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Zeeuwse filmhuizen

Jong poptalent - Geert van Oorschot

Het Zeeuws Cultuurnetwerk
Iets voor u?
Edwin de Kort, hoofdredacteur van
Omroep Zeeland heeft geen twijfel:
“Wij voelen ons echt Zeeuw.” U leest
dit tijdschrift wanneer u wellicht een
prachtig Concert at Sea, Festival Onder
stroom, Vestrock, Zeeland Nazomer
festival of Film by the Sea heeft bezocht.
Op naar de herfst met het Festival van
Zeeuwsch-Vlaanderen, Het Zeeuws
Orkest en de Zeeuwse Boekenprijs.
In dit tijdschrift spreken we Franca Treur, kijken we
in de filmhuizen, maken we kennis met jong aanstormend talent en nodigen wij u uit voor het Zeeuws
Cultuurnetwerk. Dit cultuurnetwerk zijn we nog aan
het opbouwen. Het gaat om elkaar informeel ontmoeten
en vooraf genieten van culturele evenementen die
gaan komen.
Daarom heeft een aantal cultuurliefhebbers het
initiatief genomen om culturele netwerkbijeenkomsten te gaan houden. De initiatiefnemers zijn
afkomstig uit verschillende culturele organisaties,
onderwijs, bedrijfsleven, politiek en overheid.
Maar ook particulieren. Beheerders en eigenaren van
mooie buitenplaatsen in Zeeland hebben zich hierbij
aangesloten en hun prachtige landhuizen op historische
buitenplaatsen beschikbaar gesteld als locatie voor een
culturele avond of zondagmiddag.
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We starten hiermee in januari 2020, maar “save the
date”. Klein en informeel is de formule voor deze
bijeenkomsten. Ieder nodigt vanuit zijn eigen netwerk
relaties uit. Het maximum aantal deelnemers wordt
beperkt tot 50 personen per bijeenkomst. Het zijn
geen sponsorbijeenkomsten; iedereen betaalt zelf voor
deze belevenis op bijzondere locaties. Als lezer van de
Zeeuwse Cultuur Agenda wordt u nadrukkelijk uit
genodigd om deel te nemen. Cultuur moet je niet
alleen lezen, maar vooral beleven.

De Zeeuwse Cultuur Agenda - doorlopende evenementen
De Zeeuwse Cultuur Agenda - deel 1
De Muziekkoning
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Word jij onze nieuwe vlogger?

Aan deze uitgave werkten mee...
Zeeuwse Cultuur Agenda online
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In dit nummer besteden we ook aandacht aan de
uitbouw van de Zeeuwse Cultuur Agenda naar een
actueel multimediaal platform waar u voor alle
evenementen in Zeeland terecht kunt. Lekker lezen
in dit Magazine kunt u ieder kwartaal. Maar op de
website of via de email krijgt u een update per maand,
week of dag. Zo blijft u op de hoogte van alles op het
gebied van cultuur in Zeeland.
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En schrik niet: “We introduceren de Cult-Vlogger”.
Nieuwsgierig? U kunt dit zelf zijn of worden. Pak uw
telefoon en maak een kort filmpje met een culturele
gebeurtenis. Een interview of repetitie is helemaal
leuk, want het thema is ‘backstage’.
In dit tijdschrift kunt u voor de komende drie
maanden kiezen uit meer dan 200 culturele
evenementen in Zeeland.
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Pag. 40

Veel leesplezier,
Rob Bakker, hoofdredacteur
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KOM
WERKEN
BIJ GROEP
DE HOOP

OP ZOEK NAAR EEN BAAN WAAR
JE JOUW PASSIE IN KWIJT KAN?
De Hoop Terneuzen is een familiebedrijf met meer dan 40 dochterondernemingen en inmiddels
108 jaar oud. Wij zijn leverancier en producent van bouwgrondstoffen, eindproducten en diensten
ten behoeve van de bouw.
Als echt Zeeuws-Vlaams familiebedrijf zijn we altijd op zoek naar kansen en mogelijkheden. Zowel voor onze
mensen als voor ons bedrijf. Wij zijn nuchter en kiezen voor iets dòen boven erover praten. Ons bedrijf slaagt
er steeds opnieuw in nieuwe producten en diensten in een van oudsher traditionele markt, succesvol te
introduceren. Onze reputatie als betrouwbare leverancier geeft ons innovatief vermogen een extra draagvlak.
Samen slimmer! Dat is de kracht van De Hoop Terneuzen.

VIND JE NIEUWE BAAN OP

WERKENBIJGROEPDEHOOP.NL

Column van: Edwin de Kort
Hoofdredacteur Omroep Zeeland

‘De Zeeuwen.

Ze bestaan echt’

Vraag van de week! Welke minister haalde
het ooit in zijn hoofd om het bestaan van de
Zeeuwse identiteit in twijfel te trekken? Ik geef
je een hint: het gebeurde in 2014 en de landelijke
pers dook er bovenop. Gaat er al een belletje
rinkelen? Dagblad Trouw kopte: ‘De Zeeuwen
bestaan echt’! Het idee was om Zeeland te
laten fuseren met Zuid-Holland omdat
‘wij Zeeuwen’ geen sterke identiteit zouden
hebben. Friesland, Brabant en Limburg
daarentegen wel, dus die mogen zelfstandig
blijven, aldus deze bewindsman.
Tsja, dat hoef je ons niet te vertellen. Hoezo geen
eigen identiteit? Hier in de Zeeuwse wateren zijn de
Spanjaarden verslagen. En was er niet bijna een kabinet gevallen vanwege de omstreden plannen rond de
Hedwigepolder? Alleen al de ‘revival’ van de Zeeuwse
knoop in de vorm van bakblikken, snoep, chocolade,
fietsbellen en sieraden laat zien dat de Zeeuwen v ol
trots hun identiteit uitdragen.
Misschien is het een idee om deze geboren Hagenaar
met terugwerkende kracht naar Zeeland te halen.
Dan mag hij zelf op zoek naar de Zeeuwse snaar en
zich onderdompelen in de Zeeuwse identiteit. Ja, dat
gaan we doen! Ik voel een kijkcijferkanon aankomen,
een spraakmakende radiorubriek of nog beter: een
hit op YouTube. Tuurlijk, we laten hem vloggen!
De nieuwe ‘Zeeuwse Enzo Knol’.
Laten we deze voormalig minister met zijn onzalige
hersenspinsels over de Zeeuwse identiteit even vergeten.
Want natuurlijk is Zeeland een geweldig mooie

www.zeeuwsecultuuragenda.nl

 rovincie met een sterk DNA. Enig idee hoeveel
p
evenementen er jaarlijks in Zeeland plaatsvinden?
Het zijn er vele honderden. Groot en klein. En als je
even zou laten indalen wat al die theaters en podia,
festivals en musea in Zeeland laten zien, dan zou je
er bijna stil van worden. Zeeland is een rijke
provincie. Ook als het gaat om klassieke muziek
en beeldende kunst.
Zou het niet geweldig mooi zijn dat ‘we’ nog meer
dan nu aan de wereld kunnen laten zien wat Zeeland
groot maakt? Stel je voor dat we een legertje betrokken
vrijwilligers gewapend met een vlogcamera Zeeland
in zouden kunnen laten trekken. En dat er op die
manier allerlei extra audio en video opduikt over de
cultuur in Zeeland. Ik weet dat mijn collega-hoofdredacteur Rob Bakker van dit cultuurmagazine en
beter bekend als voorzitter van Het Zeeuws Orkest
hier erg enthousiast over is. Het kan ook niet anders,
het is zijn idee! En zijn enthousiasme is overgewaaid
op mij. Want misschien hebben we goud in handen
en kan ik met die extra content onze programma’s op
radio, tv en online een extra boost geven.
En mocht er iemand in Den Haag ooit nog twijfelen
of ‘De Zeeuw’ wel bestaat, Omroep Zeeland bewijst
het iedere dag opnieuw. 7 dagen in de week, 24 uur
per dag. En dat willen we graag blijven doen.
Wij blijven in Zeeland! En daarin trekken we graag
samen op met iedereen die de Zeeuwse identiteit wil
versterken. O ja! En die ene minister die onze
identiteit in twijfel trok? Het was de minister met
de hoed. Misschien moet ik hem alsnog een Zeeuwse
fietsbel geven. Dan kan hij aan Zeeland denken als
hij zijn rondjes boven de rivieren fietst.
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Zeeuwse filmhuizen

In de bekende Italiaanse film Cinema Paradiso is de geschiedenis van een kleine bio
scoop in een Siciliaans vissersdorpje te zien. Ondanks dat er nu bioscoopcomplexen
zijn met enorme filmdoeken en geweldig luxe stoelen, zou je bij het zien van deze

film terugverlangen naar de oude, kleine bioscoop in het centrum van de stad, waar
je na de film zo de stad inloopt alwaar de oude klinkers glimmen na een regenbuitje.
Het goede nieuws is dat dergelijke bioscopen in de
binnensteden nog steeds te vinden zijn, ook in Zeeland. Het zijn vooral niet-commerciële filmhuizen,
voor een groot deel gerund door vrijwilligers. De
films die er vertoond worden, hebben geleid tot een
aparte categorie: filmhuisfilms (arthouse films). We
kunnen filmhuisfilms omschrijven als films die, in
vergelijking met ‘gewone’ films, minder commercieel, minder voor het grote publiek, van een hoger
artistiek niveau en soms controversiëler zijn. Maar
daarmee doen we zowel de films die in filmhuizen

worden vertoond als de gewone films te kort.
In Zeeland zijn vier filmhuizen, gevestigd in de
binnensteden van Goes, Vlissingen, Oostburg
en Middelburg. Daarnaast is er nog een kleine
commerciële bioscoop in Hulst.

Goes,
Podium ‘t Beest

Hoe anders is het in Goes. Daar is het filmhuis in Podium
’t Beest. Het monument aan de Beestenmarkt is in 2016 en
2017 flink verbouwd. Het café aan de straatkant heeft nog
steeds dezelfde prettige sfeer als voor de verbouwing.
De moderne inrichting maakt dat het eeuwenoude gebouw
een frisse uitstraling heeft.

De kleine bioscopen van Zeeland zijn zo bijzonder
en sfeervol dat het de moeite is om deze allemaal
eens te bezoeken. Het reizen over dammen en door
het Zeeuwse landschap is daarbij een aangenaam
nadeel.

Zierikzee,
Fizi

Cinema
Middelburg

Een imposante entree heeft Cinema Middelburg, in één van
de grootste en mooiste monumenten van Middelburg: de
Kloveniersdoelen. Aan de rechterkant van de ingang zit
café-restaurant de Kloveniersdoelen waar filmbezoekers
wat kunnen eten of drinken. Elke dinsdagavond is het
mogelijk om voor een speciale prijs film en diner te
combineren.

Op Schouwen-Duiveland is naast de Sint-Lievensmonstertoren het Filmtheater Zierikzee FiZi te
vinden. Het monumentale pand is omgebouwd
tot een ruime foyer waar de bijzondere houten
dakconstructie, de oude bakstenen muren en de
moderne bar en meubels perfect samengaan. Naast
de foyer is de filmzaal gebouwd, een zaal waar ook
theater en muziek wordt uitgevoerd.

Hulst,
De Koning

Oostburg,
Ledeltheater
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Theater en muziek staan vanzelfsprekend ook op
het programma in het Ledeltheater in Oostburg,
waar het filmhuis onderdeel van uitmaakt. Voor
films in het Ledeltheater is reserveren niet nodig,
de zaal heeft 400 plaatsen! Het theater zelf is een
ervaring op zich. Het is gebouwd in 1956 en vele
zaken zijn in die tijd niet veranderd. De stoelen uit
1956, de lampen in de zaal, de granitovloeren in de
toiletten, een oude ventilator en het bijzondere hokje
waar de kaartjes verkocht worden. Het is de sfeer
van de salons van de oude PSD-veerboten.

En dan is daar nog de bioscoop met die bijzondere naam.
De Koning van Engeland is een kleine commerciële
bioscoop in Hulst. Elf jaar geleden werd De Koning gesloten,
maar in 2020 zal deze op de Houtmarkt heropend worden.
De bioscoop wordt dan onderdeel van een ‘entertainmentcentrum’ met horeca, theater en muziek. Tot die tijd zit de
bioscoop in een statig pand in de Steenstraat.

www.zeeuwsecultuuragenda.nl

Jaargang 2 | oktober/december 2019 - 7

Zeeuwse filmhuizen
Alle kleine bioscopen laten films zien
die de moeite waard zijn en dan ook nog
op verschillende momenten van de dag,
soms zelfs in de ochtend. Op dinsdag, de
marktdag in Goes, draait ’s ochtends een
goedlopende titel uit de programmering.

In ’t Beest in Goes, waar ook muziek- en
theatervoorstellingen zijn, kijken de programmeurs speciaal naar welke optredens er komen.
Zo worden er speciale muziekfilms en documentaires vertoond in combinatie met
optredende artiesten.

Frank Harthoorn van ‘t Beest: “Wel zonder
pauze, maar daarmee bedienen we dan ook een
deel van onze filmbezoekers die films graag
zonder onderbreking zien.”

Frank Harthoorn: “We hebben inmiddels al
mooie avonden gehad met bijvoorbeeld Kovacs,
The Delines, Fred & Toody van Dead Moon en
Andre Williams. Zij traden allen op met als
voorprogramma screenings van documentaires
die over hen gemaakt werden.”

Ochtendvoorstellingen zijn er ook in
Zierikzee, Middelburg en Oostburg.
Omdat er geen grote bioscopen in de directe 
omgeving zijn, vertonen de filmzalen in Zierikzee,
Oostburg en Hulst wat meer ‘gewone’ bioscoopfilms. Maar ook in Zierikzee en ZeeuwsVlaanderen zijn veel kwaliteitsfilms te zien.
Ali Pankow, medewerker van ZiFi: “Voor de
zogeheten ‘Zondagavond filmclub’ programmeren we de net iets ‘moeilijkere’ films, maar
ook daarin maken we geen extreme keuzes.
‘Filmclub’ wil niet zeggen dat de bezoekers dan
lid moeten zijn. De omschrijving is bedoeld om
aan te geven dat het gaat om films die gemaakt
zijn vanuit een artistieke noodzaak, om toeschouwers te prikkelen, te verbazen, aan het
denken te zetten en om desgewenst na afloop
nog eens met elkaar over te kunnen napraten.”

