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KUNST OP HET STRAND VAN GEMEENTE SCHAGEN
Groote Keeten
Strandpaviljoen ‘t Klavertje 4
Callantsoog
De Stern, Vos, De Toko, Woest, De Strandtent en Zilte Zucht
Sint Maartenszee
Strandpaviljoen Noord en Strandpaviljoen New-Zuid
Petten
Paviljoen Zee&Zo en Informatiecentrum Kust, Zand tegen Zee
o.a. beeldende kunst, dans, theater, muziek, koren, poëzie, literatuur, presentaties,
workshops en demonstraties in, op en rondom de 10 strandpaviljoens en Zand tegen Zee

w w w.kunstroutezijpe.nl

Voorwoord / Algemene informatie
Met de voeten in het zand …
Tijdens de ondergaande zon ...
Bij het geruis van de zee ...
Van 1 t/m 17 september 2017 zal het
strand van de gemeente Schagen het decor zijn van een nieuw kunstevenement,
Ku(n)stroute Zijpe aan Zee. Na 22 jaar
Kunstroute Zijpe langs de Grote Sloot,
zal het in 2017 plaatsvinden op een nieuwe locatie in een andere en verrassende
vorm.
Op het strand en in de paviljoens van Groote
Keeten, Callantsoog, Sint Maartenszee en Petten en in Informatiecentrum Kust, Zand tegen Zee ook in Petten zullen uiteenlopende
kunstvormen te beleven zijn, waaronder beeldende kunst, muziek, poëzie, film, theater en
dans. Daarnaast kunnen geïnteresseerden
onder begeleiding van een kunstenaar kunst
maken of deelnemen aan workshops.
Aan elk paviljoen is een beeldend kunstenaar gekoppeld, die zowel in als rondom
het paviljoen kunstwerken tentoon zal
stellen. De hele periode zijn er specifieke

activiteiten en optredens die men kan bezoeken. 98 Leerlingen van het Regius College en ruim 700 leerlingen van de bovenbouw van de basisscholen uit de gemeente
Schagen zullen kunst beleven, maken en
tentoonstellen tijdens Ku(n)stroute Zijpe
aan Zee.
Naast de themadagen vinden er ook losse
activiteiten plaats, waaronder bijvoorbeeld
poëzievoordracht, klassieke muziek optredens, het vertonen van films, vliegershow
en dansvoorstellingen.
Ook de opening op 1 september zal heel
verrassend zijn met veel bijzondere optredens. U bent van harte welkom om deze
avond mee te beleven (zie pagina 14).
U kunt veel informatie vinden in deze Festival-Kunstkrant, via www.kunstroutezijpe.nl
en via onze Facebookpagina. Op de website
kunt u het laatste nieuws vinden.
Stichting Kunstroute Zijpe bedankt alle

betrokkenen, waaronder de kunstenaars,
artiesten, fondsen, sponsoren, strandexploitanten, Informatiecentrum Kust, Zand tegen
Zee en de vele vrijwilligers die deze route
mogelijk hebben gemaakt. Daarnaast een
speciaal woord van dank voor de gemeente Schagen en technicus Rob den Dulk.
Het bestuur en de coördinator van Stichting Kunstroute Zijpe wensen U onvergetelijke dagen aan het strand toe met veel
creatieve inspiratie!
Jolijn van Dijk, Sylvie Franzen, Annet
Meijering, Karin Meijer, Ben Snik en
Paul de Winter
Ku(n)stroute Zijpe aan Zee 2017 wordt
opgedragen aan Pauline Ravestijn.
Begin januari heeft het bestuur plotseling
afscheid moeten nemen van Pauline. Haar
warme belangstelling, inzet en betrokkenheid missen wij enorm.

......................................................................................................
Kunst en recreatie
Wat het met je doet, als je na een drukke dag
even op het strand bent. Je ziet en ruikt de
zee. Je haalt diep adem. Recreatie noemen
we dat. Nu u Ku(n)stroute Zijpe aan Zee meemaakt, komt er zomaar een streepje tussen:
re-creatie. De rust die leidt tot inspiratie. Muziek, zang, dans, theater, workshops. Poëzie
en exposities, ook van jonge mensen. Zomaar gegeven. Om blij van te worden. Beeldende kunst draagt bij aan prettig leven en
verhoogt ons geluksgevoel. Het trekt ons
uit de klei. We mogen genieten van het hogere wezen dat wij ook zijn. Hopelijk blijft dit
kunstaanbod van Ku(n)stroute Zijpe aan Zee
u nog lang bij. Geniet er van!
Ben Blonk, wethouder Kunst & Cultuur
Gemeente Schagen
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Onderdelen Ku(n)stroute Zijpe aan Zee
Exposities kunstwerken
Diverse kunstenaars
Diverse kunstenaars, zowel regionaal als
landelijk, exposeren hun werken in en
rondom de strandpaviljoens en in Informatiecentrum Kust, Zand tegen Zee.

Optredens en impressies
Diverse artiesten en groepen
Diverse artiesten en groepen zullen op verschillende locaties en momenten optredens
en impressies verzorgen. Te denken valt aan
(klassieke) muziek, poëzie en theater.

Workshops
Diverse kunstenaars
Diverse kunstenaars bieden de mogelijkheid om kennis te maken met hun werk en
om zelf ook aan de slag te gaan, met bijvoorbeeld glaskunst, fotografie, keramiek etc..

Themadagen en activiteiten
Diverse
Er vinden specifieke activiteiten plaats,
waaronder de speciale openingsavond op
1 september, de vliegerdemonstratie, de
Avond van de Dans en de Kampvuurconcerten. Daarnaast zijn er drie themadagen;
de Culinaire Kunsttoer, de Korendag en de
Dag van het Theater (zie pagina 14 en 15 Activiteiten overzicht).

Kunsteducatie Basisonderwijs
Basisscholen gemeente Schagen
Ruim 700 leerlingen uit de bovenbouw van
het basisonderwijs van de gemeente Schagen nemen deel aan de kunstestafette van
Ku(n)stroute Zijpe aan Zee. Zij zullen op
verschillende dagen kunst maken onder
begeleiding van een professioneel kunstenaar. Er zullen dus steeds meer kunstwerken van de kinderen te zien zijn bij De Stern
en De Strandtent. De begeleidend kunstenaars zijn: Hans Cornel, Bep Toscani, Cobi
Dierikx en Ingerid Opstelten. Ook zullen de
leerlingen een theatervoorstelling bijwonen. De voorstelling die de kinderen gaan
bekijken is De Scheepsjongens van Bontekoe, van Brinck&Keet. Het verhaal wordt in
de meest pure vorm verteld. De kinderen
worden meegenomen op een enerverende
reis langs onbekende oorden. Een voorstelling over de magie van het theater met een
knipoog naar het heden en verleden. Dit alles op het prachtige strand van Callantsoog.

