Ku(n)stroute
Zijpe
aan
Zee
10 t/m 26 juni 2022 - Multidisciplinair Kunstevenement

Festival
Kunstkrant
Informatie en programmaoverzicht

KUNST OP HET STRAND VAN GEMEENTE SCHAGEN
o.a. beeldende kunst, dans, theater, muziek, koren, poëzie, literatuur, workshops,
presentaties, demonstraties in, op en rondom de tien strandpaviljoens
Petten
Zee&Zo
Sint Maartenszee
New-Zuid en Noord
Callantsoog
Zilte Zucht, De Strandtent, Woest, Toko, Vos, De Stern
Groote Keeten
‘t Klavertje Vier

Toegang gratis - www.kunstroutezijpe.nl

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****)

Babette, Onder Zeil, Silver Lining en Frykse Draeken

COVERED&Friends en Pardans en Pardeux

Duo Roma, Colet en KeetKoor

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
19:30 tot 22:30
20:30 tot 21:00

Johan Pronk
Muziekavond
Goud van Oud
Braafe Jongens
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

2

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

dag

tot

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

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

Yvonne Zwaan

Workshop

15:00 tot 21:00
20:00 tot 22:30

Team Fryske Draeken
Muziekavond
DuoDyade

Demonstratie

20:45 tot 21:15

van

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

Jeff & Li

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.

Art.In.Motion

Dans

zondag 19 juni

dag

‘t Klavertje Vier (Buiten terras*)

De Strandtent (Buiten terras*)

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

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).

Noord (Buiten strand**)

12:00 tot 18:00
12:00 tot 17:30
12.00 tot 12:30

Team Fryske Draeken
Dag van de Dans
Pardans en Pardeux

Demonstratie

Diverse kunstvliegers sieren de lucht.

New-Zuid en Noord (Buiten strand**)

Dans

Zee&Zo (Buiten strand**)

13.15 tot 13:45

Art.In.Motion

Dans

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

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.

13:00 tot 16:00

Yvonne Zwaan

Workshop

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

‘t Klavertje Vier (Buiten terras*)

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*)

vrijdag 24 juni
Nader te bepalen Reserve avond

Diverse

zaterdag 25 juni
13:00 tot 16:00

Yvonne Zwaan

Workshop

15:00 tot 18:00
20:00 tot 22:00

Johan Pronk
Muziekavond
Silver Lining

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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Voorwoord
Met de voeten in het zand …
Tijdens de ondergaande zon ...
Bij het geruis van de zee ...

Ontwerp beeldmerk: Sophie Fleur Terluin

Van 10 t/m 26 juni 2022 zal het strand van
de gemeente Schagen voor de derde maal
het decor zijn van het multidisciplinaire
kunstevenement, Ku(n)stroute Zijpe aan
Zee. Na 22 jaar Kunstroute Zijpe langs de
Grote Sloot zal dit, na de positieve reacties op de nieuwe opzet in 2017 en 2019,
wederom plaatsvinden op het strand. Het
is de 25ste editie van Kunstroute Zijpe.
Rond en in de strandpaviljoens van Petten,
Sint Maartenszee, Callantsoog en Groote
Keeten zullen uiteenlopende kunstvormen
te beleven zijn, bijvoorbeeld beeldende
kunst, muziek, theater, dans, literatuur en
poëzie. Aan elk paviljoen is een beeldend
kunstenaar gekoppeld, die rondom en in
sommige gevallen ook in het paviljoen
kunstwerken tentoon zal stellen. Geïnteresseerden kunnen onder begeleiding van een
kunstenaar deelnemen aan workshops gericht op o.a. schilderen en fotografie. Ook dit
jaar zijn er verschillende samenwerkingsprojecten met o.a. de Fotoclub AFV Schagen, Zijper Museum en Schrijfgroep Schagen. Ruim
700 leerlingen van de bovenbouw van de
basisscholen uit de gemeente Schagen hebben onder leiding van professionele kunstenaars prachtige kunstwerken gemaakt. Deze

kunstwerken kunt u bewonderen tijdens
Ku(n)stroute Zijpe aan Zee. Leerlingen van
het Regius College hebben informatiekastjes gemaakt. De hele periode zijn er speciale
activiteiten en optredens die men kan bezoeken, zo is er een korendag, een dag met dans,
een theaterdag en ook twee vliegerdagen.
Naast de themadagen zijn er ook vier avonden met live muziek, verzorgt een kunstenaar een presentatie en is er een avond met
een bijzonder dansoptreden in combinatie
met beeldende kunst en muziek.
De openingsavond op vrijdag 10 juni,
op het Dorpsplein én het strand van
Groote Keeten, zal heel verrassend zijn.
Deze avond zal Joke Kruit, wethouder
Kunst&Cultuur gemeente Schagen, de 25ste
editie officieel openen omstreeks kwart voor
acht op het Dorpsplein van Groote Keeten,
met optredens van Onder Zeil, Duo Roma
en het KeetKoor. Rond half negen start het
tweede gedeelte van de opening, een bijzondere caleidoscoopvoorstelling op het
strand van Groote Keeten. Deelnemers zijn:
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). De techniek is in handen van
Rob den Dulk. Na afloop kunnen de kunstwerken bij het paviljoen bezocht worden. U
bent van harte welkom om deze avond mee
te beleven. De toegang is gratis. Aanvullende
informatie kunt u vinden in het programmaoverzicht van alle activiteiten, van dag tot
dag (zie pagina’s 2 en 3). Deze Festival Kunstkrant staat vol informatie, eveneens kunt u informatie vinden via onze vernieuwde website
kunstroutezijpe.nl en via Facebook. Op de
website kunt u ook het laatste nieuws vinden
over eventuele wijzigingen in het programma.
Stichting Kunstroute Zijpe bedankt alle betrokkenen, waaronder de kunstenaars, artiesten,
fondsen, sponsoren, strandexploitanten en
de vele vrijwilligers die deze route mogelijk
hebben gemaakt. Daarnaast een speciaal
woord van dank voor de gemeente Schagen.
Het bestuur, werkgroepsleden en de coördinator van Stichting Kunstroute Zijpe wensen
u onvergetelijke dagen aan het strand toe
met veel creatieve inspiratie! Sylvie Franzen,
Jolijn van Dijk, Marjoke Schilder, Ben Snik,
Saskia Hockers en Annet Meijering

Inhoudsopgave
Pagina 2 - Activiteitenoverzicht
Pagina 3 - Activiteitenoverzicht
Pagina 4 - Voorwoord/Algemene informatie
Pagina 5 - Zee & Zo - Petten
Pagina 6 - New-Zuid - Sint Maartenszee
Pagina 7 - Noord - Sint Maartenszee
Pagina 8 - Zilte Zucht - Callantsoog
Pagina 9 - De Strandtent - Callantsoog
Pagina 10 - Woest - Callantsoog
Pagina 11 - Toko - Callantsoog
Pagina 12 - Vos - Callantsoog
Pagina 13 - De Stern - Callantsoog
Pagina 14 -‘t Klavertje Vier - Groote Keeten
Pagina 15 - ‘t Klavertje Vier - Groote Keeten
Pagina 16 - Locaties en met dank aan
Info
E-mail - info@kunstroutezijpe.nl
Website - www.kunstroutezijpe.nl
Facebook - Kunstroute Zijpe
Colofon
Redactie - Stichting Kunstroute Zijpe
Opmaak - Stichting Kunstroute Zijpe
Ontwerp voorkant - Sophie Fleur Terluin
Druk en verspreiding - Rodi Media
Verspreidingsgebied - Gemeente Schagen
Oplage - 25.000
Stichting Kunstroute Zijpe heeft deze Festival Kunstkrant met de grootst mogelijke
zorg samengesteld en kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden
gehouden voor fouten. Voor het laatste
nieuws check de website.

Burgemeester Van Kampen
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25 Jaar Kunstroute, dus feest!

............................................................................

......................................................................................................
Graag heet ik u, lezer, welkom in deze
Festival Kunstkrant voor Ku(n)stroute
Zijpe aan Zee 2022. Hierin staat het
programma van de 25e kunstroute van
Zijpe. De 25e! Gefeliciteerd met dit jubileum. En mijn complimenten voor alle
mensen in Stichting Kunstroute Zijpe,
de organisator van dit prachtige evenement. Het is een verjaardag met een
extra dimensie. Twee jaar was het onmogelijk om de kunstroute te organiseren
wegens corona. Gelukkig kan het nu
weer.

