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Maarten van Roozendaal
Tekstschrijver, componist, pianist en zanger

Maarten van Roozendaal (Heiloo, 1962) houdt zich jarenlang in leven door zijn muzikale 

activiteiten te combineren met het werken als barman. Inmiddels heeft hij Heiloo verruild

voor Amsterdam. Hij schrijft muziek voor o.a. Teleac en Schooltelevisie, speelt piano, drumt

in een punkband en regisseert en adviseert andere artiesten. In 1998 schrijft hij samen met

Johan Hoogeboom de muziek voor de kinderserie Otje. Hij beseft dat het theater definitief

zijn bestemming moet worden met zelfgeschreven Nederlandstalige teksten. 

Zo ontstaan vele avondvullende

theaterprogramma’s, zoals De

Gemene Deler (2012 – 2013),

Heimwee naar de Hemel,

dat bestaat uit het repertoire

van overleden zangers, samen

met Paul de Munnik (2010 –

2011), Zonder vrienden

(2009 – 2010).

Aanvankelijk speelt hij samen

met bassiste Kim Soepnel.

Halverwege het programma

Adem Uit wordt Egon Kracht

zijn bondgenoot op de 

contrabas. En sinds 2004 is 

ook gitarist Marcel de Groot

een vaste kompaan.

Zijn werk levert hem vele prijzen op, hij wint het Amsterdams Kleinkunst Festival (1994), 

de Zilveren Harp (1998) en de Annie M.G. Schmidtprijs voor het lied Red mij niet (2000). 

De voorstelling Het wilde westen wordt bekroond met de Poelifinario 2008, de prijs voor

het meest indrukwekkende cabaretprogramma van het seizoen. In 2011 ontvangt hij voor

zijn gehele oeuvre de Dirk Witte-prijs. Dit jaar wordt zijn nieuwste programma De Gemene

Deler genomineerd voor de Poelifinario 2012.

Het boek Red Mij Niet (Nijgh & Van Ditmar 2004) bevat zijn verzamelde liedteksten en zijn

programma Barmhart verschijnt in boekvorm met dvd in 2008.

Behalve met Egon Kracht en Marcel de Groot werkt Maarten van Roozendaal met een vast

team bestaande uit Edwin Smets (toermanagement en geluid), Maarten Verheggen 

(lichtontwerp), Eva Bauknecht (regie en tekstadvies), Frank van Balen (zakelijke leiding) 

en Domini (website).

Tijdens Kunst & Koningsduin zal Maarten van Roozendaal de dag feestelijk afsluiten met een

optreden dat begint om 17.00 uur.

Foto: Jaap Reedijk



Kunst & Koningsduin kwam mede tot stand dankzij:
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Sponsoren
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Woord vooraf

Van harte welkom op deze lustrumeditie van Kunst & Koningsduin. Ook deze aflevering is

georganiseerd door PWN, Centrum voor kunst en cultuur Nieuw Kranenburg en de Eerste

Bergensche Boekhandel.

Met Kunst & Koningsduin willen we je op een andere wijze dan gebruikelijk kennis laten

maken met de duinen. Er is een wandelroute uitgezet waarbij  je zoveel mogelijk kunt

genieten van de grote diversiteit aan natuur in het duingebied. Daarnaast kun je zien hoe

kunst en natuur met elkaar verbonden zijn en op elkaar inspelen.

Tijdens deze vijfde editie van Kunst & Koningsduin worden vele kunstvormen gepresenteerd

door kunstenaars die op een of andere wijze zijn geïnspireerd door de natuur en speciaal de

duinen. Dit jaar zijn er theatermakers, muzikanten, schrijvers en dichters en een verschei-

denheid aan beeldend kunstenaars die voor je optreden. Een paar onderdelen zijn er speci-

aal voor kinderen. Beeldend kunstenaar Geer Roobeek werkte samen met twee basisscho-

len uit de regio en het resultaat daarvan is tijdens Kunst & Koningduin te bezichtigen.

Daarnaast zijn er twee kinderboekenillustratoren die vertellen over hun werk en laten zien

hoe zij tekenen. De kunstenaars presenteren hun werk op eigen wijze en vertellen aan het

publiek welke relatie zij hebben met de natuur en met de duinen in het bijzonder. 

In dit boekje stellen de deelnemers zich in volgorde van presentatie aan je voor. De num-

mers op de kaart geven aan waar je de kunstenaars op de route tegenkomt. Je kunt de

wandeling zowel beginnen bij het eerste nummer als bij het laatste nummer.

