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Adriaan Bruin is programmeur voor Theater 
de Luifel. Een theater dat bekend staat om zijn 
intieme karakter, een plek waar in gemoedelijke 
sfeer interactie plaatsvindt tussen artiest en 
publiek. Een plek ook waar het publiek na de 
voorstelling in de foyer vaak direct met de 
artiest in contact kan komen. Adriaan licht 
enkele juweeltjes toe die hun opwachting 
maken in dit gezellige theater.

"Het nieuwe theaterseizoen biedt weer een 
programma om trots op te zijn van een hoog 
kwaliteits- en veelzijdigheidsniveau. Heel bij-
zonder is de Oudejaarsconférence van Dolf 
Jansen en Louise Korthals op 15 september. 
Zij staan namelijk voor het eerst samen op 
het podium. Louise Korthals won vorig jaar de 
‘Neerlands Hoop’ prijs. De voorstelling vormt 
een uitstekende combinatie: de snelheid van 
Dolf Jansen en de ingenieuze muzikaliteit van 
Louise Korthals. Het is een compleet nieuw 
experiment vol hilariteit. Zelf noemen ze hun 
voorstelling ‘Twee natuurrampen voor de prijs 
van één’, dus dat belooft wat. 

Dit seizoen brengen we tevens een bijzondere 
samenwerking met Boekhandel Blokker op 
de Binnenweg. Op 30 september komt hier 
de schrijfster Nhung Dam. Zij presenteert 
dan haar eerste boek met de titel ‘Duizend 
vaders’, waar ze vier jaar over gedaan heeft. 
Dit boek is lovend ontvangen door critici. Het 
vormt ook de basis voor een solo toneelstuk: 
een monoloog. Deze monoloog wordt bij 
Boekhandel Blokker opgevoerd.

Meer combi’s
Op 20 oktober treedt Hans Dorrestijn samen 
op met zijn Friends, te weten columniste 
Vrouwkje Tuinman en dichter Ingmar Heytze. 
De voorstelling draagt de titel ‘Neurosen 
en andere hobby’s’. Het is een vermakelijke 
voorstelling met een literaire cabareteske 
inslag, waarin wordt belicht hoe het komt dat 
artiesten zulke zenuwlijders zijn. 

Een ander pareltje is de voorstelling op                  
3 november met Leoni Jansen en gitarist Eric 
Vaarzon Morel. Zij hebben eerder samen 
opgetreden, waarbij ze een pelgrimstocht 
maakten naar Santiago de Compostella. Deze 
keer maken ze een pelgrimstocht door Ierland. 
Het programma is volledig in de ban van de 
Ierse sferen en Keltische invloeden, waarbij 

PROGRAMMEUR ADRIAAN BRUIN:

ze op zoek gaan naar de voorouders van 
Joni Mitchell en Mary Black. Magie, sagen en 
Ierse whiskey, alles komt aan bod tijdens deze 
bijzondere voorstelling. 

Meneer Monster
Voor de allerkleinsten (2+) hebben we ook een 
hilarische voorstelling op 5 november: Meneer 
Monster, ‘Over een kleine mol die wil weten 
wie er op zijn kop gepoept heeft’, gebaseerd 
op het gelijknamige en bekende kinderboek 
dat werd geschreven door Werner Holzwarth 
en Wolf Erlbruch. Een machtige voorstelling 
die kinderen erg aan zal spreken. Een aanrader. 
Ten slotte wil ik graag  de voorstelling ‘As 
the world Tsjechov’ door Alink & Plukaard 
aanbevelen op 17 november. Dit jonge 
talentvolle duo laat het publiek kennismaken 
met de werken van de klassieke schrijvers 
Tsjechov, Molière en Edward Albee, maar dan 
gestoken in een modern en cabaretesk jasje. 
Deze voorstelling ontving vorig jaar lovende 
recensies. Veel diversiteit dus dit seizoen."

Bart Jonker
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In Heemstede speelt het culturele leven 
een belangrijke rol. Mensen hier houden van 
theater, muziek, zang en kleinkunst. Daarnaast 
fl oreert het culturele leven op gebied van 
schilder- en beeldhouwkunst. Enerzijds 
dragen inwoners een steentje bij met het 
uitoefenen van hun culturele hobby of beroep, 
anderzijds zetten diverse organisaties zich in 
door culturele activiteiten voor het voetlicht 
te brengen. Op de bühne en voor de bühne, 
Heemstede is een cultuurminnende plaats. De 
krant van Heemstede, de Heemsteder, draagt 
cultuur in al haar vormen ook een warm hart 
toe.

We houden van de passie die Heemstedenaren 
uiten in hun culturele hobby of beroep en 
we houden van het aanbod dat culturele 
instellingen ons bieden. Een daarvan is Podia 
Heemstede. Al vele jaren ijvert Stichting 
Podia Heemstede voor een breed scala aan 
culturele voorstellingen. Met de nadruk op 
'breed' omdat Heemstede een plaats is waar 
mensen breed georiënteerd zijn, op velerlei 
gebied maar zeker ook wat betreft culturele 
smaak. Het programma-aanbod van Podia 
Heemstede luistert naar die brede smaak. Zo 
overtreft Podia Heemstede zichzelf elk jaar 
met de ruime keuze aan voorstellingen waarbij 
gelauwerde artiesten tussen nieuw talent 
geboekt staan. Het typeert het Heemsteedse 
publiek: respect voor vertrouwde gezichten 
maar een open mind voor nieuwelingen.

Voor de tweede maal geeft de Heemsteder de 
Theaterkrant uit. Daar zijn wij heel trots op! 
Deze krant toont u alles wat Podia Heemstede 
het nieuwe culturele seizoen te bieden heeft. 
De locaties zijn vertrouwd: Theater de Luifel 
en de Oude Kerk. Het programma biedt, 
zoals vermeld, bekende maar ook onbekende 
talenten. Dé moeite waard om uw culturele 
horizon te verbreden. De Heemsteder doet 
met u mee en zal het seizoen zeker op de voet 
volgen. 

Ik wens u veel plezier met deze 'nieuwe' 
Theaterkrant in de Heemsteder.

Joke van der Zee
Bladmanager van de Heemsteder

We blijven cultuur een warm 
hart toedragen

'VEEL DIVERSITEIT 
DIT SEIZOEN'
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Louise Korthals. Het is een compleet nieuw 
experiment vol hilariteit. Zelf noemen ze hun 
voorstelling ‘Twee natuurrampen voor de prijs 
van één’, dus dat belooft wat. 

Dit seizoen brengen we tevens een bijzondere 
samenwerking met Boekhandel Blokker op 
de Binnenweg. Op 30 september komt hier 
de schrijfster Nhung Dam. Zij presenteert 
dan haar eerste boek met de titel ‘Duizend 
vaders’, waar ze vier jaar over gedaan heeft. 
Dit boek is lovend ontvangen door critici. Het 
vormt ook de basis voor een solo toneelstuk: 
een monoloog. Deze monoloog wordt bij 
Boekhandel Blokker opgevoerd.

Meer combi’s
Op 20 oktober treedt Hans Dorrestijn samen 
op met zijn Friends, te weten columniste 
Vrouwkje Tuinman en dichter Ingmar Heytze. 
De voorstelling draagt de titel ‘Neurosen 
en andere hobby’s’. Het is een vermakelijke 
voorstelling met een literaire cabareteske 
inslag, waarin wordt belicht hoe het komt dat 
artiesten zulke zenuwlijders zijn. 

Een ander pareltje is de voorstelling op                  
3 november met Leoni Jansen en gitarist Eric 
Vaarzon Morel. Zij hebben eerder samen 
opgetreden, waarbij ze een pelgrimstocht 
maakten naar Santiago de Compostella. Deze 
keer maken ze een pelgrimstocht door Ierland. 
Het programma is volledig in de ban van de 
Ierse sferen en Keltische invloeden, waarbij 

PROGRAMMEUR ADRIAAN BRUIN:

ze op zoek gaan naar de voorouders van 
Joni Mitchell en Mary Black. Magie, sagen en 
Ierse whiskey, alles komt aan bod tijdens deze 
bijzondere voorstelling. 

Meneer Monster
Voor de allerkleinsten (2+) hebben we ook een 
hilarische voorstelling op 5 november: Meneer 
Monster, ‘Over een kleine mol die wil weten 
wie er op zijn kop gepoept heeft’, gebaseerd 
op het gelijknamige en bekende kinderboek 
dat werd geschreven door Werner Holzwarth 
en Wolf Erlbruch. Een machtige voorstelling 
die kinderen erg aan zal spreken. Een aanrader. 
Ten slotte wil ik graag  de voorstelling ‘As 
the world Tsjechov’ door Alink & Plukaard 
aanbevelen op 17 november. Dit jonge 
talentvolle duo laat het publiek kennismaken 
met de werken van de klassieke schrijvers 
Tsjechov, Molière en Edward Albee, maar dan 
gestoken in een modern en cabaretesk jasje. 
Deze voorstelling ontving vorig jaar lovende 
recensies. Veel diversiteit dus dit seizoen."

Bart Jonker
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In Heemstede speelt het culturele leven 
een belangrijke rol. Mensen hier houden van 
theater, muziek, zang en kleinkunst. Daarnaast 
fl oreert het culturele leven op gebied van 
schilder- en beeldhouwkunst. Enerzijds 
dragen inwoners een steentje bij met het 
uitoefenen van hun culturele hobby of beroep, 
anderzijds zetten diverse organisaties zich in 
door culturele activiteiten voor het voetlicht 
te brengen. Op de bühne en voor de bühne, 
Heemstede is een cultuurminnende plaats. De 
krant van Heemstede, de Heemsteder, draagt 
cultuur in al haar vormen ook een warm hart 
toe.