Gelukkig, want de kunstroute hebben
we gewoon echt nodig. We leven niet alleen voor brood, we verlangen ook naar
rozen. Daarmee bedoel ik dat wij mensen behoefte hebben aan betekenis in
ons leven, aan schoonheid. Het wonder
van de kunst is dat het ons ontroert. Het
geeft ons inzicht in wie wij mensen zijn.
Dat bewonder ik in kunstenaars. Hun
vermogen om dat wat in onze gedachten
leeft en wat we ervaren, tot uiting te
brengen. Zodanig dat het ons hart verwarmt en ontroert.
Die ontroering kan komen door beelden, door muziek, theater, dans, literatuur en andere uitingen. Die elementen
bevat de Ku(n)stroute Zijpe aan Zee
allemaal. De eerste optredens zijn op
vrijdagavond 10 juni. Vanaf het Dorpsplein in Groote Keeten zult u veel meemaken, in de richting van de zee en op
het strand. Dat u mag genieten van alle
kunstdeelnemers, de kunstenaars genieten op hun beurt ook van u. Een feestelijke, menselijke ontmoeting wens ik u,
hopelijk op prachtige zomerse dagen en
avonden aan zee.
Marjan van Kampen,
Burgemeester van gemeente Schagen

Onderdelen
Ku(n)stroute Zijpe aan Zee
Exposities kunstwerken
Diverse kunstenaars
Diverse kunstenaars, zowel regionaal als
landelijk, exposeren hun werken in en
rondom de tien strandpaviljoens van de gemeente Schagen.
Samenwerkingsprojecten
Diverse partijen
Er is samenwerking gezocht met verschillende partijen, waaronder Fotoclub AFV
Schagen, Zijper Museum en Schrijfgroep
Schagen.
Themadagen en optredens
Diverse kunstvormen
De eerste vrijdag staat in het teken van de
opening. Op de zaterdagavonden en de
tweede vrijdagavond vinden er muziekoptredens plaats. Daarnaast zal een van de
kunstenaars op de eerste zaterdagavond
een presenatie verzorgen. Ook is er op de
tweede zaterdagavond een optreden gepland, waarbij dans, muziek en beeldende
kunst op bijzondere wijze gecombineerd
worden. Alle zondagen van Ku(n)stroute
Zijpe aan Zee zijn er optredens gepland, gericht op een speciale discipline; Koren, Dans
en Theater. Tevens zijn er in het tweede
weekend twee vliegerdagen.
Workshops en lezingen
Verschillende kunstenaars
Diverse kunstenaars bieden de mogelijkheid
om kennis te maken met hun werk en ook
zelf aan de slag te gaan, met bijvoorbeeld fotografie en schilderkunst.
Kunsteducatie Voortgezet onderwijs
Regius College Schagen
Leerlingen uit het voortgezet onderwijs hebben speciaal voor Ku(n)stroute Zijpe aan
Zee informatiekastjes gemaakt o.l.v. Eugène
Hendriks. Deze kastjes zijn langs de route geplaatst. In de betreffende kastjes is de Festival
Kunstkrant te vinden en flyermateriaal.

Kunsteducatie Basisonderwijs
Basisscholen gemeente Schagen
Ruim 700 leerlingen van de bovenbouw van
het basisonderwijs uit de gemeente Schagen
hebben van april t/m juni onder begeleiding
van een professioneel kunstenaar kunstwerken gemaakt. De begeleidend kunstenaars
waren Beatrix Smit en Rutger Jan Bredewold.
Zij hebben samen met de leerlingen plannen
en ontwerpen gemaakt om de leerlingen kennis te laten maken met het kunstenaarschap.
De kunstwerken worden tentoongesteld bij
de expositielocaties van de begeleidend kunstenaars, De Stern en ‘t Klavertje Vier. De deelnemende scholen zijn De Keerkring (Schagen), De Vogelweid (Schagen), ’t Zwanenest
(Schagerbrug), De Regenboog (Sint Maarten),
Julianaschool (Schagen), De Springschans
(Petten), De Tender (Schagen), Sint Aloysiusschool (Schagen), St. Joseph (Burgerbrug),
Frankendael (Callantsoog), De Ark (Schagen),
De Brug (Sint Maartensbrug), Zandhope
(‘t Zand) en Sint Jozefbasisschool (‘t Zand).

Rutger Jan Bredewold aan de slag met leerlingen

Zee & Zo - Petten
Strandpaviljoen Zee & Zo
Petten

Strandslag 17 Centrum - Dagelijks vanaf 10:00 uur geopend
strandpaviljoenzeeenzo.nl
Genieten van het eerste lentezonnetje en
van de gouden gloed van hartje zomer,
tot aan de bulderende najaarsstormen.

Zee & Zo is niet zomaar een strandpaviljoen, maar een unieke strandbeleving!
Turend over de Noordzee en Pettemer
duinen is Zee & Zo de plek voor heerlijk
eten in een ontspannen sfeer, zakelijke
meetings, feesten en partijen. Voor alle
leuke momenten creëren wij de juiste tafel. Wij bieden een compleet aanbod met
ouderwetse gastvrijheid.
Je proeft altijd een relaxte sfeer, verleidelijk genoeg om pas ver na zonsondergang
je strandspullen te pakken en naar huis te
gaan. De slogan van het strandpaviljoen
is niet voor niets: Beleef Zee & Zo!

......................................................................................................

Roland de Jong Orlando
Beeldhouwer uit Burgerbrug
Rond Zee & Zo
instagram.com/dutch.sculptor

In zijn werk toont de kunstenaar zijn fascinatie met systemen, patronen, regels
en het creatieve gebied tussen wiskunde
en esthetiek. Het werk van Roland de
Jong Orlando behoort tot de stroming
van de Concrete Kunst, een geometrischabstracte stijl waarbij er geen enkele verwijzing naar de realiteit is.
Zijn sculpturen zijn opgebouwd uit modules,
die hij volgens een bepaald plan produceert,
bijvoorbeeld door het systematisch verande-

ren van de zaaghoek. Bij het rangschikken van
die modules maakt hij soms gebruik van getallenseries, maar ook spelenderwijs doet hij
onderzoek naar mogelijke combinaties, waardoor er verrassende, nieuwe vormen ontstaan. Solo-exposities in Slowakije, Frankrijk,
Italië, Hongarije en Nederland. Monumentale
beeldhouwwerken in Elblag (PL), Chiesa in
Valmalenco (I), Heredia (CR), San Luis Potosi
(MX), Comitan (MX), Oudon (FR), Haukivuori
(FI) en diverse steden in NL.

......................................................................................................

Activiteiten en optredens bij Zee & Zo

Expositie kunstwerken
Roland de Jong Orlando
10 t/m 26 juni - Openingstijden paviljoen,
rond het paviljoen. Zie bovenstaande.
Korendag
De laatste druppel
zondag 12 juni - 10:45 tot 11:15
Tijdens de Korendag zullen bij de paviljoens
koren optreden. Het KeetKoor vormt het
verbindende koor.
Het Pettemerkoor De laatste druppel,
ooit begonnen als een groep enthousiaste
karaoke zangers, is thans uitgegroeid tot
een koor wat er mag zijn. Het koor, dat in
mei dit jaar 21 jaar bestaat, heeft 33 leden,
zowel mannen als vrouwen en weet van
ieder optreden een feestje te maken. Dit
ook dankzij dirigent Arjen Busscher die hen
vanaf 2022 is komen versterken. Het Pettemerkoor heeft niet alleen feestnummers in
haar repertoire. Ook hebben ze luisterliedjes
en een kerstoptreden behoort ook tot de
mogelijkheden. Ze hebben 100 zingbare
nummers, voornamelijk Nederlandstalig.
Er wordt 1 keer in de 14 dagen op woensdagavond geoefend in MFR ruimte van
Petten vanaf september tot half mei. Zie
delaatstedruppelpetten.nl

Dag van de Dans
Pardans en Pardeux
zondag 19 juni - 12:00 tot 12:30
De dansers van Pardans en Pardeux van
Balletschool Schagen zullen de dans Catch,
waarin de dansers hun eigen creativiteit
hebben kunnen leggen, voor de eerste keer
aan publiek vertonen. Naast dit stuk hebben zij meerdere eigen choreografieën gemaakt. Stukken van Jantine Nierop, Karen
Schoonheim en Andrea Tesselaar maken
ook deel uit van het programma. Muziek
van René Aubry, Kiteman, Kirill Richter, Zack
Hemsey en Agnes Nobel wordt hiervoor
gebruikt. De voorstellingsgroep Pardans
bestaat uit; Sara van Dijk, Joëlle Gouverneur, Lianne Kloosterman, Jade Kuijper,
Fee Meereboer, Shayen Ranasemita, Pien
Ros, Babette de Ruijter, Roisin Stokkermans, Ayinda Vorswijk en Kris van der Waal.
Pardeux, onze ontwikkelingsgroep met nieuwe talenten, bestaat uit; Liselotte Bauer, June
Bloem, Jasmijn Dorpmans, Yasmijn Ides, Jill
van der Maat, Famke Nieuwenhuis en Amy
van Zwieten. Zie balletschoolschagen.nl

Dag van het Theater
Gerard Venverloo
zondag 26 juni - 12:00 tot 12:40
Tijdens de Dag van het Theater zullen er diverse voorstellingen te bezoeken zijn.
Gerard Venverloo speelt De Scheepsjongens van Bontekoe - De kindervoorstelling
De Scheepsjongens van Bontekoe gaat over
de spannende reis van schipper Bontekoe
naar Batavia naar het beroemde boek van
Johan Fabricius. Het publiek gaat mee op

De laatste druppel

Pardans en Pardeux

Gerard Venverloo met De Scheepsjongens van Bontekoe

avontuur, waarbij vriendschappen ontstaan, keuzes gemaakt worden, maar
ook ruimte is voor ontroering, fantasie
en de nodige humor. Met behulp van
een handvol attributen brengt verteller Gerard Venverloo het verhaal van
de scheepsjongens tot leven. Kortom;
een vertelling waar je blij van wordt!
De voorstelling is leuk voor jong en
oud. Verteller: Gerard Venverloo. Zie
scheepsjongensvanbontekoe.nl
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New-Zuid - Sint Maartenszee
Strandpaviljoen New-Zuid
Sint Maartenszee

Strandslag 15, Burgemeester Breebaartweg - Dagelijks vanaf 10:00 uur geopend
stmzee.nl
Verstopt achter een natuurgebied en de
duinen, op het prachtige brede strand
van Sint Maartenszee vindt u twee gezellige strandpaviljoens, Strandpaviljoen
Noord en Strandpaviljoen New-Zuid.
Strandpaviljoen New-Zuid biedt zowel
in de zomer als in de winter mogelijkheden. Op het menu staan verrukkelijke
gerechten, smakelijke wijnen en lekkere
toetjes die wisselen met het seizoen.
Het paviljoen beschikt over een aparte
feest- /vergaderzaal met eigen terras, bar
en open keuken. Wat ons betreft de perfecte plek voor een spetterend feest of
evenement tot wel 400 personen! TROUWEN aan het mooiste stukje STRAND voor
een ROMANTISCHE en ONVERGETELIJKE
dag. Komt u een keer bij ons langs voor een
persoonlijk gesprek?

......................................................................................................