Kunst & Koningsduin 2012 wordt om 11.00 uur geopend door de wethouder van

Castricum, de heer Hilbrand Klijnstra, en de wethouder van Bergen, mevrouw  Alleta

Hekker. Aansluitend zal het muzikale duo Fokko-Jan Mulleman je op bijzondere wijze

uitnodigen om te starten met de wandeling.

Tot 17.00 uur staan de kunstenaars langs de route. Als je alle presentaties op de dag wilt

mee beleven, verwachten we dat je ongeveer drie uur onderweg bent.

Gedurende de dag kun je voor een hapje en een drankje terecht op het duinterras, gelegen

aan het begin cq einde van de route, verzorgd door catering De Toren uit Castricum.

Om 17.00 uur wordt Kunst & Koningsduin 2012 muzikaal afgesloten door theaterman, 

liedjesschrijver Maarten van Roozendaal op het podium van het duinterras.

Wij wensen je veel plezier met Kunst & Koningsduin 2012.

Kunst & Koningsduin

www.pwn.nl

Foto: Niek Voort
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Het Koningsduin

Kunst & Koningsduin wordt gehouden in het Noord-Hollands Duinreservaat in en nabij de

oude duinvallei Vogelwater. Een deel van het gebied waardoor de wandelroute loopt, was

onderdeel van het oude Landgoed Bakkum. In opdracht van onze toenmalige koning 

Willem I werd in 1829 een 1000 hectare groot landgoed aangelegd in de duinen, bestemd

voor een rendabele landbouwonderneming. Naar het plan van de heer Gevers van

Endegeest moest het duin omgetoverd worden tot een volwaardig landgoed met een 

landhuis, boerderijen met akkers er omheen, wegen, vaarten en bossen voor houtkap en 

de jacht. Een waar Koningsduin!

De ‘bouwerij’, ofwel akkerbouw, op het landgoed stond volledig in het teken van de ‘wei-

erei’, wat we nu veeteelt zouden noemen. Oude boerderijen, gegraven vaarten, bosaanleg

en vooral de sprekende oude veldnamen als Melkvlakweg, Van Wiedlaan, Rendorpweg en

Herderslaan herinneren ons nog steeds aan het oude Koningsduin.

Tijdens de wandeling kom je twee in oude glorie herstelde duinboerderijen tegen die in ver-

vlogen jaren deel uitmaakten van de vele ontginningen die de duinen rijk waren. Als eerste

zie je de oude boerderij Zeeveld. Deze behoorde tot één van de zeven boerderijen die het

koningsduin rijk was. Als tweede zie je het prachtige Berwout. Deze boerderij, gelegen aan

de rand van vallei Vogelwater, is gebouwd in 1870 en was onderdeel van een ontginning uit

1862. De boerderij kijkt uit op het huidige Doornvlak.

In de oude vallei Vogelwater heeft het PWN twee natuurherstelprojecten gedaan; De Wei

van Brasser en Het Doornvlak. Hiertussen ligt de Scheilaan, de gemeentegrens van

Castricum en Bergen. Om de oude naam Vogelwater weer glans te geven, heeft het PWN

de voormalige koninklijke duinakkers weer omgetoverd tot natte duinvalleien. Nu er door

diverse oorzaken minder konijnen voorkomen in de duinen, zorgen Schotse Hooglanders en

Exmoor pony’s voor begrazing van onder andere het Vogelwater.

De naald- en loofhoutbossen die je tijdens de wandeling tegenkomt zijn geen natuurlijke

bossen. De meeste bossen zijn in de jaren dertig van de vorige eeuw aangeplant, toen er

grote werkeloosheid was onder de bevolking. Arbeiders uit de omgeving van Castricum,

Egmond, Zaandam en Amsterdam werden door de toenmalige overheid verplicht voor extra

geld te werken aan projecten van de overheid. Om de duizenden jonge boompjes die wer-

den geplant een kans te geven, werd zwaar lichamelijk graaf- en spitwerk verricht. Naast

Oostenrijkse- en Corsicaanse dennen werden er voornamelijk zomereiken op de oude akkers

van de ontginningen aangeplant.

Tussen de verschillende bossen ligt een onaangeroerd stuk open duin dat natuurlijk is

gevormd door lage duintjes, ook wel nollen genoemd. Zo moet je je het oude duinlandschap

voorstellen voordat duinontginningen en bosaanplant het beeld van de duinen veranderde.

Op het door de eeuwen heen ontkalkte oude Melkvlak zie je nu zelfs heidestruiken. Dit is

een plant die in de kalkarme duinen ten noorden van Egmond aan Zee algemeen voorkomt,

maar op deze plek juist zeldzaam is.



Theo van den Boogaard, Jakob Klaasse en Sandra Mirabal
Muziek, zang en meer...