De filmhuizen doen meer dan de projector starten. In Zierikzee kunnen filmliefhebbers twee
keer per jaar meedoen met de filmquiz die in
de foyer wordt gehouden. Zierikzee en Middelburg laten geregeld de keuze van een bekende
inwoner zien die zijn of haar keuze toelicht.
In Cinema Middelburg zijn educatieve
programma’s tijdens Film by the Sea, er is
een kinderkunstweek in maart en er worden
regelmatig inleidingen en colleges over films
en documentaires gegeven. In Middelburg is
het nu ook mogelijk om voor de prijs van een
filmkaartje een film van het filmhuis thuis te
bekijken. Maar de sfeer van samen een film
bezoeken in een bijzonder filmhuis moet je
natuurlijk dan wel missen.
Kan er dan nog iets beter in de filmhuizen?
Jawel, maar dat hebben de bezoekers zelf in de
hand. Meer mensen die na de film vaker even
napraten in de foyer of het café, dat maakt het
leven nog mooier. Alsof het een Italiaanse film is.

Dies van den Berg
Pianist

Dies trad solistisch op als pianist
op uitnodiging van Het Zeeuws
Orkest in 2013 tijdens de Nieuwjaarsconcerten. Hij kreeg deze
uitnodiging als winnaar van het
Eastman Muziekconcours voor de
Zeeuwse Jeugd (EMZJ). We zijn
nieuwsgierig hoe het hem vergaan is.
Conservatorium of rechten?

Dies vertelt dat hij eerst echt voor de piano koos. Hij wilde
naar het conservatorium. Hij heeft voorgespeeld in Den Haag.
Ook kreeg hij de kans om een masterclass bij Wibi Soerjadi te
volgen. “Ik ben altijd breed geïnteresseerd geweest”, zegt Dies.
“In het laatste jaar van het VWO won ik het EMZJ, maar toch
ben ik daarna gaan twijfelen. Ik stond voor de keuze: volg
ik mijn hart of niet. Toen heb ik na veel wikken en wegen
gekozen voor de studie Fiscaal Recht.”

Maar dat liep uiteindelijk toch
anders?

“Ja dat klopt”, vertelt Dies. “Ik zat al in het eerste jaar van de
opleiding Fiscaal Recht toen ik mocht soleren bij Het
Zeeuws Orkest. Dat maakte zo’n indruk op mij, dat ik
besloot toch iets met dat talent te gaan doen. Het werd
toen dus toch het conservatorium.

Op dit moment heb ik een eigen lespraktijk, ik geef ook
les aan de Zeeuwse Muziek School en ik studeer rechtsgeleerdheid in Rotterdam.”

Heb je bereikt wat je wilde of
heb je nog dromen?

“Het lesgeven vind ik erg leuk, dus ik doe nu met allebei
die interesses iets. In de toekomst wil ik me graag ook
een langere periode volledig in de ‘juristerij’ storten,
maar een leven zonder muziek kan ik me in ieder geval
niet voorstellen.
Het lastige van het hebben van een talent is, dat je er
iets mee moet doen. Dat neemt niet weg dat het hebben
van een talent natuurlijk heel mooi is. Arthur Schnabel
(grote pianist van de vorige eeuw) zei eens: ‘het ongelukkige van de piano is dat elke goede noot tussen twee
foute noten ligt’. In die lijn zou ik willen zeggen: het ongelukkige van het hebben van meerdere interesses is dat
de andere altijd blijft trekken als je met de ene bezig bent.”
In maart 2019 werd opnieuw het Eastman
Muziekconcours voor de Zeeuwse Jeugd
georganiseerd door de Vereniging van Vrienden
van Het Zeeuws Orkest.

In de muziek betekent het dat je nooit stopt met
werken, maar dat je alles op alles zet totdat de kans
op fouten dusdanig klein is dat… Dat betekent ook dat
er veel druk op je komt te liggen, je hebt tijdens een
concert maar één kans. Een keer is die druk zo hoog
geworden dat ik tijdens een concert in de Jurriaanse
Zaal van De Doelen last kreeg van tintelingen in m’n
rechter pink en ringvinger. Die voelden toen onbestuurbaar! Toch heb ik het stuk zonder problemen
uitgespeeld, op spiergeheugen denk ik, maar dat was
wel een schrikmoment.
In 2017 ben ik cum laude afgestudeerd aan het conservatorium, maar ik wist van mezelf dat een grote
concertcarrière niet is wat ik wilde. De rechtenstudie
trok ook nog steeds. Na die zomer heb ik die studie
weer opgepakt.
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Pit beton

staat garant voor een goed fundament

Waarop je snel en gedegen je bouwproject kunt
realiseren. Onze ondersteuning van de Zeeuwse
Cultuur Agenda is een bijdrage aan het
vestigingsklimaat en economische ontwikkeling
in Zeeland. Wij waarderen de samenwerking en
vinden het mooi om te zien hoe de cultuursec
tor laat zien wat ze te bieden hebben. Een agen
da van 280 cultuur evenementen dit najaar.
Dat is een mooi gevuld uitgaansleven.
Ook in de bouw gaan kwaliteit en samenwerking hand in had.
Daarom willen wij ook onze opdrachtgevers waarmee we de
afgelopen periode prachtige projecten hebben gerealiseerd

bedanken voor de samenwerking. Zeeland heeft mooie bouw-

bedrijven en wij zijn er trots op dat zij kiezen voor ons Fundament.

Pit Beton
Heipalenfabriek
Sinds 1965 is Pit Beton gevestigd aan de Sint Felixweg 2

te Kamperland, op het eiland
Noord-Beveland op korte

afstand van Goes. De heipalen
worden gefabriceerd in alle

courante afmetingen met vrij-

wel geen beperkingen in lengte
of extra voorzieningen. Alle

denkbare extra’s, zoals aardedraad, extra kopwapening en
zelfs ribbels aan de kop zijn
mogelijk.

Dus dank aan o.a.:

Bouwgroep Peters uit Middelburg

Aannemersbedrijf van der Poel uit Terneuzen
Aannemingsbedrijf Fraanje uit Lewedorp

GEERT VAN
OORSCHOT

“Mijn kracht ligt in het schrijven. Ik ben echt een songwriter. Dat doe ik sinds mijn 15e, dat is vrij laat. Ik kom
uit Vlissingen. Mijn vader was zanger in een coverband en
op mijn 13e mocht ik voor het eerst samen met hem het
podium op. Dat vond ik zo geweldig. Ik ben wel echt een
podiumbeest. Ik ben eigenlijk heel snel in zo’n talenten
traject terecht gekomen. Mijn moeder was een groot fan
van muziek en luisterde heel veel naar Bowie, Brood,
Doe Maar, enzovoort.

Zeeland heeft voor
jong Poptalent veel te bieden.
Wedstrijden als Kunstbende en Podium-Z,
maar ook programma’s gericht op talent
ontwikkeling van Popaanzee, waarbij je
als jonge artiest zelfs kans maakt om op
Concert at Sea te spelen. En natuurlijk blijft
dat niet beperkt tot de provinciegrenzen.
Codarts of de Rockacademy is vaak een
volgende stap. Maar daarna toch weer terug
naar Zeeland.
Zeeland blijft thuiskomen voor de
muzikanten die hun jeugd daar hebben doorgebracht. We spreken met Geert
van Oorschot, 24 jaar, net afgestudeerd
aan de R
 ockacademy.

Bouwbedrijf Rijk uit Heinkenszand.

Wat doe je
nu?

www.pitbeton.nl

Waar ligt jouw kracht?

“De afgelopen 5 jaar
heb ik lekker muziek
gemaakt. Er komen mooie dingen aan.
Maar nu is het even moeilijk. Er moet ook geld
in het laatje komen. Ik geef nu gitaarles en ben vaste gitarist
in een paar bands. Bij Joel Domingos, een opkomende R&B
artiest, die toch al een half miljoen streams heeft en bij
Véras. En verder schrijf ik nieuwe liedjes en geef mezelf de
komende twee jaar om te ontwikkelen.Het is hard werken,
je moet het zelf doen. Ik heb een enorme drive. Ik wil
graag mijn ambitie laten zien. Ik weet zeker dat er mooie
dingen komen, maar het duurt even.”

www.zeeuwsecultuuragenda.nl

Echt samen met mijn vader optreden heb ik niet gedaan,
maar hij is wel een inspiratiebron geweest als hij met zijn
gitaar op de camping liedjes speelde.”

Hoe ben je zover gekomen?

“Ik heb een heel natuurlijk traject in Zeeland doorlopen.
Op school speelde ik in de grote pauze met mijn vriend
Daniël. Ik heb veel van hem geleerd en natuurlijk ook van
mijn gitaarleraar, René Koole, die gitarist is geweest bij
Surrender. Het begon met de lokale bandwedstrijdjes,
zoals Podium-Z en Spectra. Daar heb ik een paar keer
gewonnen.
Daarna deed ik mee met Kunstbende. Ik won de Zeeuwse
voorronde in de categorie muziek en mocht naar De Melkweg in Amsterdam om daar Zeeland te vertegenwoordigen
tijdens de landelijke finale. Ik was toen 17 jaar. Ik deed een
jaar mee met Popsport, ook een traject voor jonge artiesten
die verder willen komen met hun eigen muziek. En uiteindelijk won ik de bandwedstrijd De Zeeuwse Belofte en
mocht ik spelen op het Bevrijdingsfestival. Van daaruit rolde
ik in Popaanzee, waarbij ik een jaar lang coaching kreeg
van een professional uit de muziekindustrie. Ik heb er
veel geleerd en veel mogen optreden op verschillende grote
festivals in Zeeland, zoals het Zeeland Nazomerfestival.
Ook gingen we naar Agents After All in Amsterdam,
waar we onze liedjes mochten pitchen en feedback kregen.
Agents After All is een platenlabel én de organisator van
Concert at Sea. De Middelburgse band PEER had Peter
Slager van Bløf als coach en zij zijn op Concert at Sea
terecht gekomen. Cool toch!.”
Zowel de Zeeuwse Belofte, Kunstbende, Popsport als
Popaanzee - het Zeeuwse platform voor talentontwikkeling
in popmuziek - worden uitgevoerd door ZB| Planbureau en
Bibliotheek van Zeeland. Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met of aansluiting gezocht bij lokale, regionale en
provinciale initiatieven, festivals en podia.

Meer informatie: www.popaanzee.nl
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DOORLOPENDE EVENEMENTEN SEPT-DEC

28-09

WIM MERTENS, Opening seizoen Zeeuwse Concertzaal | Middelburg | www.zeeuwseconcertzaal.nl

‘La Parata Bizarra’

29-09

FEMKE STEKETEE SAXOFOON EN TOBIAS BORSBOOM PIANO | Vlissingen | www.concertenvlissingen.nl

29-09

HOEHAA KINDERSHOW VAN JEROEN SCHIPPER MET HENRIK | Middelburg | www.deoostkerk.nl

29-09

ROOMS OF NOW #3 AFRA EISMA | Middelburg | www.vleeshal.nl

02-10

SCAPINO BALLET ROTTERDAM, HOLLAND / LE CHAT NOIR | Middelburg | www.schouwburgmiddelburg.nl

02-10

THEOLOOG OP SNEAKERS, LEZING OVER (BIJNA) WAARGEBEURD | Middelburg | www.deoostkerk.nl

03-10

KAJ GORGELS, EFFE RELATIVEREN | Middelburg | www.schouwburgmiddelburg.nl

03-10

PATRICK LAUREIJ, NEDERLANDS HOOP | Terneuzen | www.scheldetheater.nl

03-10

CHRIS SMITHER | Nieuw- en Sint Joosland | www.theaterdewegwijzer.nl

04-10

PIANOCONCERT VAN RIOPY | Middelburg | www.deoostkerk.nl

04-10

ONVERGETELIJK ZEEUWS MUSEUM | Middelburg | www.zeeuwsmuseum.nl

04-10

CRAZY PIANOS, GUILTY PLEASURES SING-A-LONG | Middelburg | www.schouwburgmiddelburg.nl

04-10

DE PARTIZANAN, LACHWEKKENDE SKETCHES | Terneuzen | www.scheldetheater.nl

oktober

najaar

2020
www.zeeuwsmuseum.nl

ZEEUWS MUSEUM
MANNENPAK

Tot najaar 2020
In deze modepresentatie toont het
Zeeuws Museum een variatie aan
Zeeuwse broeken, vesten en jassen:
al jaren de drie-eenheid voor de man.
Middelburg (centrum), Abdij(plein)

www.zeeuwsmuseum.nl

MAAND V/D GESCHIEDENIS

De maand van de geschiedenis heeft
dit jaar het thema zij/hij. Kom naar
het Zeeuws Museum voor de Tour
d’Amour en verdiep je in de liefde aan
de hand van objecten in verschillende
presentaties.
Middelburg (centrum), Abdij(plein)

2019

tot

voorjaar

t/m
31-10

2020

www.zeeuwsmuseum.nl

ZEEUWS MUSEUM
NOOIT MEER WERKEN

Tot voorjaar 2020
Het Zeeuws Museum presenteert
een groepstentoonstelling over werk:
toen, nu en straks. De tentoonstelling 
vraagt je de tijd te nemen voor
bezinning over werk en vrije tijd.
Middelburg (centrum), Abdij(plein)

www.muzeeum.nl

BOMMEN & GRANATEN

Dani Ploeger stelde een expositie
samen over wapens, kunst en technologie. Zijn eigen werk en hedendaagse kunst uit de verzameling van de
gemeente Vlissingen gaan in dialoog
met objecten uit de collecties van het
muZEEum en het Gemeentearchief.
Een gratis mindmap van Dani toont
de verbanden.

29-09 tot 15-12

12 okt
14 dec

2019

EXPO
DEZB.NL

Van der Meijden maakt eigentijdse
beeldverhalen over het leven, onrecht,
politiek en religie. De attributen:
barbies, heiligenbeelden, action men,
kunstbloemen en sierraden bewerkt
en combineert hij met verf, lijm, dingen uit de natuur, stoffen, touw tot
originele en gelaagde kunstwerken.
Inmiddels exposeert hij wereldwijd.

19-10 tot 23-11

GALERIE VAN DEN BERGE

Shawn Stipling & Ton van Kints
www.galerievandenberge.nl

7-9 tot 12-10

zondag

14:00 uur

www.muzeeum.nl

MUZEEUM, STOERE ZEEUWSE
VROUWEN AAN DE WAL
Vrouwen aan de wal zijn logischerwijs
zelfstandig. Vroeger en nu nog steeds.
Als je man op zee is, moet je je eigen
boontjes doppen. Bij de rondleiding
in het Zeeuws maritiem muZEEum
concentreren we ons op de Zeeuwse
vrouwen. De rondleiding is gratis.

www.vleeshal.nl

VLEESHAL
PIETER SLAGBOOM,

‘As long as the potatoes grow’
Solotentoonstelling van beeldend
kunstenaar Pieter Slagboom, winnaar
van de Vleeshal Kunstprijs. Curator v/d
tentoonstelling is Julia Geerlings, door
de Vleeshal gevraagd om de winnaar
te selecteren en de tentoonstelling
met de kunstenaar te ontwikkelen.