Kunsteducatie Voortgezet onderwijs
Regius College Schagen
98 Leerlingen van het Regius College, afdeling 2Accent (Leergebied Delta, muziek en
beeldende vakken), hebben deelgenomen
aan een vakoverstijgend project: Kiekdoosjes. Deze kiekdoosjes zijn geïnspireerd op
de kiekdoosjes van Sophie Terluin (www.
PhieterPhoto.com). Sophie maakt de doosjes met verschillende lagen foto’s op transparant acrylaat. De leerlingen hebben de
verschillende lagen geschilderd op acrylaat.
De leerlingen hebben in groepen aan hun
eigen onderdeel gewerkt. Er zijn in totaal 25
kiekdoosjes gemaakt die te zien zijn in vijf paviljoens in Callantsoog. In elk paviljoen wordt
door middel van vijf kiekkastjes een verhaal
verteld. Het bijbehorende hoorspel is te beluisteren via een QR code. De leerlingen zijn
trots op hun resultaat en dat is terecht! Betrokken personeel Regius College: Diwanda
Leeuw en Mark Slot (technische deel), Isabella
Braaf (hoorspel) Christianne de Vries (PR),
Wendy van der Wijk en Sophie Terluin (creëren en schilderen van de kiekdoosjes).

Toelichting Culinaire Kunsttoer
In elk paviljoen is tijdens de Culinaire Kunsttoer een speciaal kunstmenu, -drankje of
-hapje te krijgen. Tevens is er op zondag 3
september de presentatie van streekproducten. Doel is het etaleren van de plaatselijke landbouwactiviteiten en producten.
De presentatie beoogt op innovatieve wijze
toerist en bezoeker te informeren over het
wel en wee van de lokale agro infrastructuur en de mogelijkheden die deze bedrijfsgroep kent. Uniek is hierbij de samenwerking tussen de verschillende deelnemende
strandpaviljoens en de agrarische sector uit
de regio die de uitdaging aangaan om het
cultureel toerisme aan te wakkeren en een
brug te slaan tussen de verschillende partijen. Hiervoor is een inventarisatie van de
streekproducten gedaan en is met de deelnemende strandpaviljoens gesproken over
het toepassen van de streekproducten in de
menu’s, dan wel in ander vormen van presentaties. Zo presenteert de Land- en Tuinbouw Organisatie Schagen zich bij een aantal paviljoens waarbij op kunstzinnige wijze
de streekproducten worden getoond. Ook
kan de bezoeker zelf actief aan de gang... de
lokaal geproduceerde wodka uit biologisch
gekweekte bollen kan worden geproefd
evenals de geitenkaas uit Schagerbrug. Niet
alleen een evenement voor de ogen en oren
maar ook voor de smaakpappillen! Voor de
geïnteresseerde bezoeker ligt de nodige informatie klaar om meegenomen te worden.

De Scheepsjongens van Bontekoe - Brinck&Keet

Ingerid Opstelten - begeleidend kunstenaar

‘ t Klavertje 4 - Groote Keeten
Strandpaviljoen ‘t Klavertje 4
Groote Keeten

Strandslag 8, Groote Keeten - Openingstijden afhankelijk van het weer
grootekeetenaanzee.nl
In Groote Keeten aan Zee… Verscholen achter de duinen op één van de
mooiste en breedste stranden van
Nederland vind je Strandpaviljoen
‘t Klavertje 4. Op het terras heb je een
ongeëvenaard uitzicht over het strand,
de zee en de duinen. Kom genieten van
de rust en de ruimte. U kunt bij ‘t Klavertje
4 terecht voor een kopje koffie, een ijsje,
een drankje, borrelhapjes, pannenkoeken,
snack of een heerlijke salade. Graag tot
ziens in Groote Keeten aan Zee!

Kunstmenu/drankje(s) Culinaire kunsttoer
Zondag 3 september
2 glazen wijn en portie bitterballen € 10,00
Fotograaf paviljoenterras: Gerrie Goedhart
Fotograaf luchtfoto: Chris Ipenburg

......................................................................................................

Anno van der Heide
Fotografe uit Tuitjenhorn
In en rondom ‘t Klavertje 4
annovanderheide.com

Anno van der Heide is fotografe, beeldend kunstenaar en journaliste. Daarnaast is ze bevoegd kunst- en fotografiedocente. Zij heeft lesgegeven aan het
Sancta Maria Lyceum, Haarlem; Europese

school, Bergen; Centrum voor Kunst en
Cultuur De Meerse, Hoofddorp; De Blauwe
Schuit, Hoorn. Verder was zij gastdocente
aan de kunstacademie in Paramaribo en gaf
zij lessen straatfotografie en photoshop in

een vrouwenfotostudio in Jemen. Daarnaast geeft zij workshops, privélessen en
schrijflessen. Tijdens Ku(n)stroute Zijpe
aan Zee verzorgt zij de workshop Fotografie aan Zee (zie onderstaande info).

......................................................................................................

Beatrix Smit
Beeldend kunstenaar uit Warmenhuizen
In en rondom ‘t Klavertje 4
atelier-b.nl

Het werk van Beatrix Smit is figuratief,
impressionistisch, veelal kleurig en met
een vleugje humor. In het paviljoen is
haar werk te bewonderen. Daarnaast komt
Beatrix Smit met een installatie van 50 vissen,

die geplaatst zullen worden in en om strandpaviljoen ‘t Klaverje 4. Geïnspireerd op strand,
zand, vissen, in- en uittochten, heeft zij een indrukwekkend aantal “maatjes” van keramiek
gemaakt. Allemaal verschillend, maar samen

één. Deze installatie is alleen in de weekenden te zien.Tijdens Ku(n)stroute Zijpe aan
Zee kunnen volwassenen deelnemen aan
de workshop Mobiles en kinderen aan de
Mozaïek workshop (zie onderstaande info).

......................................................................................................

Saskia Warneke
Beeldend kunstenaar uit Callantsoog
In en rondom ‘t Klavertje 4
saskiawarneke.nl

Saskia Warneke is beeldend kunstenaar,
autodidact en woont alweer meer dan
27 jaar in Callantsoog. Zij is begonnen
met schilderen met olieverf en acryl. In
de loop der jaren hebben haar werkzaam-

heden zich steeds meer verlegd naar het
maken van beelden in steen, brons en hout.
Experimenteren met en combineren van
uiteenlopende materialen en technieken
ziet zij als een uitdaging.

Dit is dan ook haar bron van inspiratie.
Tijdens Ku(n)stroute Zijpe aan Zee
verzorgt Saskia Warneke de workshop
Schilderen met Acryl (zie onderstaande
info).

......................................................................................................

Activiteiten en optredens bij ‘t Klavertje 4

Exposities kunstwerken
Anno van der Heide, Beatrix Smit
en Saskia Warneke
1 t/m 17 september - Openingstijden paviljoen, in en rondom het paviljoen.

Workshop - Fotografie aan Zee
Anno van der Heide
zaterdag 2 september 14:00 tot 17:00
zaterdag 9 september 16:00 tot 19:00
zaterdag 16 september 16:00 tot 19:00

Workshop - Mozaïek
Beatrix Smit
zaterdag 2 september 13:00 tot 16:00
zaterdag 9 september 13:00 tot 16:00
zaterdag 16 september 13:00 tot 16:00
Voor kinderen (vanaf 8 jaar), min. 5 en max. 10
kinderen, € 17,50 p.p. (contant), aanmelden:
info@atelier-b.nl. Een wandmozaïek van 30
x 30 cm. of een dienblaadje van 20 x 20 cm.
De materialen zoals tegeltjes, glas en strandvondsten zijn voorradig. Maar uiteraard
is het ook mogelijk om eigen (gevonden)
schelpen, houtjes etcetera te gebruiken. Het
voegen wordt voor de kleintjes gedaan.

