstige centrum voor
verschillende kunstdisciplines. Het publiek kwam massaal luisteren naar het eerste concert:
De Nederlandse Bachvereniging. De dynamiek maakte alles spannend en de NBV speelde
heerlijk transparant. Een gedroomde opening.
foto: Simon van Boxtel

27 januari 2019, Het Podium in Zaamslag

PZC 28-01-19, Jeanette Vergouwen.

Cora en Stefan Dellebeke

“Spannend muzikaal avontuur in Het Podium”
Met een afwisselend programma verzorgden Cora Dellebeke en haar zoon Stefan Knuijt een
spannend concert in Zaamslag. Dellebeke gaf kort en bondig uitleg en demonstreerde in de
danssuite voor tuba en triangel dat dit instrument moeilijker te bespelen is dan menigeen
denkt. Het werd een spannende demonstratie van de mogelijkheden van het slagwerk en de
virtuositeit van een koperblazer. Het duo is een voorbeeld van beheersing van technieken
en stijlvol gedisciplineerd musiceren. Een bewonderenswaardig optreden van twee Zeeuwse
muzikale parels.

In hoeverre verbindt de expositieplek zich nog aan het dagelijkse leven van zowel de bezoeker
als de curatoren? Het programma 2019 van teamCAESUUR onderzoekt dit dilemma.
Het zal daardoor een wendbare tentoonstellingspraktijk zijn

die met urgentie, engagement en verwondering reageert op het
dagelijks leven, het atelier, het nieuws, etc. www.caesuur.nu

ABONNEER U GRATIS OP DE ZEEUWSE CULTUUR AGENDA
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De Eastman Muziekprijs
voor de Zeeuwse Jeugd
Tijdens de finale van het Eastman
Muziekconcours voor de Zeeuwse Jeugd
2019 stond dwarsfluitiste Lise de Munck
(15) met twee prijzen op het podium van
de Zeeuwse Concertzaal in Middelburg.
Zij won zowel de juryprijs in de categorie
13 t/m 18 jaar als de publieksprijs.
De jury: “Lise is in staat om met haar
instrument ons van het begin tot het

6 t/m 12 jaar

Het tweejaarlijkse Muziekconcours voor de Zeeuwse
Jeugd werd dit jaar voor de 14e keer georganiseerd
door de Vrienden van Het Zeeuws Orkest, passend
bij de educatieve doelstelling van Het Zeeuws Orkest.
Sinds 2009 sponsort Eastman Chemical in Middel
burg het concours en inmiddels wordt dan ook
gesproken over het Eastman Muziekconcours voor de
Zeeuwse Jeugd (EMZJ).

Harm Haverkamp (12) werd met zijn harp tweede in
de A-categorie. In het begin was hij wel gespannen.
“Maar toen ik eenmaal aan het spelen was, zakte
de spanning en werd het alleen maar leuk. Ik vind
het een feestje om voor mensen te spelen!” De jury:
“Een musicus die met zijn instrument een volledige
toewijding laat zien op het podium. Iemand die de
vrijheid in de compositie opzoekt en zich die ook eigen
maakt. Een musicus die ons enorm kon boeien.”

eind beet te pakken.”

Het concours past goed bij het Middelburgse bedrijf.
De Amerikaanse ondernemer
George Eastman (1854 – 1932),
oprichter van Eastman Kodak, was
een belangrijk filantroop. In 1921
stichtte hij de nog steeds bestaande
en bekende Eastman School of
Music aan de Universiteit van
Rochester.

Eerste bij de jongere deelnemers van 6 t/m 12 jaar
(A-categorie) werd blokfluitiste Esra Jonckman.
Met haar tien jaar werd ze door Nieuwdorp een
authentiek persoon genoemd. “Een rasmusicus.
Met haar instrument vult ze de hele zaal. Als ze op
het podium staat begint de muziek bijna als vanzelf
te klinken.” Esra, die zegt dat muziek haar grote
passie is: “Ik heb het Eastman concours als iets
geweldigs ervaren. Het voelde voor mij zoals een
voorspeelavond binnen de talentenklas, alleen dan
met veel meer publiek.”

In de categorie van 12 t/m 18 jaar
was er een gedeelde tweede prijs
voor de 18-jarige pianisten Julian de
Looff en Ertuğrul Aktaş.
Julian koos voor minder bekend
repertoire, hetgeen de jury waardeerde. “Julian speelt vloeiend, een
motor die maar doorgaat en blijft
boeien. Hij is bescheiden en serieus
op het podium en toegewijd aan zijn instrument.”
Julian: “Ik had nog nooit echt in een dergelijke
serieuze omgeving gespeeld en het voelde als:
Hier heb ik al die tijd voor geoefend! Ik was niet
echt zenuwachtig of iets dergelijks, ik had er vooral
heel veel zin in. Ik liet het laatste akkoord wegsterven
en het liefst wilde ik het nog eens opnieuw doen.
Verder motiveerde het concours mij enorm om
verder te gaan met muziek, het liefst
gedisciplineerder en fanatieker.”