Theo van den Boogaard en jeugdvriend en dorpsgenoot Jakob Klaasse maken al sinds hun

schooltijd muziek. Theo zingt en speelt mondharmonica en Jakob speelt piano. Van een van

hun helden, Bob Dylan, heeft Theo een aantal songs geïllustreerd.

Tijdens Kunst & Koningsduin zullen deze tekeningen worden geprojecteerd als zij Dylans

songs ten gehore brengen. Zij zullen samen optreden met zangeres en klarinettiste Sandra

Mirabal, drummer Liber Torriente en gitarist Tijs de Boer. Allen, behalve de laatste, zijn

afkomstig uit Castricum.

Theo van den Boogaard (1948) tekende van jongs af aan strips. Zijn eerste gedrukte strip-

boek kwam uit toen hij 16 jaar was. Hij is de grondlegger van de Nederlandse underground-

strip. Met Witje en Ans en Hans, voor het eerst verschenen in het pop-undergroundblad

Hitweek/Aloha, inspireerde hij tal van zijn generatiegenoten op het gebied van 

veranderende opvattingen over seksualiteit en de kritische kijk op de samenleving.

In samenwerking met Wim T.

Schippers heeft hij vanaf 1976 de

stripfiguur Sjef van Oekel verder laten

uitgroeien tot een internationaal

gewaardeerd karakter.

Naast strips maakte hij vele illustra-

ties en cartoons voor artikelen en

campagnes van o.a. VN, HP/De Tijd,

NRC, VI en Playboy. 

Jakob Klaasse (1948) is componist,

arrangeur, producer en pianist. 

Hij componeerde o.a. filmmuziek voor

speelfilms, documentaires, animatie-

films en radio- en tv-tunes.

Hij arrangeerde en produceerde vele

cd’s van bijvoorbeeld Boudewijn de Groot, Doe Maar, Theo Nijland, Bram Vermeulen,

Frédérique Spigt, Jan Rot en diverse musicals.

Hij won 5 Edisons en gouden platen.

Hij was pianist van de band Doe Maar, die binnenkort (sep./okt. 2012) in de serie Symfonica

in Rossoconcerten zal optreden.

Sandra Mirabal is de eerste Cum Laude afgestudeerde klassiek klarinettiste van Cuba. 

Zij heeft jarenlang in orkesten en in diverse ensembles in Cuba gespeeld. Ook speelde 

en zong ze in de folkloristische groep Makandal, de groep van haar moeder, de beroemde

zangeres Martha Jean-Claude.

Sinds een aantal jaren woont Sandra in Castricum.

Foto: Ronald Goedheer



Geer Roobeek
Scholenproject begeleid door beeldend kunstenaar Geer Roobeek.

Project: beestje, boompje, huisje

Beschrijving: ideeën voor het interieur van de tijdelijke woning

Gemaakt door kinderen van:

groep 7 van basisschool De Windhoek Egmond Binnen

groep 7 van basisschool Augustinus Castricum



Jos van Gessel
Beeldend kunstenaar

Jos van Gessel (1956) schildert landschappen.

De tekeningen, foto’s en objecten die hij maakt tijdens zijn reizen of in zijn atelier gebruikt

hij als inspiratiebron voor zijn schilderijen.

In het atelier schept hij zijn eigen wereld met een verhalende setting. Dit gebeurt door zijn

manier van schilderen, de kleurkeuzes die hij maakt en door elementen in het beeld te iso-

leren, te veranderen of toe te voegen. 

Hierdoor zijn de geschilderde landschappen ondanks dat ze realistisch zijn, geen letterlijke

weergaves maar een geromantiseerde herinnering die enkel te maken heeft met een uni-

verseel gevoel die de plek met zich meebrengt. Een park, een leegstaande villa, verlaten

plekken in een gecultiveerd landschap.

Voor Kunst & Koningsduin laat Jos van Gessel zich inspireren door een groepje lage eiken,

gelegen op het ontkalkte oude Melkvlak tussen de bossen. Daar maakt hij zijn eigen plek

van.



Fokko-Jan Mulleman
Muzikanten

Fokko-Jan Mulleman is een Kamper familiedramapopduo met gitaar en goede genen. 

Kunst & Koningsduin beleeft de primeur van vader Jan en zoon Fokko die samen

Nederlandstalige liedjes zingen.

Jan komt van het luisterpoptrio Aanplak Harrie, Fokko van rockband Want Want. Ze leerden

elkaar kennen via verschillende gezinsaangelegenheden, zoals Fokko’s geboorte en vakan-

ties naar Bergen aan Zee. Hoewel ze los van elkaar al een geruime tijd flink aan de band-

weg timmeren, kwamen muzikale samenwerkingen nooit verder dan een sporadisch ‘Er is

er een jarig’ of ‘Sinterklaas kapoentje’. Gek hè.