Beginnende én gevorderde fotografen,
min. 3 en max. 12 deelnemers (1/2 uur korter
bij 3), € 35,- p.p., aanmelden: 0226-393712 /
info@annovanderheide.com. Op welke manier kunt u uw foto’s krachtiger maken? Hoe
zorgt u ervoor dat uw foto uitstijgt boven
het gemiddelde kiekje? Na een korte inleiding en instructies, gaat u fotograferen op
en rondom het strand. Na afloop worden
de foto´s besproken. Er is veel ruimte voor
individuele vragen en adviezen. Hierdoor is
deze workshop geschikt voor beginnende
en gevorderde fotografen. Meenemen: zie
website.

Culinaire Kunsttoer
De 10 strandpaviljoens
zondag 3 september - Zie paviljoeninfo.

Workshop - Mobiles
Beatrix Smit en Jose Smit
zondag 3 september 13:00 tot 16:00
zondag 10 september 13:00 tot 16:00
zondag 17 september 13:00 tot 16:00
Voor volwassenen, min. 5 en max. 10 deelnemers, € 30,- p.p., aanmelden: info@atelier-b.nl.
Je kent ze misschien, in tropische oorden,
zie je de mooiste creaties wiegen in de
wind. Altijd jammer dat je net niet die aparte schelpen of dat aparte hout vindt. Gastdocente Jose Smit (Josea art uit Bonaire)
neemt divers materiaal mee en komt haar
kennis en creativiteit delen, een garantie
voor een kunststuk! Uiteraard worden er
ook lokaal gevonden materialen gebruikt.

Workshop - Schilderen met acryl
Saskia Warneke
zondag 3 september 14:00 tot 17:00
Alle niveau’s. Voor volwassenen, min. 5 en
max. 10 deelnemers, € 30,- p.p. (contant),
aanmelden: saskia.warneke@quicknet.nl.
Deelnemers kunnen kennismaken met het
werken met acrylverf. Verschillende technieken komen aan bod en er zijn mogelijkheden om met materialen van het strand te
werken. Eigen strandvondsten zijn natuurlijk welkom!
Korendag
KeetKoor
zondag 10 september 11:00 tot 11:25
Tijdens de Korendag zullen bij de paviljoens
koren optreden. Het KeetKoor vormt het
verbindende koor.
KeetKoor - zie pagina 9. www.keetkoor.nl.
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De Stern - Callantsoog
Strandpaviljoen De Stern
Callantsoog

Strandslag 10, Abbestee - Dagelijks Geopend van 10:00 tot 23:00 uur
strandpaviljoendestern.nl
Bij strandpaviljoen “De Stern” kunt u terecht voor een hapje en een drankje na
een heerlijk dagje strand of een avondje
dansen op een beach party. Het paviljoen
bestaat al ruim 30 jaar en gastvrijheid staat
voorop. Tevens organiseren zij zomers jamsessies, thema feestjes en schatgraven voor de
kinderen. Kortom voor ieder wat wils.
Kunstmenu/drankje(s) Culinaire kunsttoer
Zondag 3 september
Gebakken schol of slibtong, friet en sla € 14,-

......................................................................................................

Hans Cornel
Beeldend Kunstenaar uit Oudesluis
In en rondom De Stern
hanscornel.nl

Hans Cornel is beeldend kunstenaar en
werkt met verschillende technieken,
waaronder assemblages, fotografie, grafische experimetele technieken, installaties met lichtprojecties, collages en video.
Hans Cornel heeft zich altijd bediend van
verschillende media om zijn artistieke ideeen te kunnen verwezenlijken. Als een uitvinder in zijn laboratorium, analyseert en
experimenteert Cornel met zijn materialen

en voorwerpen, demonteert en combineert deze, ontwikkelt ideeën voor beelden en zoekt naar technische oplossingen
voor de uitvoering. Het tweedimensionale
werk ontstaat op dezelfde wijze. Dit is een
spannende ontdekkingsreis met grafische
technieken. Hij “schildert” met de etspers
en rollers. De laatste jaren experimenteert
hij veel met licht. Objecten, installaties en
projecties met diverse apparaten.

......................................................................................................

Activiteiten en optredens bij De Stern

Exposities kunstwerken
Hans Cornel
1 t/m 17 september - Openingstijden paviljoen, in en rondom het paviljoen.

Kunsteducatie Voortgezet onderwijs
Regius College Schagen
1 t/m 17 september - Openingstijden paviljoen. Beeldende kunst, “kiekkastjes”. Zie
pagina 2 - www.regiuscollege.nl.
Culinaire Kunsttoer
De 10 strandpaviljoens
zondag 3 september - Zie paviljoeninfo.
Workshop - Verhalen vertellen
Jessica Heetebrij
zondag 3 september 10:00 tot 12:00
Kom op Verhaal! Ben je gek op verhalen en zou
je die zonder papier willen voordragen? Ben je
gek op verhalen maar moet je er niet aan denken om ze te vertellen en krijg je het zweet al in
je handen bij de gedachte alleen al? Zou je zonder haperen een verhaal willen vertellen of wil
je voor jouw werk een presentatie geven? Zet
de eerste stap en volg deze inspirerende workshop! De coaching- en begeleidingskwaliteiten
van Jessica komen van pas om ieder goed tot
zijn recht te laten komen. € 10,- p.p., aanmelden: info@jessicaheetebrij.nl. www.oldskoel.nl.
Kunsteducatie Basisonderwijs
Basisscholen gemeente Schagen
5, 7, 8, 11, 12, 13 en 14 september - Kunstestafette, beeldend en theater. Zie pagina 2.

Fatima Haring - Fotograaf: Noukka Signe
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Kampvuurconcert
Diverse artiesten en bands
zaterdag 9 september 19:30 tot 22:00
Bij het kampvuurkunstwerk van Cobi Dierikix
Gitaarduo Kreck - Covers van ballads uit
de jaren 60/70, zowel Nederlands en Engels.
Hans van Eck en Rosa Kruyssen
Juttersgilde - Volksmuziek, Iers, Frans, Noors
en muziek om op te dansen. Violen, altviolen
en klarinet
Zoet! - De smaak van: Zoet! Zoet! geeft je
het hele jaar lang de lentekriebels. De band
speelt popmuziek uit de jaren ’60 tot heden,
akoestisch met een eigen sausje. Prachtige
luisterliedjes maar ook verschillende GuiltyPleasures zullen voorbijkomen. Met gitaar
(Chiel Schilder), piano (Shanice van der Fluit)
en zang (Jonne van der Hoek en Noortje Pater) als basis, is dit fleurige gezelschap ideaal voor op terrassen, feesten en partijen.
www.zoet.band
2in1voud - Al sinds 2000 schrijven Ron van
Riet en Jörgen Boots, het Alkmaarse singersongwritersduo 2in1voud eigen Nederlandstalige luisterliedjes met rake teksten die je
verwonderen, ontroeren of laten glimlachen.
Het duo is geliefd om de warme sound en de
intieme optredens. www.2in1voud.nl
Fatima Haring - Fatima’s eigen muziek is
een mengeling van pop, folk en een vleugje
rock, met Heather Nova als haar grootste
muzikale invloed.
Op haar achtste is Fatima Haring begonnen
met het maken van muziek en hier meteen
verslaafd aan geraakt. Sindsdien heeft de muziek een plek in haar hart veroverd en is een
steeds grotere rol in haar leven gaan spelen.
Uiteindelijk bleek zingen alleen niet voldoende te zijn voor Fatima en is zij met behulp van
Reniet Vrieze (The Pilgrims, RAW workshops)
in 2009 begonnen met het schrijven van haar
eigen muziek. Sinds 2013 treedt zij hiermee
op. www.fatimaharing.nl