“Betrokken,
meeslepend,
avontuurlijk en
virtuoos”

Zes finalisten

Aan de editie van 2019, gepresenteerd door Guusje
Hoogveld, deden in totaal zes finalisten mee.
Zij waren tijdens de voorrondes op 16 maart uit 19
kandidaten geselecteerd door de vakjury, bestaande
uit Gisella Bergman (altvioliste), Marianne Boer
(concertpianiste / conservatoriumdocent), Evelien de
Vries (klarinettiste), componist Douwe Eisenga en
Radio 4 presentator Ab Nieuwdorp (juryvoorzitter).
De jury waardeerde het dat Lise de Munck goed
contact maakte met haar publiek. De vlotte dwarsfluitist vertelt hoe goed de sfeer tussen de finalisten
achter het podium was. ”Dat er voor elke finalist een
prijs is, vind ik heel motiverend!”
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Ertuğrul Aktaş (“Ik vond het concours uitermate
gezellig.”) werd, net als Julian, door de jury een
klavierleeuw genoemd. “Groots en meeslepend heeft
Ertuğrul zich gekweten van het repertoire dat hij

Lise de Munck en Esra Jonckman winnen e erste prijs op Eastman
Muziekconcours voor de Zeeuwse Jeugd

Vlnr: Douwe Eisenga, Marianne Boer, Ertuğrul Aktaş, Vera Burm, Julian de Looff, Lise de Munck, Ab Nieuwdorp,
Esra Jonckman, André le Clercq van Eastman, Gisella Bergman, Harm Haverkamp en Evelien de Vries. Foto: Nicolet Janse

heeft uitgekozen. Hij speelt met lef, hij speelt met alle
88 toetsen van de vleugel. Hij is iemand die blijft boeien,
iemand waarover gesproken blijft worden.”
De derde prijs ging naar Vera Burm (15) op viool.
Vera speelde de Carmen Fanatasy van F. Drdla.
De melodieën uit de opera van Bizet vulden de zaal
terwijl Vera muziek maakte met haar hele lichaam.
“Betrokken, meeslepend, avontuurlijk en virtuoos”,
aldus de juryvoorzitter. Vera: “Ik heb het concours als een
groot leermoment ervaren, omdat ik handige tips van de
jury heb gekregen. Het spelen in de bijna volle
Zeeuwse Concertzaal was ook heel overweldigend,
omdat de akoestiek daar zo mooi is en mijn viool naar
mijn mening nog nooit zo mooi heeft geklonken.
Voor de voorrondes was ik heel zenuwachtig, maar toen ik
de jury ontmoet had waren de zenuwen grotendeels verdwenen omdat ik de jury heel aardig vond overkomen.”
Ook Vera vond het backstage met de finalisten heel
gezellig, ondanks dat ze concurrenten waren.

Klompjes goud

Volgens de organisatoren van de Vrienden van
Het Zeeuws Orkest zijn de jonge musici “als klompjes goud
in een Californische rivier.” De organisatoren
zeggen er voldoende goudkoorts aan over te hebben
gehouden om in 2021 opnieuw een concours te organiseren.
Van de uitvoeringen door de violisten zijn opnamen gemaakt door Studie Zefir van Jakko van der Heijden. Deze
zijn gratis te beluisteren op de site van
Het Zeeuws Orkest (onder Vrienden).

Het Eastman Muziekconcours voor de
Zeeuwse Jeugd wordt georganiseerd
door de Vereniging van Vrienden van
Het Zeeuws Orkest en past in de doelstelling talentontwikkeling van Het
Zeeuws Orkest. De winnaar van het
concours wordt in de gelegenheid gesteld
om tijdens het Nieuwjaarconcert als solist
bij Het Zeeuws Orkest op te treden.
Ieder symfonieorkest in Nederland wordt gesteund door Vrienden.
In Zeeland is er de VVHZO, de Vereniging van Vrienden van
Het Zeeuws Orkest, een vereniging die inmiddels 38 jaar bestaat.
De Vrienden...
•
geven financiële en praktische steun aan Het Zeeuws Orkest.
•
ontvangen het publiek bij concerten.
•
verzorgen de lunches voor het orkest bij de generale repetities.
•
organiseren sinds 1991 een muziekconcours.
Sinds 2009 jaren sponsort Eastman Chemical BV dit
Eastman Muziekconcours voor de Zeeuwse Jeugd.
•
verzorgen de bloemen of wijn voor solisten en dirigent tijdens
de concerten van Het Zeeuws Orkest.
•
brengen ieder jaar het blad de Recitant uit.
Voordelen voor Vrienden...
•
extra activiteiten (zoals een lezing en/of een recital) rondom
klassieke muziek.
•
reductie bij de aanschaf van cd’s van Het Zeeuws Orkest.
•
gratis gebruik van de service Concert Gemist via de site van
Het Zeeuws Orkest.
•
de Nieuwsbrief van Het Zeeuws Orkest.

Wilt u lid worden van de Vrienden en
Het Zeeuws Orkest steunen, dan kan dat door
te mailen naar: vvhzo@zeeuwsorkest.nl
De minimumcontributie is voor individuele Vrienden
22,50 euro en voor paren 30 euro per jaar.