Zij snappen er ook niks van.

Fokko-Jan Mulleman



Jadranka Njegovan
Beeldend kunstenaar

Jadranka Njegovan maakt werk dat op het eerste gezicht minimalistisch lijkt.

Zij reduceert het aantal elementen tot een minimum, zodat de zuiverheid domineert. 

De afwezigheid van kleur (of haar minimale aanwezigheid) is vanzelfsprekend. Herhaling en

ritme, lijn en toon, hard contrast tussen zwart en wit en zachte toonvariaties spelen een

belangrijke rol in het beeld.

En toch ontvlucht haar werk het minimalisme. Voorwerpen die ze gebruikt roepen 

associaties op en doordat ze uit de context gehaald zijn, krijgen ze soms een dubbelzinnige

betekenis.

Gefascineerd door poëzie of teksten van anderen, gebruikt ze vaak een tekst als uitgangs-

punt in haar werk. Citaten zijn voor haar een inspiratiebron, soms dienen ze ook als titel van

een werk, of worden ze letterlijk ingebouwd in de compositie als tekst. Ze gebruikt verschil-

lende technieken, zoals de tekening, de lithografie, de fotografie en het ruimtelijke werk.



Dwayne
Theater

Geïnspireerd door het Koningsduin zet Dwayne Toemere met zijn solo SYMBIOSE een humo-

ristische en energieke mimevoorstelling neer over zijn relatie met de natuur. 

“Met niets in de handen en niets in de zakken sta ik hier. Ik voel de zuurstof door mijn huid,

ik voel de longen van de bomen. 

In dit gebied heb ik een sterk gevoel dat mijn wil regeert. Die vrije wil waar ik zo dik over

kan doen. Maar wat stelt het voor, in the end. Je staat met lege handen en een bek vol tan-

den.

Kies ik wat ik wil?

Of is er sprake van

conditionering en

kwijl ik bij het eer-

ste het beste belle-

tje?

Mijn hart klopt snel-

ler, mijn ogen wor-

den groter, ik krijg

klamme handen, ze

tintelen. Ik krijg het

warm en ik word

onrustig, ik sta niet

meer stil. Mijn

mond trekt strakker

en ik ben hongerig,

ik wil!

Het universum houdt zich niet bezig met ‘waarom ik’. Het universum houdt zich niet bezig

met ‘juist jij’. Het houdt zich niet bezig met ‘nu even niet’ en staat tot geen enkele verhou-

ding met die zandkorrel in de woestijn die wij zijn. Met nog niet eens een deel van die kor-

rel.”

Voor Dwayne, die afstudeerde als theatermaker en acteur aan de mimeopleiding op de

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, betekent mime de kracht van het verstilde, het

subtiele en het absurde. De subtiliteit van zijn humor geeft zijn werk een tragikomisch

karakter.

Dwayne speelde onder andere bij theatergezelschap Golden Palace en hij maakte een aantal

voorstellingen bij Theatergroep DOX. Verder werkte hij samen aan voorstellingen met

Jochem Stavenuiter en Bianca van der Schoot. Onder de naam Mimetheatergroep (MTG)

Botlek maakt en speelt hij zijn eigen voorstellingen en wordt hij regelmatig uitgenodigd

door festivals voor optredens in Nederland en in het buitenland.

info@dwaynetoemere.com

www.dwaynetoemere.com

www.mtgbotlek.nl

Symbiose



Jelle Ooijevaar
Beeldend kunstenaar

Het fotografisch werk van Jelle Ooijevaar rust op twee pijlers. Enerzijds zijn visie op de land-

schapsbeleving en beteugeling door de mens, anderzijds de rol die foto’s spelen in de beeld-

cultuur.

Ooijevaars werk tart zo een beetje de oude regel van ‘de landschapsfoto’, namelijk dat,

vooral in de reis- en natuurfotografie, het gefotografeerde zo excellent en expressief moge-

lijk moet zijn. Deze dramatische en informatieverschaffende eigenschap van fotografie pro-

beert hij sterk in te perken door een nogal ‘saaie’ landschapskeuze. Hoe eenvormiger, hoe

beter. Daarnaast worden zijn landschappen steeds meer generiek van aard. Het is niet van

belang te zien waar de foto precies gemaakt is, het kan overal zijn. Zijn algemene land-

schappen zijn in wezen niet-spectaculair. Zo probeert hij de toeschouwer bij het kijken af te

remmen. 