Bleeslat
Wilgenvlechters uit Sint Maartensvlotbrug
In en rond Strandpaviljoen New-Zuid
bleeslat.nl

Wilgenvlechters De Bleeslat, bestaande uit Buïn en Eric Griek, maakt meubels en bouwwerken van Europees
hardhout, waaronder eiken, robinia en
kastanje. Zij maken objecten van wilg,
hout en leem. Natuurlijke materialen
zonder pardon.
Buïn en Eric Griek laten het hout zoveel

mogelijk in zijn waarde en schrikken niet
van een noest of vreemde vervorming.
Daar maken ze juist gebruik van. Dit leidt
tot verassende en bijzondere creaties. Een
combinatie van robuust, stoer en stijlvol.
Zij maken zowel in opdracht als naar eigen
zin zinnige bruikbare ambachtelijke en
kuntzinnige zaken.

......................................................................................................

Activiteiten en optredens bij New-Zuid

Expositie kunstwerken
Bleeslat
10 t/m 26 juni - Openingstijden paviljoen, in
en rond het paviljoen. Zie bovenstaande.
Expositie kunstwerken
Johan Pronk - Fotografie
10 t/m 26 juni - Johan Pronk heeft een eigen
kijk op fotografie. Hij maakt unieke foto’s, is expert in kleine dingen groot maken en is helemaal thuis in creatieve en artistieke portretfotografie. Zijn langlopende projecten hebben
vaak een maatschappelijk thema. Zo heeft hij
in april 2020 zijn eerste boek uitgegeven “Samen Verschillen, vrijheid vier je niet alleen” en
is hij nu bezig met het project “Black & White
in Color, we’re all equal”. Tijdens de kunstroute laat hij nieuw werk zien én hij verzorgt
twee keer een workshop. Zie johanpronk.nl

Johan Pronk

Samenwerkingsproject
Fotoclub AFV Schagen
10 t/m 26 juni - Er worden diverse losse
foto’s van fotografen van Fotoclub AFV Schagen én tweeluiken met foto’s uit de Niestadt
Beeldbank (Zijper Museum) tentoongesteld. Zie pagina 8 voor beeldmateriaal. Zie
fotoclubschagen.nl
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Samenwerkingsproject
Schrijfgroep Schagen
10 t/m 26 juni - Ongeveer tien amateurschrijvers komen eens in de maand bij elkaar
om te schrijven, schrijfoefeningen te doen en
elkaar feedback te geven. Tijdens de kunstroute zijn enkele gedichten en korte verhalen te lezen van deze schrijvers. Zie pagina 8.
Workshop
Johan Pronk - Fotografie
zaterdag 11 juni - 09:00 tot 12:00
zaterdag 25 juni - 15:00 tot 18:00
Aanmelden: johanpronk.nl/tussen-zand-en-zee.
Kosten: € 32,50 per persoon. Tijdens een wandeling over het strand, langs het water en door de
duinen krijg je informatie over de instellingen
van de camera en leer je over de compositieregels en beelduitsnede. De workshop is geschikt
voor beginners en gevorderden. Minimaal 4 en
maximaal 10 deelnemers. Informatie over benodigdheden via de site/ info@johanpronk.nl
Korendag
Cantabile
zondag 12 juni - 12:15 tot 12:45
Tijdens de Korendag zullen bij de paviljoens koren optreden. Het KeetKoor vormt het verbindende koor. Gemengd koor Cantabile staat
onder leiding van dirigent Gerrit van de Belt en
wordt op de piano begeleid door pianist Frank
Visser. Het plezier in zingen staat voorop, maar
er wordt steeds geprobeerd het beste in het
koor naar boven te halen. Het repertoire bestaat
uit evergreens, filmmuziek en musicalliedjes. Er
wordt gerepeteerd in de pastorie van de Christoforuskerk in Schagen, op woensdagavond
van 19.30 tot 21.00 uur. Zie cantabileschagen.nl

Vliegerdagen
Team Fryske Draeken
zaterdag 18 juni - 15:00 tot 21:00
zondag 19 juni - 12:00 tot 18:00
Verschillende kunstvliegers sieren de lucht
van het strand van Sint Maartenszee, tussen
New-Zuid en Noord. Zie fryskedraeken.nl

Dag van het Theater
Toneelvereniging OZOS
zondag 26 juni - 13:00 tot 13:30
Tijdens de Dag van het Theater zullen er diverse voorstellingen te bezoeken zijn.
Toneelvereniging OZOS speelt OZOS zoekt
Verbinding - Een groepje acteurs zoekt zijn
weg op het strand, hun gedroomde locatie
voor een kleine komedie. Strand en zee, eeuwig
in beweging, grenzeloos en tijdloos. Alle ruimte en vrijheid om jezelf terug te trekken in een
zalig nietsdoen. Alleen, in je eentje! Maar ook
ingrediënten om op zoek te gaan naar verbinding, als beschutting en bescherming. De
voorbereiding voor hun voorstelling nadert
zijn einde. Nu, op locatie, moeten de laatste
punten op de i worden gezet. Deze “nomaden
voor één dag” vinden op het strand hun kuil,
hun heuvel, hun perkje. Elk een eigen plek als
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? Ze
houden elkaar een spiegel voor, op zoek naar
verbinding. Met elkaar en met het publiek.
Spel: Debby Snellen, Miriam Dekker, Cor de
Lange, Zoë Schuijt en Peter van de Wiel. Regie:
Peter van de Wiel. Zie toneelverenigingozos.nl

Team Fryske Draeken

Cantabile

Toneelvereniging OZOS met OZOS zoekt Verbinding

Noord - Sint Maartenszee
Strandpaviljoen Noord
Sint Maartenszee

Strandslag 14, Burgemeester Breebaartweg - Dagelijks vanaf 10:00 uur geopend
stmzee.nl
Verstopt achter een natuurgebied en de
duinen, op het prachtige brede strand
van Sint Maartenszee vindt u twee gezellige strandpaviljoens, Strandpaviljoen Noord en Strandpaviljoen NewZuid.
Strandpaviljoen NOORD opent zomers
haar deuren voor iedereen die van lekker
eten, rust en zonnige sferen houdt. De
keuken is iedere dag vanaf 11:00 tot 21:00
uur geopend. U kunt hier genieten van
een heerlijke lunch, een werelds diner of
gewoon een lekkere snack. Dit alles met
een prachtig uitzicht op de Noordzee en
het strand.

......................................................................................................

Ine van der Horn
Beeldend Kunstenaar uit Utrecht
In en rond Strandpaviljoen Noord
inevanderhorn.nl

Ine van der Horn is beeldend kunstenaar en maakt werken met menselijke
vormen. Dit wordt gemaakt van leer of
papier, eventueel gecombineerd met andere materialen. Een aantal werken worden als een groep gepresenteerd. Binnen
de context van dit geheel staat elk figuur
op zich en vertelt een eigen verhaal.
Het werk verbeeldt de dieper gelegen lagen van de mens. Het laat de toeschouwer
nadenken over zichzelf en roept vragen
op. Hoe sta je in het leven? Hoe sta je in de
maatschappij? Het werk functioneert als een

spiegel waarin eenieder kan zien wat hij of
zij wil zien. Wat de toeschouwer ziet vertelt
veel over zijn of haar ervaringen in het leven.
Ine is zeer geïnteresseerd in de verhalen die
het werk bij de toeschouwers oproept. Het
enthousiasme, de passie en openheid van
Ine maken dat de toeschouwer geboeid
wordt door het verhaal achter elk werk. Ze
wil graag het verhaal van de toeschouwer
horen en vertaalt dat verhaal door naar
het kunstwerk dat men zojuist ervaren
heeft. Door deze ontmoetingen en verhalen ontstaan ideeën voor nieuwe werken.

......................................................................................................

Activiteiten en optredens bij Noord

Expositie kunstwerken
Ine van der Horn
10 t/m 26 juni - Openingstijden paviljoen, in
en rond het paviljoen. Zie bovenstaande.
Vliegerdagen
Team Fryske Draeken
zaterdag 18 juni - 15:00 tot 21:00
zondag 19 juni - 12:00 tot 18:00
Verschillende kunstvliegers sieren de lucht
van het strand van Sint Maartenszee, tussen
New-Zuid en Noord. Zie fryskedraeken.nl

Team Fryske Draeken

DuoDyade

Muziekavond
DuoDyade en Jeff & Li
zaterdag 18 juni - 20:00 tot 22:30
DuoDyade - Wat klinkt er mooier dan een
harp? Twee Harpen! Maak kennis met de
grootsheid en de vele klankkleuren van
de harp. Colet Nierop en Marije Vijselaar,
DuoDyade, een stel eigenzinnige harpistes,
ontlokken tijdens dit concert in vlekkeloos
samenspel de bijzonderste klanken aan
hun instrumenten. Enthousiast, vol passie en liefde voor de harp laten de twee de
enorme diversiteit van dit instrument tot
zijn recht komen. Ze raken hun publiek met
de klanken van hun oorstrelende harpen
én door hun sterke aanwezigheid op het
toneel.
Jeff & Li - Jeff en Li spelen inmiddels 3 jaar
samen. Ze vinden het vooral heel leuk om
muziek te maken. Zij spelen wat zij leuk
vinden om te doen, van The Beatles tot Jacques Brel en Shawn Mendez tot Country.