Klavecimbel
Matthijs
Mijnders

Het woonhuis waar we afspreken is

handig. Tot verbazing van zijn moeder knutselde
hij al kapot speelgoed in de box weer in elkaar.

het historische pand ‘De Aveling’

“Het ging allemaal vanzelf”

al even uniek als de bewoner:

aan de Oude Haven in Zierikzee uit
1788, direct naast de middeleeuwse

Noordhavenpoort. Klavecimbelbouwer
Matthijs Mijnders beheert dit
monumentale pand.

Hoe kom je er toe om
klavecimbels te gaan bouwen?
Matthijs doet zijn verhaal. Hij is geboren in Stellendam. Vanaf zijn vierde jaar is hij geobsedeerd
door toetsenborden. Hij is muzikaal en ook erg

Hij studeerde aan de Academie voor beeldende
vorming te Amersfoort, later opgegaan in de
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. In 1979
keerde hij terug naar Goeree-Overflakkee en
werd docent handenarbeid op lagere scholen.
Hij had interesse in orgelbouw, maar vond dat te
ingewikkeld.
Hij hoorde van Amerikaanse bouwpakketten voor
klavecimbels en bestelde een pakket. Voordat dit
pakket in elkaar was gezet, was het klavecimbel al
verkocht. “Het ging allemaal vanzelf,” vertelt hij
bescheiden.

ABONNEER U GRATIS OP DE
ZEEUWSE CULTUUR AGENDA

bouwer
Zijn werkplaats in Goedereede was een broedplaats voor jong talent, zowel muzikaal als voor
wat betreft het werken aan de klavecimbels.
Veel jongelui deden voor hem als oefening de
vervelende werkjes, zoals
het indraaien van 100
schroefjes.
Het hoort er ook bij.

“Doe mij maar
de muziek van
het Ancien
Régime”

Matthijs heeft een voorkeur voor het ‘Ancien
Régime’, de tijd van vóór
de Franse revolutie, tot ongeveer 1800.
Het klavecimbel was toen hét instrument, zoals
dat nu de piano is.
Tijdens de revolutie zijn zelfs veel klavecimbels
verbrand omdat ze symbool stonden voor de adel.
Matthijs vindt het wel
zonde dat al die mooie
instrumenten zijn verdwenen.

Ook vroeger was een klavecimbel een pronkstuk,
soms zelfs met bladgoud versierd. De versieringen
waren dan duurder dan het binnenwerk.
Matthijs maakt de
versieringen ook zelf.
Het ontwerp en de
beschildering zijn van
zijn hand. Hij werkt op
dit moment aan twee
klavecimbels.
Door zijn klavecimbelbouw kwam hij ook
terecht in het Zierikzees
monument ‘De Aveling’.
De eigenaren benaderden hem voor een klavecimbel met een t afereel
van Zierikzee. Ze vroegen hem de w
 oning te
bewonen. Eén klavecimbel hoort dus bij het huis,
een ander exemplaar met een Zierikzees tafereel
staat te koop.
De klaveciniste die door fluitiste Lucie Horsch
op zondag 17 november 2019 wordt begeleid
tijdens het concert in de
kerk van Noordgouwe,
speelt waarschijnlijk op
dit exemplaar.

“liever geen klavecimbels
meer verbranden zoals in de
Franse revolutie.”

Voor klavecimbel is veel
geschreven, met name
vanaf de Renaissance tot
1800. Matthijs geniet van
de muziek uit die tijd: “Doe mij maar de m
 uziek
van het Ancien Régime.”

“De belangstelling voor
klavecimbel blijft”

Matthijs is niet bang dat
men over 50 jaar geen klavecimbel meer speelt.
Het spreekt jonge mensen nog steeds aan, wat er
ook gebeurt. Alleen, “liever geen klavecimbels
meer verbranden zoals in de Franse revolutie.”
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Wereldtop Concerten in Zeeland!
31 augustus en van 27 september t/m 18 oktober
31/08 MARINIERSKAPEL der KONINKLIJKE MARINE

09/10 CONCERTGEBOUW KAMER ORKEST

in het kader van ‘75 Jaar Slag om de Schelde’

Soliste, viool Noa Wildschut (Hulst/Basiliek)

(Terneuzen/Theater)

12/10 ‘SINFONIA ROTTERDAM XL’ (90 MUSICI)
27/09 SINFONIEORCHESTER AACHEN

o.l.v. Conrad van Alphen (Z-A) o.a. ‘The Planets’ (Sas

Openingsconcert o.l.v. Christopher Ward.

van Gent/IMZ). Locatie: ‘Industrieel Museum Zeeland’

Soliste Zlata Chochieva (Hulst/Basiliek)

Beeldprojectie en Tribune voorzien. Ook toegang tot IMZ

04/10 KOLNER AKADEMIE

13/10 ORBI KWARTET

o.l.v. Michael Alexander Willens (USA) (Aardenburg/Sluis)

Bram van Sambeek / Rik Stotijn / Marijn Korff de Gidts /
Sven Figee Terneuzen / Porgy

05/10 BUDAPEST SYMPHONY ORCHESTRA
o.l.v. Sergey Smbattyan (Armenië) (Terneuzen/Theater)
Solisten: Cello, Meehae Ryo/ Piano, Marco Sollini / Fluitist,
Stefano Maffiizzoni / Viool, Misha Tlsorevsky. Het orkest op
tournee in NL geeft op 6 oktober een uitvoering in het

17/10 CICONIA CONSORT (NL)
o.l.v. Dick van Gasteren. Soliste: viool Maria Milstein
(Rusland) Sluis/ ‘Ciconia Consort’ heeft op 18 oktober
een uitvoering in het Concertgebouw Amsterdam.

