Programmaoverzicht

van

alle

Toelichting

Onderstaand treft u het complete overzicht met de activiteiten van Ku(n)stroute Zijpe aan Zee. Alle activiteiten zijn gratis, tenzij anders vermeld. Aanvullende informatie over de activiteit/ het optreden vindt u op de bijbehorende locatiepagina (pagina 5 t/m 15). Er zijn geen tribunes of stoelen om op te zitten. U kunt eventueel een kleed/ stoel meenemen. Houdt qua
kleding rekening met de weersomstandigheden. Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. Wegens weersomstandigheden kan het programma aangepast worden (zie kolom
met informatie over de locatie). Bij twijfel over aanpassingen in het programma, check: kunstroutezijpe.nl.
*
Bij slecht weer binnen bij dezelfde locatie
**
Bij slecht weer afgelast
***
Bij slecht weer alternatief binnenprogramma, zie toelichting.
****
Bij slecht weer alternatief binnenprogramma, in dat geval is het, gezien de beperkte ruimte, alleen voor genodigden die een persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen.

vrijdag 10 juni - Opening Ku(n)stroute Zijpe aan Zee

De opening van Ku(n)stroute Zijpe aan Zee zal plaatsvinden op vrijdagavond 10 juni. Om kwart voor acht start het eerste gedeelte op het Dorpsplein Groote Keeten, daarna zal Joke
Kruit, wethouder gemeente Schagen, de Ku(n)stroute Zijpe aan Zee officieel openen. Rond half negen start het tweede gedeelte, een bijzondere caleidoscoopvoorstelling op het strand
van Groote Keeten. Beide delen kunt u los van elkaar zien. Na de voorstelling kunnen de kunstwerken bij het paviljoen bezocht worden. Alles is openbaar toegankelijk. Bij slecht weer
zal er een aangepast binnenprogramma zijn. Gezien de beperkte ruimte is dit in dat geval helaas alleen toegankelijk voor genodigden van Ku(n)stroute Zijpe aan Zee, zie kunstroutezijpe.nl.
19:45 		

Opening (deel 1)

Ku(n)stroute Zijpe aan Zee - Opening
Openingshandeling:
Joke Kruit, wethouder gemeente Schagen
Optredens van: 		
Onder Zeil, Duo Roma en het KeetKoor.

Dorpsplein Groote Keeten (Buiten****)

20:30 - 21:30
Voorstelling (deel 2)
		
		

Caleidoscoopvoorstelling Ku(n)stroute Zijpe aan Zee
Deelnemende artiesten: Duo Roma (muziek), KeetKoor (zang), Team Fryske Draeken
			
(kunstvliegers), Silver Lining (muziek), Art.In.Motion (dans),
			
Compagnie with Balls i.s.m. STUDIO noordholland (theater),
			
Colet en Babette (harp en zang), COVERED&Friends (muziek)
			
en Pardans en Pardeux (dans). Techniek: Rob den Dulk.
Beeldende kunst:
Rutger Jan Bredewold én leerlingen basisonderwijs.

‘t Klavertje Vier (Buiten strand****)

Duo Roma, Colet en KeetKoor

Babette, Onder Zeil, Silver Lining en Frykse Draeken

COVERED&Friends en Pardans en Pardeux

Art.In.Motion en Compagnie with Balls/STUDIO nh

10 t/m 26 juni - elke dag gehele periode
Tijden paviljoen
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Roland de Jong Orlando
Bleeslat
Ine van der Horn
Ellen Boersma
Rob Sweere
Marco Goldenbeld
Eric Dolfij
Carel Kuitenbrouwer
Beatrix Smit
Rutger Jan Bredewold
Johan Pronk
Fotoclub AFV Schagen
Schrijfgroep Schagen
Basisonderwijs

Expositie kunstwerken Beeldende kunst
Expositie kunstwerken Beeldende kunst
Expositie kunstwerken Beeldende kunst
Expositie kunstwerken Beeldende kunst
Expositie kunstwerken Beeldende kunst
Expositie kunstwerken Beeldende kunst
Expositie kunstwerken Beeldende kunst
Expositie kunstwerken Beeldende kunst
Expositie kunstwerken Beeldende kunst
Expositie kunstwerken Beeldende kunst
Expositie kunstwerken Fotografie
Expositie samenwerkingsprojecten Fotografie i.s.m. Zijper Museum (Niestadt Beeldbank).
Expositie samenwerkingsprojecten Verhalen en gedichten.
Expositie resultaten Begeleidend kunstenaars: Beatrix Smit en Rutger Jan Bredewold.
		
Scholen: De Keerkring, De Vogelweid, ’t Zwanenest, De Regenboog,
		
Julianaschool, De Springschans, De Tender, Sint Aloysiusschool, St. Joseph,
		
Frankendael, De Ark, De Brug, Zandhope en Sint Jozefbasisschool.

zaterdag 11 juni
09:00 tot 12:00 Johan Pronk
19:30 tot 22:30 Muziekavond
		
Goud van Oud
		Braafe Jongens
20:30 tot 21:00 Rutger Jan Bredewold

Workshop

Fotografie. Aanmelden: johanpronk.nl/tussen-zand-en-zee/. Kosten: € 32,50.