Dansoptreden
Art.In.Motion
zaterdag 18 juni - 20:45 tot 21:15
Art.In.Motion met SCHIM - SCHIM is een
crossover performance waar beeldende kunst,
dans en muziek samenkomen. Het beeldende
werk ‘de Wachters’ komt via dans en muziek tot
leven. Kwetsbaarheid, moed, eenzaamheid,
angst, verbinding en kracht; het laat toeschouwers de schaduwen van ons menselijk zijn onder ogen zien en ervaren. SCHIM is een productie van Art.In.Motion in een samenwerking met
danseres/choreograaf Angela Vriend (in-beweging-zijn.nl), beeldend kunstenaar Ine van der
Horn en componist/pianist Jörgen Boots (jorgenboots.nl). “Ieder mens heeft een donkere
kant, die we vaak niet onder ogen durven zien.
Dit bewegende kunstwerk daagt mensen uit
om te kijken naar de schaduwen van ons eigen zijn. Geven we toe aan angst, of vechten
we er tegen? Durven we de angst te erkennen,
durven we kwetsbaar te zijn? Hoe gaan we om
met schimmen uit het verleden, hoe gaan we
om met macht en onmacht, durven we onze
gevoelens te delen? In de duetten van de dansers met de Wachters en met elkaar, wordt deze
worsteling zichtbaar, en worden de verschillen tussen macht, onmacht en kwetsbaarheid,
donker en licht, vertaald in dans en beweging.
Uiteindelijk overwint de liefde voor het leven.”

Dag van de Dans
Art.In.Motion
zondag 19 juni - 13.15 tot 13:45 en 15:00
tot 15:30
Art.In.Motion met SCHIM - Zie informatie
hiernaast (zaterdag 18 juni).
Dag van de Dans
Pardans en Pardeux
zondag 19 juni - 13:45 tot 14:15
De dansers van Pardans en Pardeux van Balletschool Schagen zullen de dans Catch,
waarin de dansers hun eigen creativiteit hebben kunnen leggen, voor de eerste keer aan
publiek vertonen. Naast dit stuk hebben zij
meerdere eigen choreografieën gemaakt.
Stukken van Jantine Nierop, Karen Schoonheim en Andrea Tesselaar maken ook deel
uit van het programma. Muziek van René
Aubry, Kiteman, Kirill Richter, Zack Hemsey
en Agnes Nobel wordt hiervoor gebruikt. De
voorstellingsgroep Pardans bestaat uit; Sara
van Dijk, Joëlle Gouverneur, Lianne Kloosterman, Jade Kuijper, Fee Meereboer, Shayen Ranasemita, Pien Ros, Babette de Ruijter, Roisin
Stokkermans, Ayinda Vorswijk en Kris van der
Waal. Pardeux, onze ontwikkelingsgroep met
nieuwe talenten bestaat uit; Liselotte Bauer,
June Bloem, Jasmijn Dorpmans, Yasmijn Ides,
Jill van der Maat, Famke Nieuwenhuis en Amy
van Zwieten. Zie balletschoolschagen.nl

Jeff & Li

Art.In.Motion met SCHIM

Pardans en Pardeux. Fotograaf: Arie Spigt
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Zilte Zucht - Callantsoog
Strandpaviljoen Zilte Zucht
Callantsoog

Strandslag 13, Kiefteglop - openingstijden afhankelijk van het weer (zie vlag)
facebook
Op het rustige Zuidstrand van Callantsoog staat strandpaviljoen Zilte Zucht.
Het is heerlijk toeven bij dit mooie paviljoen.
Eten met de voeten in het zand of op
het beschutte terras. Smakelijke lunches
en diners geserveerd in een relaxte sfeer
met uitzicht over het ruime rustige strand
waarbij je je bijna in het buitenland
waant. Het strandpaviljoen is te bereiken
via strandopgang Kiefteglop. Over het
duin links. Na ongeveer 400 meter langs
de branding bereik je Zilte Zucht. Eenmaal geweest dan blijf je komen. Graag
tot ziens bij het kleinste strandpaviljoen
van Callantsoog.

......................................................................................................

Ellen Boersma
Beeldend kunstenaar uit Arnhem
In en rond Zilte Zucht
ellenboersma.net

Ellen Boersma is beeldend kunstenaar
en tekenaar. 3D ruimte-tekeningen, 2D
mens-wezens op verschillende manieren
verbonden en overgaand in omgeving.
De ruimte boven de zee. Vanuit een ruimte
vlak boven het zand kijken we naar de zee.
We lopen en zitten op zandkorrels, zand,
dat kwarts is onder andere en kristalvormen
heeft. Alles wat is, kan zijn door de ruimte er
omheen. Zo laat de ruimte boven de zee, de
zee zien, en de hemel de wolken en de zon
erboven, die er achterin wegzakt. Kan ik jou
zien door de ruimte om jou heen. Ruimte,
als je het kan zien, is het er niet. In mijn werk
deel ik ruimte in door middel van lijnen. Een
teken, beteken, betekenis, betekening.

......................................................................................................
Aangezien Zilte Zucht zich in een stiltegebied bevindt zijn er, op de expositie van beeldende kunst na, geen activiteiten en/of optredens mogelijk.
Onderstaand beeldmateriaal van enkele samenwerkingsprojecten (zie pagina 6).
Expositie kunstwerken
Ellen Boersma
10 t/m 26 juni - Openingstijden paviljoen, in
en rond het paviljoen. Zie bovenstaande.

Cobie Hartendorp - Schrijfgroep Schagen (pag. 6)

Erica Schouten - Fotoclub AFV Schagen (pag. 6)
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Joke Ligthart-Wognum Palendorp - Fotoclub AFV Schagen (pag. 6)

De Strandtent - Callantsoog
De Strandtent
Callantsoog

Strandslag 13, Kiefteglop 2 - Dagelijks vanaf 10:00 uur geopend
destrandtent.nl
Sinds de jaren 70 van de vorige eeuw is
‘De Strandtent’ een begrip in Callantsoog. Iedere zomer werden de onderdelen naar het strand vervoerd waar, onder
toezicht van menig wandelaar, het paviljoen zich weer vormde naar de vertrouwde basis om uit te kijken over de zee, uit
te rusten met een drankje en een ijsje of
de honger te stillen met een patatje. Op
deze manier hebben al vele generaties
de zon in de zee zien zakken, of de golven tegen de palen voelen beuken gedurende de woelige momenten van een
echte zomerstorm.
In 2007 zijn Alex en Isabel in het avontuur van
een strandpaviljoen gestapt. Het strandle-

ven zat hen in het bloed. Niet alleen waren
zij voorheen met de kinderen regelmatig
op het strand en in de golven te vinden,
maar ook familieleden hebben in de jaren
dertig van de vorige eeuw al een strandbedrijf gehad, zo bleek.
Sinds 2010 is ‘De Strandtent’ het eerste officiële jaarrond paviljoen in Callantsoog. Het
is niet alleen meer een plek voor de zomer,
maar juist ook een plek om in de winter van
het strand te kunnen genieten terwijl de
wind om het paviljoen jaagt en er binnen
genoten kan worden van warme chocomel
en erwtensoep. Dit alles in combinatie met
de gezelligheid die het paviljoen al decennia lang heeft weten vast te houden, een

warme kachel en de kunstwerken van kunstenares Kimo. Haar kunstwerken zijn er zowel
als vaste onderdelen van het paviljoen,
als wisselende stukken die door toeristen
kunnen worden meegenomen als herinnering aan een heerlijke vakantie.
‘De Strandtent’ is een plek waar families en
vrienden elkaar onder het genot van een
hapje of drankje treffen, waar collega’s nader tot elkaar komen en waar generaties samen weer even ontdekken hoe het is om als
kind te genieten van de tijd en rust die het
strand kan bieden. En waar de bubbel van
rust, liefde en vakantie nog steeds fier rond
zweeft op een zomers briesje, glinsterend
in de rijke kleuren van de zomerzon.

......................................................................................................

Rob Sweere
Beeldend kunstenaar uit Arnhem
Rond De Strandtent
robsweere.com

Rob Sweere is beeldend kunstenaar. Hij
creëert projecten waarmee de bezoeker
op een door hem aangeboden manier de
wereld om zich heen op een intense manier kan ervaren.
Bewustwording van de wereld om ons
heen, van de immense natuur of zelfs
van het onmetelijke universum, maakt
dat we onszelf leren kennen. De wereld
is in deze zin op te vatten als een spiegel
van het innerlijk van de mens.

......................................................................................................

Activiteiten en optredens bij De Strandtent

Expositie kunstwerken
Rob Sweere
10 t/m 26 juni - Openingstijden paviljoen,
rond het paviljoen. Zie bovenstaande.
Korendag
Excelsior
zondag 12 juni - 13:45 tot 14:15
Tijdens de Korendag zullen bij de paviljoens
koren optreden. Het KeetKoor vormt het
verbindende koor. Zangvereniging Excelsior Dirkshorn is een gemengd koor opgericht in 1948. Het telt momenteel ongeveer
65 enthousiaste leden. Plezier ìn en dòor het
zingen staat voorop als ook saamhorigheid.
Niet voor niets zijn er leden die 25, 40 en
zelfs 50 jaar lid zijn. Er wordt 4-stemmig gezongen en in meerdere talen. Klassiek maar
ook folksongs en populair. Sinds 2020 staat
het koor onder leiding van dirigente Caroline Offerhaus uit Heiloo. Pianist Atie List uit
Alkmaar verzorgt sinds 2015 de begeleiding.

De repetities vinden plaats op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de PKN
Kerk, Raadhuisstraat 5 te Dirkshorn. Zingen
is gezond en houdt de geest jong! Ook zin in
zingen? Wij heten u van harte welkom! Zie
excelsiordirkshorn.nl
KeetKoor bestaat uit 24 zanglustige types
m/v/x, die al meer dan 16 jaar met elkaar
en meerstemmig “zee-zon-zand”-repertoire
ten gehore brengen. Dit is de 3e keer dat zij
de rol van “verbindend koor” op zich zullen
nemen. Zie keetkoor.nl

Excelsior (foto onderin). KeetKoor (rechts bovenin)

Muziekavond
COVERED&Friends
vrijdag 17 juni - 20:00 tot 22:00
“We got you COVERED”. De coverband COVERED bestaat uit Melle Lingerak (zang &
piano), Roy Balder (gitaar) en Sophie de
Wit (zang). Drie muzikanten halen ontzettend veel plezier uit elkaar en het maken
van muziek. Dat spat er vanaf. Van ‘Summer
of 69’ tot ’Stil in mij’ en van ‘Calm after the
storm’ tot ‘Purple rain’. COVERED heeft een
ontzettend breed repertoire in een min of
meer akoestische setting. Zij spelen voornamelijk waar zij zelf en het publiek zin in
hebben. Voor het optreden bij de Ku(n)stroute Zijpe aan Zee neemt COVERED nog
een handje vol vrienden mee en zullen ze
spelen als COVERED&Friends.