Concertgebouw Amsterdam

18/10 BOCHUMER SYMPHONIKER (D)
06/10 EEF VAN BREEN KWINTET (NL)
Klassiek & Jazz (Sluis/Groede)

Slotconcert o.l.v. ‘artist in residence’ Conrad van Alphen.
Concertthema:’Nordic Feast’ Soliste, Saxophone, Asja
Fatayeva (Rusland) (Terneuzen/Theater)

Kom ontdekken hoe modern klassiek kan zijn in
onze concertzalen achter de dijken!
Het Festival biedt zò veel moois.
Een bijzonder concert wordt gegeven op Za 28-09 in
De Kirke in Westdorpe, door het ATANERES ENSEMBLE.
Concertuitvoering met videografie, afgestemde muziek en
beeldprojectie van historische feiten en personages uit de
laatste 75 jaar. Locatie: De Kirke in Westdorpe.
Het Ataneres ensemble is een Belgisch strijkersorkest bestaande uit vijftien professionele musici met o.a. werken van: Eric
Satie / Philip Glass / Max Richter / Karl Jenkins / Arvo Part.

De 31e Festivaleditie
Festival van Zeeuwsch Vlaanderen
Vrijdag 27-09: Feestelijk opening In de Basiliek in Hulst
met een schitterend concert

SINFONIEORCHERSTER AACHEN
o.l.v. Christopher Ward, Soliste: Zlata Chochieva piano
Met o.a. werken van Shostakovich, Rachmaninov en Tchaikovsky

Kaarten:
0115-69 55 55

www.festival-zvl.nl
Voorlopig ingevuld programma van de 31e Festivaleditie. Er komen nog concertuitvoeringen bij op 
bijzondere locatie in heel de regio ZVL. www.festival-zvl.nl is eind juni compleet beschikbaar.
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Pit Beton

de Heipaal onder de Zeeuwse Cultuur
Pit Beton feliciteert Zeeuws Klassiek met de
uitbreiding naar de Zeeuwse Cultuur Agenda
Wij weten als geen ander welke kwaliteit
ontstaat bij een goede samenwerking.

Pit Beton
Heipalenfabriek

Het is dan ook verheugend om te zien, dat zich zoveel meer

Kamperland, op het eiland

partners hebben aangesloten bij het mooie initiatief om het

Sinds 1965 is Pit Beton gevestigd
aan de Sint Felixweg 2 te
Noord-Beveland op korte

Zeeuwse Culturele leven een grotere zichtbaarheid te geven.

afstand van Goes. De heipalen

in Zeeland ondersteunt dat graag. Immers een groot deel van

courante afmetingen met

funderingstechniek.

lengte of extra voorzieningen.

Economie en cultuur gaan hand in hand als het gaat om een

aardedraad, extra kopwapening

economische activiteit in Zeeland en ondersteunen een actief

mogelijk.

Pit Beton, als de leverancier van het fundament onder gebouwen

worden gefabriceerd in alle

de Zeeuwse Cultuur gebouwen worden ondersteund met onze

vrijwel geen beperkingen in
Alle denkbare extra’s, zoals

mooi leef- en vestigingsklimaat in Zeeland. Wij groeien op de

en zelfs ribbels aan de kop zijn

cultureel leven.

Het is fijn om dat in dit tijdschrift terug te zien.
Op ons fundament kunnen jullie rekenen.

www.pitbeton.nl

Vleeshal

Centrum voor hedendaagse kunst
Vleeshal is een centrum voor hedendaagse
kunst, waar elke drie maanden een nieuwe, tijdelijke tentoonstelling te bezoeken
is. Het is gevestigd in het voormalige
stadhuis op de markt van Middelburg.

De bijzondere ruimte wordt gekenmerkt door haar uitgesproken Gotische architectuur, die al sinds de jaren
zeventig kunstenaars inspireert bij het maken van
unieke tentoonstellingen. De Vleeshal komt ook regelmatig buiten de deuren van haar gebouw en gaat samenwerkingen aan op lokaal, nationaal én internationaal niveau. Door haar experimentele programmering
heeft de Vleeshal wereldwijde bekendheid opgebouwd.

Open huis ‘Rooms of Now #2’ - Eulàlia
Garcia Valls - Arnelaan 6, Middelburg

In het publieksprogramma ‘Rooms of Now’ worden Middelburgers uitgenodigd hun huis open te stellen voor een
interventie van een kunstenaar.
Op 7 juli kunt u de interventie van Eulàlia Garcia Valls in
het huis van Yolanda en Harrie Roosen aan de Arnelaan
6 in Middelburg bezoeken.
Op 4 augustus kunt u de interventie van Eulàlia Garcia
Valls in het huis van Yolanda en Harrie Roosen aan de
Arnelaan 6 in Middelburg bezoeken.
Op 1 september vindt de opening van de 3e editie plaats.