Middelburg, Zeeuwse Concertzaal 20.00 uur

05-10

Frank Halmans & Roeland
Tweelinckx
www.galerievandenberge.nl

www.zeeuwseconcertzaal.nl

7-10 tot 15-11

CBK, ELUSIVE REALISM

oktober

CHOPIN RECITAL, NICOLAS VAN POUCKE

ZA

GALERIE VAN DEN BERGE

Tentoonstelling van Emily van Dijk
en Bruno Slagboom
www.cbkzeeland.nl

Elke

AGENDA: SEPTEMBER-OKTOBER 2019

ZB| PLANBUREAU EN
BIBLIOTHEEK VAN ZEELAND
10 jaar Frank v.d. Meijden

2019

tot

ZEEUWSE
CULTUUR
AGENDA

29-6 tot 5-10

05-10

OPENING WONDERKAMERS - Zeeuws Museum | www.zeeuwsmuseum.nl

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

ZEEUWS MUSEUM
WONDERKAMERS

Kabinetten vol Zeeuwse en exotische
voorwerpen
www.zeeuwsmuseum.nl

30-08 tot 20-10

DE BEWAERSCHOLE

Maartje Korstanje toont in de Bewaer
schole een aantal nieuwe werken.
www.bewaerschole.nl

De jonge pianist Nicolas van Poucke speelde een Chopin recital in
het Concertgebouw. De musicus met een persoonlijke toonvorming
en een goed gevoel voor timing en frasering treedt deze keer op
in de Zeeuwse Concertzaal. Hij legde werken van
Chopin vast op een langspeelplaat en speelt in Middelburg o.a. de eerste Ballade en de derde Sonate
van F. Chopin.

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.)
www.zeeuwsecultuuragenda.nl
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05-10

WEEKEND V/D WETENSCHAP - Het Zeeuws Museum | Middelburg | www.zeeuwsmuseum.nl

05-10

DANNY BRYANT | Terneuzen | porgyenbess.nl

05-10

WIE IS BANG | Goes, theater de Mythe | www.theaterdemythe.nl

05-10

ONGESTOORD (TRY-OUT) | Ritthem | www.theatersaanzee.com

05-10

DOUWE BOB | Middelburg | www.deoostkerk.nl

DUO PEDANO, ANUSCHKA PEDANO (altviool),
MARIA EUGENIA PEDANO (hobo)

ZO

Middelburg, Zeeuwse Concertzaal, Salon 11.00 uur

06-10

www.zeeuwseconcertzaal.nl

De volle, warme klanken van de altviool en de zuivere, heldere
hobo-tonen vormen een speciale combinatie. De zusjes Anuschka
(2000) en Maria (2003) Pedano waren als jonge meisjes al betoverd
door deze instrumenten. Beiden wonnen belangrijke
prijzen en concoursen en ze traden samen op in
Podium Witteman. Nu verzorgen zij een spannend
recital in Middelburg. Ism Stichting Kamermuziek
Zeeland.

06-10

GRATIS RONDLEIDING PIETER SLAGBOOM | Middelburg | www.vleeshal.nl

06-10

OPEN HUIS ROOMS OF NOW #3 - AFRA EISMA | Middelburg | www.vleeshal.nl

08-10

RONALD GIPHART | Terneuzen | porgyenbess.nl

+

DO
www.scheldetheater.nl

Drugscriminaliteit schrikt af, maar de verborgen wereld van illegale
laboratoria en drugsrunners spreekt ook tot de verbeelding.
De bijbehorende criminaliteit is een gevolg van onze verlangens
naar spanning en verdoving. Het Zuidelijk toneel
duikt in de achterkant van onze samenleving met
een energieke misdaadrevue met theater, muziek,
tricking en hiphop.

ENSEMBLE ODYSEE, ANA STEGEMAN (BLOKFLUIT)

VR

Middelburg, Zeeuwse Concertzaal 20.00 uur

11-10

www.zeeuwseconcertzaal.nl

De componisten Telemann, Fasch, Graupner en J.S. Bach waren
tijdens hun leven rivalen en vrienden. Het programma van Ensemble Odyssee bevat werken waarin één instrument een solistische
rol speelt. De strijkers en basso continuo wordt dus
uitgebreid met een blazer die de solopartij voor zijn
rekening neemt. De soli zijn voor de hobo, blokfluit,
viool en klavecimbel.

11-10

FLEETWOOD MAC, THE INCREDIBLE STORY | Goes, theater de Mythe | www.theaterdemythe.nl

12-10

FESTA ITALIANA NELLA CHIESA DEL OUEST | Middelburg | www.deoostkerk.nl

14 - Jaargang 2 | oktober/december 2019

DAAN BOOM MET TRY-OUT VAN ‘DE EERSTE’
Rilland, Luctor et Emergo 20.00 uur

12-10

www.podiumreimerswaal.nl

Wat gaat hij in het theater doen? Veel, natuurlijk, veel te veel,
zoals alleen Daan dat kan: tapdansen, zingen, rappen, pianospelen,
schreeuwen, balletten, sociale experimenten uithalen (zoals we die
uit het programma Streetlab kennen), dirigeren (zoals in Maestro),
verhalen vertellen en bovenal:
heel veel lachen!

THE PREACHERMEN

ZA

Efraim Trujillo, Rob Mostert, Chris Strik
Middelburg, De Spot 20.30 uur

12-10

www.muziekpodiumzeeland.nl

Scheurende saxofoonkreten, gruizig diep-groovend Hammond
Orgel, back beats waarbij stilzitten praktisch onmogelijk is. Na de
release in 2016 van hun alom geprezen debuut ‘Preaching Out Loud’
en een uitgebreide concertserie keerden The Preacher
Men dit voorjaar terug naar de studio om hun
2e album getiteld ‘Blue’ op te nemen.

PRIJSWINNAARS PRINSES CHRISTINA CONCOURS

ZA

Noordgouwe, Driekoningenkerk, 20.00 uur

12-10

www.kmsd.nl

Terneuzen, Scheldetheater 20.00 uur

09-10

AGENDA: OKTOBER 2019

ZA

DE ACHTERKANT VAN ZEELAND, Het Zuidelijk Toneel

WO

10-10

ZEEUWSE
CULTUUR
AGENDA

Hoewel ze nog studeren, spelen prijswinnaars pianiste Katie Yao
Morgan, zangeres Noëlle Drost en violiste Iris van Nuland allen
al op internationaal niveau met gerenommeerde namen uit de
klassieke muziek. Uniek is dat deze jonge virtuozen in
Noordgouwe samen spelen en voor u een verrassend en
afwisselend programma hebben samengesteld.

13-10

JOLENTE DE MAEYER viool, NIKOLAAS KENDE piano | MuZEEum Vlissingen | concertenvlissingen.nl

13-10

ORBI KWARTET | Terneuzen | porgyenbess.nl

13-10

SUNSHINE BOYS VAN NEIL SIMON | Middelburg | www.middelburgsminitheater.nl

13-10

HANS VISSER & IRENA FILLIPPOVA | Nieuw- en Sint Joosland | www.theaterdewegwijzer.nl

13-10

ANNICK BOER | Ritthem | www.theatersaanzee.com

CARMEN, STAATSOPERA VAN TATARSTAN

DI

Middelburg, Schouwburg 20.00 uur

15-10

www.schouwburgmiddelburg.nl

www.zeeuwsecultuuragenda.nl

De meeslepende muziek van Bizet versterkt de typisch Spaanse
sfeer van Sevilla, waar tegen de achtergrond van een opwindend
stierengevecht een gruwelijke crime passionel plaatsvindt.
De Staatsopera van Tatarstan brengt deze geliefde
opera in een prachtige, groots opgezette enscenering.
Met live orkest!
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16-10

CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL, ROCKGROEP | Middelburg | www.schouwburgmiddelburg.nl

16-10

LITERAIRE AVOND : OEK DE JONG | Middelburg | www.deoostkerk.nl

17-10

DOLFJE WEERWOLFJE EN FOEKSIA DE MINIHEKS | Terneuzen | www.scheldetheater.nl

18-10

DE KUS, Peter Adriaanse en Liesbeth Peters | Ritthem | www.theatersaanzee.com

ZEEUWSE
CULTUUR
AGENDA

PLUIS, Saxofonist Mete Erker & pianist Jeroen van Vliet

VR

Middelburg, De Spot 20.30 uur

PLUIS is zacht, klein en kwetsbaar. Maar ook ruis en restjes, tussen
de kieren, kriebel in je neus. Open en verstopt. Dicht op de huid,
onder de huid en in je navel. De muziek van Mete Erker & Jeroen
van Vliet is beeldend en poëtisch. Soms is ze wrang, maar nooit
vanuit donkerte. Schoonheid voert de boventoon.

25-10

www.muziekpodiumzeeland.nl

TRIO RODIN, MOZART, PÄRT, ELGAR EN DVORAK

ZA

AGENDA: OKTOBER 2019

Vlissingen, St. Jacobskerk, 20.00 uur

19-10

www.muziekpodiumzeeland.nl

Trio Rodin behoort tot de meest veelbelovende jonge pianotrio’s van
dit moment. Het trio, opgericht in 2011 in Utrecht, richt zich op het
presenteren van grote werken uit de kamermuziekliteratuur in een
breed scala van stijlen. Muziek verklankt emoties en ervaringen die
moeilijk in woorden zijn te vatten. Toch vertellen
componisten vaak ook een verhaal, zeker in het
programma van deze avond.

19-10

SUNSHINE BOYS VAN NEIL SIMON | Middelburg | www.middelburgsminitheater.nl

19-10

ARNOUT VAN DE BOSSCHE, Burn-out voor beginners | Terneuzen | www.scheldetheater.nl

19-10

KATINKA POLDERMAN | Goes, theater de Mythe | www.theaterdemythe.nl

19-10

DE FRANSSE EIJKEL, CABARET | Ritthem | www.theatersaanzee.com

20-10

PEER, DE JONGE MIDDELBURGSE BAND | Middelburg | www.deoostkerk.nl

20-10

BAROK MET “TRE SALTI” | Zaamslag | www.podiumvanzaamslag

20-10

ERNST, BOBBIE EN DE REST | Goes, theater de Mythe | www.theaterdemythe.nl

23-10

ERIK VAN MUISWINKEL | Middelburg | www.schouwburgmiddelburg.nl

23-10

CESAR ZUIDERWIJK, MASTERCLASS | Goes, theater de Mythe | www.theaterdemythe.nl

24-10

STEF BOS, THEATERCONCERT | Zierikzee, Nieuwe Kerk | www.theatersaanzee.com

24-10

SJAAK BRAL | Nieuw- en Sint Joosland | www.theaterdewegwijzer.nl

25-10

LUCIEN VAN IMPE & FILIP OSSELAAR | Terneuzen | porgyenbess.nl

25-10

JAN KEIZER & ANNY SCHILDER The Grande Finale | Terneuzen | www.scheldetheater.nl

25-10

ANDERMANS VEREN LIVE ‘Hoe goed wil je het hebben’ (kleinkunst) | Rilland | podiumreimerswaal.nl

VESPUCCI STRIJKKWARTET, Haydn, Shostakovich en

ZA

Brahms, Middelburg, Zeeuwse Concertzaal, 20.00 uur

26-10

www.zeeuwseconcertzaal.nl

26-10

MENEER MONSTER | Middelburg | www.schouwburgmiddelburg.nl

26-10

20 WASTED YEARS | Terneuzen | www.podiumterneuzen.nl

26-10

DE NACHT VAN HET ZEEUWSE BOEK | Middelburg | www.deoostkerk.nl

26-10

MANNEN VAN TAAL, cabaret | Renesse, Dorpshuis | www.theatersaanzee.com

26-10

HOGE NOOT (TRY-OUT), muzikaal cabaret | Ritthem | www.theatersaanzee.com

26-10

GRAYSON CAPPS | Nieuw- en Sint Joosland | www.theaterdewegwijzer.nl

27-10

CAMIEL BOOMSMA PIANO SOLO | MuZEEum Vlissingen | www.concertenvlissingen.nl

27-10

HIPPE GASTEN, Doe mij een liedje speciaal | Goes, theater de Mythe | www.theaterdemythe.nl

27-10

MAARTJE STROO, sopraan, AD STROO, trompet, RENE MOLENAAR, orgel | kerkbiedtpodium.nl

27-10

ANDERMANS VEREN, muzikaal cabaret | Heinkenszand, de Stenge | www.theatersaanzee.com

ZEEUWSE
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Het Vespucci Strijkkwartet: Lisanne Soeterbroek (viool), Ruña
’t Hart (viool), Stephanie Steiner (altviool) en Douw Fonda (cello)
trad op tijdens kamermuziekfestivals. In de zomer van 2019 nam
het kwartet in de Zeeuwse Concertzaal zijn tweede
cd op met oa kwartetten van Haydn (Quinten)
en Brahms (nr.3). Deze Cd wordt vandaag gepresenteerd. In het concert wordt ook het 7e strijk
kwartet van Shostakovich gespeeld.

www.zeeuwsecultuuragenda.nl

De Zeeuwse Cultuur Agenda is een multimediaal
platform met een Magazine dat elk kwartaal op

500 plaatsen in Zeeland ligt en een website met audio,
video, achtergronden en praktische informatie:
www.zeeuwsecultuuragenda.nl
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CALEFAX, HET ORGEL DE KERK UIT.

ZO

J.S. Bach, Mendelssohn, Duruflé, Messiaen en Franck
Vlissingen, St. Jacobskerk 15.30 uur

27-10

www.muziekpodiumzeeland.nl

Vijf gepassioneerde blazers, virtuoze spelers en briljante arrangeurs.
Bovendien de uitvinders van een heel nieuw genre: het rietkwintet.
Dat is het Nederlandse Calefax. Dit kwintet is een inspiratiebron
voor de nieuwe generatie rietblazers die wereldwijd in hun voetsporen treedt. Calefax, een soort beweeglijk en
menselijk ademend orgel, brengt de mooiste
orgelmuziek naar de concertzaal.