We houden van de passie die Heemstedenaren 
uiten in hun culturele hobby of beroep en 
we houden van het aanbod dat culturele 
instellingen ons bieden. Een daarvan is Podia 
Heemstede. Al vele jaren ijvert Stichting 
Podia Heemstede voor een breed scala aan 
culturele voorstellingen. Met de nadruk op 
'breed' omdat Heemstede een plaats is waar 
mensen breed georiënteerd zijn, op velerlei 
gebied maar zeker ook wat betreft culturele 
smaak. Het programma-aanbod van Podia 
Heemstede luistert naar die brede smaak. Zo 
overtreft Podia Heemstede zichzelf elk jaar 
met de ruime keuze aan voorstellingen waarbij 
gelauwerde artiesten tussen nieuw talent 
geboekt staan. Het typeert het Heemsteedse 
publiek: respect voor vertrouwde gezichten 
maar een open mind voor nieuwelingen.

Voor de tweede maal geeft de Heemsteder de 
Theaterkrant uit. Daar zijn wij heel trots op! 
Deze krant toont u alles wat Podia Heemstede 
het nieuwe culturele seizoen te bieden heeft. 
De locaties zijn vertrouwd: Theater de Luifel 
en de Oude Kerk. Het programma biedt, 
zoals vermeld, bekende maar ook onbekende 
talenten. Dé moeite waard om uw culturele 
horizon te verbreden. De Heemsteder doet 
met u mee en zal het seizoen zeker op de voet 
volgen. 

Ik wens u veel plezier met deze 'nieuwe' 
Theaterkrant in de Heemsteder.

Joke van der Zee
Bladmanager van de Heemsteder

We blijven cultuur een warm 
hart toedragen

'VEEL DIVERSITEIT 
DIT SEIZOEN'
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Klassieke muziek en de Oude Kerk: twee warme handen op één buik. Door de adembenemende akoestiek en intieme sfeer komen 
musici graag naar dit prachtige Heemsteedse podium. En als ze er eenmaal zijn geweest, komen ze altijd graag weer terug. Ook 
voor de bezoekers is het een geweldige plek. Want er zijn maar weinig klassieke podia waar je zó dicht op de huid van de optredende 
artiesten zit als hier. Bladerend door deze Theaterkrant zie je dat onze programmeur Cathelijne Noorland weer een spetterend 
klassiek programma heeft georganiseerd. We zetten drie voorstellingen extra in het zonnetje. 

Dagboek van een cello – ook 
voor kinderen!
Klassiek alleen voor vijftigplussers? Echt 
niet. Dan ken je het Hexagon Ensemble nog 
niet. Vijf blazers en een pianist, aangevuld 
met een celliste. Samen met oud-tv-
presentator Maartje van Weegen brengen 
zij zondagmiddag 1 oktober speciaal voor 
kinderen en hun (groot)ouders, tantes en 
ooms hun nieuwste muziekprogramma 
‘Dagboek van een Cello’. 
Korte inhoud: nadat een middeleeuwse 
minstreel onder zijn takken gezongen 
heeft, droomt een boom ervan om 

muziek te maken. Dan legt de beroemde 
instrumentenbouwer Stradivari zijn oor 
tegen de schors. Uit het hart van de boom 
zaagt hij de ziel van een nieuwe cello. Het 
instrument wil graag de mensenwereld en 
de emoties die zij in hun muziek leggen 
leren begrijpen. En hij begint aan een 
eeuwenlange muzikale ontdekkingsreis… 
Een leuk en leerzaam concert met lekkere 
muziek! Je hoort werk van o.a. Vivaldi, Bach, 
Haydn, Brahms en Rachmaninov.

Zondag 1 oktober, Oude Kerk
Aanvang 15.00 uur, entree €15,00
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Oude ziel speelt Schubert en 
Strauss
De internationaal gelauwerde Zeeuwse 
violist Mathieu van Bellen weet van elk 
muziekstuk een intens verhaal te maken. 
Wie Mathieu hoort praten of hoort spelen, 
krijgt het gevoel te maken te hebben met 
‘een oude ziel’. Hij ademt muziek en is in 
elke vezel violist. Verwacht geen cross-overs 
of wilde experimenten. Mathieu van Bellen 
blijft dicht bij zichzelf, omringt zich met zijn 
vrienden in de muziek en daarin is hij een 
meester. 
In 2015 won Mathieu in Amsterdam 
de Grachtenfestival Prijs, waardoor hij 

bij het Grachtenfestival 2016 'Artist in 
Residence' was. Bovendien is hij lid van 
het gerenommeerde Britse Busch Trio, 
dat afgelopen december de Kersjesprijs 
2016 won. Dit trio dankt zijn naam aan de 
legendarische violist Adolf Busch. Mathieu 
speelt tijdens zijn concerten op de ex-Adolf 
Busch G.B. Guadagnini viool (Turijn 1783) en 
met een strijkstok van Dominique Peccatte. 
In dit concert spelen Mathieu en zijn collega 
uit dit trio, pianist Omri Epstein, werken van 
onder anderen Schubert en Strauss. 

Zaterdag 11 november, Oude Kerk
Aanvang 20.15 uur, entree €18,50

Daria van den Bercken:
van TEDx naar Oude Kerk
Talent. Passie. En heel veel karakter. 
De jonge en supergetalenteerde pianiste 
Daria van den Bercken heeft het allemaal en 
doet het graag nét even anders. En nu staat 
zij in onze Oude Kerk, met een programma 
van Domenico Scarlatti, de componist 
van onnoemelijk veel korte, sprankelende 
pianosonates. In de afgelopen maanden 
heeft Daria uit 560 sonates de 17 sonates 
gekozen die ze straks voor ons zal spelen. 
Ze zal ons verleiden dichter bij haar piano 
te komen zitten en te genieten van de 

muziek. In haar eigen woorden: 'Er zijn er 
zo veel… Zulke subtiele eigen werelden op 
zich, dat ik graag een andere setting opzoek 
dan alleen het reguliere hoge podium. 
Eigenzinnige en rijke parels, doorspekt met 
de vele invloeden van waar hij heeft geleefd: 
Italië (Napels), Portugal en veel Spanje. 
Hij schreef ze voor het hof en de sonates 
werden uitgevoerd in lessen of in kamers. 
Reden temeer om het publiek dat ook te 
laten voelen. Heerlijk werk!'

Zaterdag 21 oktober, Oude Kerk
Aanvang 20.15 uur, entree €20,00

KLASSIEK MET KARAKTER 
IN DE OUDE KERK 





Adriaan Bruin is programmeur voor Theater 
de Luifel. Een theater dat bekend staat om zijn 
intieme karakter, een plek waar in gemoedelijke 
sfeer interactie plaatsvindt tussen artiest en 
publiek. Een plek ook waar het publiek na de 
voorstelling in de foyer vaak direct met de 
artiest in contact kan komen. Adriaan licht 
enkele juweeltjes toe die hun opwachting 
maken in dit gezellige theater.

"Het nieuwe theaterseizoen biedt weer een 
programma om trots op te zijn van een hoog 
kwaliteits- en veelzijdigheidsniveau. Heel bij-
zonder is de Oudejaarsconférence van Dolf 
Jansen en Louise Korthals op 15 september. 
Zij staan namelijk voor het eerst samen op 
het podium. Louise Korthals won vorig jaar de 
‘Neerlands Hoop’ prijs. De voorstelling vormt 
een uitstekende combinatie: de snelheid van 
Dolf Jansen en de ingenieuze muzikaliteit van 
Louise Korthals. Het is een compleet nieuw 
experiment vol hilariteit. Zelf noemen ze hun 
voorstelling ‘Twee natuurrampen voor de prijs 
van één’, dus dat belooft wat. 

Dit seizoen brengen we tevens een bijzondere 
samenwerking met Boekhandel Blokker op 
de Binnenweg. Op 30 september komt hier 
de schrijfster Nhung Dam. Zij presenteert 
dan haar eerste boek met de titel ‘Duizend 
vaders’, waar ze vier jaar over gedaan heeft. 
Dit boek is lovend ontvangen door critici. Het 
vormt ook de basis voor een solo toneelstuk: 
een monoloog. Deze monoloog wordt bij 
Boekhandel Blokker opgevoerd.

Meer combi’s
Op 20 oktober treedt Hans Dorrestijn samen 
op met zijn Friends, te weten columniste 
Vrouwkje Tuinman en dichter Ingmar Heytze. 
De voorstelling draagt de titel ‘Neurosen 
en andere hobby’s’. Het is een vermakelijke 
voorstelling met een literaire cabareteske 
inslag, waarin wordt belicht hoe het komt dat 
artiesten zulke zenuwlijders zijn. 

Een ander pareltje is de voorstelling op                  
3 november met Leoni Jansen en gitarist Eric 
Vaarzon Morel. Zij hebben eerder samen 
opgetreden, waarbij ze een pelgrimstocht 
maakten naar Santiago de Compostella. Deze 
keer maken ze een pelgrimstocht door Ierland. 
Het programma is volledig in de ban van de 
Ierse sferen en Keltische invloeden, waarbij 
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ze op zoek gaan naar de voorouders van 
Joni Mitchell en Mary Black. Magie, sagen en 
Ierse whiskey, alles komt aan bod tijdens deze 
bijzondere voorstelling. 

Meneer Monster
Voor de allerkleinsten (2+) hebben we ook een 
hilarische voorstelling op 5 november: Meneer 
Monster, ‘Over een kleine mol die wil weten 
wie er op zijn kop gepoept heeft’, gebaseerd 
op het gelijknamige en bekende kinderboek 
dat werd geschreven door Werner Holzwarth 
en Wolf Erlbruch. Een machtige voorstelling 
die kinderen erg aan zal spreken. Een aanrader. 
Ten slotte wil ik graag  de voorstelling ‘As 
the world Tsjechov’ door Alink & Plukaard 
aanbevelen op 17 november. Dit jonge 
talentvolle duo laat het publiek kennismaken 
met de werken van de klassieke schrijvers 
Tsjechov, Molière en Edward Albee, maar dan 
gestoken in een modern en cabaretesk jasje. 
Deze voorstelling ontving vorig jaar lovende 
recensies. Veel diversiteit dus dit seizoen."