Vleeshal

Op 13 juli is de feestelijke opening van de doorlopende
groepstentoonstelling ‘Every Loft Needs a Sink’ met
kunstenaarscollectief Root Canal als curator. U kunt de
tentoonstelling bekijken tot 15 september.
Op 4 augustus en 1 september ku u zich inschrijven voor
een gratis rondleiding van ‘Every Loft Needs a Sink’

Vleeshal

Op 28 september is de feestelijke opening van Vleeshal
Kunstprijs, de solotentoonstelling van Pieter Slagboom,
de winnaar van de Vleeshal Kunstprijs. Curator van de
tentoonstelling is Julia Geerlings, die door de Vleeshal
gevraagd werd de winnaar te selecteren en de tentoonstelling met de kunstenaar te ontwikkelen. U kunt de
solotentoonstelling bekijken tot 15 december.
Alle evenementen staan in de agenda van dit magazine.

Openingstijden

Woensdag tot vrijdag 13:00 – 17:00
Zaterdag en zondag 11:00 – 17:00

www.vleeshal.nl

Goed wonen voor

Koos Schreuder
Sinke Komejan

Interieur
Restaurant

Ook kinderopvang op
Landgoed Rijckholt

Oostwal 2-c, 4461 JT Goes
T. (0113) 251 000

De makelaar in gesprek met een bewoner van
Bewoner Daan van der Meulen is nu 50 jaar samen en heeft
samen met zijn vrouw een goed bestaan opgebouwd:
“Een mooie zaak, mooi huis, goed pensioen en we hebben
tijdens ons pensioen veel gereisd en leuke dingen gedaan.
Helaas is daar sinds het geheugenverlies van mijn vrouw
een eind aan gekomen. Zo ben
ik haar op het vliegveld een keer
kwijt geraakt toen ik even naar het
toilet ging. Ik moet 24 uur per dag
opletten, anders gebeuren er echt
gekke dingen. Daar word ik echt
doodmoe van. Ik heb geen moment
meer voor mezelf en dan herhaalt zij
steeds: ‘Als je maar zorgt dat ik niet
word weggestopt in een verpleeghuis’.
En dat wil ik ook niet, maar zo lukt het niet meer.”

waarin ze met pensioen zijn gegaan. Soms is er al een
vervolgstap gezet naar een appartement.” Koos Schreuder
doelt dan wel op een appartement in een beschermde
omgeving. “Dat biedt comfort voor beide partners. Daarom
zijn wij als makelaar zo blij met de samenwerking met
Landgoed Rijckholt. Door de vele
faciliteiten die er aanwezig zijn, kan
ik bemiddelen naar een woning die
een oplossing biedt voor beiden. Een
ruim appartement, met een prachtige
landelijke ligging. Volledige privacy
en zelfstandigheid en - als het ware
onzichtbaar op de achtergrond zorg als het nodig is. Voor de kosten
hiervoor hebben we gezamenlijk
interessante keuzemogelijkheden bedacht. Zo is zelfs koop
in de vorm van aandelen in het landgoed een optie en bij
huur krijg je korting als je langer woont. De huur gaat dan
niet omhoog, maar wordt juist minder.”

Ons mooie
landgoed is net
een klein dorp

Dergelijke verhalen zijn schrijnend, maar soms ook te
voorkomen. Er is vaak meer mogelijk dan gedacht.
Koos Schreuder, directeur-eigenaar van Sinke Komejan
Makelaars meldt dat dit geen op zich zelfstaand verhaal
is: “Mensen zijn in hun werkzame leven steeds beter
gaan wonen en men is vaak erg gehecht aan de woning

Daan van der Meulen heeft stad en land af moeten zoeken
om een goede plek te vinden voor zijn tweeën. Inmiddels
woont hij samen met zijn vrouw op Landgoed Rijckholt in
Geersdijk op Noord-Beveland.

beiden
Calvlietlaan 11, 4494 NZ
Geersdijk, T: +0113-307110

Landgoed Rijckholt
“Ik heb beloofd dat ik voor haar blijf zorgen en dat doe ik
ook. Maar het is niet altijd makkelijk. Samen met mijn
dochter en de zorgcoördinator proberen we er toch het
beste van te maken. En we denken dat we het als familie
met elkaar toch heel goed doen.
Mijn kleinkinderen komen regelmatig even eten in het
restaurant hier op het landgoed. Een prachtig à la carte
restaurant, dus dat is voor hen dan ook echt een uitje.
En ik vind het leuk ze te zien. Mijn zoon woont in
Hongkong, en als hij voor zaken in Nederland is, logeert
hij een aantal dagen in de Bed & Breakfast, dan hebben
we een hele gezellig tijd.”
Sinds 5 september 2016 is er ook een Kinderopvang
op Landgoed Rijckholt. We willen de allerleukste
kinderopvang van heel Noord-Beveland worden. Waar de
kinderen zich thuis en geborgen voelen, waar het fijn is om
te zijn, waar je buiten kan spelen, en ook binnen als je dat
wilt, waar het eten lekker en gezond is, waar er dieren zijn,
je dingen leert door te doen en te spelen, kortom, waar je
mooie herinneringen maakt. Dat gun je ieder kind.

