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Uw auto, fiets of 
inboedel verkopen?

Plaats een
PAPERCLIP

via de website
www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

haarlem - Een tijdelijk theater bouwen 
is één ding, maar daar aansluitend 
ook nog eens een mooi en compleet 
kunstfestival neerzetten is wel een 
heel grote klus. Toch kreeg de 90-
jarige Theatergroep Eglentier het voor 
elkaar. De verschillende voorstellin-
gen die de Theatergroep de afgelopen 
periode liet zien waren stuk voor stuk 
van hoog niveau.

door Christa Warmerdam

Het hele gebeuren heeft iets 
magisch. De mensen van Theater-
groep Eglentier toveren een kale 
ruimte zonder water of elektriciteit 
om in 'Het Tijdelijke Raakstheater' 
waar dans, toneel en kunst samen-
komen. De grote lampen, de bijzon-
dere kunst en de houten bar geven 
de ontvangstruimte van het theater 
een spannend effect.

Spectaculair
De voorstelling begint in diezelfde 
ruimte met de dansvoorstelling 
'Time is not'. De voorstelling is 
gemaakt door choreografen Damar 
Lamers en Haya Maëla. Eric Coolen 

en Fons Stam schreven speciaal 
voor deze voorstelling de muziek. 
Het beeld van de in het rood gekle-
de danseressen, die om een man 
in het wit (Jos Ahlers) heen dansen 
zorgt meteen voor een spectaculair 
begin. Door middel van de muziek 
wordt het publiek naar het theater-
gedeelte 'gelokt'. Met ronddraaien-
de bewegingen maken de danseres-
sen duidelijk, dat ieder zijn eigen 
cirkel heeft, maar toch met elkaar 
verbonden is.

Shakespeare
In de daaropvolgende theatervoor-
stelling 'Wacht op mij' is een aantal 
personages uit verschillende trage-
dies van Shakespeare te zien, die 
wachten in het voorportaal van de 
hemel. Regisseuse Renee van Beek 
heeft goed werk geleverd. Jop van 
Gennip, Myrthe Strik, Evelien Hof-
huis, Mick de Bruin, Bryan Urtabia 
en Richel Rijnbergen zetten stuk 
voor stuk allemaal geloofwaardige 
karakters neer. Wordt er bij het 

amateurtoneel nog wel eens moei-
lijk gedaan over een vloek of een 
klap, zo niet bij de jeugdafdeling 
van de Eglentier. Er wordt op zo'n 
overtuigende manier gevochten, 
gezoend en gevloekt, dat er in het 
publiek volop meegeleefd wordt.

Absurdisme
De afsluiter van de avond is de voor-
stelling 'Versatility'. Een voorstel-
ling, die zich eigenlijk niet onder 
één noemer laat vangen. Het is een 
absurdistische voorstelling vol met 
humor, dans en zang. De scène van 
Ellen Brussee, die bij het graf van 
haar man komt om mee te delen, 
dat ze 'een andere meneer' heeft 
ontmoet is meesterlijk.
Alles bij elkaar kan ook dit project 
van Eglentier weer de boeken in 
als gewaagd, creatief, uitdagend, 
maar vooral dapper. Want het 
klinkt onvoorstelbaar, maar op dit 
moment is het hele theater al weer 
gesloopt. Alles is weg, maar ook dat 
heeft weer iets magisch. x

Magisch verjaardagsfeestje 
van Theatergroep Eglentier

Publiek meegesleurd in voorstellingen

Overtuigend spel door de spelers van Eglentier in 'Wacht op mij' (Foto: Christa 
Warmerdam).

HAARLEM - De landelijke Dag van de 

Stilte op zondag 27 oktober staat in 

het teken van de behoefte aan meer 

stilte. In het hele land worden pro-

gramma's rond stilte aangeboden. 

Ook het platform Bewust Haarlem 

schenkt hier aandacht aan.

Verschillende bewuste onder-
nemers die aangesloten zijn bij 
Bewust Haarlem organiseren acti-
viteiten rondom het thema stilte, 
onder het motto: ervaar de stilte 
in jezelf en voel wat dit voor je kan 
betekenen.