Dag van de Dans
Pardans en Pardeux
zondag 19 juni - 15:00 tot 15:30
De dansers van Pardans en Pardeux van Balletschool Schagen zullen de dans Catch,
waarin de dansers hun eigen creativiteit hebben kunnen leggen, voor de eerste keer aan
publiek vertonen. Naast dit stuk hebben zij
meerdere eigen choreografieën gemaakt.
Stukken van Jantine Nierop, Karen Schoonheim en Andrea Tesselaar maken ook deel
uit van het programma. Muziek van René
Aubry, Kiteman, Kirill Richter, Zack Hemsey
en Agnes Nobel wordt hiervoor gebruikt. De
voorstellingsgroep Pardans bestaat uit; Sara
van Dijk, Joëlle Gouverneur, Lianne Kloosterman, Jade Kuijper, Fee Meereboer, Shayen Ranasemita, Pien Ros, Babette de Ruijter, Roisin
Stokkermans, Ayinda Vorswijk en Kris van der
Waal. Pardeux, onze ontwikkelingsgroep met
nieuwe talenten, bestaat uit; Liselotte Bauer,
June Bloem, Jasmijn Dorpmans, Yasmijn Ides,
Jill van der Maat, Famke Nieuwenhuis en Amy
van Zwieten. Zie balletschoolschagen.nl

COVERED&Friends

Pardans en Pardeux. Fotograaf: Arie Spigt
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Woest - Callantsoog
Strandpaviljoen Woest
Callantsoog

Strandslag 13, Kiefteglop - Dagelijks vanaf 10:00 uur geopend (365 dagen per jaar)
woest.nu
Bis Bald Bis woest!
Tot Gauw Tot woest!
Eten en Drinken aan zee

......................................................................................................

Marco Goldenbeld
Beeldhouwer uit Sint Jacobiparochie
In en rond Woest
marcogoldenbeld.nl

De zoektocht naar eenvoud en vorm.
Volgens beeldhouwer Marco Goldenbeld kan er geen kunst zonder passie
bestaan. Passie staat voor gedrevenheid,
zonder gedrevenheid zou hij dit werk
niet volhouden.
Iedere keer weer opnieuw gaat hij als beeldhouwer op zoek naar de perfecte vorm, is de
beloning onbekend en de weg spannend,
verrassend, maar soms ook frustrerend. Het

verlangen een beeld te maken dat kan zweven, houdt hem gaande: ´Als ik een truc kon
bedenken om beelden te kunnen laten zweven, zou ik helemaal vrij zijn´. In dit spanningsveld tussen zwaartekracht en zweven,
ervaart hij de vrijheid om vormen te scheppen en werkt hij meer dan 30 jaar gedisciplineerd aan de worsteling om de ideale vorm
te laten bestaan. De triomf is de twijfel meer
dan waard. De logica van het scheppen.

......................................................................................................

Activiteiten en optredens bij Woest

Expositie kunstwerken
Marco Goldenbeld
10 t/m 26 juni - Openingstijden paviljoen, in
en rond het paviljoen. Zie bovenstaande.
Korendag
Excelsior
zondag 12 juni - 13:45 tot 14:15
Tijdens de Korendag zullen bij de paviljoens
koren optreden. Het KeetKoor vormt het
verbindende koor. Zangvereniging Excelsior Dirkshorn is een gemengd koor opgericht in 1948. Het telt momenteel ongeveer
65 enthousiaste leden. Plezier ìn en dòor het
zingen staat voorop als ook saamhorigheid.
Niet voor niets zijn er leden die 25, 40 en
zelfs 50 jaar lid zijn. Er wordt 4-stemmig gezongen en in meerdere talen. Klassiek maar

Excelsior (foto boven). KeetKoor (foto onder)
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ook folksongs en populair. Sinds 2020
staat het koor onder leiding van dirigente Caroline Offerhaus uit Heiloo. Pianist
Atie List uit Alkmaar verzorgt sinds 2015
de begeleiding. De repetities vinden
plaats op donderdagavond van 20.00
tot 22.00 uur in de PKN Kerk, Raadhuisstraat 5 te Dirkshorn. Zingen is gezond
en houdt de geest jong! Ook zin in zingen? Wij heten u van harte welkom! Zie
excelsiordirkshorn.nl
KeetKoor bestaat uit 24 zanglustige types m/v/x, die al meer dan 16 jaar met elkaar en meerstemmig “zee-zon-zand”-repertoire ten gehore brengen. Dit is de 3e
keer dat zij de rol van “verbindend koor”
op zich zullen nemen. Zie keetkoor.nl

Dag van de Dans
Pardans en Pardeux
zondag 19 juni - 15:00 tot 15:30
De dansers van Pardans en Pardeux van Balletschool Schagen zullen de dans Catch,
waarin de dansers hun eigen creativiteit hebben kunnen leggen, voor de eerste keer aan
publiek vertonen. Naast dit stuk hebben zij
meerdere eigen choreografieën gemaakt.
Stukken van Jantine Nierop, Karen Schoonheim en Andrea Tesselaar maken ook deel
uit van het programma. Muziek van René
Aubry, Kiteman, Kirill Richter, Zack Hemsey
en Agnes Nobel wordt hiervoor gebruikt. De
voorstellingsgroep Pardans bestaat uit; Sara
van Dijk, Joëlle Gouverneur, Lianne Kloosterman, Jade Kuijper, Fee Meereboer, Shayen Ranasemita, Pien Ros, Babette de Ruijter, Roisin
Stokkermans, Ayinda Vorswijk en Kris van der
Waal. Pardeux, onze ontwikkelingsgroep met
nieuwe talenten, bestaat uit; Liselotte Bauer,
June Bloem, Jasmijn Dorpmans, Yasmijn Ides,
Jill van der Maat, Famke Nieuwenhuis en Amy
van Zwieten. Zie balletschoolschagen.nl

Pardans en Pardeux

De Toko - Callantsoog
Strandpaviljoen De Toko
Callantsoog

Strandslag 12, dorpsplein - dagelijks vanaf 11:00 uur geopend
strandpaviljoendetoko.nl
Strandpaviljoen de Toko is een “echte”
strandtent met een no-nonsense mentaliteit.
Het strandpaviljoen is dagelijks vanaf 10:00
uur geopend en is bereikbaar via de trap bij
het Dorpsplein Callantsoog.

......................................................................................................

Eric Dolfij
Beeldhouwer uit Geldermalsen
In en rond De Toko
dolfij.nl

Beeldhouwer Eric Dolfij maakt grote figuratieve beelden, vaak in kunststof,
soms in brons. Hij maakt beelden van
mensen en dieren, maar niet helemáál
naar de natuur.
Hij duwt en trekt aan de vormen, speelt met
de aankleding en zet ze kappen en koppen
op. Daarbij hecht hij veel belang aan een
vrolijke uitstraling van de beelden, door

vorm en kleur, door de inhoud. Wat hij in
zijn beelden stopt, kan hij niet in woorden vertellen, om dezelfde reden dat een
schrijver schrijft en geen beelden maakt.
Iedere toeschouwer van het beeld en lezer
van het verhaal mag natuurijk zijn eigen
interpretatie hebben. Die van de maker is
niet belangrijker dan die van de toeschouwer.

......................................................................................................

Activiteiten en optredens bij De Toko

Expositie kunstwerken
Eric Dolfij
10 t/m 26 juni - Openingstijden paviljoen, in
en rond het paviljoen. Zie bovenstaande.
Dag van het Theater
Compagnie with Balls in samenwerking met STUDIO noordholland
zondag 26 juni - 13:45 tot 14:10
Tijdens de Dag van het Theater zullen er diverse voorstellingen te bezoeken zijn.
Compagnie with Balls en STUDIO noordholland spelen Weerzien - 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 voorstelling waarin duidelijk wordt hoe een moeder
worstelt met haar verdriet over haar verdwenen dochtertje Jitske. Maar is Jitske wel verdwenen? Of is de verbeelding aan de macht?
Welke rol speelt de zee? Want we weten, de zee
neemt en de zee geeft. Een sprookje dat zich
afspeelt op het strand! Een voorstelling voor
alle leeftijden! Spel: Merel ten Holt, Rob Hoed
en Annet Meijering. Muziek: Friso ten Holt.

Compagnie with Balls in samenwerking met STUDIO noordholland. Foto links: Totaal Theater. Foto rechts: Bart Douben.
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Vos - Callantsoog
Strandpaviljoen Vos
Callantsoog

Strandslag 11, de Seinpost - dagelijks vanaf 10:00 uur geopend
strandpaviljoenvos.nl
Kom genieten bij één van de oudste
strandtenten aan de Nederlandse kust!
Het in 1957 opgerichte Strandpaviljoen
Vos wordt gerund door de vierde generatie van de familie en heeft de charmes
van een écht authentieke strandtent.
De knusse en gezellige uitstraling van
het paviljoen zorgt voor een perfecte
sfeer, terwijl u geniet van heerlijke gerechten. Vos is nog in geheel oude
stijl gebouwd en is daarom een echte
strandtent. U kunt bij Vos genieten van
goede koffies, een uitgebreide lunch en een
heerlijk diner, met ruime keus uit vlees-, visen vegetarische gerechten. Tot ziens bij Vos!

......................................................................................................