Als we wandelen is de kinderopvang altijd een feestje voor
mijn vrouw. Die spelende kinderen weten altijd weer een
glimlach tevoorschijn te toveren. Wat dat betreft is het hier
net een klein dorp. Levendig, gezellig en ik kan met een
gerust gevoel de auto pakken en even de stad in gaan.”

Voorzieningen op
Landgoed Rijckholt:
Een woongemeenschap met zorg
Restaurant voor iedereen toegankelijk
Barbara’s Bed & Breakfast
Een plattelands kinderopvang

Het Zeeuws Orkest &
de Kunstschouw
vinden elkaar.
14 juni: feestelijke opening
Het Zeeuws Blaaskwintet, bestaande uit musici van
Het Zeeuws Orkest, zal de feestelijk opening opluisteren,
samen met Anna de Bruyckere, schrijver – dichter.

Kunstschouw cover:
Pegasus van Ton van Leeuwen,
kunsthars, glasvezelmat en verzinkt rondstaal, 200 cm hoog.

De Kunstschouw
biedt een breed podium voor
een jaarlijkse ontmoeting
tussen professionele kunstenaars
met hedendaagse en actuele
kunst. De Kunstschouw trekt
ca. 15.000 bezoekers uit het
gehele land en de buurlanden.

Het Zeeuws Orkest is een volwaardig symfonieorkest met
strijkers, hout- en koperblazers,
een paukenist, diverse slagwerkers en een harpist. Solisten
van nationale en internationale
faam leveren belangrijke
artistieke bijdragen aan de concerten van Het Zeeuws Orkest.

De Kunstschouw is van 15 t/m 23
juni op 36 verschillende locaties op
Schouwen-Duiveland.
Zie www.kunstschouw.nl

Dag van de muziek
Op de laatste zondag, 23 juni,
zullen op 5 verschillende
locaties 5 ensembles uit Het
Zeeuws Orkest optreden.
Beeldende kunst en muziek
vinden elkaar op “de dag van
de muziek”.
beeld Oernimal II, keramiek,
35 x 35 x 20 cm.)

Voor het jaarprogramma: www.zeeuwsorkest.nl

Zuinig op je vermogen?
Verstandig vermogensbeheer begint
bij jouw Zeeuwse Rabobank.
Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan met een specialist bij jou in de
buurt. Dit kan via rabobank.nl/privatebankingzeeland

Kom maar op met de toekomst

VRIJHEID VANDAAG !
Biënnale
Kunstenfestival
Aardenburg

Bernd Lohaus: ‘Eupen’ (1993). Foto: Bedrich Eisenhoet

Tweede editie
Van zaterdag 29 juni tot en met zondag 18 augustus 2019

Met werk van AARS – Ann Veronica Janssens – Annea Lyvv Dreisz – Ate de Jong
Bernd Lohaus – David Claerbout – De Klup – Dries Van Laethem – Elly Strik
Fran Van Coppenolle – Gijs Milius – Guy Mees – Guy Rombouts – Henk Visch
Idris Sevenans – Jolijn Baeckelandt – Jorik Dzobava – Karl Philips – Kasper De Vos
Leendert Van Accoleyen – Leon Frédéric – Luc Deleu & T.O.P. office – Nicolas Bal
Nienke Baeckelandt – Omer Gielliet – Oscar Peters – Robby Blondbaard – Robert Soroko
Ronald Ophuis – Simon Masschelein – Sterling Ruby – Tamara Van San – Troebel Neyntje
Vincent Van Meenen – Walter Swennen – Werner de Vos – Zena Van den Block – Zoro Feigl
Samengebracht door Hans Theys op diverse locaties in Aardenburg (NL) en Middelburg (BE)
En met een literair valluik, georganiseerd door romanschrijver Vincent Van Meenen
Met apparities van de auteurs Eli Elise Hoopman (07 07), Bob Vanden Broeck (14 07),
Simone Atangana Bekono (21 07), Frank Keizer (28 07) en Maarten Inghels (04 08)
Telkens om drie uur in de doopsgezinde schuilkerk ‘Het Lam’.
Met steun van
Mondriaan Fonds, VSBfonds, Gemeente Sluis, Provincie Zeeland,
Stimuleringsfonds Rabobank, Gemeente Maldegem
Een initiatief van Stichting Aardenburg Kunstenfestival - www.kunstenfestivalaardenburg.nl

De Hoop Terneuzen
bouwt mee aan het
Zeeuwse culturele leven

D

e Hoop Terneuzen wil een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving, dat zit ons bedrijf in
de genen. En omdat wij al meer dan 100 jaar gevestigd zijn in Terneuzen richten we ons specifiek
op de lokale samenleving en het Zeeuwse culturele leven. We ondersteunen verenigingen,

instellingen en maatschappelijke doelen graag bij het bereiken van goede prestaties. Door de Zeeuwse

