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Viif kilometer uniek duinvermaak
Gevarieerd duingebied biedt gevarieerde kunst

EGMOND-BINNEN - "Het is toch
weer heel leuk wat eÍ staat te gebeu-
ren hoor", enthousiast steekt initia-
tor en mede-organisator Kees Zon-
neveld van wal. Zondag z 4 augustus
vindt het tweeiaarlijkse evenement
Kunst & Koningsduin voor de der-
de keer plaats in het Noordhollands
Duinreservaat bii Egmond-Binnen,
Over een afstand van vijf kilome-
ter kunnen bezoekers gratis van het
duingebied en kurist genieten.

Kees js dagelijks bezig in en om het
Noordhollands Duinreservaat als
boswachter bii de PWN. 'Een aan-
tal 1'aren geleden woeg ik mezel{ af
hoe we het duingebied op een ande-
re manier zouden la.fnnen presen-
teren. Vanuit mijn eigen interesse
voor kunst kwam ik op het idee om
iets met kunst en het duin als decor
te doen. Ikzelf was niet thuis in de
ins en outs van het kunstenaarswe-
reldje. Daarvoor heb ik aangeklopt
bij Elly de Waard, een bekende
dichteres uit de.buurl Elly zag het
idee àinen'éfi haalde Karin Hilbers
en Thomas Swinkels van de Eerste
Bergensche Boekhandel en Mari-

Hoogyrater
wo 20 aug.........6.52 - r9.2ruur
do zr aug...........7.35 - 19.57 uur
w 22 aug..........8.t5 - 20.j7 uur
za z) avg.......... 8.SS - zi.3ruvr
zo 24 auq.........9.55 - 2a.r5 uut
ma 25 aug.. . . . . I l .o l  -  23:32)uut
di z6 aug...... rz36 uwr
Doodtii z6 augustus

anne van Gils van Kunsrenaarscen-
trum Bergen erbij."

Ieugdtheater
"Met vijf personen hebben we de
eerste editie van het evenement in
2oo4 opgezet. Tijdens de eerste
editie was één van de kunstenaars
Wim de Bie, dat was prachtig. Als
groot liefhebber van de poëzie van
Herman Gorter bracht Wim de Bie
gedichten van Gorter ten gehore.

Kees Zonnweld in het prachtige duíngebíed waar zond.ag z4 a.ugustus het evenement Kunst { Koníngsd.uin plaatsvind.t.

(Foto: Jayne,Ackermans / RM)

Eén van de vele hoogtepunten van
de eerste editie. Het is iedere keer
weer verbluffend hoe de omgeving
en de kunst in elkaar overvloeien.
Dit jaar hebben we zeventien kun-
stenaars aan het Werk langs de rou-
te. Van beeldende kunst tot schrij-
vers en muziek. Nieuw dit jaar is het
jeugdtheater en dans. Speciaal voor
Kunst & Koningsduin heeft chore-
ograaf fack Gallagher een dans ge-
creeërd."

Natuurgebied
"Kort sam.engevat is Kunst & Ko-
ningsduin een bijzonder gebeuren
in de omgeving. Volgens mij is het
toch een wij uniek evenement. Het
mooie nahrurgebied gevarieerd met
de kunst. Het directe contact van
publiek en kunstenaars.

>Lees verder op pagina 4
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Aan de jeugd is ook gedachl en het
is allemaal grafis te bezoeken. Een
prachtige invulling van de zondag als
je het mij waagt", besluit Kees.

Optreden
I(unst en Koningsduin wordt gehou-
den in het Noordhollands Duinre-
servaat, op de grens van de gemeen-
ten Egmond-Binnen en Bakkum.
De wandeling begint bij de parkeer-
plaa[s Noordershraat. aan de Heere-
weg in Bakkum-Noord. Daar is ook
een boekje verkrijgbaar met informa-
tie over de deelnemende kunstenaars
en het duingebied. De kunstenaars
geven van rr.oo tot r7.oo uur door-
iopend optredens langs de wandel-
route. Rond r7.jo uut wordt het eve-
nement afgesloten met een optreden

van de BOM-band (Boze Oude Man-
nen) op het speelveld bij de entree.

Meer informatie is te vinden op in-
ternet: www.kunstenkonlngsduin.
nl Het informatieboekie over Kunst
& Koningsduin is in de voorverkoop
voor € 4,- verkriigbaar bij het Kun-
stenaarscentrum Bergen en de Eer-
ste Bergensche Boekhandel, respec-
tievelijk fe vinden aan Plein 7 en de
Oude Prinsweg rr in Bergen.