ZEEUWSE
CULTUUR
AGENDA

www.kmsd.nl

WALT WILKINS | Nieuw- en Sint Joosland | www.theaterdewegwijzer.nl

03-11

OPEN HUIS ROOMS OF NOW #3 - Afra Eisma | Middelburg | www.vleeshal.nl

03-11

GRATIS RONDLEIDING PIETER SLAGBOOM | Middelburg | www.vleeshal.nl

ROB DE WIJK | Terneuzen | porgyenbess.nl

30-10

DANSTHEATER AYA, CLEOPATRA (14+) | Middelburg | www.schouwburgmiddelburg.nl

30-10

THE STONES VS BEATLES BATTLE | Terneuzen | www.scheldetheater.nl

30-10

MÍANAM - Echoes of the Earth, Sea and Mountains | Middelburg | www.deoostkerk.nl

31-10

LIFTEN, de muzikale komedie | Middelburg | www.schouwburgmiddelburg.nl

31-10

ARIE & SILVESTER, met onvergetelijke acts | Terneuzen | www.scheldetheater.nl

31-10

JEKYLL & HYDE, Musical-Vrienden | Goes, theater de Mythe | www.theaterdemythe.nl

31-10

TONEELGROEP HET VOLK, Het vermoeden van Poincaré | Zierikzee, de Weverij | theatersaanzee.com

01-11

ONVERGETELIJK ZEEUWS MUSEUM | Middelburg | www.zeeuwsmuseum.nl

01-11

OG3NE & SWEET, Harmony Tour | Terneuzen | www.scheldetheater.nl

01-11

WAAGSTUKKEN, cabaret, Mylou Fencken, Dorine Wiersma (try-out) | Ritthem | theatersaanzee.com

ZO

02-11

VIERKOREN-PROJECT, 75 jaar Slag om de Schelde | Vlissingen | vlissingse-oratoriumvereniging.nl

07-11

02-11

REMBRANDT EN DE GOUDEN EEUW, Hans Visser & Irena Filippova | Rilland | podiumreimerswaal.nl

L’HISTOIRE DU SOLDAT, Musici Philharmonie

ZO

Zuidnederland, Bart Moeyaert (tekst/verteller)
Middelburg, Zeeuwse Concertzaal 15.30 uur

03-11

www.zeeuwseconcertzaal.nl

De soldaat die zijn viool verkoopt aan de duivel in ruil voor macht en
geld is eeuwenoud, maar nog altijd pijnlijk actueel. De muziek van
Igor Stravinsky is beklemmend en spreekt voor zich. Aan de vooravond van de 75-jarige bevrijding van Middelburg wordt ‘Iemands
Lief’ van Moeyaert, een bewerking van het libretto van L’Histoire du
soldat uitgevoerd. Zonder pauze, ongeveer een uur.
Vooraf (14.30-15.15) verzorgt historicus Tobias van
Gent een lezing over de bevrijding van Middelburg
en de herdenking van de Slag om de Schelde.

05-11

THOMAS ACDA, Motel | Middelburg | www.schouwburgmiddelburg.nl

06-11

DOLF JANSEN, Oudejaars 2019 | Middelburg | www.schouwburgmiddelburg.nl

START “DE RUSSISCHE ZIEL”

Terneuzen, Porgy en Bess, 20.00 uur

REMCO VELDHUIS, Lang verhaal kort
Goes, theater de Mythe 20.00 uur

www.theaterdemythe.nl

Heb je altijd al willen weten wat er in die net zo verheven als
verguisde Bijbel staat, maar ben je er nooit aan toegekomen?
In dit soloprogramma vliegt Remco op z’n eigen,
komische wijze langs de hoogte- en dieptepunten
van de Bijbel. Een razende rondleiding.
Een eye-opener…

02-11 Peter d’Hamecourt en
Oleg Lysenko

‘In het Spoor van de
Russische Ziel’

07-11

LENNY KUHR | Terneuzen | porgyenbess.nl

21-11 ‘Pantserkruiser Potjomkin’

Van Sergei Eisenstein

07-11

SOUNDS OF SILENCE, Jop Wijlacker en Dennis Kolen | Middelburg | www.schouwburgmiddelburg.nl

07-11

WIE IS BANG | Terneuzen | www.scheldetheater.nl

08-11

PUBLIEKSPROGRAMMA PIETER SLAGBOOM | Middelburg | www.vleeshal.nl

10-11 Trio Khaldei met Prokofiev
30-11 StarkLinnemann Quartet,
Misha Fomin

18 - Jaargang 2 | oktober/december 2019

Muziekvereniging ONDA combineert samen met het Houblon
Ensemble opera met musical. Geniet mee van de mooiste operaen musicalmelodieën gezongen en uitgelegd door opera- en musical
sterren begeleid door het fanfareorkest onder leiding van Cora
Dellebeke. Van Carmen tot The Lion King: een niet te missen
avond. (www.muziekverenigingonda.nl)

02-11

30-10

www.porgyenbess.nl

ONDA / Houblon Ensemble
Middelburg, Locatie Leger des Heils, Het Zwin 1, 20.00 uur

02-11

MY DARLING CLEMENTINE | Nieuw- en Sint Joosland | www.theaterdewegwijzer.nl

02-11

NOVEMBER OPERA MEETS MUSICAL,

ZA

29-10

VR

AGENDA: NOVEMBER 2019

01-12 Mila Shkirtil en Yuri Serov
		

Arensky+Sjostakovitsj
Moessorgski’s ‘Schilderijen
van een Tentoonstelling’

‘Terug naar de USSR’,
verboden en vergeten liederen

www.zeeuwsecultuuragenda.nl
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VIVE LE GEUS, Camerata Trajectina, Hans Goedkoop

VR

Middelburg, Zeeuwse Concertzaal 20.00 uur

08-11

www.zeeuwseconcertzaal.nl

De musici, pleitbezorgers van de Nederlands(talig)e muziek, gaan
in deze theatrale voorstelling de samenwerking aan met historicus
en tv presentator Hans Goedkoop. Een bloedstollende voorstelling
over 80 jaar opstand, chaos en onderlinge verdeeldheid, intrige en
wreedheid, over de kracht van muziek in oorlogstijd. Sopraan Hieke
Meppelink en tenor Nico van der Meel worden
begeleid door blokfluit, viola da gamba en luit.
Ondersteund door de Gemeente Middelburg in het
kader van de Gouden Eeuw activiteiten.

THE WOOTEN BROTHERS, Roy, Regi, Joseph & Victor Wooten
Middelburg, De Spot, 20.30 uur

VR
08-11

www.muziekpodiumzeeland.nl

De show maakt deel uit van een Europese tournee. Concerten van
de band, met natuurlijk meesterbassist Victor Wooten in de gelederen, worden beschreven als energiek en funky met verschillende
muziekstijlen. Al ruim veertig jaar wordt de groep geprezen om hun
innovatieve muziek. Samen weten ze de grenzen
van jazz, funk, soul R&B, rock en bluegrass te
herschrijven.

08-11

PIJNSTILLERS, Feest het leven zolang het duurt (12+) | Terneuzen | www.zeelandtheaters.nl

08-11

JAVIER GUZMAN | Goes, theater de Mythe | www.zeelandtheaters.nl

08-11

MAARTEN VAN ROSSUM, met theaterlezing | Hansweert | www.podiumreimerswaal.nl

08-11

SJAAK BRAL | Renesse, Dorpshuis | www.theatersaanzee.com

08-11

FRÉDÉRIQUE SPIGT EN ROEL SPANJERS | Nieuw- en Sint Joosland | www.theaterdewegwijzer.nl

GROTE ARCHIPEL, DAAN MANNEKE

ZA

Middelburg, Zeeuwse Concertzaal 20.00 uur

09-11

www.zeeuwseconcertzaal.nl

Manneke ziet deze compositie als zijn magnum opus. Bestaat uit zes
delen. Elk deel is opgedragen aan een pianist, waar de componist
een speciale band mee heeft: Jelena Basova, Kelvin Grout, Daniel
Kramer, Geoffrey Madge, Hannes Minnaar en Ralph van Raat.
Deze zes musici spelen dit verrassende werk als een
soort estafette. Het werk vertaalt muzikaal zes
delen van de provincie Zeeland.
Ism Muziek Podium Zeeland

09-11

PEPPA PIG Verrassingsfeest! (2+) | Middelburg | www.schouwburgmiddelburg.nl

09-11

SUNSHINE BOYS van Neil Simon | Middelburg | www.middelburgsminitheater.nl

09-11

BEVRIJDINGSCONCERT VEERE’S GENOEGEN | Veere | www.grotekerkveere.nl

09-11

CLIFTON BRAAM, alles kan niets moet, cabaret | Ritthem, de Verwachting | www.theatersaanzee.com

20 - Jaargang 2 | oktober/december 2019

ZEEUWSE
CULTUUR
AGENDA
09-11

AGENDA: NOVEMBER 2019

UITREIKING ZEEUWSE BOEKENPRIJS | Zeeuwse Bibliotheek | www.dezb.nl

OPERA MEETS MUSICAL, ONDA / Houblon Ensemble,

ZA

Zierikzee, Nieuwe Kerk 20.00 uur

09-11

www.houblonensemble.nl

Muziekvereniging ONDA combineert samen met het Houblon
Ensemble opera met musical. Geniet mee van de mooiste opera- en
musicalmelodieën gezongen en uitgelegd door opera- en musicalsterren begeleid door het fanfareorkest onder leiding van Cora Dellebeke. Van Carmen tot The Lion King: een niet te missen avond.
www.kmsd.nl
www.muziekverenigingonda.nl

UTOPIA, Lamentaties van Morales,

ZO

Vlissingen, St.Jacobskerk 15.30 uur

10-11

www.muziekpodiumzeeland.nl

De zangers van het Belgische ensemble Utopia zijn stuk voor stuk
specialisten van de renaissancepolyfonie. Ze verweven Morales’
virtuoze meditatie met gregoriaanse gezangen en motetten van
Frans-Vlaamse tijdgenoten tot een betoverende soundtrack
voor verstilling en bezinning. Over de opname van de integrale
lamentaties van Cristóbal De Morales had de
internationale pers slechts lovende woorden.

10-11

ANASTASIA FERULEVA cello, FRANK VAN DE LAAR piano | muZEEum Vlissingen | concertenvlissingen.nl

10-11

TRIO KHALDEI | Terneuzen | porgyenbess.nl

10-11

SUNSHINE BOYS VAN NEIL SIMON | Middelburg | www.middelburgsminitheater.nl

10-11

WIBI SOERJADI , zal uitsluitend muziek uit films spelen | Terneuzen | www.scheldetheater.nl

10-11

EDGELARKS | Nieuw- en Sint Joosland | www.theaterdewegwijzer.nl

10-11

SEXUAL HEALING, Het Nationale Theater | Middelburg | www.schouwburgmiddelburg.nl

NAJAARSCONCERT HET ZEEUWS ORKEST,

DO

Goes, De Mythe, 20.00 uur

14-11

www.zeeuwsorkest.nl

10-11

Cora Dellebeke is solist in het spectaculaire concert voor slagwerk en orkest van Milhaud. Met de orkestsuite “Le Tombeau de
Couperin van Ravel, de 1e symfonie van Prokofjev,
bijgenaamd ‘de Klassieke’ en de gloedvolle
symfonie nr. 4 van Mendelssohn, ‘de Italiaanse’.
Een niet alledaags concert met muzikale verrassingen o.l.v. chef-dirigent, Ivan Meylemans.

LENETTE VAN DONGEN, Paradijskleier | Terneuzen | www.scheldetheater.nl

www.zeeuwsecultuuragenda.nl
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De Muziekkoning
Muziekproductie
van Het
Zeeuws
Orkest
voor
kinderen

Een nieuw project

Een nieuw project voor kinderen in de basis
school. ‘De Muziekkoning’ is geschreven en

gecomponeerd door Ruud van de Meulen, contra

Op de woensdag- en zaterdagmiddag wordt

oerknal die leidt tot een gedachtenontwikkeling,

gespeeld: Middelburg, Vlissingen en Zierikzee.

er het idee, een klik in het hoofd, de creatieve

een actie die uitmondt in een muziekproductie

voor kinderen. Het resultaat kan ontroerend of

Je kunt kiezen welke manier bij jou past, daar-

heeft van stemmingswisselingen. Muziek is

voor hem onmisbaar. Hij zingt met zijn Lakei,

de kist blijkt muziek te komen. Hierna begint

Een muzikaal verhaal over een Koning en

geheimzinnige kist waar een sleutel op zit. Uit
een spannend verhaal waarin ook de kinderen
zelf actief mee doen om antwoorden te vinden

Met veel succes heeft HZO twee maal een in-

strumentenparade georganiseerd waar de kin-

deren zelf een instrument kunnen uitproberen.
Een feest voor de kinderen en een aanmoedi-

nister voor Cultuur, Ingrid van Engelshoven,

voor zowel volwassenen, kinderen en jongeren.

het gebied van muziekeducatie. Juist het

voor de musici die graag en vol passie spelen in

maakt het voor kinderen spannend. Het is

heid binnen de organisatie halen het beste uit de

uitingen soms buiten de deur je licht

Dit maakt HZO tot een inspirerende omgeving

bezoeken van een concert buiten de school

dit symfonieorkest. De dynamiek en betrokken-

goed om vroeg te leren dat je voor culturele

lijks leven. In de klas zorgt het voor een positief

Arsenaal Theater Vlissingen,

aanvang 15.00 uur, prijs € 7,50

aanvang 15.00 uur, prijs € 7,50

Zeeland heeft aangewezen als proeftuin op

Muziek is overal, het is onderdeel van ons dage-

7 december:

Zeeland proeftuin voor
muziekeducatie.

presenteren van zeer verschillende muziekstijlen

menselijke waarden in onze maatschappij.

Zeeuwse Concertzaal Middelburg,

Datum nog niet bekend:

van het brein. Daarom is muziekonderwijs op de

elkaar en openstaan voor verschillen: onmisbare

Na afloop de ‘Instrumentenparade’.

ging om zelf muziek te maken.

Het is een veelbelovend perspectief dat de mi-

kwaliteit van leven, creativiteit, luisteren naar

Koning te helpen om Koning te blijven.

aanvang 15.00 uur, prijs € 7,50

Vanuit een inhoudelijke visie creëert HZO een

structurele basis voor empathie, sociale binding,

mee in het oplossen van de vragen, om de

Als afsluiting volgt de ‘Instrumentenparade’.

keer aan. Het bevordert bijvoorbeeld de sociaal-

basisschool zo belangrijk. Juist muziek legt een

zijn Lakei. De kinderen doen zelf actief

16 november:

vruchtbare samenhang tussen het produceren en

manier bij aan de ontwikkeling van kinderen.

koning voor leerlingen van de basisschool.

te onderscheiden, weten ze de instrumenten te

emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling

muziek als volgt: “Muziek draagt op een unieke

in voel je de kracht van verbeelding.