Cultuur Agenda te ondersteunen, dat laat zien dat Zeeland rijk is aan cultuur en dat wat wordt
aangeboden van hoge kwaliteit is, bouwt De Hoop Terneuzen mee aan het Zeeuwse culturele leven.
Wie aan De Hoop Terneuzen denkt kan niet om de link met de bouw heen. Logisch, want dat is de branche
waar wij ons iedere dag op richten. Wij zijn leverancier en producent van bouwgrondstoffen, eindproducten
en diensten ten behoeve van de bouw. Als totaalleverancier ontzorgen we onze klanten door een hoge
kwaliteit van producten en diensten op de juiste manier te leveren. Ondernemerschap in ons denken en
handelen is leidend.
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dehoop.nl

Bewaerschole

brengt prikkelend programma van eigentijdse kunst
‘Veranderende grenzen meanderen tussen orde en chaos’.
Dit is het thema van de reeks tentoonstellingen
die dit en v
 olgend jaar in De Bewaerschole is
te zien.

Koen Vermeule - ‘ Hangout ‘
Curator Kees de Valk selecteerde voor 2019 vijf kunstenaars
van wie het werk een persoonlijke zoektocht is die vormgeeft
aan hun verhouding tot de wereld in hen en om hen heen.
Hun eigenzinnige benadering voegt iets toe aan het palet
van de hedendaagse kunst en zet aan tot denken.
In haar installatie ‘Wij hebben wilgentakjes verbrand’ bracht
Liesbeth Labeur de gereformeerde cultuur waaruit zij
voortkomt, samen met voorwerpen die metafoor zijn voor
onze geglobaliseerde wereld. Zij verbeeldde de innerlijke 
strijd van een vrouw die zich losmaakt van de dogma’s
waarin zij gevangen zit. En toonde haar eigen streven om
als mens en kunstenaar duurzaam te leven en te werken.
Daarvoor is het nodig grenzen te doorbreken én grenzen te
stellen. Dat vraagt durf, vrijheid en verantwoordelijkheid.
(13 april t/m 12 mei).
Haar vallende lichaam staat centraal in de recente tekeningen
van Femke Gerestein. Op basis van foto’s die zij van zichzelf maakte, roept zij met ontelbare veegjes en lijntjes een
beeld op waarin zij de tijd als het ware uitrekt. Zij doorbreekt de grenzen van tijd en ruimte. Een kort moment van
zijn en beleven wordt toegankelijk voor de toeschouwer.
Zo verbeeldt zij de mogelijkheid om de wereld en jezelf te
zien vanuit een ander gezichtspunt. Dat schept ruimte voor
denken en voor doen. (25 mei t/m 23 juni).
Koen Vermeule schildert vaak vluchtige straat- of natuurbeelden, met snapshots als startpunt. Hij is gefascineerd
door menselijk gedrag in wereldsteden. Een jongen bezig
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met zijn mobiele telefoon, een meisje naar muziek luisterend
op haar koptelefoon. Een moeder en een kind in een door
hoge flats omgeven speeltuintje. Stedelijke hangjongeren aan
de rand van een meer. Vermeule verbeeldt de zoektocht van
mensen naar hun plek in een geglobaliseerde wereld, waarin
alles op elkaar lijkt en menselijk contact steeds vaker
gegoten is in digitale vorm. (6 juli t/m 4 augustus).
De fragiele constructies van Kees Wijker zijn een ode aan
de verbeelding én aan de schoonheid van de mechanica.
Sommige van zijn objecten kun je zelf in beweging brengen.
Dan wordt techniek weer een verlengstuk van jezelf. Wijkers
bewegende objecten verbeelden de principes die natuur en
techniek met elkaar verbinden. Ze tonen de poëzie van de
beweging en belichten zowel de creativiteit als de knulligheid van menselijke doen en laten. Zo geven ze ook subtiel
commentaar op onze relatie met een techniek die een eigen
leven lijkt te leiden. (17 augustus t/m 15 september).
Maartje Korstanje maakt expressieve sculpturen. Ze hebben
iets dierlijks, zonder dat ze te herleiden zijn tot een specifieke
soort. De aangetaste vormen verwijzen naar een staat van
ontbinding. Die ook het begin zijn van nieuw leven.
Dood is de uitkomst van leven, leven komt voort uit de dood.
In haar werk zoekt Maartje Korstanje grenzen op, ook wat
haar materiaal betreft: karton combineert zij met brons en
borduurwerk. Korstanje zet vraagtekens bij de superioriteit
van de mens, die zich los ziet van de natuur, maar aan dezelfde wetten onderhevig is. Dus ook kan uitsterven…
(28 september t/m 27 oktober).
De Bewaerschole. Weststraat 18, Burgh-Haamstede.
Vrijdag t/m zondag, 14.00 – 17.00 uur.
15 t/m 23 juni alle dagen open van 11.00 tot 17.00 uur.

www.bewaerschole.nl

Femke Gerestein - ‘Zonder titel’

De Slag

om de Schelde
De Slag om de Schelde is bij het grote publiek niet zo
bekend. Toch was het een van de doorslaggevende
operaties tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na een
ongekende strijd in het najaar van 1944 lukte het de
geallieerden om de Westerschelde, de toegangsweg
naar de haven van Antwerpen, te veroveren op de
Duitsers. Vele duizenden slachtoffers zijn gevallen.
Om deze gebeurtenissen van 75 jaar geleden te
herdenken en te vieren staat Nederland binnenkort
een jaar lang in het teken van de bevrijding en het
wereldwijde einde van de Tweede Wereldoorlog. De
start van de nationale viering van 75 jaar vrijheid
begint op 31 augustus in Terneuzen. Dit grootschalige
evenement zal door de NOS worden uitgezonden. Er
worden ruim 10.000 bezoekers verwacht.