Bart Jonker
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In Heemstede speelt het culturele leven 
een belangrijke rol. Mensen hier houden van 
theater, muziek, zang en kleinkunst. Daarnaast 
fl oreert het culturele leven op gebied van 
schilder- en beeldhouwkunst. Enerzijds 
dragen inwoners een steentje bij met het 
uitoefenen van hun culturele hobby of beroep, 
anderzijds zetten diverse organisaties zich in 
door culturele activiteiten voor het voetlicht 
te brengen. Op de bühne en voor de bühne, 
Heemstede is een cultuurminnende plaats. De 
krant van Heemstede, de Heemsteder, draagt 
cultuur in al haar vormen ook een warm hart 
toe.

We houden van de passie die Heemstedenaren 
uiten in hun culturele hobby of beroep en 
we houden van het aanbod dat culturele 
instellingen ons bieden. Een daarvan is Podia 
Heemstede. Al vele jaren ijvert Stichting 
Podia Heemstede voor een breed scala aan 
culturele voorstellingen. Met de nadruk op 
'breed' omdat Heemstede een plaats is waar 
mensen breed georiënteerd zijn, op velerlei 
gebied maar zeker ook wat betreft culturele 
smaak. Het programma-aanbod van Podia 
Heemstede luistert naar die brede smaak. Zo 
overtreft Podia Heemstede zichzelf elk jaar 
met de ruime keuze aan voorstellingen waarbij 
gelauwerde artiesten tussen nieuw talent 
geboekt staan. Het typeert het Heemsteedse 
publiek: respect voor vertrouwde gezichten 
maar een open mind voor nieuwelingen.

Voor de tweede maal geeft de Heemsteder de 
Theaterkrant uit. Daar zijn wij heel trots op! 
Deze krant toont u alles wat Podia Heemstede 
het nieuwe culturele seizoen te bieden heeft. 
De locaties zijn vertrouwd: Theater de Luifel 
en de Oude Kerk. Het programma biedt, 
zoals vermeld, bekende maar ook onbekende 
talenten. Dé moeite waard om uw culturele 
horizon te verbreden. De Heemsteder doet 
met u mee en zal het seizoen zeker op de voet 
volgen. 

Ik wens u veel plezier met deze 'nieuwe' 
Theaterkrant in de Heemsteder.

Joke van der Zee
Bladmanager van de Heemsteder

We blijven cultuur een warm 
hart toedragen

'VEEL DIVERSITEIT 
DIT SEIZOEN'
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WE HEBBEN JE NODIG
Podia Heemstede organiseert elk jaar zo’n 55 voorstellingen en 
concerten. In deze Theaterkrant vooral aandacht voor de voorstel-
lingen in de eerste seizoenshelft. Voor de exploitatie van onze lo-
caties Theater De Luifel en de Oude Kerk zijn we afhankelijk van 
subsidie van de Gemeente Heemstede en de inzet van een groot 
aantal gemotiveerde vrijwilligers. Maar we hebben ook Vrienden 
nodig.

Alleen met de bijdragen van Vrienden van Podia Heemstede kunnen 
we doorgaan met dergelijke ijzersterke programma’s: gevarieerde 
programma’s met zowel bekende artiesten als jong talent, met 
cabaret, muziek en toneel.

WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG?
Aan het begin van elk theaterseizoen kun je als Vriend met voor-
rang voorstellingen* boeken. Je krijgt dan een week voorsprong op 
andere belangstellenden. En dat is geen overbodige luxe blijkt elk 
jaar weer. Sommige voorstellingen raken in deze voorverkoop al 
uitverkocht! Elk jaar ontvang je een uitnodiging voor een speciale 
Vriendenactiviteit. Bijvoorbeeld een rondleiding in een van onze 

WE HEBBEN JE NODIG, ALS VRIEND
locaties of een ‘meet & greet’ met een artiest.
* Enkele voorstellingen uitgezonderd

VRIENDEN OF VRIEND PLUS
Je kunt kiezen of je Vriend (20 euro) of Vriend Plus (35 euro) wordt. 
Als Vriend boek je per voorstelling twee kaartjes met voorrang; als 
Vriend Plus vier kaartjes. Je Vriendenpas geldt voor het gehele 
seizoen 2017-2018. 

WAT JE MOET DOEN
Op www.podiaheemstede.nl/word-vriend vind je meer informatie 
over het kopen of verlengen van je Vriendenpas. Je kunt ook bellen 
naar de Theaterlijn 023–548 38 38 of langsgaan bij de theaterkassa 
aan de Herenweg.

CULTUUR IN HEEMSTEDE! 
WAAR DAN?

De Oude Kerk aan het Wilhelminaplein is een van de oudste en mooiste 
historische monumenten die Heemstede rijk is. Door Adriaen Pauw, 
voorzitter bij de Vrede van Münster, werd in 1624 opdracht gegeven 
voor de bouw van deze éénbeukige kerk. 

Kerk en podium
De Oude Kerk fungeert als podium voor voornamelijk klassieke      
muziek en wereldmuziek van soloartiesten of kleine gezelschappen. 
Dat de akoestiek van de kerk fenomenaal is wordt met regelmaat 
bevestigd door het publiek. Maar tevens bejubeld door vermaarde 
musici die hier optreden en hun enthousiasme niet onder stoelen of 
banken steken. Artiesten zoals Wibi Soerjadi, Lavinia Meijer, Fuse en 
Remy van Kesteren komen daarom graag terug in Heemstede.

Theater de Luifel
Theater de Luifel, gelegen aan de Herenweg, is het andere 
krachtige en multifunctionele podium, bestemd voor theater- en 
cabaretvoorstellingen. Net als de Oude Kerk is de intieme sfeer 
kenmerkend voor Theater de Luifel. Juist door deze intieme setting 
doen artiesten graag de Luifel aan, omdat ze zich hier thuis voelen en 
veel interactie hebben met hun publiek.

Een sterk cultureel programma komt natuurlijk het beste tot 
zijn recht op podia die daar volledig op toegerust zijn. Stichting 
Podia Heemstede (SPH) is dan ook met recht zeer trots om 
twee ijzersterke podia tot haar beschikking te hebben: de Oude 
Kerk en Theater de Luifel. Podia waarop regelmatig enthousiast 
gereageerd wordt door zowel het publiek als de uitvoerende 
artiesten.

Bereikbaarheid
Check 9292.nl voor actuele info over de bereikbaarheid met het ov.

Theater De Luifel is prima bereikbaar met het ov (buslijnen 4 en 50). 
Stap uit bij halte Kerklaan, vlakbij het theater. Voldoende parkeer-
plaatsen aan de overkant van de Herenweg.

De Oude Kerk is goed te bereiken met het ov. Vanuit Haarlem of 
Hoofddorp neem je buslijn 340 en stapt uit bij halte Wipperplein. 
Vandaar loop je in ca. 5 minuten naar het Wilhelminaplein. Je vindt 
een aantal parkeerplaatsen op het Wilhelminaplein en op het terrein 
van Meer en Bosch (SEIN), achter de Oude Kerk: ingang Achterweg 5, 
Heemstede.
Let op: als je parkeert op het Sein-terrein ben je gast in een woonvorm. 
Rijd daarom stapvoets. Bewoners en bezoekers van Meer en Bosch 
hebben voorrang bij het parkeren.

Pauzedrankje
Bij de entreeprijs van alle voorstellingen is één pauzedrankje inbegrepen: 
koffi  e, thee, fris, wijn of bier.
Ook de garderobe is inclusief.
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Cathelijne: "Ik ben heel blij met de komst 
van pianiste Daria van den Bercken op 21 
oktober. Zij stort zich altijd als een soort 
ambassadeur op de componisten die in de 
vergetelheid zijn geraakt. Dit deed ze in het 
verleden bijvoorbeeld met Händel, nu heeft zij 
zich uitgebreid verdiept in de sonates van de 
Italiaanse componsit Domenico Scarlatti. 
Bij een sonate denk je aan een klassieke 
sonate, maar bij Scarlatti is dit totaal anders. 
Scarlatti schreef 560 sonates, veel kortere, 
slechts eendelige werkjes waarbij opvalt dat 
deze sonates uit verschillende deeltjes met 
een grote muzikale variëteit bestaan. Muzikale 
miniatuurtjes pur sang. Dat maakt Scarlatti 
als componist uitermate complex en erg 
interessant. Daria heeft uit deze 560 sonates 
de wat haar betreft allermooiste 17 werkjes 
gekozen die ze ten gehore gaat brengen. Zijn 
sonates bevatten contrasterende themaatjes: 
zo hoor je bijvoorbeeld de invloed van 
Spaanse danselementen doordat hij jarenlang 
hofcomponist in Spanje is geweest.  Al met al 
zijn deze gevarieerde composities best pittige 
stukjes om te spelen, die door een virtuoos als 
Daria van den Bercken als geen ander in  de 
mooiste vormen kunnen worden neergezet.

Overweldigend muzikaal
Bijzonder is ook de uitvoering op 26 oktober 
door de Winnaars Internationaal Franz Liszt 
Pianoconcours. Het eerste concert na de fi nale 
van dit concours vindt in Heemstede plaats 
en op dit moment zijn de drie prijswinnaars 
natuurlijk nog niet bekend. Franz Liszt staat 
bekend als een componist die veel eist 
van een pianist door zijn overweldigend 
muzikale stukken. Maar zijn muziek is meer 
dan alleen dat. Liszt was naast componist 
en pianovirtuoos ook een succesvol en 
vooraanstaand pianoleraar én een groot 

CATHELIJNE NOORLAND: 
'TROTS OP EEN 
HARTVEROVEREND
PROGRAMMA IN 
DE OUDE KERK'

muziekhervormer en -vernieuwer: hij schreef 
ook verstilde muziek. ‘Mijn piano is de 
schatkamer van alles wat mij beroerde en in 
de hartstochtelijke dagen van mijn jeugd’, zei 
hij ooit. ‘Ik vertrouwde het instrument al mijn 
verlangens, dromen en verdriet toe.’