Het Zeeuws Orkest speelt De Muziek

Wetenschappelijk onderzoek toont dat keer op

voor Méér Muziek in de Klas, het belang van

begrijpen kunt. Dit kan op duizend manieren.

maar dat is niet genoeg. Samen vinden zij een

Het Zeeuws Orkest (HZO)
neemt initiatieven om
nieuwe ontwikkelingen
in gang te zetten

Ben de Reu formuleerde als Muziekambassadeur

kan dan ook in de thuissituatie worden nabe-

Het verhaal gaat over de Muziekkoning die last

benoemen en zien ze hoe ze bespeeld worden.

maar noodzakelijk!”

De gezamenlijke beleving van ouder en kind

sproken. Kunst moet jou grijpen voor jij haar

en twee spelers leren de kinderen de klanken

men. Muziek is dus geen vrijblijvende keuze,

de voorstelling in drie verschillende steden

confronterend zijn en alles daar tussenin.

sen. Met de 17 musici uit het symfonieorkest

De klinkende munt van
de kunst is de klinkende
munt van de verbeelding

op deze manier ook een nieuwe doelgroep aan.

bassist van Het Zeeuws Orkest. In den beginne is

op de muziekvragen die de Koning moet oplos-

schoolklimaat waar leerlingen op elkaar afstem-

moet opsteken. Met klassieke muziek boren we

kunstenaars, uit hun projecten, uit het publiek
en uit de organisatie zelf.

www.zeeuwsecultuuragenda.nl

Nieuwe Kerk Zierikzee,

PROGRAMMA
Thema: ”75 Jaar Vrijheid”
Za 31-8 / 20 uur. Scheldetheater TERNEUZEN

MARINIERSKAPEL DER KONINKLIJKE MARINE &
THE NORWEGIAN NAVAL FORCES’BAND
Benefietconcert ’75 Jaar Slag om de Schelde’.
Vrij 27-9 / 20 uur. Basiliek HULST Openingsconcert
SINFONIEORCHERSTER AACHEN (D)
o.l.v. Christopher Ward (GB) Piano: Zlata Chochieva (Rusland)
Sjostakovitsj / Rachmaninov / Tsjaikovski.
Za 28-9 / 20 uur. De Kirke WESTDORPE
ATANERES ENSEMBLE (B)
Eric Satie / Philip Glass / Max Richter / Karl Jenkins / Arvo Pärt e.a.
Muziek en beeldprojectie historische feiten uit de laatste 75 jaar.
Vrij 4-10 / 20 uur. Sint Baafs AARDENBURG

KÖLNER AKADEMIE (D)

o.l.v. Michael Alexander Willens (USA) Sopraan: Johannette Zomer.
J. S. Bach – Wedding cantates.

Schoolconcerten
tijdens het Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen

Niet alleen voor volwassenen biedt het Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen een
rijk geschakeerd aanbod van klassieke muziek. Al meer dan 13 jaar organiseert
het Festival schoolconcerten op verschillende scholen in Oostburg, Terneuzen en
Hulst. Het is een succesvolle samenwerking met Het Zeeuws Orkest.

Za 5-10 / 20 uur. Scheldetheater TERNEUZEN

BUDAPEST SYMPHONY ORCHESTRA MAV (H) o.l.v. Eduard Topchjan (Armenië)
Fantasia Pastorale van Doppler Triple Concerto van Beethoven en Brahms Symphony no.1
Solisten: Marco Sollini, piano (Italië) Stefano Maffizzano, fluit (Italië)
Misha Tlsorevsky, viool (Oekraïne) Meehae Ryo, cello (Korea).
Zo 6-10 / 15:15 uur. Mauritskerk IJZENDIJKE

Het is de kunst om de jeugd langere tijd
geconcentreerd naar muziek te laten luisteren

EEF VAN BREEN KWINTET (NL) “Walk of Doubts”

maakt niet gelukkig. Muziek verbindt alle culturen,
als je muziek speelt maakt het niet uit waar je bent,
je kunt altijd en overal gelukkig zijn.

Eef van Breen- componist, trompet/zang / Amber Docters van Leeuwen, cello.
Eva Tebbe, harp / Christos Yerolatsitis, piano. Stathis Elio, contrabas.
Wo 9-10 / 20 uur. Basiliek HULST

Theatrale benadering

CONCERTGEBOUW KAMERORKEST & NOA WILDSCHUT
Mozart -Symphony nr.17 / Mozart- Vioolconcert nr. 4 / Tsjaikovski – Souvenir de Florence.
Vrij 11-10 / 20 uur. Grote kerk GROEDE
ATANERES ENSEMBLE (B)
Eric Satie / Philip Glass / Max Richter / Karl Jenkins / Arvo Pärt e.a.
Muziek en beeldprojectie historische feiten uit de laatste 75 jaar.
Za 12 -10 / 20 uur. Industrieel Museum Zeeland, SAS VAN GENT

SINFONIA ROTTERDAM XXL 90 Musici o.l.v. Conrad van Alphen
Tsjaikovski Pianoconcert nr.1 Andrei Korobeinikov (Rusland) /
Tsjaikovski: Romeo & Juliet / Holst: The Planets.
Zo 13-10 / 15:15 uur. Porgy & Bess TERNEUZEN

ORBI Bram van Sambeek, fagot / Rik Stotijn, contrabas.
Marijn Korff de Gidts, percussie / Sven Figee, toetsenist.
Do 17-10 / 20 uur. Kerk KOEWACHT
CICONIA CONCORT (NL) & MARIA MILSTEIN (Rusland) viool
Mendelssohn / Mahler / Strauss / Stravinsky / Ravel.
Vrij 18-10 / 20 uur. Scheldetheater TERNEUZEN, Slotconcert
BOCHUMER SYMPHONIKER (D)
o.l.v. ‘conductor in residence’ Conrad van Alphen (Z-A)
Soliste saxophone Asya Fateyeva (Rusland)
’Nordic Feast’ werken: Svendsen, Larsson, Sibelius.

Info & kaartverkoop via: www.festival-zvl.nl of
www.zeelandtheaters.nl of 0115 69 55 55

Een ensemble uit het orkest kiest de muziek en een
thema dat past bij de leeftijdsgroep. Kinderen op die
leeftijd langere tijd geconcentreerd naar muziek te
laten luisteren is niet makkelijk, maar er bestaan
leuke stukken die weten te boeien.
Het Zeeuws Orkest heeft inmiddels meerdere educatieve projecten zoals: Peter en de Wolf, Carnaval des
animaux, de Muziekkoning en De koning, de vluchteling en de viool, een bewerking van een sprookje
van Yehudi Menuhin: De koning, de kat en de viool.
De koning, de vluchteling en de viool

Muziek verbindt alle culturen

Om het thema eigentijdser te maken is een variant
bedacht met een actueel maatschappelijk thema in
De koning, de vluchteling en de viool. Geld alleen

www.zeeuwsecultuuragenda.nl

Om jongeren tussen 12 en 14 jaar te blijven boeien is
dit jaar gekozen voor een theatrale benadering met
een verteller. De voorstelling verhaalt over koning
Willem Alexander die overspoeld wordt met economische groeicijfers, winsten en geld. Hij vraagt zich
af of je daar wel gelukkig van wordt. Als hij op een
avond zijn paleis verlaat, ontmoet hij in de achtertuin een vluchteling. De vluchteling vertelt hem dat
zijn muziek, zijn viool, hem gered heeft tijdens zijn
barre vlucht voor de oorlog. Zelf musiceren maakt
hem gelukkig. Het verbindt hem met zijn nieuwe
vaderland. Het gelukkige einde van dit sprookje is
dat Willem Alexander een heel andere troonrede
gaat houden. De troonrede van geluk die niet wordt
uitgesproken maar gespeeld, door het orkest van de
vluchteling. Iedereen wordt daarvan gelukkig en de
vluchteling is ingeburgerd.

De koning, de vluchteling en de viool

Het concert De koning, de vluchteling en de viool
zal door Het Zeeuws Orkest buiten het Festival van
Zeeuwsch-Vlaanderen ook in andere regio’s van
Zeeland worden uitgevoerd als ouder-kind concert.
De speeldata hiervoor zijn nog niet bekend.

Jaargang 2 | oktober/december 2019 - 25

9 november 2019 vindt wederom de uitreiking
van de Zeeuwse Boekenprijs plaats. Aanleiding
om te spreken met Franca Treur die vorig jaar de
Zeeuwse Boekenprijs won. We ontmoeten haar in
een café in Amsterdam.
Was je vorig jaar blij met de
prijs voor ‘Hoor mijn stem’?

“Een prijs is altijd mooi, maar ik vond het ook wel
echt leuk dat het een Zeeuwse prijs was. Voor het
boek was het heel goed. De publiciteit eromheen
gaf even een extra boost en dat had het nog wel
een beetje nodig. Mensen kenden wel ‘Dorsvloer
vol confetti’, maar ‘Hoor mijn stem’ was toch iets
minder in de picture. Ik heb nog andere boeken
tussen deze twee geschreven, maar ik wilde met
deze roman ook graag Zeeuws publiek bereiken.
Dus de aandacht was welkom, het was een mooie
uitreiking en de woorden waren zeer lovend.”

Kom je nog veel in Zeeland?
“Mijn familie woont er
en ik kom er heel graag.
Ook om mijn Zeeuwse
lezers te ontmoeten.
Maar ik schrijf niet
gemakkelijk in Zeeland.
Ik voel me daar niet
altijd vrij genoeg.
Dan heb ik liever de
anonimiteit van de
stad, waar ik niet het
gevoel heb dat er ieder
moment iemand de
kamer kan binnenstappen.

Jouw thema over afstand
nemen van het geloof maakt
je tot een icoon voor Zeeland.

“Een icoon is een mooi woord maar te veel eer.
Ik ben nog maar tien jaar bezig.”

Ik bedoel meer dat jouw
verhaal in een gemeenschap speelt die wel expliciet
aanwezig is in Zeeland.

”Veel mensen hebben het traditionele geloof
losgelaten. Dat proces kan op heel verschillende
manieren zijn verlopen. Maar wat die mensen
delen, is het gevoel dat ze ook iets hebben verloren.
Ze missen bepaalde aspecten ervan, maar ze willen
er ook niet naar terug.
Ze willen er wel over praten
en erover lezen. En niet
meer per se in de boeken
van Maarten ’t Hart en Jan
Wolkers, die heel hard zijn
over het geloof. Soms wel
terecht, maar dat is niet
het hele verhaal. Er zijn
vaak ook heel veel warme
herinneringen: samen
zingen, samen Bijbellezen bij een lamp boven de
tafel, ergens bij horen. Die groep komt op mijn
lezingen af. Ook buiten Zeeland. Ik probeer tijdens
zo’n avond het gesprek op gang te brengen. Hoe
was dat religieuze leven nou? Welke rol krijgt
het geloof in jouw persoonlijke biografie? En wat
is daarvan het behouden waard? Is dat aspect
misschien nog op een andere manier in te vullen?
Dat is moeilijk concreet te maken. Want wat je in
een kerkelijke gemeenschap ervaart, kan je vrijwel
nooit ergens anders vinden. Hetzelfde geldt voor
degenen die twijfelen, die overwegen afstand te
nemen of eruit te stappen. Dat is heel drastisch.

“Veel mensen hebben
het traditionele geloof
losgelaten. Dat proces kan op
heel verschillende manieren
zijn verlopen. Wat die mensen delen, is het gevoel dat
ze ook iets hebben verloren”

In de Oostkerk in Middelburg heb ik recent nog
een optreden gehad. Ik wilde al een tijdje een
project over religie doen, niet specifiek in Zeeland.
Maar het kwam zo uit. Het was daardoor wel
extra spannend. Ik kom hier immers vandaan.
Hier ben ik opgegroeid en wonen mensen die ik
ken. Niet dat ik verwachtte dat mensen uit die
kring zouden komen, maar misschien toch wel
een aantal bekenden.”
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Franca
De Paradijsvogel
Treur
www.zeeuwsecultuuragenda.nl

De groep van bevindelijk-gereformeerden is de
laatste decennia heel hecht geweest. Daar
is gericht beleid op gevoerd. In de jaren ‘60-‘70
was er sprake van een secularisatiegolf. Toen de
ontkerkelijking inzette, hebben de bevindelijkgereformeerde kerken gedacht: ‘dat gaat bij ons
ook gebeuren en hoe kunnen we onze jongeren
erbij houden?’

meer. Dan ben je nog wel welkom maar het verschil is altijd aanwezig. Je kan dat niet oplossen.
Het geloof is voor gelovigen te belangrijk, en dat
deel je niet meer. Dat kun je niet afdoen met ‘de
familieband is belangrijker’, dat is te simpel.
Het is overigens nooit mijn intentie geweest om
een voorbeeld te zijn voor anderen. Dat is gewoon
een gevolg van het geschrijf erover.”

Als reactie zijn de reformatorische scholen opgericht, de reformatorische krant, de reformatorische
gezinsbladen, de gezinsbeurzen en andere gemeen
schappelijke activiteiten. En daar kwam een hele
strakke eenvormige cultuur bij. Lang haar voor
meisjes, lange rokken – niet te koop – dus zelf
gemaakt. Van een
afstand kon je een ‘refo’
al herkennen. Ik ben
opgegroeid op de top van
deze tendens. Ik sprak en
kende amper vriendinnen
buiten de refo-wereld.

En dan de boekenprijs 2019.
Heb jij suggesties?

“Ze hebben me voor de jury gevraagd. Maar ik wil
niet graag het werk van collega-schrijvers beoordelen. Iedereen die serieus met schrijven bezig
is, verdient aandacht.
Hoewel het er ook weer
zoveel zijn dat het noodzakelijk is om onderscheid te maken, bijvoorbeeld met zo’n prijs. Ik
vind het al enorm knap
als iemand in staat is
een verhaal op te zetten
en vorm te geven. Dat
is geen eenvoudige klus.
Het is echt een prestatie
als iemand een goed boek
heeft afgeleverd. Met zo’n beoordeling heb ik het
gevoel dat ik de ‘niet-winnaars’ afwijs en in die
positie wil ik niet zijn.”

“Er zijn vaak ook heel
veel warme herinneringen:
samen zingen, samen
Bijbellezen bij een lamp
boven de tafel, ergens
bij horen.”