Een treffend citaat uit een tekst van Lotte ten Voorde over Ooijevaars werk:

“ […] Tijdens het herlezen van deze tekst viel het me op dat het een soort ‘handleiding bij

het kijken’ is; een handreiking aan de toeschouwer, die ondanks zijn vooraangenomen erva-

ring in het kijken naar beelden, toch subtiele maar essentiële dingen mist. Ooijevaar speelt

intelligent op dat gegeven in. Hij neemt vooropgezette waarden en speelt daar een heel

subtiel spel mee waarvan de volledige uitkomst pas goed merkbaar wordt wanneer we zijn

werk op groot formaat zien afgedrukt. De context van de lijst creëert samen met het ruwe

papier de perfecte illusie. En zo kan het dat we ondanks onszelf, ondanks onze voorkennis,

toch in zijn val lopen. […]  “

www.jelleooijevaar.com



Pé Okx
Beeldend kunstenaar, componist hedendaagse muziek

Een landschap openbaart zich aan ons. Alles lijkt normaal. Maar toch… De wandeling die we

maken lijkt op een ontdekkingsreis, echter: ‘de werkelijke ontdekkingsreis bestaat niet uit

het ontdekken van nieuwe landschappen maar in het kijken met andere ogen’ (M. Proust).

In het werk van beeldend kunstenaar Pé Okx is de natuur inspiratiebron, decor en podium

tegelijk. Wat is natuurlijk en wat is kunstmatig? Voor Kunst & Koningsduin 2012 heeft hij een

aantal natuurlijke fenomenen gecreëerd waarin hij zijn ideeën hierover heeft vormgegeven.

Deze beelden willen de toeschouwer prikkelen om met andere ogen te kijken naar wat ze

denken dat ‘echt’ is. Het onderscheid tussen natuurlijk en kunstmatig valt weg, waardoor de

werkelijkheid kantelt.

Pé Okx (1951)

Met zijn eigenzinnige visie op natuur, tijd en per-

ceptie zorgde Okx voor diverse intrigerende

kunstprojecten. In het najaar van 2011 rondde hij

zijn driejarige project Westfriese Omloop af met

de uitgave van een fotoboek met DVD. Op uitno-

diging van het Oerol Festival maakte in juni 2012

op Terschelling een voorstelling met de Franse

theatergroep Tricyclique Dol.

Vortex



Sietse van Gorkom 
Viool

Sietse van Gorkom is een van de weinige improviserende violisten in Nederland. Met zijn

virtuoze techniek en unieke klank doet hij echter niet onder voor klassieke strijkers. Hij was

onder andere oprichter van K-oZ Collective waarmee hij in 2007 het album Voetjes van

Velours uitbracht. Samen met cellist Jonas Pap was hij onderdeel van de Within Temptation

Theatertour 2008. Met zijn Red Limo Stringquartet speelde hij onder andere met Pete Philly

& Perquisite, Floor Jansen, Eefje De Visser, Arts The Beatdoctor en is hij vast verbonden aan

The Kyteman Orchestra. Onlangs bracht het kwartet onder haar eigen naam een EP uit.

Vanaf september 2012 zullen zij als kwartet deel uitmaken van de theatertour van zangeres

Janne Schra (ex-Room Eleven) waar Sietse de muzikale leiding op zich neemt.

Als producer/arrangeur en violist werkt hij aan het tweede album van troubadour Ibo Bakker

en schreef hij alle strijkersarrangementen voor het nieuwe album van Janne Schra. Hij was

vast bandlid bij de band Schradinova.

Sietse gaf als klassiek violist recitals met pianisten als Maurice van Schoonhoven, Jaap

Brackman, Alla Milchtein, Rodrigo Robles de Medina, Daniel van der Hoeven en Yumi

Toyama. Hij speelde onder andere in het Ricciotti Ensemble, het Nederlands Studenten

Orkest en het Rotterdam Young Philharmonic met onder meer de dirigenten Valeri Gergiev,

Eri Klas, Jurjen Hempel, Otto Tausk en Hans Leenders. Verder speelde hij in diverse begelei-

dingsorkesten als Continuo Rotterdam en het Amsterdam Symphony Orchestra. 

Ook werkte Sietse mee aan verschillende theaterproducties, waaronder Jetje en haar dans-

orkest en Djordji Ferari Orkestar.



Wieke Terpstra 
Beeldend kunstenaar

Wieke Terpstra (1956) woont en werkt in Den Haag. Na haar afstuderen in 1997 aan de

KABK in Den Haag, werkt zij als zelfstandig beeldend kunstenaar. Haar werk is monumentaal

en organisch en bij de installaties is het nadrukkelijk verbonden met de omgeving. 