Muziek en Zang Accordeon, gitaar, percussie en zang. Hits uit de jaren ‘60.
Muziek en Zang Afkomstig uit de Bigband “Miss Jones”. Heerlijke lichte en melodische jazz.
Presentatie
Toelichting over zijn werk en werkwijze.

Zee&Zo
New-Zuid
Noord
Zilte Zucht
De Strandtent
Woest
De Toko
Vos
De Stern
‘t Klavertje Vier
New-Zuid
New-Zuid
New-Zuid
De Stern en ‘t Klavertje Vier

New-Zuid (Buiten strand**)
‘t Klavertje Vier (Buiten terras*)
‘t Klavertje Vier (Buiten terras*)

zondag 12 juni
10:45 tot 17:30
“
“
10.45 tot 11:15
12.15 tot 12:45
13.45 tot 14:15
14.45 tot 15:15
15.45 tot 16:15
17.00 tot 17:30

Korendag
KeetKoor
De Laatste Druppel
Cantabile
Excelsior
Accoord/ Cantabile
Elan Callantsoog
Muziekvereniging Zijpe
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Zang		
Zang		
Zang
Zang		
Zang 		
Zang 		
Muziek en zang

Lekker licht o.l.v. Marianne Rijnders. Het KeetKoor is het begleidende koor.
Nederlandstalige feest- en luisterliedjes o.l.v. Arjen Busscher.
Evergreens en musical/filmmuziek o.l.v. Gerrit van de Belt en Frank Visser (piano).
Klassiek, folksongs en populair o.l.v. Caroline Offerhaus en Atie List (piano).
Liederen uit de gehele wereld in gevarieerde stijlen o.l.v. Gerrit van de Belt.
Meerstemmige popmuziek o.l.v. André Jansen.
Het harmonieorkest treedt samen met het Keetkoor op.

Alle onderstaande locaties en tijden
Zee&Zo (Buiten strand**)
New-Zuid (Buiten strand/terras**)
De Strandtent/Woest (Buiten strand**)
Vos (Buiten strand**)
De Stern (Buiten strand/terras**)
‘t Klavertje Vier (Buiten terras**)

activiteiten
zondag 12 juni
13:00 tot 16:00

Yvonne Zwaan

Workshop
		

Vrijdag 17 juni
20:00 tot 22:00 Muziekavond
		COVERED&Friends

Yvonne Zwaan

15:00 tot 21:00 Team Fryske Draeken
20:00 tot 22:30 Muziekavond
		DuoDyade
		

Jeff & Li

20:45 tot 21:15

Art.In.Motion

Workshop
		
Demonstratie

Team Fryske Draeken
Dag van de Dans
Pardans en Pardeux

13.15 tot 13:45

Art.In.Motion

13.45 tot 14:15
15:00 tot 15:30
15.00 tot 15:30
16.00 uur 16:30
17.00 uur 17:30

Pardans en Pardeux
Art.In.Motion
Pardans en Pardeux
Pardans en Pardeux
Pardans en Pardeux

13:00 tot 16:00

Yvonne Zwaan

Dans		
		
		
		

Yvonne Zwaan

15:00 tot 18:00 Johan Pronk
20:00 tot 22:00 Muziekavond
		Silver Lining

“Beach raffia ketting maken!”. Aanmelden: pzwaan54@quicknet.nl of
0618187952. Kosten: kinderen € 7,50 en volwassenen € 15,- incl. materialen.
Diverse kunstvliegers sieren de lucht.

‘t Klavertje Vier (Buiten terras*)

De Strandtent (Buiten terras*)

‘t Klavertje Vier (Buiten terras*)
New-Zuid en Noord (Buiten strand**)
Noord (Buiten terras*)

Noord (Buiten strand**)

Demonstratie

Diverse kunstvliegers sieren de lucht.

New-Zuid en Noord (Buiten strand**)

Dans		
		
		
		
		
Dans		
		
		
		
Dans		
Dans		
Dans		
Dans		
Dans		

Diverse dansen worden getoond. Zowel stukken van Jantine Nierop, Andrea
Tesselaar en Karen Schoonheim als choreografieën die door de dansers zelf
gemaakt zijn. De dans Catch, waarin de dansers hun eigen creativiteit hebben
kunnen leggen, zal voor de eerste keer aan publiek worden vertoond. Muziek
van René Aubry, Kiteman, Kirill Richter, Zack Hemsey en Agnes Nobel.
SCHIM is een crossover performance waar beeldende kunst, dans en muziek
samenkomen. Het beeldende werk ‘de Wachters’ van Ine van der Horn komt
via dans en muziek tot leven. Angela Vriend (danseres en choreograaf) en
Jörgen Boots (componist /pianist).
Zie bovenstaand.
Zie bovenstaand.
Zie bovenstaand.
Zie bovenstaand.
Zie bovenstaand.