Van mijn ouders weet ik,
dat zij in hun jeugd veel
meer contact hadden met
mensen die niet kerkelijk
waren. Je werd er in mijn
tijd ook voor gewaarschuwd, bijvoorbeeld in het
Reformatorisch Dagblad en op school. Onkerkelijken zijn mensen die je kunnen afhouden van
je geloof, daar is Satan op uit, daar moet je verre
van blijven. De groepsidentiteit is enorm. Het is je
thuisgevoel, je eigenheid. Dat laat je niet zomaar
achter je wanneer je twijfels hebt bij het geloof.
In die zin zie ik wel dat ik voor bevindelijk gereformeerde mensen wel een rol heb. Ze vragen me:
‘Wat ga ik verliezen als ik uit mijn gemeenschap
stap? Zou je het nog eens doen?’ Gewoon om te
weten waar ze aan toe zouden zijn als ze die stap
zouden zetten.
In ‘Hoor nu mijn stem’ speelt deze kwestie
expliciet. In die roman worden de psychologische
consequenties van een bevindelijk-gereformeerde
opvoeding onderzocht. De uitverkiezing, het idee
dat je tot niets goeds in staat bent, en dat je maar
moet afwachten of je naar de hemel mag na je
dood.
Ook de sociale kant van zo’n beslissing speelt een
rol. Je deelt met je familie iets heel cruciaals niet

Uitreiking en organisatie Zeeuwse Boekenprijs 2019:
zaterdagavond 9 november 19.00 uur,
ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland,
Kousteensedijk 7,
Middelburg

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

Koos Schreuder
Sinke Komejan

Interieur
Restaurant

Ook kinderopvang bij
Landgoed Rijckholt

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

De makelaar in gesprek met een bewoner van Landgoed Rijckholt
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.

“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
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AGENDA: NOVEMBER 2019

VR

www.zeeuwsorkest.nl

16-11

ABBA GOLD, The Concertshow | Goes, theater de Mythe | www.theaterdemythe.nl

Cora Dellebeke is solist in het spectaculaire concert voor slagwerk en orkest van Milhaud. Met de orkestsuite “Le Tombeau de
Couperin van Ravel, de 1e symfonie van Prokofjev,
bijgenaamd ‘de Klassieke’ en de gloedvolle
symfonie nr. 4 van Mendelssohn, ‘de Italiaanse’.
Een niet alledaags concert met muzikale verrassingen o.l.v. chef-dirigent, Ivan Meylemans.

16-11

THE FUREY’S, met ‘40 years around the world’ | Rilland | www.podiumreimerswaal.nl

16-11

ZEEUWSE SIEN, Sien’s Idee, Zeeuws cabaret | Renesse, Dorpshuis | www.theatersaanzee.com

VIOOLSONATES, Pieter Jan Belder fortepiano, Rie Kimura viool

VR

AGENDA: NOVEMBER 2019

NAJAARSCONCERT HET ZEEUWS ORKEST,
Zierikzee, Nieuwe Kerk, 20.00 uur

15-11
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NAJAARSCONCERT HET ZEEUWS ORKEST,

ZO

Middelburg, Zeeuwse Concertzaal, 15.30 u

17-11

Middelburg, Zeeuwse Concertzaal 20.00 uur

15-11

www.zeeuwseconcertzaal.nl

Pieter-Jan Belder (klavecimbel) en Rie Kimura (barokviool) spelen
werken van vader en zoon Bach. Johann Sebastian Bach componeerde
rond 1720 in Köthen zes vioolsonates, waarin hij klavecimbel en
viool laat dialogeren. Zijn zoon Carl Philipp Emanuel schreef eveneens werken waarin beide instrumenten volledig tot hun recht
komen. Muziek waarin contrapunt, lyriek,
verstilling en virtuositeit aan bod komen.
Bij vader en zoon Bach zat muziek in de genen.
ism Incanto (www.incantoconcerten.nl)

15-11

MAGIC OF GEORGIA, De danssensatie uit de Kaukasus | Terneuzen | www.scheldetheater.nl

15-11

20-JARIG JUBILEUM TE QUIERO | Vlissingen | www.sintjacobskerk.nl

15-11

VINCENT BIJLO & THE ROSETTIS, try-out De Eindejaarsshow 2019 | Rilland | podiumreimerswaal.nl

15-11

INCANTO-CONCERT: Duo Kimura-Belder speelt Bach | Middelburg | www.incantoconcerten.nl

15-11

FUAD HASSEN, Remmende Voorsprong, try-out, cabaret | Ritthem, de Verwachting | theatersaanzee.com

15-11

FREEK DE JONGE | Nieuw- en Sint Joosland | www.theaterdewegwijzer.nl

HET ZEEUWS ORKEST, de Muziekkoning voor kinderen

ZA

Middelburg, Zeeuwse Concertzaal, 15.00 uur

16-11

www.zeeuwsorkest.nl

Het Zeeuws Orkest speelt De Muziekkoning voor leerlingen van de
basisschool. Een muzikaal verhaal over een Koning en zijn Lakei.
De kinderen doen zelf actief mee in het oplossen van de vragen, om de Koning te helpen om
Koning te blijven. Een spannende middag met
tot slot de ‘Instrumentenparade’.

www.zeeuwsorkest.nl

Cora Dellebeke is solist in het spectaculaire concert voor slagwerk en orkest van Milhaud. Met de orkestsuite “Le Tombeau de
Couperin van Ravel, de 1e symfonie van Prokofjev,
bijgenaamd ‘de Klassieke’ en de gloedvolle
symfonie nr. 4 van Mendelssohn, ‘de Italiaanse’.
Een niet alledaags concert met muzikale verrassingen o.l.v. chef-dirigent, Ivan Meylemans.

LUCIE HORSCH EN ALEXANDRA NEPOMNYSHCHAYA,

ZO

Noordgouwe, Driekoningenkerk 15.00 uur

17-11

www.kmsd.nl

Blokfluitfenomeen Lucie Horsch bracht dit voorjaar haar CD
‘Baroque Journey’ uit die wereldwijd met veel enthousiasme is
ontvangen. Op internationale concertpodia brengt zij het publiek
ook in vervoering. In Noordgouwe maakt ze een barokreis, samen
met de al even beroemde virtuose klaveciniste.
Kijk alvast op www.luciehorsch.nl

17-11

CLUB VAN SINTERKLAAS, 20 Jaar Feest! 3+ | Terneuzen | www.scheldetheater.nl

17-11

CLOUDBUSTING, 40 Years of Kate Bush | Middelburg | www.schouwburgmiddelburg.nl

17-11

VOCAAL ENSEMBLE MA NON TROPPO, concert | Middelburg | kerkbiedtpodium.nl

20-11

CLEAN PETE, Van opgewekte popsongs tot melancholie | Terneuzen | www.scheldetheater.nl

20-11

FREEK DE JONGE, de Gasfabriek | Ritthem, de Verwachting | www.theatersaanzee.com

21-11

PANTSERKRUISER POTJOMKIN | Terneuzen | porgyenbess.nl

21-11

EVELINE VAN RIJSWIJK, De première | Middelburg | www.schouwburgmiddelburg.nl

21-11

TRUE COPY, Het Zuidelijk Toneel en BERLIN | Goes, theater de Mythe | www.theaterdemythe.nl

16-11

STARLITE CAMPBELL BAND | Terneuzen | porgyenbess.nl

21-11

MATROESJKA, Brainwash, cabaret | Zierikzee, de Weverij | www.theatersaanzee.com

16-11

ORGELCONCERT, Gerard van der Zijden | Zaamslag | www.podiumvanzaamslag

22-11

SWINGIN’ IN NEW ORLEANS | Middelburg | www.schouwburgmiddelburg.nl

16-11

MICHA WERTHEIM, Voor alle duidelijkheid | Middelburg | www.schouwburgmiddelburg.nl
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VR

www.zeeuwseconcertzaal.nl

AGENDA: DECEMBER 2019

KLARINETTEN KWINTETTEN, Gordan Nikolić & Julien Hervé,

30-11

THE KILKENNYS, Blowin’ in the wind | Middelburg | www.schouwburgmiddelburg.nl

Het strijkkwartet van primarius Gordan Nikolic speelt samen met
klarinettist Julien Hervé, soloklarinettist van het Rotterdams
Philharmonisch Orkest, drie klarinetkwintetten. Voor de pauze de
Quintetsatz en het kwintet in A van Mozart, met
het overbekende langzame deel voor bassetklarinet.
Na de pauze volgt het Kwintet van Brahms, een
meesterwerk vol emotie en sporen van volksmuziek.

30-11

THE WIENERS, play The Everly Brothers | Renesse, Dorpshuis | www.theatersaanzee.com

Middelburg, Zeeuwse Concertzaal 20.00 uur

22-11

ZEEUWSE
CULTUUR
AGENDA

22-11

DE ALEX KLAASEN REVUE | Terneuzen, Scheldetheater | www.scheldetheater.nl

22-11

SOETKIN BAPTIST met ‘Que Désire’ | Rilland | www.podiumreimerswaal.nl

23-11

DE CLUB VAN SINTERKLAAS, 20 Jaar Feest! 3+ | Middelburg | www.schouwburgmiddelburg.nl

23-11

SUNSHINE BOYS, van Neil Simon | Middelburg | www.middelburgsminitheater.nl

23-11

THE MAGIC OF JEANS, Heartbeat | Terneuzen | www.scheldetheater.nl

23-11

ENGE BUREN, BASTA! De allerlaatste show | Goes, theater de Mythe | www.theaterdemythe.nl

23-11

OMDENKEN, theatercollege (try-out) | Ritthem, de Verwachting | www.theatersaanzee.com

24-11

CHIMAERA TRIO: de Bruin klarinet, Kok cello en de Man piano | MuZEEum | concertenvlissingen.nl

24-11

JP DE KLERK, ‘De Zeeuwse Boss’ | Middelburg | www.deoostkerk.nl

24-11

AEMSTELE ENSEMBLE | Goes, theater de Mythe | www.theaterdemythe.nl

24-11

RICHARD SHINDELL | Nieuw- en Sint Joosland | www.theaterdewegwijzer.nl

28-11

THIJS KEMPERINK, Eerlijk duurt het langst, cabaret | Zierikzee, de Weverij | theatersaanzee.com

29-11

DE PUBERMONOLOGEN, Tis hier geen hotel | Middelburg | www.schouwburgmiddelburg.nl

VIOOL EN ERARDVLEUGEL,

ZO

Theodora Geraets en Ksenia Kouzmenko,
Middelburg, Zeeuwse Concertzaal, Salon, 11.00 uur

01-12

www.zeeuwseconcertzaal.nl

01-12

YURI SEROV & MILA SHKIRTIL | Terneuzen | porgyenbess.nl

01-12

WINTER-KOOR-CONCERT CHAPEAU! | Zaamslag | www.podiumvanzaamslag

06-12

ONVERGETELIJK ZEEUWS MUSEUM | Middelburg | www.zeeuwsmuseum.nl

06-12

WILLEM VAN HANEGEM | Terneuzen | www.scheldetheater.nl

06-12

JON VAN EERD E.A. in Herrie in de keuken | Goes, theater de Mythe | www.theaterdemythe.nl

06-12

CONSORT OF VOICES met ‘Abendmusiken’ | Middelburg | www.consortofvoices.nl

06-12

ALEX ROEKA | Nieuw- en Sint Joosland | www.theaterdewegwijzer.nl

HET ZEEUWS ORKEST, de Muziekkoning voor kinderen

ZA

Vlissingen, Arsenaaltheater 15.00 uur

07-12

DIE ZAUBERFLÖTE, OPERA ZUID

ZA

www.zeeuwsorkest.nl

Terneuzen, Scheldetheater 20.00 uur

30-11

STARKLINNEMANN QUARTET & MISHA FOMIN | Terneuzen | porgyenbess.nl
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Topkwaliteit

30-11

drukwerk

BALLETSCHOOL PRÉLUDE DANST! | Goes, theater de Mythe | www.theaterdemythe.nl

de kleinste

30-11

prijs

www.scheldetheater.nl

Fascinerende opera van Mozart met live orkest. Mysterieus, koddig,
fascinerend, hoopgevend en onuitputtelijk inspirerend tegelijk!
De speelse, spannende, maar vaak ook ongrijpbaar diepe muziek
wordt vertolkt door een haast geheel Nederlandse
cast, Duits gezongen met Nederlandse boventiteling.
De toverachtig sterke regie toont aan dat Mozart
nog altijd brandend actueel is.

Violiste Theodora Geraets is verbonden aan het Conservatorium
Den Haag en zetelt regelmatig in de jury van vioolconcoursen. Zij
trad al op in Middelburg en verzorgt nu samen met pianiste Ksenia
Kouzmenco een intiem salonconcert. Een intense muzikale ontdekkingstocht van twee musici die elkaar perfect
aanvoelen. Kouzmenko bespeelt de Erardvleugel uit
1863. Ism Stichting Kamermuziek Zeeland:
www.kamer-muziek.nl

Het Zeeuws Orkest speelt De Muziekkoning voor leerlingen van de
basisschool. Een muzikaal verhaal over een Koning en zijn Lakei.
De kinderen doen zelf actief mee in het oplossen
van de vragen, om de Koning te helpen om
Koning te blijven. Een spannende middag met
tot slot de ‘Instrumentenparade’

.nl

Liefde
voor
drukwerk

www.liefdevoordrukwerk.nl

ZEEUWSE
CULTUUR
AGENDA

AGENDA: DECEMBER 2019
COMBATTIMENTO, met Lavinia Meijer

ZA

Vlissingen, St.Jacobskerk, 20.00 uur

07-12

www.muziekpodiumzeeland.nl

De leden van Combattimento, ieder met solistische kwaliteiten,
dragen een schat aan opgebouwde kennis en ervaring met zich mee
en willen het publiek hier deelgenoot van maken. Samen vormen
we een hecht ensemble. In het programma ‘contrasten’ gaat
Combattimento met harpist Lavinia Meijer door
de eeuwen heen. Werken van Handel, Tye, W.F.
Bach, Wagenseil, Croft en Glass.

07-12

PERCOSSA, DOUBLE BILL | Terneuzen | www.scheldetheater.nl

07-12

THE STORY OF THE DUBLINERS | Goes, theater de Mythe | www.theaterdemythe.nl

07-12

ERCOSSA, Double Bill | Terneuzen | www.scheldetheater.nl

07-12

THE STORY OF THE DUBLINERS | Goes, theater de Mythe | www.theaterdemythe.nl

07-12

MICHELINE VAN HAUTEM & ERWIN VAN LIGTEN | Rilland | www.podiumreimerswaal.nl

07-12

MAX VAN DEN BERG, Paasbest | Ritthem, de Verwachting | www.theatersaanzee.com

08-12

LESTARI SCHOLTES EN GWYLIM JANSSENS, pianoduo | muZEEum Vlissingen | concertenvlissingen.nl

08-12

DOUWE EISENGA speelt en bespreekt eigen composities | Middelburg | www.kerkbiedtpodium.nl

10-12

ONNO BLOM | Terneuzen | porgyenbess.nl

11-12

VINCENT BIJLO & THE ROSSETTIS, Eindejaarsshow 2019 | Terneuzen | www.scheldetheater.nl

12-12

BEST OF IRELAND, De grootste hits uit Ierland | Zierikzee, Nieuwe Kerk | www.theatersaanzee.com

13-12

BELLE PEREZ, Geen Fiesta zonder Perez! | Terneuzen | www.scheldetheater.nl

ZEEUWSE
CULTUUR
AGENDA
15-12

www.zeeuwseconcertzaal.nl

Voor de derde keer komt violist Mathieu van Bellen naar de
Zeeuwse Concertzaal als artistiek leider van het Reizend
muziekgezelschap. Hij nam in 2017 het stokje over
van Christian Bor, die het RMG 35 jaar leidde.
Repertoire en samenstelling wordt later bekend
gemaakt. Maar Van Bellen kennende zal dat een
topprogramma zijn.