Onderweg, tijdens de wandeling door het Koningsduin treft u haar aan bij het nog steeds

groeiende ‘duinameubelement’. Het publiek kan zien hoe de objecten tot stand komen,

want ter plekke last zij (met toestemming van de boswachter!) met het dunne betonijzer

van 5 mm verder aan de krukken, de stoelen en de tafel. Het zijn objecten om te gebruiken:

de wandelaar kan er even zitten en uitrusten met uitzicht op het Doornvlak en er wordt

gezorgd voor een helder glaasje water… 

…en zie daar: je kunt er op zitten!



De Softmijsjes
Victorine Pasman

Victorine Pasman maakt originele performances in oogstrelende kostuums. Haar werk roept

een wonderlijke wereld op waarin fabelachtige figuren het publiek bespelen en verleiden. Ze

speelt met verschillende gedaantes van de vrouw als verleidelijk, majestueus of machtig

wezen.

Performances van Victorine zijn te zien geweest op o.a. Oerol, Lowlands, Festival Classique,

Gergiev Festival, Festival Boulevard, Het Boekenbal.

Tijdens Kunst & Koningsduin is Victorine aanwezig met De Softmijsjes: Door middel van hun

extravagante verschijning willen De Softmijsjes mensen verrassen en laten genieten van

een zoet moment om de dagelijkse sleur te vergeten. Op speelse wijze verleiden De

Softmijsjes het publiek met

versierde softijsjes. IJs is nos-

talgisch en geliefd door jong

en oud. Als tegenhanger van

een maatschappij die steeds

digitaler wordt, willen ze

ouderwets en tastbaar geluk

brengen. Aan de hand van

fantasierijke kostuums en

een opvallende ijscokar met

eigen muziek waant het

publiek zich in een andere

wereld!

Meer informatie is te vinden op www.victorinepasman.nl

Utrecht Museumnacht

Omdat er maar een beperkt aantal ijsjes in de kar past, zijn

deze tijdens Kunst & Koningsduin voorbehouden voor 

kinderen.



Oguz Büyükberber and Laura Carmichael 
Clarinet Duo

Two clarinets, three countries (Turkey, USA converging in The Netherlands), from

Mendelssohn to Ottoman court music... Büyükberber and Carmichael combine their different

backgrounds in jazz and classical music to create their own improvisations and composed

pieces. As a duo they have performed in The Netherlands, Belgium, Japan and USA, using

the whole range of the clarinet family. For the Kunst & Koningsduin festival, they will explore

the possibilities of incorporating the sounds of the natural environment into their performan-

ce.

Twee klarinetten, drie landen (Turkije en Amerika komen samen in Nederland), van

Mendelssohn tot Ottomaanse hofmuziek…. Büyükberber en Carmichael verenigen hun ver-

schillende achtergronden in jazz en klassieke muziek in hun eigen improvisaties en gecom-

poneerde stukken. Zij traden op als duo in Nederland, België, Japan en de Verenigde Staten,

gebruikmakend van de brede verscheidenheid van de klarinetfamilie. Voor Kunst &

Koningsduin zullen zij de mogelijkheden verkennen om de natuurlijke omgevingsgeluiden in

te lijven in hun uitvoering.

Concert in Super Delux Tokyo



Ester Naomi Perquin
Dichter, schrijver

Ester Naomi Perquin (Utrecht, 1980) groeide op in Zierikzee en is sinds twaalf jaar woonach-

tig te Rotterdam. Ze werkte vier jaar als bewaarder in de gevangenis. Ze debuteerde in het

voorjaar van 2007 bij Uitgeverij G.A. van Oorschot met de bundel Servetten halfstok. In

2009 verscheen haar tweede bundel Namens de ander. Voor haar werk ontving ze onder-

meer de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs 2009, de Jo Peters Poëzieprijs, de Anna

Blamanprijs 2010 en de J.C. Bloemprijs 2011.

Ester Naomi Perquin verschijnt veelvuldig op festivals in bin-

nen- en buitenland. Naast haar werk als dichter is zij redacteur

van literair tijdschrift Tirade, columnist voor de Groene

Amsterdammer en schrijft zij elke week bijdragen voor het

VPRO programma De Avonden. In januari werd zij door

Burgemeester en Wethouders benoemd tot Stadsdichter van

Rotterdam voor de periode 2011-2012. In maart van dit jaar

verscheen haar nieuwe dichtbundel Celinspecties waarin de

hoofdrol is weggelegd voor lieve dieven, zelfverzekerde

moordenaars, merkwaardige oplichters en droevige jongens. 