Korendag
Popkoor ‘t Zand
zondag 10 september 12:00 tot 12:25
Tijdens de Korendag zullen bij de paviljoens
koren optreden. Het KeetKoor vormt het
verbindende koor.
Popkoor ‘t Zand - Popkoor ’t Zand is een enthousiast koor dat dit jaar haar 15 jarig jubileum viert. Het koor heeft 30 leden, staat onder
leiding van dirigente Timna Raven en heeft een
zeer gevarieerd repertoire van Engelse en Nederlandse Popsongs. www.popkoor-tzand.nl

Dag van het Theater
Stichting Tussen De Planken Door
met God van de slachting zondag 17 september 17:00 tot 17:15. Een gitzwarte komedie geschreven door Yasmine Reza. Naar
aanleiding van een futiel vechtpartijtje tussen
hun elfjarige zoontjes, komen de twee stellen
bij elkaar. Onder het genot van een kopje
koffie en huisgemaakte clafoutis, willen ze de
zaak beschaafd in der minne schikken. Maar
ondanks alle goede bedoelingen, halen ze al
snel elkaar het bloed onder de nagels vandaan. Spelers: Jan Slijkerman, Babette Groot,
Irma Schaafsma en Marcel Ladee. Regie: Peter
van de Wiel. www.tussendeplankendoor.nl

Popkoor ‘t Zand

Tussen de Planken Door

Gitaarduo Kreck

Juttersgilde

2in1voud

Vos - Callantsoog
Strandpaviljoen Vos
Callantsoog

Strandslag 11, de Seinpost - dagelijks vanaf 10:00 uur geopend
strandpaviljoenvos.nl
Kom genieten bij één van de oudste
strandtenten van de Nederlandse kust!
Het in 1957 opgerichte Strandpaviljoen
Vos wordt inmiddels gerund door de
vierde generatie van de familie en heeft
de charmes van een échte authentieke
strandtent.
De knusse en gezellige uitstraling van het
paviljoen zorgt voor een perfecte sfeer, terwijl u geniet van heerlijke gerechten.
In de oorlog moest de strandtent plaatsmaken voor bunkers van de bezetters
en werd het een lange tijd gebruikt als
noodwoning in het dorp. Na de oorlog
was familie Vos de eerste in bevrijd Nederland die weer een nieuw strandpaviljoen

bouwde. De afgelopen jaren heeft Strandpaviljoen Vos zich steeds meer toegelegd
op het serveren van huisgemaakte producten. Van brownies tot tapenades, alles wordt
voor u tot in de puntjes op smaak gebracht.
Naast goede koffie met lekkere zoetigheden, serveren wij ook een uitgebreide lunch
en verschillende borrelhapjes. Voor het diner bieden wij een brede keus van vlees, vis
en vegetarisch.
Kunstmenu/drankje(s) Culinaire kunsttoer
Zondag 3 september
Visdrieluik (alleen tijdens diner)
€19,75
Zalm, kabeljauw en een gamba spies. Dit
wordt geserveerd met groenten en friet.
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Albert Kramer
Beeldhouwer uit Rotterdam
In en rondom Vos
kramer-kunstwerken.nl

Beeldhouwer Albert Kramer van idee
tot ontwerp en uitvoering. Vormgeving
d.m.v. snijden in schuim, afwerking met
gewapend kunsthars. Mensen en dieren
zijn in beweging, hebben een richting en
kunnen daarmee betekenis geven aan
een situatie. Sinds 2000 geeft Albert Kramer ze gestileerd vorm. Die vormgeving
is kenmerkend. De vorm van het moment
in de beweging stelt hem in staat een actie te verbeelden. Soms een reactie op een

tweede of derde beeld. Sommige werken
gaan over het dier zelf. Wat maakt een vorm
een dier. Wanneer is een vorm aaibaar en
wat kan er allemaal weggelaten worden
zodat we er geen dier meer in kunnen herkennen. Hoogtepunten in zijn werk zijn o.a.
de Kraanvogel in Lekkerkerk, de Dans der
Schepselen in Gemonde en Viss’n in Breskens. Zijn specialisatie is kunst en speelkunst in de openbare ruimte. Zijn inkomsten
verwerft hij voornamelijk uit opdrachten.

......................................................................................................

Activiteiten en optredens bij Vos

Exposities kunstwerken
Albert Kramer
1 t/m 17 september - Openingstijden paviljoen, in en rondom het paviljoen.

Kunsteducatie Voortgezet onderwijs
Regius College Schagen
1 t/m 17 september - Openingstijden paviljoen. Beeldende kunst, “kiekkastjes”. Zie
pagina 2 - www.regiuscollege.nl.
Culinaire Kunsttoer
De 10 strandpaviljoens
zondag 3 september - Zie paviljoeninfo.
Korendag
Accoord
zondag 10 september 12:45 tot 13:10
Tijdens de Korendag zullen bij de paviljoens
koren optreden. Het KeetKoor vormt het
verbindende koor.
Accoord - Gemengd koor Accoord bestaat uit
36 enthousiaste en goedgestemde zangers
en zangeressen verdeeld over vier stemgroepen. Informeel maar zeer vakkundig geleid
door Gerrit van der Belt. De leden zijn allen afkomstig uit de regio Schagen. Wij zingen voornamelijk uit 3- of 4-stemmige wereldliederen
en volkswijsjes. Meestal a-capella maar ook
begeleid door instrumenten en/of percussie.
kooraccoord.wordpress.com

Regius College

Accoord

HET SPEELT met WAT & HOE

Dag van het Theater
HET SPEELT met WAT & HOE
zondag 17 september 16:15 tot 16:30
WAT & HOE is een fysieke voorstelling met
gebruik van tekst. Vier jonge mensen gaan bij
elkaar op zoek naar liefde, aandacht en erkenning. Hoe doe je dat zonder gebruiksaanwijzing? En wat als je verdwaalt? Spelers: Annabelle Adams, Suzan Doodeman, Tabor Idema,
Britt van de Kraak. Coaching: Rick Dros. De
preview bij Ku(n)stroute Zijpe aan Zee duurt
ongeveer 15 minuten. De gehele voorstelling
zal 45 minuten duren en is omstreeks oktober
gereed. HET SPEELT deelt expertise op het gebied van acteren; acteertrainingen aan groepen; auditietrainingen voor theaterscholen;
regie van grote en kleine voorstellingen; theaterschrijven; leerbedrijf voor theatermensen
met ambitie. www.hetspeelt.nl

Strandpaviljoen Vos
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De Toko - Callantsoog
Strandpaviljoen De Toko
Callantsoog

Strandslag 12, dorpsplein - dagelijks vanaf 10:00 uur geopend
strandpaviljoendetoko.nl
Strandpaviljoen de Toko is een “echte”
strandtent met een no nonsense mentaliteit.

Het strandpaviljoen is dagelijks vanaf 10:00
uur geopend en is bereikbaar via de trap bij
het Dorpsplein Callantsoog.

Kunstmenu/drankje(s) Culinaire kunsttoer
Zondag 3 september
Broodje Hendrike Huijsmans
€ 6,50

......................................................................................................