Het programma voor 27 oktober 
ziet er als volgt uit: 9.30-12.00 uur, 
stiltewandeling in Amsterdamse 
Waterleidingduinen; 14.00-16.00 
uur stilte ervaren in jezelf; 14.00-
17.00 uur geleide meditatie; 
15.00-16.30 uur meditatief concert 
Helende Geluiden; 15.00-17.00 
uur stilteworkshop / mindfulness; 
20.00 tot 21.00 uur stiltemedita-
tie.
Meer informatie over deze Dag van 
de Stilte kan men vinden op de 
website www.bewusthaarlem.nl. x

Haarlemse invulling 
Dag van de Stilte

haarlem - In januari 2014 start op de 
Prof. Van Gilseschool (school voor 
leerlingen met spraak- en taalpro-
blematiek) in Haarlem het project 
Mijn Kunstmaatje en ik. Doel van het 
project is om amateurkunstenaars 
en leerlingen met een beperking met 
elkaar te verbinden. Tijdens het con-
tact tussen de leerling en de ama-
teurkunstenaar worden portretten 
in de meest brede zin gemaakt. Het 
project wordt in het voorjaar feeste-
lijk afgesloten met een expositie van 
het gemaakte werk. Voor dit project 
worden amateurkunstenaars uit 
Haarlem en omgeving gezocht, die 
op vrijwillige basis tijd willen inves-
teren in deze speciale kinderen.
De amateurkunstenaar brengt de 
leerling letterlijk in beeld. Daarnaast 
gaan zij tijdens persoonlijke ont-

moetingen met de leerling samen 
creatief aan de slag. Zo ontstaan er 
werken van de kunstenaar en van de 
leerling, en wellicht gecombineerde 
beelden.
Iedereen die kunst als hobby beoe-
fent mag meedoen. Betrokkenheid 
en enthousiasme zijn belangrij-
ker dan het niveau waarop men 
tekent, schildert, collages maakt, 
fotografeert, schrijft of dicht. Alle 
technieken zijn welkom. De deelne-
mende amateurkunstenaars worden 
tijdens het project geïnspireerd met 
workshops en werkbesprekingen 
en nemen deel aan een groepsex-
positie.
Voor meer informatie en/of aanmel-
ding kan men contact opnemen met 
Lia Nijman: info@xlartworks.nl of via 
www.kunstmaatje.nl. x

Kunstenaars gezocht 
voor schoolproject

haarlem - Op vrijdag 1 november 
speelt de zeer vermaarde organist 
Dirk Out op het fraaie orgel in de 
Pelgrimkerk, aan de Stephenson-
straat 1 / hoek Pijlslaan in Haar-
lem. Onder de titel 'Nederlandse 
koraalkunst' speelt Out een pro-
gramma bestaande uit koraalmu-
ziek gecomponeerd door Klaas 
Bolt, Toon Hagen, Cordelis de 

Toporganist speelt 
in Pelgrimkerk

Dirk Out (Foto: pr).

Wolf, Feike Asma, Herman van 
Vliet en Jan Zwart. Het concert 
begint om 20.00 uur, de kerk is 
vanaf 19.30 uur open. De entree-
prijs bedraagt 10 euro. Kaarten 
zijn voorafgaande aan het concert 
in de kerk verkrijgbaar. x

spaarndam - Op zondag 27 okto-
ber treedt het pianoduo Lestari 
Scholtes en Gwylim Janssens 
op in de Oude Kerk, aan het 
Kerkplein in Spaarndam. Op 
het programma staan de Petite 

Scholtes-Janssens in Oude Kerk
suite van Debussy, Schumanns 
Bilder aus Osten en de Fantasie 
van Schubert. Aanvang van het 
concert is om 15.00 uur, de zaal 
is open vanaf 14.30 uur. De toe-
gangsprijs bedraagt 10 euro. x

ACUPUNCTUUR
HAARLEM

Praktijk gespecialiseerd
in o.a Japanse en Chinese

acupunctuur, Chinese
Kruiden, Shiatsu,
Haptonomie. Voor

velerlei klachten. Kijk
voor informatie op

www.acupunctuurhaarlem.n
of bel met 06-15904412
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