
OCHTENDBLAD
d'Enterij en hêt 'gebied er omheen
staat te schudden dit weekend: het
Muziekfesti-CAL wordt daar gehou-
den. Vandaag,zondag, komen Nick &
Simon ook langs.

BAKKUM/EGMoND - Elly
de Waard woont waar de
paarden stilte grazen. Waar
de wind achteloos oud Hol-
landse meesters de hemel in
'slingert. 

Elly de Waard woont
in een gedicht. Midden in het
prachtige duingebÍed tussen
Egr4ond en Bakkum. De
dichteres is één van de"Ínitia-
tiefnemers van het Íestival
Kpnst & Koningsduin dat de
onlosmakelijke .band tussen
kunst en natuur toont. "ïj-
dens een strandwandeling
zag ik een jongen met opge-
stroopte broekspijpen in zee
saxofoo-n spelen", vertelt de
Waard. Een,festival werd ge-
boren. Zo simpel is het soms.

Kunst & Koningsduin - een
tweejaarlijlis evenement
wordt vandaag voor de derde
keer gehouden. Kunstenaars
die in het duingebied hun in-
spiratie vinden, geven van
11.00 tot 17.00 uur doorlo-
pend optredens langs een wan-
delroute. Zj presenteren ver-
schillende kunstvor,men, zoals
literatnur, - muzielg theater,
dans, veel vormen van beel-
dende kunst en dus ook poëzie.

KUNSTLICHT
"Ik schrijf poëzie die moet

Kunst & Koningsduin beleeft vandaag derde editie

Over de golven klinkt een
eenzame saxofoon
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Twee jaarmarkten én een kunstmarkt
bezoeken, een vervolgcursus GPS vol-
gen, een meditatieve avond bijwonen
of één van de vele wandelingen ma-
ken. Het kan vandaag.

24 augustus 2OO8
regio: Heiloo/Castricum

Geheel in lijn met de 29ste editie van
Bergens lazz & Sail wordt het concert-
seizoen in Museum Kranenburgh bin-
nenkoÉ geopend met een optreden
van de Amerikaanse iazz-zangeres
Léah Kline.

de eeuw bloeiende handel en
groei van ideeën een grote cul-
turele opleving voortbrachten. "
Maar de dichter ziet ook de
vergankelijkheid: "Ik geloof wel
dat we het einde van onze gou-
den eeuw beleven, Ik kan niet
langer blijven geloven in de
voortdurende rijkdom van het
westen."

De duinen in dus vandaag.
Nu nog het kan. En waarom?
Om het met de poëzie van Elly
de Waard te zeggen: "Er zit iets
heel geheimzinnigs in het voor-
bijgaan op een eenzaam pad
vaÍr mensen die je niet kent of
groet; wij zien elkaar aan of
vermijden dat, maar zwijgen en
toch zijn zij er indringend." 7n
simpel is het soms.

De wanàeling begint bij de
p arke erplnats N o or derstr aat aan
de Heereweg in Castricum..
Daa.r is ook een informatieboek-
je, verkríjgbaar. DeelmemenÁe
kunstenaars zijn: Marit Dik,
Helm.a Kuyyer, AnÁ.reas Hefeh,
LinÁa Anneveld, Arlen Zwart,
WiIIy Looyen (beeldend.e
kunst), Bas -Buissink, Fol<ko
Melle.ma, Leine, Gesina Liet=
meijer, de BOM-band. (mu-
ziek), Jabik Veenbaas, EIIy de
Waard (dickters), Mensje uan
Keulem, Koos Meinderts (schru-
vers), Keetmeester, Wim van
Bokkorst Qeugdtheater) en Bo-
dibs Anomr.rynous (dnns). Meer
informatie is te uinÁen op
uittitt, kunst enknnin gsdwin. nl

Dichteres EIIy d.e Waard.: Kwnst €y Koningsd.uin is d.ans op het
doornueld., muziek uit àe struiken en ytoëzie langs het d.uinpad.

klinken", vertelt de Waarà.7$
schreef jarenlang voor onder-
meer de Volkskrant en Vnj Ne-
derland over popmuziek. 

-"Van

popmuziek heb ik opgestoken
direct te zijn en gecompliceer-
de onderwerpen in schijnbaar
eenvoudige taal te vangen." In
januari verschijnt haar nieuwe
bundel "In het Halogeen." Het
kunstlicht verwijst naar de
voortschrijdende digitalisering.
Draagt die virtuele wereld mee
aan een vervlakking van ons
bestaan) "Ik weet het niet",
glimlacht de dichteres. "Ik doe
er gewoon aan mee. Waar ik
woeger de deur uit- of zelfs op
reis moest om informatie te
vergaren, daar vind ik nu alle
gegevens onder een. knop van

mijn toetsenbord," 7ij is in te-
genstelling tot veel hedenda4g-
sè podiumkunstenaars niet
pessimistisch over het huidige
culturele klimaat. 'Ach, mijn
beroep kost niet veel", relati-
veert ze de recente stroom van
vierjaarlijkse kortingen op de
subsidie. "En poëzie was na-
tuurlijk altijd al het stieÍkind
van de literatuur."

DE DUINEN IN
Ze denkt even na: "Als het

om onze cultuur gaat beleven
we eigenlijk vanaf de jaren vijf-
tig van de vorige eeuw een on-
gekend hoogtepunt. We ken-
nen niet anders dan welvaart.
En welvaart en cultuur grijpen
in elkaar zoals in de zeventien-


