
0og in oog met
een echte artiest

Bsswachten trrffiaseismsrt Kuetst & Kmsafi engsdmËn

De derde editie van Kunst & Koningsduin vindt zondag

plaats ií tr* duingebied van het PWN nabij Bakkum.

Schriivers, muzikanten, beeldend kunstenaars en

dansers bevolken dan het Koningsduin. leder heeft zijn

hoekie in het bos of in een duinpan.

at maakt cultuur welzo
laagdremelig. Staat de
wandelaar zondag niet
oog in oog met een ver-

vaarlijk ogende Schotse hoog-
lander, dan wel met een schrijf-
ster als Mensje van Keulen die
voordraagt op een prachtige
open plek in het bos. Zangeres
Leine zingt haar kleine liedjes
op een kruising van voetpaden
tussen het Vogelwater en de Wei
van Brasser. Je kunt.gewoon een
praatje maken met de artiest en
dat is de bedoeling, zegt organi-
sator Kees Zonneveld. ,,Ik weet

nog dat JP den Tex hier tijdens
de eerste editie aankwam, met
zijn hond en een gitaar op de
rug. Hij zat de hele mifldag in
zijntentje te spelen, klonk zo
lekker vond'ie. Maar dat is dus
niet de bedoeling, er moet ge-
speeld worden in de open
lucht."
Kees Zonneveld glundert als hij
vertelt over'zijrf project, Kunst
& Koningsduin. Hij doet het in
de baas z'ntijd, van het PWN
dus, waar Zonneveld boswach-
ter is. Het evenement was vier
jaar geleden zijn idee: mensen

Programma
Kunst & Koningsduin
zondag 24 augustus van
rrtot L7 uur. Toegang
gratis, boekje kost 4 eu-
ro. Met Fokko Mellerqa,
\{illy Looyen, Linda An-
neveld, Helma Kuyper,
Leine, Gesina Lietmeijer,
Bodies Anonymous, An-
dreas Hetfelt, Marit Dik,
Bas Buissink, Jabik Veen-
baas, Elly de Waard,
Mensje van Keulen, Koos
Meinderts, Wim van
Bokhorst. Stare parkeer-
plaats Noorderstraat
(Heerewegbij Bakkum).

het duin in lokken met kunst,
muziek, literaruur. Hij hield
zich altijd albezig met het be-
rrekken van het publiek bij het
werk van het P\MN. Er zijnpu-
blieksdagen waar het draait om
het natuurbeheer. ,,Ik dacht:
hoe kan ik iets anders beden-
ken.Zo lavam ik op kunst in
het duin. Uniek, dacht ik, maar
dan blijkt al snel dat er enorm,
veel georganiseerd wordt. Je
moet jezelf dus wel onderschei-
den, en ik geloof dat we dat wel
doen."
Neem choreo graaf J ack Gallag-
her, die komt met twee dansers
van Bodies Anonymous. Hij be-
sloot om voor deze gelegenheid
een choreografie te maken en is
sinds gisteren aan het repeteren
op een duinheuvel.
Boswachter Zonneveld is zo het
wereldje van kunst en muziek
ingerold. Hij kende dichteres
Eily deWaard; wier'woning''-'
zich bevindt naast een schuur

L{n#ÁÈq€êvefd opdên.van}raarvogels die in het Koningsduinte zien
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