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Kunst & Koningsduin
BAKKUM -'Jonge zangers die
zicllrzelf op gitaar begeleiden,
schrlivers die voorlezen uit
eigen werk en bijzondere
kunstobjecten, allemaal te
bewonderen langs een verras-
sende. wandelroute door het
fraaie duingebied [ii Bakkum.

Op zondag 24 augustus vond in
de duinen bij Bakkum de derde edi-
tie plaats van Kunst & Koningsduin.
Het evenement is bedoeld om
bezoekers op een andere wjjze dan
gebruikelijk kennis te laten met het
fraaie duingebied. Om 11.00 uur 's
morgens waren de eerste honderd
bezoeker$ present blj de officiële
opening van het evenement door
zowel de burgemeester van
Castricum, mellouw Emmens-Knol,
als de wethouder van Bergen, de
heer Plomp. Na in de juiste sfeer
gebracht te zijn door eén als koning
Willem II verklede verhalenverteller
Wim van Bokhorst, Sng de wande-
ling die in totaal zo'n trryee uur zou
duren, van start.

De route, die voerde door het
schitterende natuurgebied met
mooie bossen, mysterieuze velden,
idyllische poe$es en meerfles, was
op een twaalftal plaatsen het decor
van allerlei kunstvormen. Beeldend
kunstenars Willy Looyen verleidde
passanten tot interactieve sarnen-
werkhg en theatervormgever Linda
Anneveld verraste de bezoekers met
haar grote vogelfigwen die hele-
maal thuis waren in het duingebied.

Na de tot nadenken stemmende
objecten van beeldend kunstenaar
Helma Kulper verfriste zangeres en
songlydter Leine het publiek met
een zrantal van haar swingende lied-
jes. Na musicierure Geesje
Liedmeier op onder andere een zin-
gende zaag, ging het verder langs
een aantal objecten die pas later in
de middag tot leven zouden komen,
waa.rna diep i.n het bos Marit Dik
een aantal gXote en ontwapenende-
schilderingen tentoonstelde.

Een shrk verderop kon in hetzelf-
de bos genoten worden van een ver-
rassende compositie door compo-
nist en muzikant Bastiaan Buissink.
Tot slot van de wandeling was daar
nog een aantal schrijvers zoals
Jabik Veenbaas, Elly de Waard,
Mensje van Keulen en Koos
Meinderts die tot groot plezier van-
het publiek, vobrdroegen uit eigen
werk. Terug op het beginpunt bleek
inmiddels de nog jonge liedjes-
schrijver en gitarist Fokko Mellema,'
als eerste kunstenaar langs de
route, nu toch ook te zijn gearri-
veerd. Hij.boeide oud en vooral jong
mel. zijn wolijke teksten en gepassi-
oneerde gitaarspel.

Al met al een zinnenprikkelende
dag met kunst van niveau in een
natuurgebièd van ongekend grote
schoonheid. PWN bereikte met dit
evenement precies wat het'wilde:
getuige de vele opmerkingen van de
wandelaars, is met name de schoon-
heid van het gebied wijwel niemand
ontgaan.

Kunst en
an