Carel Kuitenbrouwer
Vormgever/kunstenaar uit Amsterdam
In en rond Vos
kuitenbrouwer.nl

Carel fhm Kuitenbrouwer is vormgever &
kunstenaar. Hij interesseert zich voor de
relatie mens/omgeving, het natuurlijke
én het sociale. Hij werkt met zeer uiteenlopende middelen, tekst, video, tekening
en installatie.
Om zijn verhaal te vertellen, kiest hij steeds
díe media, die voor dat verhaal nodig zijn.
Of het nu tekst, geluid, video, grafiek of
ruimtelijke installatie is. Vaak is het een
combinatie. Vanuit zijn veelzijdige ervaring,
brede interesse en engagement, maakt
hij werk waarin de mens in relatie tot zijn

omgeving centraal staat. Hij woont en werkt
afwisselend in Amsterdam en de Franse Ardennen. In de loop van zijn carrière bouwde
Kuitenbrouwer een brede portefeuille op:
boek- & tijdschriftvormgeving, huisstijlen
& promotiemateriaal, tekeningen & prints,
lichtontwerpen & video’s, installaties & performances. Hij schreef teksten, publiceerde
artikelen, redigeerde boeken & tijdschriften, organiseerde evenementen & tentoonstellingen. Van 2000 tot 2015 werkte hij
parttime als docent & onderzoeker bij de
School voor Journalistiek Utrecht.

......................................................................................................

Activiteiten en optredens bij Vos

Expositie kunstwerken
Carel Kuitenbrouwer
10 t/m 26 juni - Openingstijden paviljoen, in
en rond het paviljoen. Zie bovenstaande.
Korendag
Koor Accoord en Cantabile
zondag 12 juni - 14:45 tot 15:15
Tijdens de Korendag zullen bij de paviljoens
koren optreden. Het KeetKoor vormt het
verbindende koor.
Accoord zingt liederen uit de gehele wereld in zeer gevarieerde stijlen. In de periode voor de kerst staan er bijvoorbeeld
kerstliederen uit Spanje, Angola, Engeland,
Zweden, Zuid-Afrika en Israël op het repertoire. Voor een optreden in het voorjaar of
in de zomer worden er weer andere, meer
bij het jaargetijde passende, liederen uit het
(brede) repertoire gekozen, bijvoorbeeld
liederen uit Duitsland, de VS, de Balkan,
Italië en Surinaamse en Jiddische liederen.
Er worden regelmatig nieuwe liederen aan
het repertoire toegevoegd. Accoord wordt
informeel maar zeer vakkundig gedirigeerd
door Gerrit van de Belt uit Julianadorp. Zie
kooraccoord.wordpress.com
Gemengd koor Cantabile staat onder
leiding van dirigent Gerrit van de Belt en
wordt op de piano begeleid door pianist
Frank Visser. Het plezier in het zingen staat
voorop, maar er wordt steeds geprobeerd
het beste in het koor naar boven te halen.
Het repertoire bestaat uit evergreens, filmmuziek en musicalliedjes. Er wordt gerepeteerd in de pastorie van de Christoforuskerk
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aan de Gedempte Gracht in Schagen, op
woensdagavond van 19.30 tot 21.00 uur.
Zie cantabileschagen.nl
KeetKoor bestaat uit 24 zanglustige types
m/v/x, die al meer dan 16 jaar met elkaar
en meerstemmig “zee-zon-zand”-repertoire
ten gehore brengen. Dit is de 3e keer dat zij
de rol van “verbindend koor” op zich zullen
nemen. Zie keetkoor.nl
Dag van de Dans
Pardans en Pardeux
zondag 19 juni - 16:00 tot 16:30
De dansers van Pardans en Pardeux van
Balletschool Schagen zullen de dans
Catch, waarin de dansers hun eigen creativiteit hebben kunnen leggen, voor de
eerste keer aan publiek vertonen. Naast
dit stuk hebben zij meerdere eigen choreografieën gemaakt. Stukken van Jantine Nierop, Karen Schoonheim en Andrea Tesselaar maken ook deel uit van
het programma. Muziek van René Aubry,
Kiteman, Kirill Richter, Zack Hemsey en
Agnes Nobel wordt hiervoor gebruikt. De
voorstellingsgroep Pardans bestaat uit;
Sara van Dijk, Joëlle Gouverneur, Lianne
Kloosterman, Jade Kuijper, Fee Meereboer,
Shayen Ranasemita, Pien Ros, Babette de
Ruijter, Roisin Stokkermans, Ayinda Vorswijk en Kris van der Waal. Pardeux, onze
ontwikkelingsgroep met nieuwe talenten,
bestaat uit; Liselotte Bauer, June Bloem,
Jasmijn Dorpmans, Yasmijn Ides, Jill van
der Maat, Famke Nieuwenhuis en Amy van
Zwieten. Zie balletschoolschagen.nl

Accoord

Dag van het Theater
Gerard Venverloo
zondag 26 juni - 14:30 tot 15:10
Tijdens de Dag van het Theater zullen er diverse voorstellingen te bezoeken zijn.
Gerard Venverloo speelt De Scheepsjongens
van Bontekoe - De kindervoorstelling De
Scheepsjongens van Bontekoe 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 ontroering, fantasie en de
nodige humor. Met behulp van een handvol attributen brengt verteller Gerard Venverloo het verhaal van de scheepsjongens
tot leven. Kortom; een vertelling waar je blij
van wordt! De voorstelling is leuk voor jong
en oud. Verteller: Gerard Venverloo. Zie
scheepsjongensvanbontekoe.nl

Cantabile

Pardans en Pardeux

Gerard Venverloo met De Scheepsjongens van
Bontekoe

De Stern - Callantsoog
Strandpaviljoen De Stern
Callantsoog

Strandslag 10, Abbestee - Dagelijks Geopend van 10:00 tot 22:00 uur
strandpaviljoendestern.nl
Bij strandpaviljoen “De Stern” te Callantsoog kunt u terecht voor een hapje
en een drankje na een heerlijk dagje
strand of een avondje dansen op een
beach party.
Het strandpaviljoen bestaat al ruim dertig
jaar en gastvrijheid staat voorop. Tevens
organiseert De Stern zomers verschillende
themafeestjes en activiteiten, waaronder
schatgraven voor de kinderen. Kortom...
voor ieder wat wils.

......................................................................................................

Beatrix Smit
Kunstenaar uit Warmenhuizen
In en rond De Stern
atelier-b.nl

Beatrix Smit houdt zich bezig met keramiek en het maken van betonnen beelden. Zij geeft daarin les en begeleidt de
kinderen van de Sötemann tekenvereniging. Zij is bevoegd docent beeldende
vorming voor de bovenbouw.
Haar inspiratie voor haar eigen werk haalt
zij uit het dagelijks leven (figuratieve keramiekbeelden) en verwering van zowel
mens als materiaal. Zij maakt installaties en
plaatst deze in de buitenruimte. Dit kunnen
een school vissen zijn net boven het water-

oppervlak, een verzorgingstehuis met allemaal “oude” miniatuur mensen of een bijbelse tuin met uitvergrote appels. Vaak put
zij uit haar eigen ervaring in het leven, de
actualiteit en levensvragen.

......................................................................................................

Activiteiten en optredens bij De Stern

Expositie kunstwerken
Beatrix Smit
10 t/m 26 juni - Openingstijden paviljoen, in
en rond het paviljoen. Zie bovenstaande.
Expositie kunstwerken
Mozaïekworkshop Beatrix Smit
10 t/m 26 juni - Openingstijden paviljoen, in het paviljoen. In de aanloop naar
Ku(n)stroute Zijpe aan Zee hebben geïnteresseerden deel kunnen nemen aan een
mozaïekworkshop, onder begeleiding van
Beatrix Smit. Tijdens deze workshop zijn
keramische torso’s met voorgevormde en
willekeurige vormen gemaakt. De gemaakte kunstwerken worden tentoongesteld.

Kunsteducatie Basisonderwijs
Basisscholen gemeente Schagen
10 t/m 26 juni - Openingstijden paviljoen.
Expositie van de kunstwerken van de leerlingen van De Springschans, De Tender,
St. Joseph, Frankendael, De Ark, De Brug,
Zandhope en Sint Jozefbasisschool, gemaakt onder begeleiding van Beatrix Smit.
Zie pagina 4.

Beatrix Smit aan de slag met de leerlingen

Torso Beatrix Smit

Korendag
Elan Callantsoog
zondag 12 juni - 15:45 tot 16:15
Tijdens de Korendag zullen bij de paviljoens
koren optreden. Het KeetKoor vormt het
verbindende koor.
Elan Callantsoog bestaat uit 40 super enthousiaste leden. Bij de start van het koor in
2015 hadden de meeste leden nog nooit in
een koor gezongen. Nu is het een prachtige
combinatie geworden met meerstemmige
zang. Gezelligheid delen, samen oefenen
en af toe een optreden. Elan Callantsoog
heeft zelfs een keer in Paradiso mogen
optreden. Dit koor zingt leuke meerstemmige popmuziek, meestal in de Engelse
taal, maar ook in het Nederlands. Elan Callantsoog oefent elke woensdagavond van
19.30 tot 21.30 uur in de prachtige zaal van
het Dorpshuis Kolfweid, Jewelweg 7 in Cal-

lantsoog. Wil je meer weten of lid worden?
info@elankoren.nl
KeetKoor bestaat uit 24 zanglustige types
m/v/x, die al meer dan 16 jaar met elkaar
en meerstemmig “zee-zon-zand”-repertoire
ten gehore brengen. Dit is de 3e keer dat zij
de rol van “verbindend koor” op zich zullen
nemen. Zie keetkoor.nl
Muziekavond
Silver Lining
zaterdag 25 juni - 20:00 tot 22:00
Silver Lining is een groep enthousiaste
muzikanten. Zij maken oude en nieuwe
popliedjes. Bestaand uit Hellen en Noortje
(zang), Ed, Koos en Rob (toetsenist, bassist
en gitarist). Lekker rustig en ontspannen
muziek maken, met veelal bekende maar
ook minder bekende liedjes.
Dag van het Theater
Compagnie with Balls in samenwerking met STUDIO noordholland
zondag 26 juni - 15:15 tot 15:40
Tijdens de Dag van het Theater zullen er diverse voorstellingen te bezoeken zijn.
Compagnie with Balls en STUDIO noordholland spelen Weerzien - 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 voorstelling waarin duidelijk wordt hoe een moeder
worstelt met haar verdriet over haar verdwenen dochtertje Jitske. Maar is Jitske wel verdwenen? Of is de verbeelding aan de macht?
Welke rol speelt de zee? Want we weten, de
zee neemt en de zee geeft. Een sprookje dat
zich afspeelt op het strand! Een voorstelling
voor alle leeftijden! Spel: Merel ten Holt,
Rob Hoed en Annet Meijering. Muziek: Friso
ten Holt.