Op 11 november komt het jonge viooltalent 
Mathieu van Bellen, dat op de piano wordt 
begeleid door Omri Epstein. Mathieu was 
vorig jaar ‘Artist in Residence’ op het Grachten-
festival dat hij in 2015 won. Hij kreeg op het 

eeuw. En op 3 januari, tijdens de kerstvakantie, 
de voorstelling  voor de allerkleinsten ‘Boeffi  e 
trommelt’ door Juf Félice en Trio Krul (1+). Een 
speelse ontdekkingstocht  voor kinderen door 
de klassieke muziek. Het leuke is ook dat na 
afl oop de kinderen zelf muziekinstrumenten in 
elkaar kunnen knutselen. Er is veel moois te 
zien en te beluisteren.  Ik ben met recht trots 
op dit hartveroverende programma in de Oude 
Kerk."

Bart Jonker

Dat de Oude Kerk een fenomenale akoestiek heeft waar prachtige uitvoeringen plaatsvinden 
door de meest virtuoze en talentvolle artiesten, behoeft geen betoog. Cathelijne Noorland, 
programmeur voor de Oude Kerk, beveelt enkele pareltjes aan.

Grachtenfestival een carte blanche om alles 
wat hij wilde spelen, uit te voeren. Als violist 
overtuigt hij met zijn kwetsbare en sterke spel. 

Warme kerstzang
Een bijzonder kerstvoorstelling vindt plaats op 
21 december door Wishful Singing. In de warme 
ambiance van de kerst zet Wishful Singing een 
prachtig vocaal kerstprogramma neer. Het 
is geweldig om te horen en te zien hoe vijf 
verschillende stemmen zo geweldig mengen. 
De warme zang en tekstelementen komen 
volledig tot hun recht in deze kerstsetting. 

Voor de jeugd wil ik nog twee leuke jeugd-
voorstellingen aanhalen, die ook voor 
volwassenen de moeite waard zijn. Op 
1 oktober het Hexagon Ensemble, met 
als vertelster Maartje van Weegen in de 
voorstelling ‘Dagboek van een cello’ (6+). Dit 
is echt een leuk en  leerzaam verhaal voor jong 
en oud, over de reis van een cello in de 17de 

Adriaan Bruin is programmeur voor Theater 
de Luifel. Een theater dat bekend staat om zijn 
intieme karakter, een plek waar in gemoedelijke 
sfeer interactie plaatsvindt tussen artiest en 
publiek. Een plek ook waar het publiek na de 
voorstelling in de foyer vaak direct met de 
artiest in contact kan komen. Adriaan licht 
enkele juweeltjes toe die hun opwachting 
maken in dit gezellige theater.

"Het nieuwe theaterseizoen biedt weer een 
programma om trots op te zijn van een hoog 
kwaliteits- en veelzijdigheidsniveau. Heel bij-
zonder is de Oudejaarsconférence van Dolf 
Jansen en Louise Korthals op 15 september. 
Zij staan namelijk voor het eerst samen op 
het podium. Louise Korthals won vorig jaar de 
‘Neerlands Hoop’ prijs. De voorstelling vormt 
een uitstekende combinatie: de snelheid van 
Dolf Jansen en de ingenieuze muzikaliteit van 
Louise Korthals. Het is een compleet nieuw 
experiment vol hilariteit. Zelf noemen ze hun 
voorstelling ‘Twee natuurrampen voor de prijs 
van één’, dus dat belooft wat. 

Dit seizoen brengen we tevens een bijzondere 
samenwerking met Boekhandel Blokker op 
de Binnenweg. Op 30 september komt hier 
de schrijfster Nhung Dam. Zij presenteert 
dan haar eerste boek met de titel ‘Duizend 
vaders’, waar ze vier jaar over gedaan heeft. 
Dit boek is lovend ontvangen door critici. Het 
vormt ook de basis voor een solo toneelstuk: 
een monoloog. Deze monoloog wordt bij 
Boekhandel Blokker opgevoerd.

Meer combi’s
Op 20 oktober treedt Hans Dorrestijn samen 
op met zijn Friends, te weten columniste 
Vrouwkje Tuinman en dichter Ingmar Heytze. 
De voorstelling draagt de titel ‘Neurosen 
en andere hobby’s’. Het is een vermakelijke 
voorstelling met een literaire cabareteske 
inslag, waarin wordt belicht hoe het komt dat 
artiesten zulke zenuwlijders zijn. 

Een ander pareltje is de voorstelling op                  
3 november met Leoni Jansen en gitarist Eric 
Vaarzon Morel. Zij hebben eerder samen 
opgetreden, waarbij ze een pelgrimstocht 
maakten naar Santiago de Compostella. Deze 
keer maken ze een pelgrimstocht door Ierland. 
Het programma is volledig in de ban van de 
Ierse sferen en Keltische invloeden, waarbij 

PROGRAMMEUR ADRIAAN BRUIN:

ze op zoek gaan naar de voorouders van 
Joni Mitchell en Mary Black. Magie, sagen en 
Ierse whiskey, alles komt aan bod tijdens deze 
bijzondere voorstelling. 

Meneer Monster
Voor de allerkleinsten (2+) hebben we ook een 
hilarische voorstelling op 5 november: Meneer 
Monster, ‘Over een kleine mol die wil weten 
wie er op zijn kop gepoept heeft’, gebaseerd 
op het gelijknamige en bekende kinderboek 
dat werd geschreven door Werner Holzwarth 
en Wolf Erlbruch. Een machtige voorstelling 
die kinderen erg aan zal spreken. Een aanrader. 
Ten slotte wil ik graag  de voorstelling ‘As 
the world Tsjechov’ door Alink & Plukaard 
aanbevelen op 17 november. Dit jonge 
talentvolle duo laat het publiek kennismaken 
met de werken van de klassieke schrijvers 
Tsjechov, Molière en Edward Albee, maar dan 
gestoken in een modern en cabaretesk jasje. 
Deze voorstelling ontving vorig jaar lovende 
recensies. Veel diversiteit dus dit seizoen."

Bart Jonker
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In Heemstede speelt het culturele leven 
een belangrijke rol. Mensen hier houden van 
theater, muziek, zang en kleinkunst. Daarnaast 
fl oreert het culturele leven op gebied van 
schilder- en beeldhouwkunst. Enerzijds 
dragen inwoners een steentje bij met het 
uitoefenen van hun culturele hobby of beroep, 
anderzijds zetten diverse organisaties zich in 
door culturele activiteiten voor het voetlicht 
te brengen. Op de bühne en voor de bühne, 
Heemstede is een cultuurminnende plaats. De 
krant van Heemstede, de Heemsteder, draagt 
cultuur in al haar vormen ook een warm hart 
toe.

We houden van de passie die Heemstedenaren 
uiten in hun culturele hobby of beroep en 
we houden van het aanbod dat culturele 
instellingen ons bieden. Een daarvan is Podia 
Heemstede. Al vele jaren ijvert Stichting 
Podia Heemstede voor een breed scala aan 
culturele voorstellingen. Met de nadruk op 
'breed' omdat Heemstede een plaats is waar 
mensen breed georiënteerd zijn, op velerlei 
gebied maar zeker ook wat betreft culturele 
smaak. Het programma-aanbod van Podia 
Heemstede luistert naar die brede smaak. Zo 
overtreft Podia Heemstede zichzelf elk jaar 
met de ruime keuze aan voorstellingen waarbij 
gelauwerde artiesten tussen nieuw talent 
geboekt staan. Het typeert het Heemsteedse 
publiek: respect voor vertrouwde gezichten 
maar een open mind voor nieuwelingen.

Voor de tweede maal geeft de Heemsteder de 
Theaterkrant uit. Daar zijn wij heel trots op! 
Deze krant toont u alles wat Podia Heemstede 
het nieuwe culturele seizoen te bieden heeft. 
De locaties zijn vertrouwd: Theater de Luifel 
en de Oude Kerk. Het programma biedt, 
zoals vermeld, bekende maar ook onbekende 
talenten. Dé moeite waard om uw culturele 
horizon te verbreden. De Heemsteder doet 
met u mee en zal het seizoen zeker op de voet 
volgen. 

Ik wens u veel plezier met deze 'nieuwe' 
Theaterkrant in de Heemsteder.

Joke van der Zee
Bladmanager van de Heemsteder

We blijven cultuur een warm 
hart toedragen

'VEEL DIVERSITEIT 
DIT SEIZOEN'
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VRIJDAG 15 SEPTEMBER

DOLF JANSEN 
& LOUISE KORTHALS
Omdat we het waard zijn – Oudejaars 2017

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 19,00

ZATERDAG 16 SEPTEMBER

SARA KROOS
Zonder verdoving

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 19,50

ZONDAG 1 OKTOBER

HEXAGON ENSEMBLE
Dagboek van een cello

OUDE KERK
aanvang: 15:00 uur, entree: € 15,00

VRIJDAG 6 OKTOBER

SOUNDOS
Geboren met ervaring

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 17,50

VRIJDAG 13 OKTOBER

RICHARD GROENENDIJK
Om alles!

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 21,00

VRIJDAG 27 OKTOBER

JAVIER GUZMAN
Ga-Bie-Jer

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 21,00

ZATERDAG 14 OKTOBER

VAN DER LAAN & WOE
Pesetas

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 21,50

ZATERDAG 21 OKTOBER

DARIA VAN DEN BERCKEN
Sonates van Scarlatti

OUDE KERK
aanvang: 20:15 uur, entree: € 20,00

VRIJDAG 20 OKTOBER

HANS DORRESTIJN 
& FRIENDS
Neurosen en andere hobby’s

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 22,50

ZATERDAG 7 OKTOBER

FUSE
Fuse live!