Hendrike Huijsmans
Beeldend Kunstenaar uit Wolphaartsdijk
In en rondom De Toko
hendrikehuijsmans.nl

Vrije organische vormen die groeiend
een weg zoeken boeien Hendrike Huijsmans mateloos. Vooral in haar vrije werk
is dit duidelijk te zien. Haar beelden hebben altijd een open karakter en suggereren beweging. Vorm is voor haar van het
allergrootste belang. Kenmerkend zijn
de duidelijke strakke, vloeiende lijnvoering en het gebruik van heldere kleuren.
Graag werkt Hendrike Huijsmans met
glas, staal en polyester. Het werk is bijna

altijd kleurrijk, heeft een royaal formaat
en een positieve uitstraling. Graag maakt
Hendrike vrij werk maar zij werkt ook in opdracht. Haar werkplaats en atelier zijn gevestigd in het Zeeuwse Wolphaartsdijk.

......................................................................................................

Activiteiten en optredens bij De Toko

Exposities kunstwerken
Hendrike Huijsmans
1 t/m 17 september - Openingstijden paviljoen, in en rondom het paviljoen.

Kunsteducatie Voortgezet onderwijs
Regius College Schagen
1 t/m 17 september - Openingstijden paviljoen. Beeldende kunst, “kiekkastjes”. Zie
pagina 2 - www.regiuscollege.nl.
Culinaire Kunsttoer
De 10 strandpaviljoens
zondag 3 september - Zie paviljoeninfo.
Kunsteducatie Basisonderwijs
Basisscholen gemeente Schagen
5, 7, 8, 11, 12, 13 en 14 september - Kunstestafette, beeldend en theater. Zie pagina 2.

Regius College

Regius College

Regius College
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Korendag
Popkoor Elan Callantsoog
zondag 10 september 13:30 tot 13:55
Tijdens de Korendag zullen bij de paviljoens
koren optreden. Het KeetKoor vormt het
verbindende koor.
Popkoor Elan Callantsoog - Popkoor Elan
Callantsoog bestaat sinds maart 2015 en
zingt meerstemmige popliedjes uit de jaren
60 tot heden. Het super gezellige koor heeft
36 leden en oefent elke woensdagavond
van 19.30 tot 21.30 in Dorpshuis De Kolfweid
in Callantsoog. André Jansen (dirigent).
www.koorcompany.nl

Dag van het Theater
HET SPEELT met WAT & HOE
zondag 17 september 17:30 tot 17:45
WAT & HOE is een fysieke voorstelling met
gebruik van tekst. Vier jonge mensen gaan
bij elkaar op zoek naar liefde, aandacht
en erkenning. Hoe doe je dat zonder gebruiksaanwijzing? En wat als je verdwaalt?
Spelers: Annabelle Adams, Suzan Doodeman, Tabor Idema, Britt van de Kraak.
Coaching: Rick Dros. De preview bij Ku(n)
stroute Zijpe aan Zee duurt ongeveer 15
minuten. De gehele voorstelling zal 45 minuten duren en is omstreeks oktober gereed.
HET SPEELT deelt expertise op het gebied
van acteren; acteertrainingen aan groepen;
Auditietrainingen voor theaterscholen; regie van grote en kleine voorstellingen; theaterschrijven; leerbedrijf voor theatermensen met ambitie. www.hetspeelt.nl

KeetKoor

Popkoor Elan

De Scheepsjongens van Bontekoe - onderdeel Kunsteducatie Basisonderwijs gemeente Schagen

De Scheepsjongens van Bontekoe - onderdeel Kunsteducatie Basisonderwijs gemeente Schagen

Woest - Callantsoog
Strandpaviljoen Woest
Callantsoog

Strandslag 13, Kiefteglop - Dagelijks vanaf 10:00 uur geopend (365 dagen per jaar)
woest.nu
Bis Bald Bis woest!
Tot Gauw Tot woest!
Eten en Drinken aan zee

Kunstmenu/drankje(s) Culinaire kunsttoer
Zondag 3 september
Gerecht “Merel Holleboom”

......................................................................................................

Merel Holleboom
Beeldend Kunstenaar uit Nijmegen
In en rondom Woest
www.merelholleboom.nl

Merel Holleboom maakt ruimtelijk
werk, bewegende beelden en installaties met een constructief en monumentaal uiterlijk, hoofdzakelijk van metaal
en hout. Haar kunstwerken dagen de
bezoeker uit om letterlijk in beweging
te komen en de werken aan te raken, in
beweging te zetten of er zelf een deel
van te worden.
Merel Holleboom houdt van ‘interactieve’
beweging, zoals bij twee dansende figuren,
een draaiend wiel dat een ander wiel aandraait, harde wind die boomtoppen ombuigen, actie is reactie. Zij is ook nieuwsgierig

naar ‘fysiek onzichtbare’ beweging, dat wat
mensen beweegt dingen wel of niet te doen,
innerlijke processen of globale veranderingen in de wereld. Zij probeert in haar werk
de toeschouwers met een beetje humor en
spel letterlijk in aanraking en beweging te
laten komen met serieuze zaken in onze
samenleving. Zij daagt en nodigt iedereen
uit deel te nemen in ‘haar wereld’ die stukjes van ‘onze wereld’ reflecteert. Naast vele
tentoonstellingen en kunstroutes in binnen
en buitenland, heeft zij ook een aantal ‘community art’ projecten gedaan en werken in
opdracht gemaakt.

......................................................................................................

Activiteiten en optredens bij Woest

Exposities kunstwerken
Merel Holleboom
1 t/m 17 september - Openingstijden paviljoen, in en rondom het paviljoen.

Kunsteducatie Voortgezet onderwijs
Regius College Schagen
1 t/m 17 september - Openingstijden paviljoen. Beeldende kunst, “kiekkastjes”. Zie
pagina 2 - www.regiuscollege.nl.
Culinaire Kunsttoer
De 10 strandpaviljoens
zondag 3 september - Zie paviljoeninfo.
Korendag
Gemengd koor Cantabile
zondag 10 september 14:15 tot 14:40
Tijdens de Korendag zullen bij de paviljoens
koren optreden. Het KeetKoor vormt het
verbindende koor.
Gemengd koor Cantabile - Gemengd koor
Cantabile heeft 42 leden en zingt onder leiding van Gerrit van de Belt. Het koor heeft
een gevarieerd repertoire, bestaande uit
evergreens, wereldmuziek en musicalliedjes. De muzikale begeleiding is in handen
van Frank Visser, vaste pianist bij Cantabile.
gemengd-koor-cantabile-schagen.nl

Cantabile

Avond van de Dans
Balletschool Schagen met
Aarde(n), Wie volgt, Alleen samen, Retrospective, Liever later en Welcome home
vrijdag 15 september 19:30 tot 20:30
Contemporary en Jazz. Balletschool Schagen laat op de Avond van de Dans een aantal choreografieën uit de voorstelling Drift
van hun dansgroep Pardans zien. In de choreografieën laten de dansers verschillende
kanten van zichzelf en van de dans zien.
Dansers: Tien danseressen van Pardans en
in Aarde(n) nog tien jongere danseressen
van de projectgroep Jong Pardans. Choreografen: Jantine Nierop, Karen Schoonheim,
Andrea Tesselaar en Jaimy Hermans.
Balletschool Schagen is al 45 jaar een begrip in Schagen. Nog steeds vind je daar
veel dansplezier en kwalitatief zeer goede
danslessen door docenten, die zich blijven
ontwikkelen. Voor fanatieke en/of getalenteerde balletleerlingen heeft de balletschool
extra technieklessen. Daarnaast kunnen leerlingen worden gevraagd voor de dansgroep
Pardans die optredens verzorgt. Ook zijn er
mogelijkheden voor peuter- en kleuterdans,
ballet, jazz, contemporary, yogadans en
vanaf komend seizoen ook voor commercial
pop en all stylz. www.balletschoolschagen.nl

