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Fnrxuvr/BcMoND - Een jon-

gen-met een gitaar, zeven
mythische vogels op stok-
.ken, dichters die voordra-
gen uit eigen werk en dan-
sers op het duin. Wie giste-

ren in Bakkum het duin in
trok, had grote'kans deze
rfiguren tegen te komen tij-

'dens Kunst & Koningsduin,
'een wandeltocht door het
duingebied met onderweg
allerlei kunstdisciplines.

De kunstenaars zijn te herken-
nen aan hun witte partytentjes.
Het eerste wordt bezet door
Fokko Mellema. Met ziin gitaa\
liedjes over ex-vriendinnen en
humor maakt hij de bezoekers
meteen aanhet lachen ondanla
een korte regenbui. Barbara
Coolen en haar zoonDjiti zijn
.erg enthousiast over de zz-ja:i-
"ge singer:songwriter. Coolen:
,,Deze jongen is hartstikke mu-
zikral, en heeft leuke liedjes.
We hebben er dan ook een hele
tijd gestaan, hij grapte al dat hij
niet zoveel nieuwe numlners
meer had." Moeder enzoonzijn
helemaal met de fiets uit
Schoorl gekomen. ,,Ik ben elke
editie geweest, volgens mij is
het nu voor de derde keer. De
combinatie van kunst met het
mooie duingebied maakt dit
heel bijzonder. En elke keer is
het weer een verrassing wat we
onderweg tegen zullen komen."

Even verderop lijken zeven
mythische vogels het duin over
te vliegen. Hoewel de vogels er
rangstaanjagend echt uit zien en
bovendien geluid maken, trek-

'f,<€n ze vooral belangstelling van
nieurrys gierige kinderen. Kun-
stenares Linda Anneveld kijkt
.van een afstandje toe hoe de
'Ínensen foto's maken van deze
indrukwekkende installatie.

De mytische vogels op stokken van Linda Anneveld trokken veel aandacht.

kom ik niet echt aan toe. Maar
wel heel gezellig dat iedereen
geïnteresseerd is in mijn werk
en vragen stelt. Exposeren in de
duinen is zo mooi met het wa-
ter, de weidsheid en de koeien
op de achtergrond. Het geeft
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Het werk van beeldend kun-
stenaar Helma Kuyper is wat
minder duidelijk te herkennen,
maar dat is ook niet direct de
bedoeling. Met bamboe in tape
maaktze bij een duinmeertje
objecten, bewegend in de wind.

Deze installatie is de hele dag in
beweging. Kuyper: ,,Ik verandet
de objecten constant, en maak
er ook nieuwe bij. De bedoeling
was dat ik er twintig zou ma-
ken, maar het is behoorlijk
druk met bezoekers, dus daar