OUDE KERK
aanvang: 20:15 uur, entree: € 21,00

CABARET

TONEEL

JEUGD- EN FAMILIE

MUZIEK

JAZZ

KAMERMUZIEK/KLASSIEK

ICONEN VERKLAARD

VRIJDAG 22 SEPTEMBER

TON KAS
Kakmaker

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 19,00

ZATERDAG 23 SEPTEMBER

VELDHUIS & KEMPER
Geloof ons nou maar

UITVERKOCHT

VRIJDAG 29 SEPTEMBER

PAULIEN CORNELISSE
Om mij moverende redenen

UITVERKOCHT

PROGRAMMAOVERZICHT EERSTE HELFT SEIZOEN 2017-2018

LET OP: BIJZONDERE LOCATIE
ZATERDAG 30 SEPTEMBER

NHUNG DAM
Ha Ha Happiness

BOEKHANDEL BLOKKER
aanvang: 20:15 uur, entree: € 15,00

DONDERDAG 26 OKTOBER

DRIE PRIJSWINNAARS 
INTERNATIONAAL
FRANZ LISZT 
PIANOCONCOURS
Sensationele primeur in Heemstede!

OUDE KERK
aanvang: 20:15 uur, entree: € 18,50



ZATERDAG 11 NOVEMBER

MATHIEU VAN BELLEN
& OMRI EPSTEIN
viool en piano
o.a. Schubert en Strauss

OUDE KERK
aanvang: 20:15 uur, entree: € 18,50

VRIJDAG 17 NOVEMBER

ALINK & PLUKAARD 
As the world Tsjechov

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 18,50

VRIJDAG 24 NOVEMBER

TIM FRANSEN 
Het kromme hout der mensheid

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 17,00

VRIJDAG 8 DECEMBER

ERIK VAN MUISWINKEL 
De Oplossing

UITVERKOCHT

VRIJDAG 15 DECEMBER

MYLOU FRENCKEN 
Leven in het lied

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 19,50

ZATERDAG 18 NOVEMBER

BETH & FLO 
Sitting in the garden 

OUDE KERK
aanvang: 20:15 uur, entree: € 18,50

ZATERDAG 25 NOVEMBER

PRADES SEXTET 
Wonderschone strijksextetten 

OUDE KERK
aanvang: 20:15 uur, entree: € 18,50

ZATERDAG 9 DECEMBER

REMY VAN KESTEREN 
Harp 

OUDE KERK
aanvang: 20:15 uur, entree: € 25,00

ZATERDAG 16 DECEMBER

JOHAN GOOSSENS  
Vlam

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 18,50

DONDERDAG 21 DECEMBER

WISHFUL SINGING  
It’s beginning to look a lot like Christmas

OUDE KERK
aanvang: 20:15 uur, entree: € 21,00

ZATERDAG 4 NOVEMBER

MARTIJN KONING
Koning te rijk

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 17,00

VRIJDAG 3 NOVEMBER

LEONI JANSEN & ERIC 
VAARZON MOREL
Ierse nachten

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 20,00

ZONDAG 5 NOVEMBER

MENEER MONSTER
Over een kleine mol die wil weten wie er op 
zijn kop gepoept heeft

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 11:00 uur, entree: € 12,50
duur: 45 minuten

VRIJDAG 10 NOVEMBER

RUNDFUNK
Wachstumsschmerzent

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 19,50

VRIJDAG 1 DECEMBER

FREEK DE JONGE 
Koffers

UITVERKOCHT
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vormt ook de basis voor een solo toneelstuk: 
een monoloog. Deze monoloog wordt bij 
Boekhandel Blokker opgevoerd.

Meer combi’s
Op 20 oktober treedt Hans Dorrestijn samen 
op met zijn Friends, te weten columniste 
Vrouwkje Tuinman en dichter Ingmar Heytze. 
De voorstelling draagt de titel ‘Neurosen 
en andere hobby’s’. Het is een vermakelijke 
voorstelling met een literaire cabareteske 
inslag, waarin wordt belicht hoe het komt dat 
artiesten zulke zenuwlijders zijn. 

Een ander pareltje is de voorstelling op                  
3 november met Leoni Jansen en gitarist Eric 
Vaarzon Morel. Zij hebben eerder samen 
opgetreden, waarbij ze een pelgrimstocht 
maakten naar Santiago de Compostella. Deze 
keer maken ze een pelgrimstocht door Ierland. 
Het programma is volledig in de ban van de 
Ierse sferen en Keltische invloeden, waarbij 

PROGRAMMEUR ADRIAAN BRUIN:

ze op zoek gaan naar de voorouders van 
Joni Mitchell en Mary Black. Magie, sagen en 
Ierse whiskey, alles komt aan bod tijdens deze 
bijzondere voorstelling. 

Meneer Monster
Voor de allerkleinsten (2+) hebben we ook een 
hilarische voorstelling op 5 november: Meneer 
Monster, ‘Over een kleine mol die wil weten 
wie er op zijn kop gepoept heeft’, gebaseerd 
op het gelijknamige en bekende kinderboek 
dat werd geschreven door Werner Holzwarth 
en Wolf Erlbruch. Een machtige voorstelling 
die kinderen erg aan zal spreken. Een aanrader. 
Ten slotte wil ik graag  de voorstelling ‘As 
the world Tsjechov’ door Alink & Plukaard 
aanbevelen op 17 november. Dit jonge 
talentvolle duo laat het publiek kennismaken 
met de werken van de klassieke schrijvers 
Tsjechov, Molière en Edward Albee, maar dan 
gestoken in een modern en cabaretesk jasje. 
Deze voorstelling ontving vorig jaar lovende 
recensies. Veel diversiteit dus dit seizoen."

Bart Jonker

Pagina 2

In Heemstede speelt het culturele leven 
een belangrijke rol. Mensen hier houden van 
theater, muziek, zang en kleinkunst. Daarnaast 
fl oreert het culturele leven op gebied van 
schilder- en beeldhouwkunst. Enerzijds 
dragen inwoners een steentje bij met het 
uitoefenen van hun culturele hobby of beroep, 
anderzijds zetten diverse organisaties zich in 
door culturele activiteiten voor het voetlicht 
te brengen. Op de bühne en voor de bühne, 
Heemstede is een cultuurminnende plaats. De 
krant van Heemstede, de Heemsteder, draagt 
cultuur in al haar vormen ook een warm hart 
toe.

We houden van de passie die Heemstedenaren 
uiten in hun culturele hobby of beroep en 
we houden van het aanbod dat culturele 
instellingen ons bieden. Een daarvan is Podia 
Heemstede. Al vele jaren ijvert Stichting 
Podia Heemstede voor een breed scala aan 
culturele voorstellingen. Met de nadruk op 
'breed' omdat Heemstede een plaats is waar 
mensen breed georiënteerd zijn, op velerlei 
gebied maar zeker ook wat betreft culturele 
smaak. Het programma-aanbod van Podia 
Heemstede luistert naar die brede smaak. Zo 
overtreft Podia Heemstede zichzelf elk jaar 
met de ruime keuze aan voorstellingen waarbij 
gelauwerde artiesten tussen nieuw talent 
geboekt staan. Het typeert het Heemsteedse 
publiek: respect voor vertrouwde gezichten 
maar een open mind voor nieuwelingen.

Voor de tweede maal geeft de Heemsteder de 
Theaterkrant uit. Daar zijn wij heel trots op! 
Deze krant toont u alles wat Podia Heemstede 
het nieuwe culturele seizoen te bieden heeft. 
De locaties zijn vertrouwd: Theater de Luifel 
en de Oude Kerk. Het programma biedt, 
zoals vermeld, bekende maar ook onbekende 
talenten. Dé moeite waard om uw culturele 
horizon te verbreden. De Heemsteder doet 
met u mee en zal het seizoen zeker op de voet 
volgen. 

Ik wens u veel plezier met deze 'nieuwe' 
Theaterkrant in de Heemsteder.

Joke van der Zee
Bladmanager van de Heemsteder

We blijven cultuur een warm 
hart toedragen

'VEEL DIVERSITEIT 
DIT SEIZOEN'
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Je hebt het misschien al even aangestipt aan de 
ontbijttafel: “De nieuwe familievoorstellingen 
van Podia Heemstede zijn weer fantastisch.” 
En daar heb je groot gelijk in! 
Maar huh……  wat zeg je nu? Hebben ze bij jou 
thuis nou nóg geen kaartjes besteld? Zitten 
ze alleen maar de hele tijd te scrollen op hun 
mobiel? Lees snel verder, Podia Heemstede 
heeft de oplossing.
Wil jij er écht graag bij zijn, duw ze dan deze 
Theaterkrant onder hun neus. (Wel eerst hun 
mobiel achter je rug verstoppen!) Dan vatten 
wij hieronder even samen hoe belangrijk het is 
om de familievoorstellingen bij te wonen. 

Nieuwe inspiratie
Let op, hier komt ie: “Cultuurbeleving is 
belangrijk voor iedereen. Door het kijken en 
luisteren naar een theater- of muziekvoor-
stelling ontwikkelen kinderen begrip voor 
andere mensen, normen en waarden. Ze ont-
dekken wat ze leuk vinden. Ze kunnen daarbij 
zo opgaan in de voorstelling, dat ze zich vrijer 
voelen om zich te uiten! En dat geldt ook 
voor volwassenen: (jeugd)cultuur spreekt het 
speelse, stoute, ondernemende, en creatieve 
kind in ze aan en laat hen achter met nieuwe 
inspiratie, nieuwe ideeën en een lichtere 
geest.”