Avond van de Dans
Balletschool Heerhugowaard
met “Catwalk Criminal” en “One”
vrijdag 15 september 19:30 tot 20:30
Jazz en Tapdans. Balletschool Heerhugowaard neemt deel aan de Avond van de
Dans met haar jongste selectiegroep. Twaalf
dansers (9-13 jaar) uit de groep Purper. Choreografen: Eefke Heitbrink en Quendell Amstelveen (gastchoreograaf).
Balletschool Heerhugowaard is hét adres
voor kwalitatieve en persoonlijke danslessen, onder leiding van gediplomeerde docenten. Behalve voor klassiek ballet kun je bij
hen terecht voor peuterdans en kleuterdans,
dansmix, jazz en moderne dans, streetdance,
tapdans en mannendans. In alle lessen werk
je aan je conditie, aan spierkracht én aan een
mooie houding. Lessen zijn er voor jong én
oud. Pilates is inmiddels een groot onderdeel van het lesaanbod voor volwassenen.
Voor leerlingen die meer kunnen en willen
zijn er selectiegroepen.
www.balletschoolheerhugowaard.nl

Dag van het Theater
Jeugdtheaterschool Schagen
met STRAND!
zondag 17 september 15:45 tot 16:07
Speciaal voor Ku(n)stroute Zijpe aan
Zee is uit het leerlingenbestand van de
Jeugdtheaterschool een zestal gedreven
en enthousiaste spelers geselecteerd. In
een tijdsbestek van tien dagen voorafgaand aan de Theaterdag maken zij locatietheater over het thema strand.
In de regie wordt gebruik gemaakt van
een open maakproces, waarbij ook de
spelers vanuit persoonlijk materiaal bijdragen aan het concept en de uiteindelijke voorstelling. Uitgangspunt is een
voorstelling op het strand, in het zand,
met de nadruk op beweging en weinig tekst. Spelers: Dianne Klinkenberg,
Kim Praat, Jasmijn de Jager, Thomas van
den Berg, Vera Runia en Merel Nannes.
Regie: Leonie Rokenbrand.
www.jeugdtheaterschoolschagen.nl

Balletschool Schagen - Fotograaf Sem Lingerak

Balletschool Heerhugowaard

Jeugdtheaterschool Schagen

7

De Strandtent - Callantsoog
De Strandtent
Callantsoog

Strandslag 13, Kiefteglop 2 - Dagelijks vanaf 10:00 uur geopend
destrandtent.nl
Sinds de jaren 70 van de vorige eeuw is
‘De Strandtent’ een begrip in Callantsoog. Iedere zomer werden de onderdelen naar het strand vervoerd waar, onder
toezicht van menig wandelaar, het paviljoen zich weer vormde naar de vertrouwde basis om uit te kijken over de zee, uit
te rusten met een drankje en een ijsje of
de honger te stillen met een patatje. Op
deze manier hebbben al vele generaties
de zon in de zee zien zakken, of de golven tegen de palen voelen beuken gedurende de woelige momenten van een
echte zomerstorm.
In 2007 zijn Alex en Isabel in het avontuur van
een strandpaviljoen gestapt. Het strandleven zat hen in het bloed. Niet alleen waren
zij voorheen met de kinderen regelmatig op

het strand en in de golven te vinden, maar
ook familieleden hebben in de jaren 30 van
de vorige eeuw al een strandbedrijf gehad,
zo bleek.
Sinds 2010 is ‘De Strandtent’ het eerste officiële jaarrond paviljoen in Callantsoog. Het
niet alleen meer een plek voor de zomer,
maar juist ook een plek om in de winter van
het strand te kunnen genieten terwijl de
wind om het paviljoen jaagt en er binnen
genoten kan worden van temperamentvolle tapas. Dit alles in combinatie met de
gezelligheid die het paviljoen al decennia lang heeft weten vast te houden, een
warme kachel en de kunstwerken van kunstenares Kimo. Haar kunstwerken zijn er zowel als vaste onderdelen van het paviljoen,
als wisselende stukken die door toeristen

kunnen worden meegenomen als herinnering aan een heerlijke vakantie.
‘De Strandtent’ is een plek waar families en
vrienden elkaar onder het genot van een
hapje of drankje treffen, waar collega’s nader tot elkaar komen en waar generaties samen weer even ontdekken hoe het is om als
kind te genieten van de tijd en rust die het
strand kan bieden. En waar de bubbel van
rust, liefde en vakantie nog steeds fier rond
zweeft op een zomers briesje, glinsterend
in de rijke kleuren van de zomerzon.
Kunstmenu/drankje(s) Culinaire kunsttoer
Zondag 3 september
Cocktail Yellow over red € 5,Red with a white dot
€ 5,Pasta Picasso
€ 12,-

......................................................................................................

Cobi Dierikx
Beeldend Kunstenaar uit Hoorn
In en rondom De Strandtent
cobidierikx.nl

Beeldend kunstenaar Cobi Dierikx toont
de kracht van staal. Abstracte vormgeving contrasterend in een natuurlijke
omgeving. Staal geeft een andere blik op
de natuur en de natuur een andere blik
op staal door middel van de overeenkomst van het kijken. Met haar beelden
onderzoekt zij de mogelijkheid deze te
integreren op de plek waar ze geplaatst
worden. Haar beelden hebben dikwijls
een open structuur, zodat het object het
achterliggende gebied er bij betrekt.
Licht en schaduw spelen hierbij een belangrijke rol.

Oplichten, lichter voelen, schitteren, verlichten, zonsopgang, brekende golven,
schittering, goed voelen, dag en nacht,
ochtendgloren, nieuw tijdperk, bakens,
vuurtoren, toekomst, licht en duisternis,
spel licht en schaduw, doorlichten en zonne-energie zijn o.a. woorden/woordspelingen die terug te zien zijn in het werk van
Cobi Dierikx. In sommige van haar werken
is daadwerkelijk licht toegevoegd d.m.v.
zonne/energie. Doorkijkjes, schittering
en beleving als men naar kunst kijkt, past
Cobi Dierikx toe en vindt zij belangrijk in
haar kunstwerken.

Ingerid Opstelten
Beeldend Kunstenaar uit Alkmaar
ingeridopstelten.nl
Bij De Strandtent is ook werk te vinden van
Ingerid Opstelten. Zij is een van de begeleidende kunstenaars van het basisscholenproject. Ingerid Opstelten laat zich in haar
werk leiden door het uitgangspunt dat wat
fysiek zichtbaar is van de mens slechts als
drager dient. Wat de mens beweegt; zijn ‘innerlijk’, laat zich moeilijker vangen. In deze
maatschappij worden we overspoeld door
visuele informatie, hierdoor zijn we al meer
geneigd oppervlakkig te kijken.

......................................................................................................

Activiteiten en optredens bij De Strandtent

1 t/m 17 september
Exposities kunstwerken
Cobi Dierikx en Ingerid Opstelten - Openingstijden paviljoen, in en rondom het paviljoen
Kunsteducatie Voortgezet onderwijs
Regius College Schagen
1 t/m 17 september - Openingstijden paviljoen. Beeldende kunst, “kiekkastjes”. Zie
pagina 2 - www.regiuscollege.nl.
Literatuur en Poëzie
Boekhandel Plukker
1 t/m 17 september - In het paviljoen is
een boekenhoek ingericht door Boekhandel Plukker, met literatuur en poëzie over
Zee en Strand. Openingstijden paviljoen.
www.boekhandelplukker.nl.
Culinaire Kunsttoer
De 10 strandpaviljoens
zondag 3 september - Zie paviljoeninfo.