Foto: Sander Vermeer



A.L. Snijders
Schrijver

A.L. Snijders werd in 1937 geboren in Amsterdam, waar hij de lagere school, middelbare

school en universiteit bezocht. In 1971 verhuisde hij naar de Achterhoek. Zijn voorkeur voor

korte zinnen en verhalen heeft te maken met zijn angst voor de anakoloet. In 2010 ontving

hij de Constantaijn Huygensprijs. Zijn laatste bundeling zkv’s (zeer korte verhalen) verscheen

in 2012 onder de titel Brandnetels & verkeersborden, bij uitgeverij afdh.



Peter Swanborn
Dichter, schrijver

Dichter / schrijver Peter Swanborn (1963) debuteerde in 2007 met de bundel Bij het zien

van zijn lichaam, een jaar later genomineerd voor de C. Buddingh’-prijs voor het beste

Nederlandstalige poëziedebuut.

In 2009 verscheen Een koud bad, geschreven in opdracht van de Zeeuwse Slibreeks. Deze

bundel met 24 liederen over verdronken Zeeuwen werd genomineerd voor de PZC-publieks-

prijs. 

Najaar 2009 verscheen bij uitgeverij Podium Tot ook ik verwaai, een monument voor een

dementerende moeder. Deze bundel werd genomineerd voor de J.C. Bloem-poëzieprijs.

Gedichten en artikelen van Peter Swanborn ver-

schenen onder meer in De Gids, Het Liegend

Konijn, De Zingende Zaag, Süddeutsche Zeitung

(BRD), Poëziekrant (BE), Septentrion (BE), Revue

Europe (FR), Action Poétique (FR), Talisman (USA),

Ganymede (USA) en het tijdschrift Tortuca, waar-

van hij sinds 2006 redactielid is. Zijn poëzie is in

meerdere talen vertaald. Sinds 1997 is hij als lite-

rair medewerker verbonden aan de Volkskrant.

Voor 1997 was hij werkzaam als beeldend kunste-

naar en fotograaf.

DE KEUKEN

De vloer zwart-wit, de wasbak van graniet.

Nachtlicht trekt de ramen scheef. Iedereen

slaapt, in vreemde huizen of in stille grond.

Een jongen komt binnen, ziet mij niet, of wel.

Grijnzend loopt hij naar de kast met zoet, pakt

een droom, rood en warm, en twijfelt niet.

Ik schrik en strek mijn arm, maar voor ik zeg:

Blijf af, geef hier, die heb ik jaren gekoesterd,

gaat met zachte hand de deur weer dicht.

Peter Swanborn

(eerder gepubliceerd in Het Liegend Konijn, 2010)

www.peterswanborn.nl



Elly de Waard 
Dichter

Elly de Waard is in Bergen geboren en groot geworden en heeft haar hele leven in deze

streek gewoond. Eerst in Groet met de dichter Chris van Geel en nadien al sinds meer dan

dertig jaar op ‘t Vogelwater, hier in het Provinciaal Duinterrein. In december 2012 verschijnt

het boek Vogelwater, de geschiedenis van een huis van dichters, door Elly de Waard

(tekst en gedichten) en Frédérique Masselink-Van Rijn (foto’s), Uitgeverij De Harmonie.

Als dichter debuteerde zij eind jaren zeventig en sindsdien verschenen er vijftien bundels

van haar. De laatste, In het halogeen verscheen in 2009. Ook verscheen er een bloemle-

zing in de populaire Rainbow essentials serie met het beste werk uit haar tot dan toe ver-

schenen poëzie, getiteld De zon is vrouwelijk. In 1994 werd de bundel Eenzang Twee

genomineerd voor de VSB-prijs. In 2003 werd het gedicht Cara verkozen tot Gedicht van het

Jaar. Dit jaar of begin volgend jaar zal de nieuwe bundel De aarde, de aarde, gedichten

verschijnen bij uitgeverij De Harmonie. 

In haar poëzie speelt de natuur van Noord-Holland en in het bijzonder die van het duinter-

rein een belangrijke rol. Elly de Waard was gedurende vele jaren een vooraanstaand popcri-

ticus, die schreef in De Volkskrant en Vrij Nederland. Zij publiceerde over poëzie, in o.a. De

Volkskrant, De Revisor en Opinio. In de jaren tachtig richtte zij de Anna Bijns Stichting op

waarmee zij de Anna Bijns Prijs instelde. Zij beheert, in de Stichting Chr. J. van Geel, de nala-

tenschap van deze dichter en schilder. In november 2012 verschijnt Ik ben een onderling

onverzoenlijk ratjetoe / Een keuze uit de brieven van Chr. J. van Geel, uitgeverij Van

Oorschot.