Hexagon Ensemble speelt: 
‘Dagboek van een cello’ 
Familievoorstelling met als 
verteller Maartje van Weegen

Nadat een middeleeuwse minstreel onder zijn 
takken gezongen heeft, droomt een boom 
ervan om muziek te maken. Op een dag legt 
de beroemde instrumentenbouwer Stradivari 
zijn oor tegen de schors en zaagt uit het hart 
van de boom de ziel van een nieuwe cello…
Hoewel de bezoekers het niet in de gaten 
hebben – zij worden totaal in beslag genomen 
door het spannende verhaal en de mooie 
muziek – krijgen zij tijdens de voorstelling 
eigenlijk ook nog een aardrijkskunde- en een 
(muziek)geschiedenisles. Dagboek van een 
cello beschrijft namelijk de reis van een cello 
door de tijd en door Europa. De cello wordt 
in 1660 gebouwd in de buurt van Cremona en 
reist vervolgens naar onder andere Venetië, 
Londen, Nederland, Duitsland, Wenen en 
Moskou. Het instrument heeft inmiddels een 
lang en bewogen leven van zo’n 350 jaar achter 
de rug waarin veel historische gebeurtenissen 
plaatsvonden…

Zondag 1 oktober in de Oude Kerk. Voor alle 
leeftijden. Aanvang: 15.00 uur, entree: €15,00.

TADAAAAA…  
HIER ZIJN DE ALLERLEUKSTE 
FAMILIEVOORSTELLINGEN!
Hooggeëerde kinderen! Luister goed. Podia Heemstede gaat jullie nu een vrolijk verhaaltje vertellen over het belang van cultuur 
voor ieders betrokkenheid bij de samenleving. En niet te vergeten… over het speelse, ongehoorzame en creatieve kind dat in iedere 
volwassene zit verstopt.
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Jeugdtheatergezelschap Meneer 
Monster: ‘Over een kleine mol 
die wil weten wie er op zijn kop 
gepoept heeft…’

Misschien heb jij deze voorstelling zelf al 
vaker ‘gespeeld’ voor jouw jongsten… door 
het beroemde boek voor te lezen en alle 
stemmetjes te doen. Bijvoorbeeld, de lage 
stem van mijnheer Mol, die boven komt 
om te kijken of de zon al op is, wanneer er 
ineens op zijn kop gepoept wordt. KAK! En 
het stemgeluid van de andere dieren, die stuk 
voor stuk beweren dat zij natuurlijk nóóit 
zoiets zouden doen. En hoe klink jij als de twee 

strontvliegen, die meneer Mol tenslotte gaan 
helpen om de dader te vinden? Kostelijk is het 
om samen met de dolenthousiaste kleintjes 
te kijken en te luisteren naar de echte ‘poep-
professionals’ van het theatergezelschap. 
Je vangt daarbij twee strontvliegen in één 
klap: jouw creatieve voorleesprestaties zullen 
beslist verbeteren en ook de kinderen steken 
iets op van de voorstelling. Want de diepere 
laag in dit verhaal gaat over onrecht dat je 
wordt aangedaan, en of het vervolgens wel zo 
verstandig is om je gelijk te halen.

Zondag 5 november in Theater de Luifel. 
Leeftijd  2+. Aanvang: 11.00 uur, 
duur: 45 minuten, entree: €12,50.

Kaarten via www.podiaheemstede.nl
of via de theaterlijn 023-5483838, 
ma/do 9-16 u, vrij 9-12 u.

voor ieders betrokkenheid bij de samenleving. En niet te vergeten… over het speelse, ongehoorzame en creatieve kind dat in iedere 

Voor het kind(en dat in onszelf)
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van één’, dus dat belooft wat. 
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theater, muziek, zang en kleinkunst. Daarnaast 
fl oreert het culturele leven op gebied van 
schilder- en beeldhouwkunst. Enerzijds 
dragen inwoners een steentje bij met het 
uitoefenen van hun culturele hobby of beroep, 
anderzijds zetten diverse organisaties zich in 
door culturele activiteiten voor het voetlicht 
te brengen. Op de bühne en voor de bühne, 
Heemstede is een cultuurminnende plaats. De 
krant van Heemstede, de Heemsteder, draagt 
cultuur in al haar vormen ook een warm hart 
toe.

We houden van de passie die Heemstedenaren 
uiten in hun culturele hobby of beroep en 
we houden van het aanbod dat culturele 
instellingen ons bieden. Een daarvan is Podia 
Heemstede. Al vele jaren ijvert Stichting 
Podia Heemstede voor een breed scala aan 
culturele voorstellingen. Met de nadruk op 
'breed' omdat Heemstede een plaats is waar 
mensen breed georiënteerd zijn, op velerlei 
gebied maar zeker ook wat betreft culturele 
smaak. Het programma-aanbod van Podia 
Heemstede luistert naar die brede smaak. Zo 
overtreft Podia Heemstede zichzelf elk jaar 
met de ruime keuze aan voorstellingen waarbij 
gelauwerde artiesten tussen nieuw talent 
geboekt staan. Het typeert het Heemsteedse 
publiek: respect voor vertrouwde gezichten 
maar een open mind voor nieuwelingen.

Voor de tweede maal geeft de Heemsteder de 
Theaterkrant uit. Daar zijn wij heel trots op! 
Deze krant toont u alles wat Podia Heemstede 
het nieuwe culturele seizoen te bieden heeft. 
De locaties zijn vertrouwd: Theater de Luifel 
en de Oude Kerk. Het programma biedt, 
zoals vermeld, bekende maar ook onbekende 
talenten. Dé moeite waard om uw culturele 
horizon te verbreden. De Heemsteder doet 
met u mee en zal het seizoen zeker op de voet 
volgen. 

Ik wens u veel plezier met deze 'nieuwe' 
Theaterkrant in de Heemsteder.

Joke van der Zee
Bladmanager van de Heemsteder

We blijven cultuur een warm 
hart toedragen

'VEEL DIVERSITEIT 
DIT SEIZOEN'
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De  vier voorstellingen in deze Serie Toneel 
wilde je toch al niet missen! Zoals die van Het 
Volk, de toneelgroep die sowieso ieder jaar is 
uitverkocht: De God van de Slachting. (Zag je de 
fi lm Carnage, dan wil je erheen. Niet? Dan móét 
je echt gaan!) Met een Serie ben je zeker van een 
plaats. Ook bij het jonge duo Alink en Plukaard, 
dat jou op cabareteske wijze opnieuw laat kennis-
maken met Tsjechov; en bij meester-verteller, 
vreemde eend en paradijsvogel Fred Delfgaauw. 
Schrijfster Nhung Dam ga je ontmoeten bij 
Boekhandel Blokker aan de Binnenweg. Zo zie 
je alles wat je wilt zien, misschien zelfs wat extra! 
En dat een stuk voordeliger. 

Bestel deze vier voorstellingen als serie en 
betaal

            i.p.v. € 71,50. 

Vermeld: Serie Toneel

ZAT 30 SEPTEMBER:    NHUNG DAM
VRIJ 17 NOVEMBER:    ALINK&PLUKAARD
VRIJ 23 MAART:    FRED DELFGAAUW
VRIJ 20 APRIL:    HET VOLK

Jong talent? Sluit je ogen en hoor oude maestro’s, 
doe ze open en zie jeugdige overmoed, of juist 
verlegenheid. Met deze Serie maak je het mee, 
de start van een carrière. Zoals het eerste 
concert van de kersverse prijswinnaars van 
het die week daarvoor gehouden Franz Liszt 
Pianoconcours. Ga luisteren naar Het Prades 
Sextet met wonderschone strijksextetten van 
Dvorák en Brahms. Zie en hoor de nog jonge 
maar toch al alom gelauwerde Hannes Minnaar. 
En laat je verrukken door de winnaars van het 
Prinses Christina Concours.
Gun jezelf de Serie Concoursen - De Winnaars 
en het genoegen om later te kunnen zeggen: 
‘Jazéker, die heb ik nog in de Oude Kerk horen spelen!’

Bestel deze vier voorstellingen als Serie en 
betaal 

         i.p.v. € 76,50. 

Vermeld: Serie Concoursen - De Winnaars

DON 26 OKTOBER: WINNAARS 
 INTERNATIONAAL   
 FRANZ LISZT 
 PIANOCONCOURS
ZAT 25 NOVEMBER: PRADES SEXTET
ZON 4 FEBRUARI: WINNAARS PRINSES 
 CHRISTINA CONCOURS
DON 10 MEI: HANNES MINNAAR

Serie Toneel 

Serie Concoursen-De Winnaars

slechts  €49,00

ˇ

Gemakkelijker gaan we het niet maken, leuker 
wel! We voegen een derde ‘must see’ Serie 
toe! Dat wordt kiezen. Of neem ze alle drie. De 
Series zijn zo voordelig, dat je ook twee dezelfde 
kunt bestellen en wel ziet met wie je gaat. Met 
je partner naar Moedt van Marco Lopes… (over 
de zoektocht van de man in deze tijd). Met 
een vriend(in) naar Soundos om er vrolijker en 
wijzer van te worden. Met een Facebookmaatje 
naar Herman in een bakje Geitenkwark om 
lekker uit jullie dak te gaan. Of met iemand uit 
de boekenclub fi jn gebrainwasht worden door 
de gekmakend grappige Matroesjka. Wie twee 
Series bestelt, heeft  vier (verjaars-)cadeaus te 
geven: samen met jou naar het cabaret. 

Bestel deze vier voorstellingen als Serie en 
betaal

            i.p.v. € 72,00.  

Vermeld: Serie Cabaret.

VRIJ 6 OKTOBER: SOUNDOS
ZAT 13 JANUARI: HERMAN IN EEN BAKJE  
 GEITENKWARK
VRIJ 16 FEBRUARI: MARCO LOPES
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slechts €59,00

SERIES: ZO KRIJG JE JE 
VOORSTELLINGEN EEN 
STUK GOEDKOPER

Serie Cabaret 

slechts  €49,00

Ook dit seizoen biedt Podia Heemstede de mogelijkheid om bepaalde voorstellingen per serie in te kopen. Maak een keuze uit de 
series ‘Concoursen - De Winnaars’, ‘Toneel’ of ‘Cabaret’. Of beter nog misschien: bestel ze allemaal!





Adriaan Bruin is programmeur voor Theater 
de Luifel. Een theater dat bekend staat om zijn 
intieme karakter, een plek waar in gemoedelijke 
sfeer interactie plaatsvindt tussen artiest en 
publiek. Een plek ook waar het publiek na de 
voorstelling in de foyer vaak direct met de 
artiest in contact kan komen. Adriaan licht 
enkele juweeltjes toe die hun opwachting 
maken in dit gezellige theater.