Zee&Zo (Buiten strand**)

Workshop
		

“Schilderen aan zee, een unieke beleving!” Aanmelden: 0618187952 of
pzwaan54@quicknet.nl. Kosten: € 20,- p.p. incl. materialen.

‘t Klavertje Vier (Buiten terras*)

Diverse		
		

Bij slecht weer worden bepaalde activiteiten afgelast. 24 Juni kunnen optredens die niet door konden gaan, ingehaald worden. Zie kunstroutezijpe.nl.

Nader te bepalen

“Schilderen aan zee, een unieke beleving!” Aanmelden: 0618187952 of
pzwaan54@quicknet.nl. Kosten: € 20,- p.p. incl. materialen.
Fotografie. Aanmelden: johanpronk.nl/tussen-zand-en-zee/. Kosten: € 32,50.

‘t Klavertje Vier (Buiten terras*)

zaterdag 25 juni
13:00 tot 16:00

“Schilderen aan zee, een unieke beleving!” Aanmelden: 0618187952 of
pzwaan54@quicknet.nl. Kosten: € 20,- p.p. incl. materialen.

dag

SCHIM is een crossover performance waar beeldende kunst, dans en muziek
samenkomen. Het beeldende werk ‘de Wachters’ van Ine van der Horn komt
via dans en muziek tot leven. Angela Vriend (danseres en choreograaf) en
Jörgen Boots (componist /pianist).

vrijdag 24 juni
Nader te bepalen Reserve avond

tot

Muziek en Zang Colet Nierop en Marije Vijselaar (harp en zang). Maak kennis met de
		
grootsheid en de vele klankkleuren van de harp.
Muziek en Zang Van The Beatles tot Jacques Brel tot aan Shawn Mendez en Country.

zondag 19 juni
12:00 tot 18:00
12:00 tot 17:30
12.00 tot 12:30

dag

Muziek en Zang In een min of meer akoestische setting spelen Melle Lingerak (zang & piano),
		
Roy Balder (gitaar), Sophie de Wit (zang) en nog enkele muzikale vrienden
		
verschillende covers. Van ’Stil in mij’ en ‘Calm after the storm’ tot ‘Purple rain’.

zaterdag 18 juni
13:00 tot 16:00

van

Workshop
		
Workshop

Muziek en zang Oude en nieuwe popliedjes, veelal bekende, maar ook minder bekende.
		
Hellen en Noortje (zang), Ed, Koos en Rob (toetsenist, bassist en gitarist).

Noord (Buiten strand**)

Noord (Buiten strand**)
Noord (Buiten strand**)
De Strandtent/Woest (Buiten strand**)
Vos (Buiten strand**)
‘t Klavertje Vier (Buiten strand**)

New-Zuid (Buiten strand**)
De Stern (Buiten terras*)

zondag 26 juni
12:00 tot 17:00
12.00 tot 12:40

Dag van het Theater
Gerard Venverloo

13.00 tot 13:30

OZOS

13.45 tot 14:10
		

Compagnie with Balls en
STUDIO noordholland

14.30 tot 15:10
15.15 tot 15:40
		
16.30 tot 17:00

Gerard Venverloo
Compagnie with Balls en
STUDIO noordholland
OZOS

13:00 tot 16:00

Yvonne Zwaan

Theater - De Scheepsjongens van Bontekoe. Deze kindervoorstelling, die ook leuk is voor
		
volwassenen, gaat over de spannende reis van schipper Bontekoe naar
		
Batavia naar het beroemde boek van Johan Fabricius. Het publiek gaat
		
mee op avontuur, waarbij vriendschappen ontstaan, keuzes gemaakt
		
worden, maar ook ruimte is voor fantasie, ontroering en de nodige humor.
Theater - OZOS zoekt Verbinding. Een groepje acteurs zoekt zijn weg langs zee, op het
		
strand. De voorbereiding voor hun voorstelling nadert zijn einde. Nu,
		
op locatie, moeten de laatste punten op de i worden gezet. Ze vinden
		
elk een uitvalsbasis voor hun rol, een plek om op te treden! Maar naast
		
de rol is er hun werkelijkheid. Of… is dat ook niet meer dan een rol?
Theater - Weerzien. Een voorstelling voor alle leeftijden! Jitske is een vrolijke jonge dame
		
geworden. Deze reuze marionet speelt samen met STUDIO noordholland een
		
voorstelling waarin elkaar weer zien een belangrijk onderdeel vormt. Een
		
sprookje dat zich afspeelt op het strand.
Theater - De Scheepsjongens van Bontekoe. Zie bovenstaand.
Theater - Weerzien. Zie bovenstaand.

Zee&Zo (Buiten strand**)

Theater - OZOS zoekt Verbinding. Zie bovenstaand.

‘t Klavertje Vier (Buiten srand**)

Workshop
		

‘t Klavertje Vier (Buiten terras*)

“Beach raffia ketting maken!”. Aanmelden: pzwaan54@quicknet.nl of
0618187952. Kosten: kinderen € 7,50 en volwassenen € 15,- incl. materialen.

New-Zuid (Buiten strand**)

De Toko (Buiten strand**)

Vos (Buiten strand**)
De Stern (Buiten strand**)
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