DIVINA COMMEDIA

Soms meet ik mij het oog

aan van de wereld en bezie

wie ik niet ben

Vervolgens naai ik mij

het oor aan van de wereld

waardoor alles wat ik hoor

mij bij de neus neemt

Blijft mijn mond nog over

om te zeggen wat ik vind

en wat ik wil, maar mijn lippen

blijven als verzegeld stil

Tot mijn keel in lachen 

uitbreekt, niet te stuiten 

om het onwaarschijnlijke

van het verschil

Foto: Hans Huikeshoven



Thé Tjong-Khing
Illustrator, kinderboekenschrijver

“Ik ben Thé Tjong-Khing, ik illustreer (kinder)boeken sinds mensenheugenis en ik vind het

nog altijd erg leuk om te doen. Eigenlijk wordt het steeds leuker, omdat je gaandeweg din-

gen bijleert en die kan toepassen, je werk wordt rijker. De bekendste boeken die ik heb geïl-

lustreerd zijn geloof ik: de Vos en Haas serie (inmiddels al 16 deeltjes als ik het wel heb),

Waar is de taart?, Picknick met taart, Verjaardag met taart en De Sprookjesverteller.

Zelf vind ik De Griekse mythen en Carmen ook wel goed gelukt.”



Juliette de Wit
Illustrator

“Vaak kijk ik naar hoe iets eruit ziet in het echt of op een plaatje. Technische dingen zijn

moeilijk om te tekenen, maar ik vind wel dat iets moet kloppen. Ik teken met inkt, potlood

en kleur met markers, verf en ook met de computer.

Het liefst teken ik mensen en dieren die iets uitdrukken. Om dit zo goed mogelijk te doen

begluur ik (stiekem) mensen en probeer ik mij in te leven in de figuur die ik teken. Of het

nou een blaffende hond of een stout kind is, dit lukt het beste als ik er zelf even een ben!

Vroeger heb ik de opleiding illustratie gedaan op de Rietveldacademie en kreeg les van o.a.

Piet Klaasse en Thé Tjong-Khing. Ik zou best graag nog eens naar school willen, maar nu om

alle tekentrucjes af te leren.

Als ik met de band optreed zing ik en speel ik bas, samen muziek maken is heel wat anders

dan in je eentje stil zitten tekenen. Maar ook bezoek ik vaak scholen door het hele land om

te vertellen over mijn werk als illustrator van kinderboeken. Zelfs een keer in Dubai en

Oman!

Vanwege de vele opdrachten gebeurt het niet vaak dat er tijd is om een eigen boek te

bedenken. Zeven heb er ik alleen gemaakt en meer dan 350 boeken heb ik geïllustreerd,

zoals van Vivian den Hollander (Spekkie en Sproet), van Marion van de Coolwijk (Nerd

Alert), Cornelia Funke (De Wilde Kippenclub), Martha Heesen, Caja Cazemier, Jacques

Vriens, Jaqueline Wilson, Anneke Scholtens, Joke de Jonge, enz., enz.! 

Ik hoop dat ik nog lang door kan blijven tekenen. Net als Thé Tjong-Khing, die ik zeer

bewonder.”

www.juliettedewit.nl 



Theo Steemers

Fotografie

Theo Steemers is van oorsprong architect. Bijna tien jaar geleden begon hij met de opbouw

van een fotografiepraktijk en de opleiding daarvoor. 

Het accent ligt vooralsnog op de snijvlakken van landschap, stedenbouw en architectuur. Hij

zoekt vooral naar vervreemdende confrontaties met situaties die vanzelfsprekend en alle-

daags lijken. Voorbeelden daarvan zijn de projecten Transitolandschappen (overslag van

kolen en erts in havens als landschap verbeeld), Achter het geluidsscherm en Onzichtbaar

erfgoed.

Ramen is de titel van een van de lopende projecten: weerspiegelingen van landschappen

gevangen in omlijstingen die zijn losgeweekt uit gevels van bestaande gebouwen.

En in samenwerking met een componist ondersteunen sequenties van fotobeelden enkele

van diens hedendaagse klassieke muziekwerken.

Naast deze autonome projecten maakt hij ook reportages en documentaires van met name

culturele evenementen. Daarnaast is hij curator van tentoonstellingen, en doet hij de editing

van kunst- en fotoboeken.

Werk in collecties van o.a. HvA Amsterdam, CBK Amsterdam, Gemeente archief Rotterdam,

Regionaal Archief Alkmaar. Lid van BNA en KCB. 

www.theosteemers.nl

Foto: Mariah Blue inspecteert haar installatie bij opening van tentoon-

stelling ‘Jonge Honden’ in KCB.
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