"Het nieuwe theaterseizoen biedt weer een 
programma om trots op te zijn van een hoog 
kwaliteits- en veelzijdigheidsniveau. Heel bij-
zonder is de Oudejaarsconférence van Dolf 
Jansen en Louise Korthals op 15 september. 
Zij staan namelijk voor het eerst samen op 
het podium. Louise Korthals won vorig jaar de 
‘Neerlands Hoop’ prijs. De voorstelling vormt 
een uitstekende combinatie: de snelheid van 
Dolf Jansen en de ingenieuze muzikaliteit van 
Louise Korthals. Het is een compleet nieuw 
experiment vol hilariteit. Zelf noemen ze hun 
voorstelling ‘Twee natuurrampen voor de prijs 
van één’, dus dat belooft wat. 

Dit seizoen brengen we tevens een bijzondere 
samenwerking met Boekhandel Blokker op 
de Binnenweg. Op 30 september komt hier 
de schrijfster Nhung Dam. Zij presenteert 
dan haar eerste boek met de titel ‘Duizend 
vaders’, waar ze vier jaar over gedaan heeft. 
Dit boek is lovend ontvangen door critici. Het 
vormt ook de basis voor een solo toneelstuk: 
een monoloog. Deze monoloog wordt bij 
Boekhandel Blokker opgevoerd.

Meer combi’s
Op 20 oktober treedt Hans Dorrestijn samen 
op met zijn Friends, te weten columniste 
Vrouwkje Tuinman en dichter Ingmar Heytze. 
De voorstelling draagt de titel ‘Neurosen 
en andere hobby’s’. Het is een vermakelijke 
voorstelling met een literaire cabareteske 
inslag, waarin wordt belicht hoe het komt dat 
artiesten zulke zenuwlijders zijn. 

Een ander pareltje is de voorstelling op                  
3 november met Leoni Jansen en gitarist Eric 
Vaarzon Morel. Zij hebben eerder samen 
opgetreden, waarbij ze een pelgrimstocht 
maakten naar Santiago de Compostella. Deze 
keer maken ze een pelgrimstocht door Ierland. 
Het programma is volledig in de ban van de 
Ierse sferen en Keltische invloeden, waarbij 

PROGRAMMEUR ADRIAAN BRUIN:

ze op zoek gaan naar de voorouders van 
Joni Mitchell en Mary Black. Magie, sagen en 
Ierse whiskey, alles komt aan bod tijdens deze 
bijzondere voorstelling. 

Meneer Monster
Voor de allerkleinsten (2+) hebben we ook een 
hilarische voorstelling op 5 november: Meneer 
Monster, ‘Over een kleine mol die wil weten 
wie er op zijn kop gepoept heeft’, gebaseerd 
op het gelijknamige en bekende kinderboek 
dat werd geschreven door Werner Holzwarth 
en Wolf Erlbruch. Een machtige voorstelling 
die kinderen erg aan zal spreken. Een aanrader. 
Ten slotte wil ik graag  de voorstelling ‘As 
the world Tsjechov’ door Alink & Plukaard 
aanbevelen op 17 november. Dit jonge 
talentvolle duo laat het publiek kennismaken 
met de werken van de klassieke schrijvers 
Tsjechov, Molière en Edward Albee, maar dan 
gestoken in een modern en cabaretesk jasje. 
Deze voorstelling ontving vorig jaar lovende 
recensies. Veel diversiteit dus dit seizoen."

Bart Jonker

Pagina 2

In Heemstede speelt het culturele leven 
een belangrijke rol. Mensen hier houden van 
theater, muziek, zang en kleinkunst. Daarnaast 
fl oreert het culturele leven op gebied van 
schilder- en beeldhouwkunst. Enerzijds 
dragen inwoners een steentje bij met het 
uitoefenen van hun culturele hobby of beroep, 
anderzijds zetten diverse organisaties zich in 
door culturele activiteiten voor het voetlicht 
te brengen. Op de bühne en voor de bühne, 
Heemstede is een cultuurminnende plaats. De 
krant van Heemstede, de Heemsteder, draagt 
cultuur in al haar vormen ook een warm hart 
toe.

We houden van de passie die Heemstedenaren 
uiten in hun culturele hobby of beroep en 
we houden van het aanbod dat culturele 
instellingen ons bieden. Een daarvan is Podia 
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mensen breed georiënteerd zijn, op velerlei 
gebied maar zeker ook wat betreft culturele 
smaak. Het programma-aanbod van Podia 
Heemstede luistert naar die brede smaak. Zo 
overtreft Podia Heemstede zichzelf elk jaar 
met de ruime keuze aan voorstellingen waarbij 
gelauwerde artiesten tussen nieuw talent 
geboekt staan. Het typeert het Heemsteedse 
publiek: respect voor vertrouwde gezichten 
maar een open mind voor nieuwelingen.

Voor de tweede maal geeft de Heemsteder de 
Theaterkrant uit. Daar zijn wij heel trots op! 
Deze krant toont u alles wat Podia Heemstede 
het nieuwe culturele seizoen te bieden heeft. 
De locaties zijn vertrouwd: Theater de Luifel 
en de Oude Kerk. Het programma biedt, 
zoals vermeld, bekende maar ook onbekende 
talenten. Dé moeite waard om uw culturele 
horizon te verbreden. De Heemsteder doet 
met u mee en zal het seizoen zeker op de voet 
volgen. 

Ik wens u veel plezier met deze 'nieuwe' 
Theaterkrant in de Heemsteder.

Joke van der Zee
Bladmanager van de Heemsteder

We blijven cultuur een warm 
hart toedragen

'VEEL DIVERSITEIT 
DIT SEIZOEN'
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Linda Meeboer: “Ik ga elk jaar 
graag naar de Open Dag om het 
nieuwe seizoen voor te proeven” 

Linda Meeboer, een trouwe bezoekster van 
de voorstellingen van Podia Heemstede, gaat 
graag naar die voorstellingen. “Ik ga ieder 
jaar graag naar de Open Dag om het nieuwe 
theaterseizoen vast voor te proeven”, vertelt ze. 
“In de brochure heb ik weer wat voorstellingen 
gezien die me erg aanspreken. Zoals cabaretier 
Richard Groenendijk op 13 oktober in Theater 
de Luifel. Hij komt erg sympathiek over en 
relativeert zichzelf zo goed. Het is gewoon een 
ontwapenende vent en hij is erg veelzijdig. Ik 
ben daarom zeer benieuwd naar zijn nieuwe 
voorstelling. 

Ook Paulien Cornelisse op 29 september; zij is 
net als ik een echt taalmens. Elke keer verbaast 
zij zich over de kronkels in de Nederlandse taal 
die zij met zo’n oorspronkelijke blik bekijkt. 
Sara Kroos komt 16 september in Theater de 
Luifel en zij doet mij ook altijd veel. Zij kan 
van die prachtige persoonlijke en kwetsbare 
voorstellingen neerzetten. 

En in de Oude Kerk spreekt mij het optreden van 
de winnaars van het Franz Liszt Pianoconcours 
op 26 oktober erg aan. Die voorstelling lijkt me 
erg verrassend!”

Ik ga graag naar de voorstelling 
van Martijn Koning, omdat hij 
heel scherp is op een vermake-
lijke manier

Lous van de Graaf is een van de enthousiaste 
vrijwilligers bij Podia Heemstede: “Ik ben be-
gonnen als vrijwilliger en heb gevraagd of ik 
Hoofd Kassa mocht worden. Ik coördineer dit 
en val af en toe in als gastvrouw. Het leukste 
hiervan vind ik met artiesten omgaan. 

Zo heb ik bijvoorbeeld leuk contact gehad 
met Martijn Koning. Dat is zo’n aardige man. 
Voor hij optrad bracht ik hem een  drank-
je in de kleedkamer en aan het einde van de 
voorstelling reikte ik hem op het podium een 
boeket bloemen uit. Ik ga daarom graag weer 
naar Martijn Koning toe op 4 november in  
Theater de Luifel. De kracht van Martijn is dat 
hij heel scherp is op een vermakelijke manier. 
Hij stemt je tot nadenken. 

Ik ga ook naar Richard Groenendijk op 13 
oktober. En op 1 december kijk ik uit naar de 
voorstelling van Freek de Jonge. Dat is gewoon 
zo’n groot theatericoon. Echt geweldig dat 
hij in Heemstede te zien is. Maar ook het 
programma in de Oude Kerk spreekt mij erg 
aan. Op 7 oktober ga ik naar Fuse, ik vind 
dit virtuoze musici die een bepaalde swing 
brengen. Daarnaast ben ik erg gecharmeerd 
van de muziek van Franz Liszt en ga ik 26 
oktober naar het Franz Liszt Piano Concours.”

Ron Heijmans: “Ik heb een grote 
belangstelling voor cross-over 
muziek”

Ron Heijmans was tot voor kort actief als 
lid binnen de PR-commissie van Podia 
Heemstede.  Naar welke voorstellingen gaat 
hij graag? “Fuse, de huisband van Podium 
Witteman, op 7 oktober in de Oude Kerk vind 
ik het alle interessantst”, legt hij uit. “Dit komt 
doordat ik een grote belangstelling heb voor 
cross-over muziek, dat wil zeggen een mix 
van verschillende muziekgenres. Fuse toont 
deze veelzijdigheid met een jeugdig elan. Deze 
musici zoeken voortdurend  de grenzen binnen 
de muziek op, ook in hun presentatie. Ze 
voorzien hun nummers van een diepe uitleg en 
vertellen op een persoonlijke manier waarom ze 
voor een bepaald muziekstuk of arrangement 
kiezen. De klassieke muziek vergrijst. Fuse is 
echter aan het experimenteren, waarmee de 
jongere generatie tot de liefde voor klassieke 
muziek bekeerd kan worden. 