DanZee en de choreograaf

DanZee, de stichting die zich inzet voor
de Zeeuwse danssector en jaarlijks diverse
talentontwikkelingstrajecten organiseert, trok
direct na het horen van bovenstaande plannen bij
de Provincie Zeeland aan de bel en deed hen het

Marjon van Grunsven heeft als artistiek directeur
en choreograaf een uitgesproken artistieke visie
vanuit haar dansgezelschap Memento Dance
Company (Opgericht in New York City in 1996)
en haar werk als artistiek directeur bij Cirque du
Soleil (2007 - 2017). In het maakproces van de
choreografie spoort zij de dansers aan om zelf
een verhaal te koppelen aan de bewegingen
vanuit het thema dat zij als choreograaf gebruikt.
De samenwerking met de dansers staat centraal.
Geen nabootsing maar een eigen inbreng en
inleving in de choreografie. Het thema, de Slag
om de Schelde, geeft ruimschoots aanleiding om
al haar creativiteit en choreografische ervaring
in te zetten met dansers uit heel Zeeland.

voorstel om zoveel mogelijk Zeeuwse dansscholen
en hun dansers deel uit te laten maken van het
officiële programma met een bijzondere dans op
locatie. Dat voorstel is uit vele aanvragen uitgekozen
om uitgevoerd te mogen worden! Dans leent zich
er bij uitstek voor om abstracte begrippen als
vrede, verbinding en vertrouwen in de toekomst
uit te beelden. DanZee is één van de weinige
koepelorganisaties voor amateurkunst en is er dan
ook supertrots op te kunnen melden dat er ontzettend
veel dansscholen uit Zeeland mee zullen doen.
Na een korte zoektocht naar een professionele
choreograaf die wel raad weet met grootschalige
dansprojecten op locatie, kwam de stichting uit bij
Marjon van Grunsven die met veel liefde de artistieke
leiding van dit project op zich wil nemen.
Vrijheid is het grootste goed dat we samen
hebben. En wat geeft nu meer het gevoel van
vrijheid dan samen dansen…
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van cultuur
northseaport.com
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De Zeeuwse Verzekeringen
Justion Advocaten
Passagierschip de Onrust
Liefde voor drukwerk
Detec Zeeland
Akkerman Therapeuten
Kistje.nu
Decorette
De Zeeuwse Alliantie
La Dolce Vita Marketing
De Liefdesbonbon
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

CineCity XL Theater
Cultureel Centrum De Halle
de Drvkkery
Den Dullaert - Cultureel centrum
Grote Kerk Veere
Ledeltheater
Minitheater
Muziekpodium Razzmatazz
Oostkerk
Podium Brogum
Podium In Terneuzen - de Pit
Podium Reimerswaal
Podium ‘t Beest
Podium van Zaamslag
Poppodium de Spot
Poppodium De Piek
Porgy en Bess - Terneuzen
Zeeland Theaters
Theater de Wegwijzer
Theaterproductiehuis Zeelandia
Theaters aan Zee
ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland
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FESTIVALS
1.
2.
3.
4.

Onderstroom
Concert at Sea
Zeeland Nazomerfestival
Film by the Sea

KLASSIEKE MUZIEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zeeuwse Concertzaal
Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen
Scaldis Festival voor Kamermuziek
Ty kamerorkest
Stichting Kamermuziek Zeeland
Stichting Kamermuziek Schouwen-Duiveland
Zeeuwse Muziekschool
Incanto
MuziekPodium Zeeland
Zeeuws Jeugd Orkest
ConcertenVlissingen
Zeeland Nazomerfestival

BEELDENDE KUNST
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Marie Tak van Poortvliet Museum
Vleeshal
CBK- Zeeland
Bewaerschole
ruimteCAESUUR
Kunstenfestival Aardenburg
Kunstschouw, Schouwen-Duiveland

MUSEA
1.
2.
3.
4.
5.

Bevrijdingsmuseum
Industrieel museum
MuZeeum
Watersnoodmuseum
Zeeuws Muzeeum

ISSN 2589-8531

Foto: Lex de Meester

ZEEUWSE
CULTUUR
AGENDA

ABONNEER U GRATIS OP DE
ZEEUWSE CULTUUR AGENDA
Vul uw email in op zeeuwsecultuuragenda.nl
en u ontvangt de digitale versie van
De Zeeuwse C
 ultuur Agenda gratis.
Ook indien u de gedrukte versie thuis g estuurd
wil krijgen. (Verzendkosten zes euro per e ditie)
Het tijdschrift is ook gratis te verkrijgen op
diverse locaties in Zeeland, zoals boekhandels,
hotels, campings, artsen, fysiotherapeuten,
musea en culturele organisaties.