Ritmisch Koor ‘t Zand
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Poëzie en Gedichten
Dichtduo Kleine
zondag 3 september 14:00 tot 14:30
en 15:30 tot 16:00 - Pieter en Klaas Kleine
zijn twee dichtende broers. Samen schreven
zij hun succesvolle debuutbundel “Morgen
gaan we rijmen, wij zijn de gebroeders Pieter & Klaas Kleine”. Met hun onconventionele
dichtstijl halen ze allerlei onderwerpen aan
die in de dichtkunst doorgaans onderbelicht blijven. Dit jonge talentvolle tweetal
probeert op ludieke wijze een doorbraak te
forceren in de gestagneerde dichterswereld.
Pieter is als bedrijfseconoom thuis in cijfers
en letters, terwijl Klaas veel inspiratie opdoet
op de middelbare school waar hij doceert.
Bereid jezelf voor op een onvoorspelbaar, afwisselend en soms diepgaand taalavontuur!
Een serieuze boventoon wordt afgewisseld
met vunzigheid. Dat wordt lachen!! Vrije inen uitloop. www.dichtduokleine.nl

Tweeluik zang,dans,vertelconcert
Als ik de Zee maar zie
vrijdag 8 september 20:00 tot 21:40
€ 15,00 p.p. (aan kassa of reserveren via:
alsikdezeemaarzie.nl). In het eerste deel brengt
danseres/zangeres Fleur Jagt samen met
saxofonist/pianist Victor Posch een bijzondere
combinatie van zang, dans, verhalen en uiteraard sax. De rode draad is het verhaal over een
oude visser en een danseres. Over het verlangen naar het onbekende en het najagen van
dromen. In het tweede deel brengen zangeres Helen Botman en singer-songwriter Peter
van Vleuten een vertelconcert waarin de zee
het thema vormt: over vocale verleidingen,
omzwervingen en de koers naar huis. Met een
getijdenstroom van tweestemmige zang omlijsten Botman en Van Vleuten de verhalen die
aanspoelen langs hun muzikale vloedlijn.

Korendag
Ritmisch Koor ‘t Zand
zondag 10 september 14:40 tot 15:05
Tijdens de Korendag zullen bij de paviljoens
koren optreden. Het KeetKoor vormt het verbindende koor.
Ritmisch Koor ‘t Zand - Het Ritmisch Koor is
één van de koren van de RK kerk van ‘t Zand.
Het koor heeft 30 a 40 leden en zingt maandelijks in de kerk de mis op zaterdag of zondag.
Soms treden zij ook buiten de kerkmuren. Het
koor zingt voornamelijk populaire nummers
van de afgelopen jaren. Te denken valt aan
liedjes van Barbra Streisand, Elvis Presley, Boudewijn de Groot en -in het algemeen- film- en
musicalnummers. Gerrit van der Belt (dirigent)
en Frank Visser (pianist). Samenzang van drie
koren van 15:05 tot 15:15: Ritmisch Koor ’t
Zand, Gemengd koor Cantabile en Accoord.

Kunsteducatie Basisonderwijs
Basisscholen gemeente Schagen
5, 7, 8, 11, 12, 13 en 14 september - Kunstestafette, beeldend en theater. Zie pagina 2.

Muziek - viool en accordeon
Zoë Veldt en Frans Oud
zaterdag 16 september 15:30 tot 16:00
en 16:30 tot 17:00 - Vader en dochter nemen je mee op een muzikale reis. Klezmer, Balkan, Ierse en Zuid-Amerikaanse muziek.

Zoë Veldt en Frans Oud

Dag van het Theater
Toneelvereniging OZOS met
‘t Anzoek - zondag 17 september 15:00 tot
15:30 - Zie pagina 11. Spelers: Dirk Schenk,
Babette Groot en Klaasjan Bak. Regie: Peter
van de Wiel. www.toneelverenigingozos.nl

Als ik de zee maar zie. Fotograaf - Jessica Heetebrij

Zilte Zucht - Callantsoog
Strandpaviljoen Zilte Zucht
Callantsoog

Strandslag 13, Kiefteglop - openingstijden afhankelijk van het weer (zie vlag)
facebook
Op het rustige Zuidstrand van Callantsoog staat strandpaviljoen ‘Zilte Zucht’
waar het heerlijk vertoeven is.
Eten met de voeten in het zand of op het
beschut terras. Smakelijke lunches en diners geserveerd in een relaxte sfeer met
uitzicht over het ruime rustige strand
waarbij je je bijna in het buitenland waant.
Bij strandopgang Kiefteglop over het duin
links en dan 400 meter langs de branding.
Eenmaal geweest dan blijf je komen. Tot
ziens bij het kleinste strandpaviljoen van
Callantsoog.
Kunstmenu/drankje(s) Culinaire kunsttoer
Zondag 3 september
Warme geitenkaas maaltijdsalade € 12.50
Pasta met Aziatische toets gegrilde
gamba’s met frisse zomersalade
€ 14,00

......................................................................................................

Ni-el
Beeldhouwer uit Bleiswijk
In en rondom Zilte Zucht
ni-el.nl

Ni-el is een beeldhouwer uit Bleiswijk.
Zijn werk wordt getypeerd door enerzijds het materiaal; hout, anderzijds
door de eenvoud van lijn. Zijn werk
gaat over vrouwen.
Vrouwen vindt hij het mooiste en meest
intrigerend op deze aardkloot. Hij kijkt
graag naar hen. De vormen, de verhoudingen, hij kan er geen genoeg van krijgen. Ook ‘nature’ zoals de Engelsen het
karakter treffend omschrijven, fascineert
hem. Hoe vrouwen denken, dingen doen
en waarom. Kortom: hoe zij in het leven
staan. Dit is de basis van al zijn beelden.
Hij houdt van ‘woman and their nature’.

......................................................................................................

Activiteiten en optredens bij Zilte Zucht

Exposities kunstwerken
Ni-el
1 t/m 17 september - Openingstijden paviljoen, in en rondom het paviljoen.

Dag van het Theater
HET SPEELT met WAT & HOE
zondag 17 september 14:00 tot 14:15
Een fysieke voorstelling met gebruik van tekst.
Vier jonge mensen gaan bij elkaar op zoek
naar liefde, aandacht en erkenning. Hoe doe
je dat zonder gebruiksaanwijzing? En wat als
je verdwaalt? Spelers: Annabelle Adams, Suzan
Doodeman, Tabor Idema, Britt van de Kraak.
Coaching: Rick Dros. De preview bij Ku(n)stroute Zijpe aan Zee duurt ongeveer 15 minuten.
De gehele voorstelling zal 45 minuten duren en
is omstreeks oktober gereed. HET SPEELT deelt
expertise op het gebied van acteren; acteertrainingen aan groepen; auditietrainingen voor
theaterscholen; regie van grote en kleine voorstellingen; theaterschrijven; leerbedrijf voor
theatermensen met ambitie. www.hetspeelt.nl