Leoni Jansen en gitarist Eric Vaarzon Morel 
kunnen ook zo goed die mengeling van 
muziekgenres. Op 3 november komen zij in 
Theater de Luifel en gaan zij terug naar het hart 
van de Ierse volksmuziek. Het is een mix van 
Keltische liedjes, muziek en poëzie. 

Ik kijk op 9 december tevens uit naar harpist 
Remy van Kesteren in de Oude Kerk. Het is 
een ontzettend aardige jongen en hij zoekt en 
proeft de popmuziek. Op zijn laatste album 
staan ook  eigen geschreven nummers. Het 
wordt dus heel interessant wat hij ten gehore 
gaat brengen.”

IK GA GRAAG NAAR 
HET OPTREDEN VAN…
Naar welke voorstelling gaat u graag? Theaterkant Podia Heemstede stelde deze vraag aan enkele theater- en muziekliefhebbers en 
vroeg hen wat ze van harte aanbevelen in de eerste helft van het nieuwe seizoen van Podia Heemstede.
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de Binnenweg. Op 30 september komt hier 
de schrijfster Nhung Dam. Zij presenteert 
dan haar eerste boek met de titel ‘Duizend 
vaders’, waar ze vier jaar over gedaan heeft. 
Dit boek is lovend ontvangen door critici. Het 
vormt ook de basis voor een solo toneelstuk: 
een monoloog. Deze monoloog wordt bij 
Boekhandel Blokker opgevoerd.

Meer combi’s
Op 20 oktober treedt Hans Dorrestijn samen 
op met zijn Friends, te weten columniste 
Vrouwkje Tuinman en dichter Ingmar Heytze. 
De voorstelling draagt de titel ‘Neurosen 
en andere hobby’s’. Het is een vermakelijke 
voorstelling met een literaire cabareteske 
inslag, waarin wordt belicht hoe het komt dat 
artiesten zulke zenuwlijders zijn. 

Een ander pareltje is de voorstelling op                  
3 november met Leoni Jansen en gitarist Eric 
Vaarzon Morel. Zij hebben eerder samen 
opgetreden, waarbij ze een pelgrimstocht 
maakten naar Santiago de Compostella. Deze 
keer maken ze een pelgrimstocht door Ierland. 
Het programma is volledig in de ban van de 
Ierse sferen en Keltische invloeden, waarbij 

PROGRAMMEUR ADRIAAN BRUIN:

ze op zoek gaan naar de voorouders van 
Joni Mitchell en Mary Black. Magie, sagen en 
Ierse whiskey, alles komt aan bod tijdens deze 
bijzondere voorstelling. 

Meneer Monster
Voor de allerkleinsten (2+) hebben we ook een 
hilarische voorstelling op 5 november: Meneer 
Monster, ‘Over een kleine mol die wil weten 
wie er op zijn kop gepoept heeft’, gebaseerd 
op het gelijknamige en bekende kinderboek 
dat werd geschreven door Werner Holzwarth 
en Wolf Erlbruch. Een machtige voorstelling 
die kinderen erg aan zal spreken. Een aanrader. 
Ten slotte wil ik graag  de voorstelling ‘As 
the world Tsjechov’ door Alink & Plukaard 
aanbevelen op 17 november. Dit jonge 
talentvolle duo laat het publiek kennismaken 
met de werken van de klassieke schrijvers 
Tsjechov, Molière en Edward Albee, maar dan 
gestoken in een modern en cabaretesk jasje. 
Deze voorstelling ontving vorig jaar lovende 
recensies. Veel diversiteit dus dit seizoen."

Bart Jonker
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In Heemstede speelt het culturele leven 
een belangrijke rol. Mensen hier houden van 
theater, muziek, zang en kleinkunst. Daarnaast 
fl oreert het culturele leven op gebied van 
schilder- en beeldhouwkunst. Enerzijds 
dragen inwoners een steentje bij met het 
uitoefenen van hun culturele hobby of beroep, 
anderzijds zetten diverse organisaties zich in 
door culturele activiteiten voor het voetlicht 
te brengen. Op de bühne en voor de bühne, 
Heemstede is een cultuurminnende plaats. De 
krant van Heemstede, de Heemsteder, draagt 
cultuur in al haar vormen ook een warm hart 
toe.

We houden van de passie die Heemstedenaren 
uiten in hun culturele hobby of beroep en 
we houden van het aanbod dat culturele 
instellingen ons bieden. Een daarvan is Podia 
Heemstede. Al vele jaren ijvert Stichting 
Podia Heemstede voor een breed scala aan 
culturele voorstellingen. Met de nadruk op 
'breed' omdat Heemstede een plaats is waar 
mensen breed georiënteerd zijn, op velerlei 
gebied maar zeker ook wat betreft culturele 
smaak. Het programma-aanbod van Podia 
Heemstede luistert naar die brede smaak. Zo 
overtreft Podia Heemstede zichzelf elk jaar 
met de ruime keuze aan voorstellingen waarbij 
gelauwerde artiesten tussen nieuw talent 
geboekt staan. Het typeert het Heemsteedse 
publiek: respect voor vertrouwde gezichten 
maar een open mind voor nieuwelingen.

Voor de tweede maal geeft de Heemsteder de 
Theaterkrant uit. Daar zijn wij heel trots op! 
Deze krant toont u alles wat Podia Heemstede 
het nieuwe culturele seizoen te bieden heeft. 
De locaties zijn vertrouwd: Theater de Luifel 
en de Oude Kerk. Het programma biedt, 
zoals vermeld, bekende maar ook onbekende 
talenten. Dé moeite waard om uw culturele 
horizon te verbreden. De Heemsteder doet 
met u mee en zal het seizoen zeker op de voet 
volgen. 

Ik wens u veel plezier met deze 'nieuwe' 
Theaterkrant in de Heemsteder.

Joke van der Zee
Bladmanager van de Heemsteder

We blijven cultuur een warm 
hart toedragen

'VEEL DIVERSITEIT 
DIT SEIZOEN'
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Met ruim vierhonderd optredens sinds 
hun oprichting in 2012 is het podium 
voor Fuse dé plek die het gezelschap 
met recht ‘thuis’ mag noemen. En als de 
zes muzikanten zich érgens echt thuis 
voelen, dan is dat wel in de Oude Kerk op 
het Heemsteedse Wilhelminaplein. Fuse 
komt terug… op zaterdag 7 oktober!

De veelzijdige Fuse-muzikanten, met achter-
gronden in klassieke muziek, jazz en pop én 
improvisatie, zijn verrukt van de akoestiek en 
de ambiance in de Oude Kerk. Het publiek in 
Heemstede is minimaal even gek op de manier 
waarop Fuse zich op dat podium presenteert. 
Het is dan ook absoluut geen toevalligheid 
dat het gezelschap de voorpagina siert van de 
nieuwe programmabrochure van Podia Heem-
stede.

Dynamische intimiteit
Hun ‘stage performance’ heeft weinig, zeg 
maar niets, van de traditionele klassiek-aanpak: 
geen keurig kringetje op het podium, maar een 
optreden vol ‘swing’ en dynamiek. Ook word je 
als toeschouwer niet geconfronteerd met sum-
miere, bijna op fl uistertoon uitgesproken toe-
lichtingen op het te spelen repertoire. Er wordt 
de tijd genomen om niet alleen de titel en de 
componist te noemen, maar ook geven de mu-
sici om beurten aan waarom een bepaald werk 
wordt gespeeld en waarom zij kiezen voor hun 
specifi eke aanpak ervan. Een uitleg die zeer 
goed past bij het uitgebreide en afwisselende 
repertoire. De intimiteit tussen publiek en    
musici wint er alleen maar door aan kracht.

Met andere woorden: Fuse biedt iets unieks 
voor liefhebbers van klassieke kamermuziek 
en voor degenen die zich aangesproken voe-        
len door een eigenwijze presentatie van pop- 
en jazzmuziek plus de mix van deze genres. 

Eigenwijs repertoire
In een bijzondere bezetting van strijkkwartet, 
contrabas en percussie laten ze horen waar 
Fuse voor staat: hun favoriete muziek, door en 
voor Fuse bewerkt of zelfs special voor deze 
huisband van Podium Witteman geschreven. 
Ritmisch werk van componisten als Bartok, 
Zappa en Brubeck, moderner werk van Tom 
Trapp en Nils Frahm en klassiekers van          
Sjostakovitsj, Ellington en Coltrane. 
Fuse’ eigen bewerkingen, aangevuld met com-
posities en arrangementen van o.a. Thomas 

Beijer, Rob Horsting en Tom Trapp, zorgen 
voor een eigenwijze smeltkroes, met frisse 
overtuiging gebracht door de zes klassieke 
en jazzmuzikanten: Julia Philippens, Emma 
van der Schalie, Adriaan Breunis, Mascha van 
Nieuwkerk, Daniel van Dalen en Tobias Nijboer.
De verbinding zit in de instrumenten en het en-
thousiasme waarmee Fuse de muziek als het 
ware uitdeelt aan het publiek. 

Ook in de huiskamer
Fuse heeft de afgelopen jaren stormenderhand 
de Nederlandse ensemble-wereld veroverd. 
Van kroeg tot kerk en concertzaal tot festival, de 
Amsterdamse strijkersformatie weet op geheel 

eigen wijze de diverse muzikale achtergronden 
die de groep kenmerken over te brengen. Maar 
ook thuis kan de liefhebber zich onderdompelen 
in de magische muziek van Fuse: eind vorig 
jaar verscheen het inmiddels luid bejubelde 
debuutalbum ‘Studio’. De opnames hiervoor 
vonden plaats in studio Fattoria-Musica in 
Osnabrück en de Wisseloord Studio’s in 
Hilversum. Daarnaast zijn er natuurlijk nog 
altijd de inspirerende optredens als huisband 
in Podium Witteman.

FUSE: EIGENWIJZE SMELTKROES 
VAN JAZZ, POP EN KLASSIEK
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