14-12

MATT SCHOFIELD | Terneuzen | porgyenbess.nl

14-12

DON COSSACK CHOIR OF RUSSIA | Terneuzen | www.scheldetheater.nl

15-12

REMY VAN KESTEREN & MARTIN FONDSE | Terneuzen | porgyenbess.nl
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EUTERPE BAROQUE CONSORT,

Noordgouwe, Driekoningenkerk 15.00 uur

Onder leiding van Bart Rodyns. Prachtige barokmuziek voor de
kersttijd. Het instrumentaal ensemble brengt u samen met zangers
volledig in kerstsferen. Euterpe Baroque Consort uit België staat
garant voor een unieke muzikale belevenis. Voor een vooruitblik zie
www.eubc.be.

15-12

www.kmsd.nl

THE CHOIR OF CLARE COLLEGE, o.l.v. Graham Ross

DI

Vlissingen, St.Jacobskerk, 20.00 uur

17-12

www.muziekpodiumzeeland.nl

In de langdurige traditie van de prachtige kerstconcerten in de
Jacobskerk van Vlissingen is het dit keer de beurt aan het Choir
of Clare College. Het koor wordt geroemd om hun constant hoge
kwaliteit van de voorstellingen. Het koor kan putten uit een rijk
repertoire, maar vanavond zal de nadruk liggen
op traditionele Christmas carols.

19-12

LESSONS AND CAROLS op Podium Zaamslag | Zaamslag | www.podiumvanzaamslag

20-12

IRISH CHRISTMAS - An Intimate Evening | Vlissingen | tickets.de-drvkkery.nl

20-12

MEIDEN VAN LOS, Lusten en Lasten (try-out), cabaret | Renesse, Dorpshuis | www.theatersaanzee.com

BRUUT!, Anton Goudsmit

VR

Goes, ‘t Beest 21.00 uur

20-12

www.muziekpodiumzeeland.nl

Middelburg, Zeeuwse Concertzaal 20.00 uur

14-12

CHRISTMAS WITH ANNA | Veere | www.grotekerkveere.nl

ZO

REIZEND MUZIEKGEZELSCHAP, Matthieu van Bellen

ZA

AGENDA: DECEMBER 2019

21-12

Bruut en Anton Goudsmit gaan surfen. De vijf heren doken in hun
grootouders’ platenkasten en stortten zich op de surfmuziek uit de
jaren ‘60. Hits van o.a. Dick Dale, The Beach Boys, Laika and the
Cosmonauts en Benny Joy worden afgestoft.
En wie past er dan beter bij de vier superjazz
giganten van BRUUT! dan de enige echte, onnavolgbare gitaargigant Anton Goudsmit.

KERSTCONCERT Vlissingse Oratorium Vereniging | Vlissingen | vlissingse-oratoriumvereniging.nl

MESSIAH - G.F. HÄNDEL, Koninklijke Oratoriumvereniging

ZA

Middelburg, o.l.v. Arno van Wijk
Middelburg, Zeeuwse Concertzaal, 19.30 uur

21-12

www.oratoriummiddelburg.nl

www.zeeuwsecultuuragenda.nl

Wendy Roobol-Sopraan, Robert Kruizinga-Altus, Matthijs Hoogendijk-Tenor, Pieter Hendriks-Bas-Bariton. Nationaal Symfonisch
Kamerorkest. Messiah is één van Handel’s meest bekende en succesvolle oratoria. Het werd voor het eerst op 13 april 1742 uitgevoerd in
Dublin. Bij de uitvoering in 1750 was de Prins van Wales zo onder de
indruk van het Halleluja-koor dat hij opstond. Dit is inmiddels een traditie geworden.
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de Nieuwe
Burg 33.

AGENDA: DECEMBER 2019

21-12

WILLEM VERMANDERE, “Heden, verleden en toekomst” | Zaamslag | www.podiumvanzaamslag

21-12

THE LIFE OF A MAN. Joe Cocker | Goes, theater de Mythe | www.zeelandtheaters.nl

21-12

ARNOUT VAN DE BOSSCHE, Burn-out voor beginners, cabaret | Heinkenszand | theatersaanzee.com

21-12

LEBBIS | Nieuw- en Sint Joosland | www.theaterdewegwijzer.nl

22-12

DUITSE EN ITALIAANSE LIEDEREN | Middelburg, Zeeuwse Concertzaal | www.zeeuwseconcertzaal.nl

22-12

KERSTKOFFIECONCERT ‘YULE’, Zigeunerensemble Kalionka & Emilia Kirova | Rilland | theatersaanzee.nl

22-12

REMBRANDT EN DE GOUDEN EEUW, theaterconcert | Ritthem, de Verwachting | www.theatersaanzee.com

KINKY BOOTS, De hilarische en ontroerende Broadwayhit
Schouwburg Middelburg, ma 14.00 uur en do 14.00 uur en 16.00 uur

ZA

Breng een bezoekje aan onze
fraaie showroom
Of bel: 0118-640269

23-12
26-12

www.schouwburgmiddelburg.nl

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

23-12

BEST OF IRELAND, De grootste hits uit Ierland | Terneuzen | www.scheldetheater.nl

26-12

VAN BELLEN, Milstein & Van Poucke | Terneuzen | porgyenbess.nl

26-12

KERSTCONCERT in Oostkerk Middelburg: ‘Franse Noëls’ | Middelburg | www.deoostkerk.nl

27-12

DE NOTENKRAKER, sprookjesballet | Terneuzen | www.scheldetheater.nl

noodverlichting

28-12

BUURMAN & BUURMAN | Goes, theater de Mythe | www.theaterdemythe.nl

brandbeveiliging

28-12

70’S UNPLUGGED | Terneuzen | www.scheldetheater.nl

29-12

ROODKAPJE DE MUSICAL. Het ware verhaal van Roodkapje (6+) | Terneuzen | www.scheldetheater.nl

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

intercom

CULTUUR

camera

inbraakbeveiliging

WWW.DEZEEUWSEALLIANTIE.NL

Een feel-good Broadwayhit over nieuwe kansen en jezelf kunnen
zijn, met swingende choreografieën en muziek van Cyndi Lauper.
Charlie erft een slechtlopende schoenenfabriek. Samen met Simon,
die door het leven gaat als de flamboyante Lola, stort
hij zich op de markt van Kinky Boots voor dames
die geen dames zijn…

0118-651750 • www.deteczeeland.nl

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

Stefan heeft duidelijk jouw
muzikale genen, maar kom je
zelf uit een muzikale familie?

“De muzikale genen bij mij komen uit de familie van
mijn moeder. Mijn opa was een autodidact. Hij speelde 
mondharmonica, accordeon en elektronisch orgel,
luisterde veel muziek en was een zeer muzikale man.”

Hoe kwam je tot de keus om
slagwerk te gaan studeren?

Twee Zeeuwse
muzikale parels

Een recensie van Jeanette Vergouwen 27-1-2019 in de PZC: “Met een afwisselend
programma verzorgden Cora Dellebeke en haar zoon Stefan Knuijt een spannend
concert in Zaamslag.” Dezelfde recensie eindigt met de zin “(…) een bewonderens
waardig optreden van twee Zeeuwse muzikale parels.”

Wie zijn die muzikale parels en wat doen ze?
Tubaïst Stefan Knuijt

Stefan heeft duidelijk de muzikale genen van zijn
moeder. Hij grossiert in prijzen; zo is hij Nederlands
Kampioen op zijn euphonium. Hij is niet alleen een
begaafd tubaspeler – hij sloot zijn conservatorium
Master af met een 9,5 – maar ook een verdienstelijk
componist. Uit bovengenoemde recensie van Vergouwen: “Knuijt is ook componist en de twee werken
Romance en Allemande in Bachstijl zijn verrassend
knap.” Hij was net als zijn moeder plaatsvervanger
bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Sinds
2014 speelt Stefan als tubaïst mee met het koperkwintet Pelgrim Brass. En sinds mei 2015 is hij de
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vaste tubaspeler van de Marinierskapel der Koninklijke Marine. Ook in 2015 soleerde hij bij Het Zeeuws
Orkest met het Tubaconcert van Vaughan Williams.

Slagwerker Cora Dellebeke

Cora speelt sinds 1986 in Het Zeeuws Orkest.
Ze is begonnen als slagwerker en sinds 2000 is zij
de paukenist van het orkest. Als paukenist ben je
aanvoerder van de groep slagwerkers en tevens ben
je verantwoordelijk voor het behoud van het slagwerkinstrumentarium binnen het orkest. Maar Cora
heeft nog veel meer in haar mars. Daar willen we
graag meer van weten.

“Toen ik 8 jaar was ben ik lid geworden van muziekvereniging Onda in mijn geboortedorp Nieuw- en Sint
Joosland. Mijn zus speelde daar bugel en via haar kwam
ik in contact met deze fanfare. Als klein meisje zag
ik dit korps door het dorp marcheren en was ik onder
de indruk van de meneer die de bekkens bespeelde.
Daarom wilde ik leren trommelen. Ik kreeg mijn eerste
lessen van de heer Florusse en een jaar later van Jan
Anthonisse aan de Zeeuwse Muziekschool.
Na de middelbare schooltijd dacht ik aan een opleiding
in de zorg, fysiotherapie of operatieassistente. Helaas
waren de exacte vakken niet mijn sterkste kant. Ondertussen ging het slagwerkspelen steeds beter. Dankzij de
gedisciplineerde en inspirerende lessen van Jan Anthonisse
besloot ik om toelatingsexamen te doen aan het
Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Ik begon in
1984 met mijn klassieke slagwerkopleiding bij Wim Vos,
Henk van den Berg en Luuk Nagtegaal. Tijdens deze
studie werd ik twee keer Nederlands Kampioen Slagwerk. In 1986 werd ik vaste remplaçant bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest. In 1987 maakte ik met dit
orkest een tournee naar Amerika, Japan en Zuid-Korea.
Ook speelde ik vaak mee bij Slagwerkgroep Den Haag
en het Residentie Orkest. Ik 1990 behaalde ik aan het
conservatorium Cum Laude mijn diploma Docerend en
Uitvoerend Musicus.”

Je gaat in november als solist bij
Het Zeeuws Orkest een slagwerkconcert spelen. Kort maar heftig.
Je moet geweldig geconcentreerd
zijn. Hoe bereid je zoiets voor?
Hoe kom je aan al dat slagwerkinstrumentarium?

“Ja, ik ben heel blij dat ik straks het slagwerkconcert
van Darius Milhaud met mijn eigen orkest mag gaan
spelen. Als paukenist van het orkest heb je meestal een
ondersteunende rol. Tijdens dit concert mag ik als solist
voor het voetlicht treden. Ik ben het orkest dan ook
dankbaar voor deze kans.”

www.zeeuwsecultuuragenda.nl

Het instrumentarium dat ik nodig heb tijdens dit concert bestaat uit vier pauken, grote trom, gong, diverse
trommels en klein percussie. Vanwege de grote ruimte
die ik nodig heb, kan ik dit niet thuis studeren. Ik heb
een ruimte gevonden waar ik de instrumenten kan
opstellen, zodat ik daar kan studeren.“

Hoe kom je aan al dit slagwerk?

“Dat ga ik huren bij Muziekcentrale Adams in Ittervoort. Met deze firma heb ik een zeer goede relatie en
ik ben ze dan ook heel dankbaar dat ze het beschikbaar
willen stellen.”

Je bent ook dirigent van diverse
gezelschappen. Hoe ben je als
dirigent begonnen?

“Dat is een bijzonder verhaal. Onda heeft 103 jaar onder
leiding gestaan van de familie Meliefste. Piet Meliefste
begon in 1907, in 1948 opgevolgd door Jan Meliefste.
Van deze man heb ik op muzikaal en pedagogisch gebied
heel veel geleerd. Na Jan kwam zijn zoon Piet die vanaf
1993 tot 2010 Onda heeft gedirigeerd. Toen in 2010 bij
Piet de ongeneeslijke ziekte ALS werd geconstateerd heb
ik de dirigeerstok overgenomen.”
En niet zonder succes, want ONDA won met glans in
november 2018 o.l.v. Cora het Zeeuws concertconcours
in de eerste divisie fanfare.
“Vanaf 1991 verzorg ik de slagwerklessen bij muziek
vereniging OKK in Westkapelle. In 2002 ben ik gestart
met een slagwerkgroep, waarmee ik inmiddels veel
successen behaalde op diverse festivals. Toen er bij de
brassband van deze vereniging in 2016 de functie van
dirigent vacant kwam, werd ik als dirigent gevraagd.”

Wat betekent HaFaBra?

“De HaFaBra is de afkorting voor Harmonie, Fanfare en
Brassband. Het verschil zit in de instrumenten die er in
voorkomen. De harmonie bestaat uit houten en koperen
blaasinstrumenten en slagwerk. De fanfare bestaat uit
koperen blaasinstrumenten, saxofoons en slagwerk en in
de brassband komen alleen koperen blaasinstrumenten
en slagwerk voor.”

Je geeft ook nog les. Je dagen zitten
wel heel erg vol

“Ik verzorg de slagwerklessen bij muziekvereniging OKK
uit Westkapelle. Ook geef ik slagwerkles bij muziekvereniging Crescendo uit Dreischor en bij mijn eigen
vereniging Onda uit Nieuw- en Sint Joosland.”
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Zeeuwse
muzikale parels

EEN FIERLOOS ONTWERP

Je bent ook nog voorzitter van
de artistieke commissie van Het
Zeeuws Orkest. Wat houdt dat in?

geeft u de ruimte

“Sinds september 2016 ben ik inderdaad voorzitter van
de Artistieke Commissie van Het Zeeuws Orkest.
Het is onze taak om een aantrekkelijk programma te
maken voor zowel publiek als musici. Als voorzitter
van deze commissie ben je automatisch ook lid van het
bestuur van het orkest.”
Een ‘buitenleven woning’ met landelijke authenticiteit en tegelijkertijd
een puur ontwerp met strakke lijnen. De visie die Martin Fierloos
destijds presenteerde aan Arno en Ella Wielemaker omschrijven ze
achteraf als hartverwarmend. “Van de drie architecten die waren
uitgenodigd een visie te formuleren op de locatie, staken de vertaling
en de visieschetsen van Martin er met kop en schouders bovenuit.
Hij had duidelijk het best geluisterd naar onze wensen en hoe wij
voor ons zagen dat we hier zouden gaan wonen. Hij wist dat bovendien te vertalen naar een compleet Pakket van Eisen. Uiteindelijk is
het precies zo geworden: het landschap loopt door tot aan de tafel.”