Elan Callantsoog

Silver Lining

Compagnie with Balls in samenwerking met
STUDIO noordholland. Foto: Bart Douben.

13

‘t Klavertje Vier - Groote Keeten
Strandpaviljoen ‘t Klavertje Vier
Groote Keeten

Strandslag 8, Groote Keeten - Openingstijden afhankelijk van het weer
grootekeetenaanzee.nl
In Groote Keeten aan Zee... Verscholen achter de duinen op één van de
mooiste en breedste stranden van
Nederland vind je Strandpaviljoen
‘t Klavertje Vier. Op het terras heb je
een ongeëvenaard uitzicht over het
strand, de zee en de duinen. Kom genieten van de rust en de ruimte.
U kunt bij ‘t Klavertje Vier terecht voor
een kopje koffie, een ijsje, een drankje,
borrelhapjes, broodjes, snacks of een
heerlijke salade.

Graag tot ziens in Groote Keeten aan Zee,
bij ‘t Klavertje Vier!
Fotograaf: Gerrie Goedhart

......................................................................................................

Rutger Jan Bredewold
Beeldend kunstenaar uit Haringhuizen
Rond Strandpaviljoen ‘t Klavertje Vier
bredewold-buczynski.nl

Bredewold is een beeldend kunstenaar
met een no-nonsense opstelling die in
1978 cum laude zijn Rietveld diploma
haalde. Zijn nuchtere Noord-Hollandse
kijk op de wereld komt tot uiting in expressieve kunstwerken. Het werk van Bredewold is authentiek.
Wellicht doet de benaming ‘expressief interpretator’ het meeste recht aan zijn manier
van werken. Niet abstract, maar ook niet

uitgesproken figuratief. Bredewold werkt
met acryl en voor de monumentale werken
gebruikt hij metaal harsteen en voor binnen
projecten hout met papier. De spanningen
tussen landschap en de menselijke invloeden daarop spreken hem aan. In onderwerpen als steden, paarden, lucht en water zijn
kracht en dramatiek terugkerende thema’s.
Altijd weergegeven met emotie, herkenbaar en indrukwekkend.

......................................................................................................

Activiteiten en optredens bij ‘t Klavertje Vier
Opening
Ku(n)stroute Zijpe aan Zee
vrijdag 10 juni 19:45 (deel 1) Dorpsplein
Groote Keeten en 20:30 (deel 2) strand
Groote Keeten nabij ‘t Klavertje Vier
Joke Kruit, wethouder Kunst&Cultuur gemeente Schagen, zal de 25ste editie officieel openen omstreeks kwart voor acht
op het Dorpsplein Groote Keeten, met
optredens van Onder Zeil, Duo Roma
en het KeetKoor. Rond half negen start
het tweede gedeelte, een bijzondere caleidoscoopvoorstelling op het strand van
Groote Keeten. Deelnemers: 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). De techniek is in handen van Rob den Dulk. Beide
delen zijn los van elkaar te zien. Na afloop
kunnen de kunstwerken bij het paviljoen
bezocht worden. Alles is openbaar toegankelijk. Bij slecht weer zal er een aangepast programma zijn, zie pagina 2 en 3 of
kunstroutezijpe.nl.
Expositie kunstwerken
Rutger Jan Bredewold
10 t/m 26 juni - Openingstijden paviljoen,
rond het paviljoen. Zie bovenstaande.
Kunsteducatie Basisonderwijs
Basisscholen gemeente Schagen
10 t/m 26 juni - Openingstijden paviljoen.
Expositie van de kunstwerken van de leerlingen van De Keerkring, De Vogelweid,
Sint Aloysiusschool, ’t Zwanenest, De Regenboog en Julianaschool, gemaakt onder
begeleiding van Rutger Jan Bredewold. Zie
pagina 4.
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Muziekavond
Goud van Oud en Braafe Jongens
zaterdag 11 juni - 19:30 tot 22:30
Goud van Oud - De avond wordt geopend
door de gelegenheidsformatie “Goud van
Oud”: een kwartet vrienden, die met accordeon, gitaar, percussie en zang, dé hits uit
de jaren ‘60 ten gehore brengen.
Braafe Jongens - Met blijdschap geven
we kennis: de “Braafe Jongens” zullen de
muziekavond bij ‘t Klavertje Vier komen opluisteren! Ze zullen tweemaal een set spelen. Afkomstig uit de Bigband “Miss Jones”,
brengen zij heerlijke lichte, melodische jazz.
Isabelle Braaf is een boeiende zangeres en
middelpunt van de formatie. missjones.nl
Presentatie
Rutger Jan Bredewold
zaterdag 11 juni - 20:30 tot 21:00
Rutger Jan Bredewold zal een toelichting geven over zijn werk en werkwijze. Hoop, op de
spelende mens! Beginnen is de belangrijkste stap, in spel en met beeldend werk. Door
spel kan je vrijer denken en in het maken van
keuzes ben je creatiever als je durft te spelen.
Veelal gaan mensen gebukt onder terminale
serieusheid en daardoor kunnen ze geen plezier meer beleven binnen hun activiteiten.
Dit beeld is de nieuwe atlas, hij draagt niet
de wereld , hij gaat er niet onder gebukt. Hij
geeft hem door zodat volgende generaties
ook kunnen spelen en leven op deze wereld.
Zijn beelden zijn gericht op het leven, met zijn
spanning, zijn vreugde, met zijn lach. Hij gelooft in de positieve kant van het leven. Ruim
350 leerlingen van basisscholen hebben ‘bollen’ gemaakt. Herinnerings bollen, eigenlijk
hun eigen wereldbol. Een groot gedeelte zal
onder de strandtent hangen tijdens de expo.
Zij laten zien dat vele handen een groots gebaar kunnen maken!

Goud van Oud

Korendag
Muziekvereniging Zijpe en het
KeetKoor _zondag 12 juni - 17:00 tot 17:30
Tijdens de Korendag zullen bij de paviljoens
koren optreden. Het KeetKoor vormt het
verbindende koor.
Muziekvereniging Zijpe is een vereniging waarin gezellig samen muziek maken
voorop staat. Dit doen zij met hun Harmonieorkest. Er wordt op dinsdagavond in ‘de
Notendop’ aan de Duinroosweg 23a te Callantsoog gerepeteerd. Iedereen die het leuk
vindt om mee te doen, ongeacht de leeftijd,
is van harte welkom. Het is mogelijk om een
instrument te lenen en muziekles te krijgen.
Zie mvzijpe.magix.net.
KeetKoor bestaat uit 24 zanglustige types
m/v/x, die al meer dan 16 jaar met elkaar
en meerstemmig “zee-zon-zand”-repertoire
ten gehore brengen. Dit is de 3e keer dat zij
de rol van “verbindend koor” op zich zullen
nemen. Zie keetkoor.nl

Braafe Jongens

Workshop
Yvonne Zwaan - schilderen
zondag 12 en 19 juni en zaterdag 25 juni 13:00 tot 16:00
“Schilderen aan zee, een unieke beleving!”.
Kosten: € 20,- p.p. incl. materialen. Aanmelden:
pzwaan54@quicknet.nl of 0618187952. Tot
voor kort had Yvonne Zwaan haar eigen atelier Art-Workshop en gaf daar schilderlessen
en workshops. Nu geeft zij met veel plezier
workshops op locatie. Zij maakt bijzondere
items en schilderijen, ook in opdracht. Tijdens
de workshop, die ook geschikt is voor beginners, worden de mooie luchten, de zee of het
kleurrijke strandleven op het doek gebracht.

Muziekvereniging Zijpe

Schilderworkshop Yvonne Zwaan

‘t Klavertje Vier - Groote Keeten
Activiteiten en optredens bij ‘t Klavertje Vier
Workshop
YvonneZwaan- Beachraffiaketting
zaterdag 18 juni en zondag 26 juni 13:00 tot 16:00
“Beach raffia ketting maken!” Aanmelden:
pzwaan54@quicknet.nl of 0618187952. Kosten: kinderen € 7,50 en volwassenen € 15,- incl.
materialen. Tot voor kort had Yvonne Zwaan
haar eigen atelier Art-Workshop en gaf daar
schilderlessen en workshops. Nu geeft zij met
veel plezier workshops op locatie. Zij maakt bijzondere items en schilderijen, ook in opdracht.
Tijdens de workshop, die ook leuk is voor
kinderen, worden mooie zomerse strandkettingen gemaakt met houtjes, schelpen, kralen
en raffia!

Beach raffia ketting workshop Yvonne Zwaan

Dag van de Dans
Pardans en Pardeux
zondag 19 juni - 17:00 tot 17:30
De dansers van Pardans en Pardeux van
Balletschool Schagen zullen de dans
Catch, waarin de dansers hun eigen creativiteit hebben kunnen leggen, voor de
eerste keer aan publiek vertonen. Naast
dit stuk hebben zij meerdere eigen choreografieën gemaakt. Stukken van Jantine Nierop, Karen Schoonheim en Andrea Tesselaar maken ook deel uit van
het programma. Muziek van René Aubry,
Kiteman, Kirill Richter, Zack Hemsey en
Agnes Nobel wordt hiervoor gebruikt.
De voorstellingsgroep Pardans bestaat
uit; Sara van Dijk, Joëlle Gouverneur,
Lianne Kloosterman, Jade Kuijper, Fee
Meereboer, Shayen Ranasemita, Pien
Ros, Babette de Ruijter, Roisin Stokkermans, Ayinda Vorswijk en Kris van der
Waal. Pardeux, onze ontwikkelingsgroep
met nieuwe talenten, bestaat uit; Liselotte Bauer, June Bloem, Jasmijn Dorpmans,
Yasmijn Ides, Jill van der Maat, Famke
Nieuwenhuis en Amy van Zwieten. Zie
balletschoolschagen.nl

Pardans en Pardeux-Fotograaf Joke Ligthart

Pardans en Pardeux-Fotograaf Arie Spigt

Toneelvereniging OZOS met OZOS zoekt Verbinding

Dag van het Theater
Toneelvereniging OZOS
zondag 26 juni - 16:30 tot 17:00
Tijdens de Dag van het Theater zullen er diverse voorstellingen te bezoeken zijn.
Toneelvereniging OZOS speelt OZOS zoekt
Verbinding - Een groepje acteurs zoekt zijn
weg op het strand, hun gedroomde locatie voor een kleine komedie. Strand en zee,
eeuwig in beweging, grenzeloos en tijdloos.
Alle ruimte en vrijheid om jezelf terug te trekken in een zalig nietsdoen. Alleen, in je eentje!
Maar ook ingrediënten om op zoek te gaan
naar verbinding, als beschutting en bescherming. De voorbereiding voor hun voorstelling
nadert zijn einde. Nu, op locatie, moeten de
laatste punten op de i worden gezet. Deze “nomaden voor één dag”vinden op het strand hun
kuil, hun heuvel, hun perkje. Elk een eigen plek
als 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? Ze
houden elkaar een spiegel voor, op zoek naar
verbinding. Met elkaar en met het publiek.
Spel: Debby Snellen, Miriam Dekker, Cor de
Lange, Zoë Schuijt en Peter van de Wiel. Regie:
Peter van de Wiel. Zie toneelverenigingozos.nl

..................................................................
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Balletschool Schagen maakt eredans voor Jubileumeditie Kunstroute Zijpe 25 jaar
Rabo ClubSupport
van de Grote Sloot naar het strand
Balletschool Schagen danst van geluk. De
stichting bestaat 50 jaar, de leden maken
zich op voor een unieke jubileumvoorstelling én ze kijken terug op een zeer succesvolle deelname aan Rabo ClubSupport.
‘We kregen veel stemmen en zijn daar erg
dankbaar voor,’ zegt docent Jantine Nierop
(49) van Balletschool Schagen. De groepen
Pardans en Pardeux dansen mee tijdens
de opening en De dag van de Dans van de
Ku(n)stroute Zijpe aan Zee.
‘Via onze nieuwsbrief en socials hebben we de
nodige aandacht gevraagd voor Rabo ClubSupport,’ vervolgt Jantine. ‘Voordeel is dat we
zo’n 250 leden hebben die op hun beurt weer
mensen kennen. Dat leverde veel stemmen
op. Dankzij de bijdrage die we namens de
leden van de bank ontvingen, kunnen we samen mooie en creatieve dingen blijven doen.’

Jubileumvoorstelling
Zoals de komende jubileumvoorstelling (26
juni 2022 in De Kampanje te Den Helder)
waaraan zowel jeugd- als volwassen leden
meedoen. ‘We hebben het werk Assepoester
een eigen draai gegeven, door ons 50-jarig
bestaan erin te verwerken. Van kostuums,
decor tot choreografie: het belooft een spektakel te worden. Er worden een videopresentatie en fotoreportage gemaakt, zodat we ons
jubileum lang kunnen koesteren. Het is fijn
dat we deze voorstelling samen kunnen waarmaken, mede dankzij ondersteuning van Rabobank. Het geeft aan dat de bank betrokken
en dichtbij is.’

Wil ook jij meedoen aan Rabo ClubSupport?
Kijk dan op www.rabobank.nl/leden/clubsupport en meld jouw club aan!

Balletschool Schagen, met in het midden Jantine Nierop

Wat komen er veel herinneringen naar
boven aan bestuursleden en vrijwilligers die deze route al deze jaren mogelijk hebben gemaakt. De energie en tijd
die men erin heeft gestoken om in onze
mooie gemeente een bijzonder kunstevenement neer te zetten, eerst langs de
Grote Sloot, met kunst in de prachtige
kerken, in tuinen en op landerijen. Dit is
de derde editie op het strand en in de paviljoens, bij het geruis van de zee.
Ten eerste komen de gedachten naar boven aan de kunstenaars die vol passie over
hun kunstwerken kunnen vertellen, maar
vooral laten zien aan het publiek. Kunstenaars, uit onze gemeente en de rest van
het land, komen met vrachtwagens vol
kunstwerken naar onze gemeente en zijn
dagen bezig om hun werken te plaatsen
en op te bouwen. Speciale plekken zijn de
locaties waar de kunstwerken van de leerlingen uit het basisonderwijs tentoongesteld worden. De basisscholen doen vanaf
het begin mee. SInds het samengaan van
de gemeenten, is ook het Regius College
één van de vaste samenwerkingspartners.
Het is altijd heel bijzonder om de leerlingen
aan het werk te zien en kunsteducatie voor
de jongeren blijft een belangrijk onderdeel

in onze kunstroute. Ook amateurkunstenaars en mensen die het maken van kunst
als hobby hebben, krijgen altijd een plek in
de route en ook de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen. Kunstroute Zijpe was in
de beginjaren voornamelijk gericht op beeldende kunst. In de loop der jaren is er steeds
meer ruimte gegeven aan andere disciplines, waaronder muziek, dans en theater.
Deze vormen nu ook een belangrijk onderdeel van onze kunstroute. Kunstroute Zijpe
is hiermee dynamischer geworden en het
publiek kan kennismaken met uiteenlopende en verrassende kunstuitingen. Wij
zijn veel dank verschuldigd aan de fondsen
en sponsoren, die ons al jaren een warm
hart toedragen. Speciale dank gaat uit naar
de voormalige gemeente Zijpe en de gemeente Schagen. Het is altijd een enorme
uitdaging om zo’n groot evenement, zowel
organisatorisch als financieel, te organiseren. Het bestuur van Stichting Kunstroute
Zijpe hoopt samen met u te genieten van
alles wat Ku(n)stroute Zijpe aan Zee te
bieden heeft. En... wij hopen op mooi weer
en zwoele avonden!
Annet Meijering,
voorzitter Stichting Kunstroute Zijpe

Opening Ku(n)stroute Zijpe aan Zee 2019
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Locaties Ku(n)stroute Zijpe aan Zee
De locaties van zuid naar noord
1 - Strandpaviljoen Zee&Zo
2 - Strandpaviljoen New-Zuid
3 - Strandpaviljoen Noord
4 - Strandpaviljoen Zilte Zucht
5 - Strandpaviljoen De Strandtent
6 - Strandpaviljoen Woest
7 - Strandpaviljoen De Toko
8 - Strandpaviljoen Vos
9 - Strandpaviljoen De Stern
10 - Strandpaviljoen ‘t Klavertje Vier

Petten - Strandslag 17 (Centrum)
SintMaartenszee-Strandslag15 (Breebaartweg)
SintMaartenszee-Strandslag14 (Breebaartweg)
Callantsoog - Strandslag 13 (Kiefteglop)
Callantsoog - Strandslag 13 (Kiefteglop)
Callantsoog - Strandslag 13 (Kiefteglop)
Callantsoog - Strandslag 12 (Dorpsplein)
Callantsoog - Strandslag 11 (De Seinpost)
Callantsoog - Strandslag 10 (Abbestee )
Groote Keeten - Strandslag 8 (Groote Keeten)

Parkeren
Er zijn voldoende parkeermogelijkheden bij de betreffende strandopgangen in Petten,
Sint Maartenszee en Groote Keeten. In Callantsoog kunt u het beste bij de entrees van het
dorp parkeren (zowel noordelijk als zuidelijk), deze staan aangegeven (zie P op kaart).

Openbaar vervoer
Kaartgegevens:OpenStreetMap-auteurs (openstreetmap.org)

Vanaf treinstation Schagen rijdt er een bus naar Callantsoog en Groote Keeten (buslijn 152
- weekenden uitgezonderd). Vanaf treinstation Alkmaar rijdt er een bus naar Petten (buslijn
151). Alle bussen zijn toegankelijk voor reizigers met rolstoel, rollator of kinderwagen.

Fietsen, wandelen of per auto
U kunt de paviljoens afzonderlijk per auto bezoeken via de Wersterduinweg en de Duinweg. U kunt de gehele route fietsen, met tussen Sint Maartenszee en Petten een route door
het duingebied (afstand 14 km), of u kunt wandelen over het strand (afstand ongeveer 12
km).

Toegankelijkheid strand
Bij diverse paviljoens zijn strandrolstoelen te huur, zie schagen.nl/strand

Overnachten in het gebied
In de gemeente Schagen zijn vele overnachtingsmogelijkheden. Wilt u overnachten in
het gebied... dat kan bijvoorbeeld bij Vakantiepark De Nollen (denollen.nl - Callantsoog),
bij AanNoordzee (aannoordzee.nl, strandcamping en bungalows - Sint Maartenszee) of
via Callinghe verhuur (callingheverhuur.nl), Lekker naar Zee (lekkernaarzee.nl) of GREAT
Vakantiehuizen aan Zee (greatvakantiehuizen.nl).

......................................................................................................

Met dank aan

Ku(n)stroute Zijpe aan Zee wordt georganiseerd door Stichting Kunstroute Zijpe. Met dank aan onderstaande partijen en alle vrijwilligers/ betrokkenen.

“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.