Ze kozen puur op uitstraling en gevoel, maar zijn buitengewoon
tevreden over de strakke bouwregie richting aannemer. “Wij
hadden zelf geen ervaring in de bouw, dus we zijn blij dat overal aan
werd gedacht. De begeleiding was zeer positief en ontzorgend.
Martin bleef benadrukken dat het niet om zijn visie ging, maar dat
wij er een goed gevoel bij moesten hebben: wíj gingen er wonen.
We zijn heel blij dat we hebben gekozen voor een bureau dat dit
zo in de vingers heeft. Vooraf werd een heldere prijsprognose afgegeven en het hele proces was in goede handen. Het vertrouwen
dat Martin uitstraalt maakt hij in de praktijk zonder meer waar.”

Ik hoorde dat je ook een bijzonder
project gaat doen met het Houblon
Ensemble uit Schouwen-Duiveland.

“Ja, een samensmelting van klassiek en fanfare op 2 en
9 november. Het Houblon Ensemble brengt opera heel
toegankelijk. De titel van deze avonden is Opera meets
Musical, we combineren opera met musical. Onda fungeert
hier als begeleiding van de klassieke zangers. Tevens zal
Onda de ouverture La Gazza Ladra en de Triomphmars
uit Aïda vertolken. Het is voor mij heel erg inspirerend
om samen te werken met klassiek geschoolde zangers.
Speciale gast is Howard van Dodemont. Hij speelde in
vele musicals en vertelt er deze avond alles over. Van de
Barbier van Sevilla tot Cats en van Carmen tot The Lion
King: een niet te missen avond.”

Cora is solist bij Het Zeeuws Orkest tijdens de najaarsserie 2019 in het
spectaculaire concert voor slagwerk en orkest van Darius Milhaud.
Donderdag 14 november: 20:00 uur - Goes, de Mythe
Vrijdag 15 november: 20:00 uur - Terneuzen, Scheldetheater

Zondag 17 november: 15:30 uur - Middelburg, Zeeuwse Concertzaal
WWW.FIERLOOS.NL

Voor het gehele programma, zie de agenda.

De Tip
van Jacques

Jacques Boonman, 30 jaar actief als
programmeur van Podium Reimerswaal.
Inmiddels is hij uitgegroeid tot een
theaterdeskundige die wekelijks op
Omroep Zeeland zijn Theater Tips deelt.

Wat is de rol van Podium
Reimerswaal in de theater
wereld van Zeeland?

Soetkin Baptist

Zijn er dit seizoen ook weer
verborgen talenten?
“Dit seizoen is er zeker weer een aantal mensen die aan het begin
van hun carrière staan of die extra aandacht verdienen: o.a.
cabaretiers Daan Boom, Daniëlle Schel, Lonneke Dort en Thijs
Kemperink. Maar ook Soetkin Baptist verdient zeker aandacht.”

Wat betekent ‘De Tip van Jacques’
“Om deze voorstellingen van de onbekende namen extra
te promoten worden deze voorstellingen de ‘Tip van Jacques’
genoemd. Dit houdt in dat bezoekers hun geld terug kunnen
krijgen als ze na de voorstelling echt teleurgesteld zijn.
Een soort ‘niet goed geld terug’ garantie. Dit gebeurt
overigens praktisch nooit!”

Willem
de Geus

“Kleine zalen zoals Podium Reimerswaal zijn ontzettend belangrijk als kraamkamer voor jong talent en
beginnende artiesten. Ieder jaar boek ik een aantal
jonge mensen om ze een kans te geven podiumervaring
op te doen. Het leuke daaraan is dat ze later, als ze
definitief doorbreken, Podium Reimerswaal trouw blijven
en daar graag hun try-outs komen spelen. Mooi voorbeeld daarvan is Jochem Myjer. Hij begon bij Podium
Reimerswaal in een dubbelprogramma voor 40 mensen.
Nu speelt hij voor een vol Carré. Ook Claudia de Breij
en Guido Weijers waren in hun begintijd te vinden in
Reimerswaal. En ook zij komen nog steeds terug.”
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‘De schitterende
stem van Soetkin
(én van Aline) en de
band zullen u de hele
avond lang boeien:
gevoelig, eigenzinnig,
uitbundig!
Op 22 november.
Zie de agenda.

Stadsdichter
van Hulst.
Welke tip
zou je nu willen geven?
“Soetkin Baptist met Que Désire, een veelzijdige Vlaamse zangeres die haar zangopleiding
heeft gehad aan het Lemmens Instituut in Leuven.
Ze woont inmiddels in Noorwegen, maar komt af
en toe terug naar de Lage Landen om ons te laten
genieten van haar schitterende stem. Ze laat zowel
bekende als vergeten chansons op briljante wijze
herleven. Het repertoire in Que Désire is heel erg
breed. Dalida, Barbara, Michel Delpech, Charles
Aznavour en Jean Ferrat komen allemaal voorbij.
Ze wordt vocaal bijgestaan door Aline Goffin en
geflankeerd door veelzijdige rasmuzikanten: Bert
Candries op gitaar en basgitaar, Luc Vanden Bosch
op drum en Paul Flush aan het hammondorgel”.

De Geus; een passender naam kan je niet
bedenken. Willem streek in 1989 neer
in Rooversberg, een buurtschap tussen
Lamswaarde en Graauw. Poëtisch gezien
werd deze Geus ‘een roverhoofdman’.
Hij tekent, schildert, bracht een dicht
bundel uit en zingt op zijn eigen cd.
In 2018 streek hij neer aan de voet van de Basiliek van
Hulst met zijn galerie La Bohème. Naar het lied van
Aznavour, waar hij zoekt naar het atelier van toen dat
verdwenen is. Maar Willem heeft het hier juist gevonden.
De stadsdichter wordt geacht gedichten te schrijven die
kunnen worden voorgedragen bij officiële gelegenheden,
en over actueel nieuws in de gemeente dat op een ludieke, kritische of vervreemdende wijze wordt belicht.
Bij zijn benoeming klonk het ‘Geuzengedicht van Hulst’.
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Geuzengedicht van Hulst
Ik zal zingen van de vos
en van de torenspits
van Lockefeer en Tiffany’s
van de cafés, terrassen en bordelen
van d’ouwe Stasie
en ook van de kiosk
van wat er was, er is
van wat nog komt.
Zo zal ik dichten
van de bioscoop
de markt en carnaval
de oude en de nieuwe Bierkaai
de poorten en de wallen
daarvan maak ik dan muziek.

Maar ook de dorpen die van verre
uitzien op de Basiliek
zal ik bezingen en bedichten.
De polders en de forten
‘t gekrijs der meeuwen en de Schelde
laat ik landen in een vers.
Dat is mijn eer en plicht
voor boer en burger, buitenman
bankier en winkelier
bewoner en bezoeker
dorpsgek en notaris
en alles wat daartussen zit
ben ik voor u uw Hulster
gedichtenfunctionaris.

Jaargang 2 | oktober/december 2019 - 45

Andere
tijden

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

Word jij onze
nieuwe vlogger?
De Zeeuwse Cultuur Agenda nodigt je uit voor
een bijzondere stage of als vrijwilliger. Wil je een
spoedcursus om bij een bijzonder gezelschap of
culturele instelling binnen te komen? Niet als
toeschouwer, maar achter de schermen, tussen de
coulissen als maker van een kunstzinnige aankon
diging van een project, een voorstelling of concert.
Ben je nog op school, volg je een opleiding, of wil je absoluut
niet achter de geraniums zitten, maar ben je nieuwsgierig
en hou je van social media, filmpjes en cultuur en wil je
juist een inspirerende relatie daarmee aan gaan? Dan kan
jij de Cultvlogger worden die over voorstellingen,
concerten, tentoonstellingen e.d. vertelt.

Tjoonk

Hou jij van

korte filmpjes maken
humor bij het editen
• een workshop met audio• video deskundigen
(Omroep Zeeland)
• geïnspireerd worden
door succes
•
•

Liefde en muziek zijn de vleugels van de ziel.
Deze Zeeuwse jongen van 5 droeg die vleugels
duidelijk al en groeide uit tot een groot muzikant.
Wilt u hem zien en horen?
Kom dan op 14 december naar
de Zeeuwse Concertzaal
(Meer informatie in de Zeeuwse Cultuur Agenda).

dankt haar
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Echo Verhuur
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roaDsponsor:

Met recht
in balans Katoen Natie Westerschelde bv
Willem Alexanderlaan 43
4532 DB Terneuzen

T 0115-683344
www.ditisrecht.nl

Lekker La Vie
l’Escaut Hotel Terneuzen
Letselverhalen / Advocaten
OVET bv Quality in bulk

Sagro Zeeuws-Vlaanderen
Sprangers Bouwbedrijf
TMS Terneuzen
Witte Boussen Assurantiën bv
Wauters Hulst BV

www.festival-zvl.nl
voedt het Zeeuwse culturele leven.

•
•

•

Ga je voor ons

achter de schermen
je niet laten imponeren
door culturele drempels
je leeftijdsgenoten laten
zien wat er gek,
bijzonder of leuk is.

De redactie van de ZCA zorgt voor de praktische kant, een
workshop bij Omroep Zeeland met simpele tips en begeleiding
bij de aanpak in de praktijk. Samen hebben we maandelijks een inspiratiemiddag met een creatieve redacteur die
bedenkt hoe, wie en wat jullie gaan uitlichten in de
culturele sector. We realiseren het door het samen te doen.

Geef je op met wat informatie over jezelf,
deel dit met je vrienden en mail naar:
redactie@zeeuwsecultuuragenda.nl

WIL JIJ EEN
LEUKE BAAN?

Bouwgroep Peters
RABO
Zeeuwse Algemene
Justion Advocaten
Passagierschip
de Onrust
Liefde voor
drukwerk
Detec Zeeland
Decorette
Zeeuwse Alliantie
Henk Tjoonk

ACCOUNTANTS
& ADVISEURS
CHECK HET SNEL OP RIJKSE.NL

Met
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aan
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sponsors
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De ZEEUWSE CULTUUR AGENDA is een uitgave van een samenwerking van participerende gezelschappen, festivals, theaters,
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Verspreiding:
De Zeeuwse Cultuur Agenda wordt door culturele partners in
een aantal gevallen toegezonden aan hun donateurs of vrienden.
Ook wordt het tijdschrift uitgedeeld bij voorstellingen en
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meer dan 500 toeristische locaties in Zeeland en plaatsen in de
provincie waar liefhebbers van cultuur in Zeeland komen zoals:
theaters en podia, wijkgebouwen, gemeentehuizen, provinciehuis,
huisartsen- en fysiotherapeutenpraktijken, boekwinkels,
platenzaken, lifestyle winkels, notarissen e.d. Als de Magazines
op een locatie niet meer voorradig zijn of wanneer u een nieuwe
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mailen naar: redactie@zeeuwsecultuuragenda.nl

www.zeeuwsecultuuragenda.nl:
Het Magazine komt vier maal per jaar uit.
Op www.zeeuwsecultuuragenda.nl kunt u zich gratis abonneren
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houden wij de actualiteit bij.
U kunt culturele evenementen doorgeven via e-mail, met
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Achtergronden en nieuws zijn van harte welkom. De redactie
behoudt zich zowel voor de agenda als artikelen het recht voor
deze te weigeren zonder opgave van reden. Over een afwijzing
kan niet gecorrespondeerd worden.
Disclaimer:
Van al het gebruikte beeldmateriaal in de Zeeuwse Cultuur
Agenda is met alle mogelijke zorgvuldigheid getracht bron
of rechthebbende te achterhalen. De aard van het gebruikte
beeldmateriaal brengt evenwel met zich mee, dat in sommige
gevallen rechthebbenden in redelijkheid niet kunnen worden
achterhaald. Indien enig (rechts) persoon meent recht te kunnen
doen gelden op de content van onderhavige publicatie, gelieve
zich in verbinding te stellen met de redactie.
Copyright 2019:
Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar
gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze
dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
hoofdredactie.
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De Zeeuwse

Cultuur Agenda

is een m
 ultimediaal

platform met een

Magazine dat elk

kwartaal op 500 plaatsen in Zeeland ligt
en een website met audio, video,

achtergronden en praktische informatie:

www.zeeuwsecultuuragenda.nl

THEATER EN PODIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

CineCity XL Theater
Cultureel Centrum De Halle
de Drvkkery
Den Dullaert - Cultureel centrum
Grote Kerk van Veere
HZ-cult
Ledeltheater
Middelburgs Minitheater
Muziekpodium Razzmatazz
Oostkerk
Podium Brogum
Podium In Terneuzen - de Pit
Podium Reimerswaal
Podium ‘t Beest
Podium van Zaamslag
Popodium de Spot
Poppodium De Piek
Porgy en Bess - Terneuzen
Scheldetheater - Terneuzen
Schouwburg Middelburg
St. Jacobskerk
Theater De Mythe - Goes
Theater de Wegwijzer
Theater productie huis 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.
13.

Zeeuwse Concertzaal
Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen
Scaldis Festival voor Kamermuziek
Ty kamerorkest
Stichting Kamermuziek Zeeland
Stichting Kamermuziek Schouwen-Duiveland
Zeeuwse Muziekschool
Incanto
Muziek Podium Zeeland
Zeeuws Jeugd Orkest
Concerten Vlissingen
Zeeland Nazomerfestival
Het Zeeuws Orkest

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

Marie Tak van Poortvliet Museum
Vleeshal
CBK- Zeeland
Bewaerschole
RuimteCEASUUR

MUSEA
1.
2.
3.
4.
5.

Bevrijdingsmuseum
Industrieel museum
Maritiem MuZEEum
Watersnoodmuseum
Zeeuws Museum

ISSN 2589-8531

Zeeuwse Cultuur Agenda online

www.zeeuwsecultuuragenda.nl

Wat is er vandaag,
morgen, volgende maand te
doen in Zeeland?
Altijd actueel en volledig.
Naast het tijdschrift, dat gratis verkrijgbaar
is op 500 locaties in Zeeland biedt de
multimediale portal, foto’s, films,
achtergronden en de meest actuele informatie.
Klik door en koop direct je kaarten.
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