Culinaire Kunsttoer
De 10 strandpaviljoens
zondag 3 september - Zie paviljoeninfo.
Korendag
KeetKoor
zondag 10 september 15:25 tot 15:40
Tijdens de Korendag zullen bij de paviljoens
koren optreden. Het KeetKoor vormt het
verbindende koor. Het KeetKoor bestaat uit
7 sopranen, 6 alten, 4 tenoren en 3 bassen.
Samen met dirigente Marianne Manshanden, vormen deze eenentwintig mensen uit
Groote Keeten e.o. een hechte groep sinds
2006. Het repertoire bestaat uit een weloverwogen mix van Nederlands- en Engelstalige
liederen, van serieuze ballads tot cabareteske liedjes, van eenstemmige meezingers tot
vierstemmige a capella. Voor het koor is het
hoofdzaak dat zowel koorleden als publiek
er plezier in hebben. www.keetkoor.nl

KeetKoor

HET SPEELT met WAT&HOE
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Noord - Sint Maartenszee
Strandpaviljoen Noord
Sint Maartenszee

Strandslag 14, Burgemeester Breebaartweg - Dagelijks vanaf 9:00 uur geopend
stmzee.nl
Verstopt achter een natuurgebied en de
duinen, op het prachtige brede strand
van Sint Maartenszee vindt u twee gezellige strandpaviljoens, Strandpaviljoen
Noord en Strandpaviljoen New-Zuid.
Strandpaviloen NOORD opent zomers
haar deuren voor iedereen die van lekker eten, rust en zonnige sferen houdt.
U kunt hier genieten van een heerlijke
lunch, een werelds diner of gewoon een
lekkere snack. Dit alles met een prachtig
uitzicht op de Noordzee. Nieuw dit jaar is
dat er ook de mogelijkheid bestaat te ontbijten op het paviljoen! Ontbijten op het
strand. Mooier kan je dag niet beginnen...
vanaf 9:00 uur op Strandpaviljoen NOORD!

Kunstmenu/drankje(s) Culinaire kunsttoer
Zondag 3 september
3 Gangen verrassingsmenu met producten
uit het seizoen.

......................................................................................................

Leo Gerritsen
3D Kunstenaar uit Overasselt
In en rondom Strandpaviljoen Noord
leogerritsen.eu

Leo Gerritsen is 3D kunstenaar en maakt
architectonische objecten uit cortenstaal,
geschikt voor bewoning door vogels.
Het bouwen van vogelhuizen is uitdagend
en bezielend werk. Het is architectuur op
kleine schaal, architectuur voor in de achtertuin, vogelhuisvesting op niveau. Ieder
huisje is immers een uniek en een autonoom kunstwerk, dat met veel respect voor
eventuele gebruikers tot stand komt. Ieder
huisje wordt ontworpen en met liefde voor
de natuur gebouwd. Maar toch is het wel of
niet bewoond worden niet zijn belangrijkste
uitgangspunt. Het vogelhuisje dient als een

voertuig van de geest van Leo Gerritsen.
Het vogelhuisje heeft voor hem een functie als drager en aanjager van het scheppingsproces. En zo ontstaan de kunstwerken, die een eigenzinnige mix vormen
tussen autonome kunst, mini-architectuur
en een functioneel object. Spannend is
het wel in het voorjaar. Gaat er bewoning
plaatsvinden of blijft het `gewoon` een
object in de tuin? Vliegen de gebruikers af
en aan, of blijft de esthetische kwaliteit de
boventoon voeren? Wordt het functioneel,
of blijft het op zich staande kunst? Je blijft
kijken, naar die vogelhuisjes!

......................................................................................................

Activiteiten en optredens bij Noord

Exposities kunstwerken
Leo Gerritsen
1 t/m 17 september - Openingstijden paviljoen, in en rondom het paviljoen.

Vliegerdemonstratie
Team Fryske Draeken
zaterdag 2 september 12:00 tot avond
Diverse vliegers sieren de lucht van
Sint Maartenszee. www.fryskedraeken.nl

Team Fryske Draeken

FARAYI

Jet en Eef. Fotograaf: M. Verwindt
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Kampvuurconcert
Diverse artiesten en bands
zaterdag 2 september 19:30 tot 22:00
Bij het kampvuurkunstwerk van Cobi Dierikix
FARAYI - Een West Afrikaanse percussie band
genaamd: FARAYI dat betekent genieten! De
enthousiaste bandleden zijn: Rob, René, Robbert, Monique, Yvonne, Yvonne, Elles en Inge
Jet en Eef - Jaren 60 muziek en ballads. Een
feest van herkenning voor velen mensen.
Facebook onder Jet en Eef.
Zoet! - De smaak van: Zoet! Zoet! geeft je
het hele jaar lang de lentekriebels. De band
speelt popmuziek uit de jaren ’60 tot heden,
akoestisch met een eigen sausje. Prachtige
luisterliedjes maar ook Guilty-Pleasures zullen voorbijkomen. Met gitaar (Chiel Schilder),
piano (Shanice v.d. Fluit) en zang (Jonne v.d.
Hoek en Noortje Pater) als basis, is dit fleurige
gezelschap ideaal voor op terrassen, feesten
en partijen. www.zoet.band
Het Wildrijk Ensemble - Het uit Sint Maartensvlotbrug afkomstige duo Leo van der Leden (piano/zang) en Paul Scholder (trompet) vormen
de basis van Het Wildrijk Ensemble dat met
aanvulling in ritme en zang een speciaal voor
dit project samengesteld programma speelt. In
ieder geval spelen zij “S.T.M.Sea”, een nummer
van Leo dat hij voor het prachtige strand van
Sint Maartenszee componeerde en “The Class
Off ” (het mooiste lied over de zonsondergang
van ex-Eagles Bernie Leadon). Jawel, het programma is geïnspireerd op zonsondergang en
vuur. Lekker hangen en swingen.

Culinaire Kunsttoer
De 10 strandpaviljoens
zondag 3 september - Zie paviljoeninfo.

Zoet!

Leo van der Leden en Paul Scholder

Jeugdtheaterschool Schagen

Korendag
KeetKoor
zondag 10 september 16:15 tot 16:40
Tijdens de Korendag zullen bij de paviljoens
koren optreden. Het KeetKoor vormt het
verbindende koor. KeetKoor - Het KeetKoor
heeft 21 leden en zingt Nederlands- en
Engelstalige liederen o.l.v. Marianne Manshanden. Zie pagina 9. www.keetkoor.nl
Dag van het Theater
Jeugdtheaterschool Schagen met
STRAND! - zondag 17 september 13:00 tot
13:22 - Speciaal voor Ku(n)stroute Zijpe
aan Zee is uit het leerlingenbestand van
de Jeugdtheaterschool een zestal gedreven en enthousiaste spelers geselecteerd.
In een tijdsbestek van tien dagen voorafgaand aan de Theaterdag maken zij locatietheater over het thema strand. In de regie wordt gebruik gemaakt van een open
maakproces, waarbij ook de spelers vanuit persoonlijk materiaal bijdragen aan
het concept en de uiteindelijke voorstelling. Uitgangspunt is een voorstelling op
het strand, in het zand, met de nadruk op
beweging en weinig tekst.
Spelers: Dianne Klinkenberg, Kim Praat, Jasmijn de Jager, Thomas van den Berg, Vera
Runia en Merel Nannes. Regie: Leonie Rokenbrand. www.jeugdtheaterschoolschagen.nl

New-Zuid - Sint Maartenszee
Strandpaviljoen New-Zuid
Sint Maartenszee

Strandslag 15, Burgemeester Breebaartweg - Dagelijks vanaf 10:00 uur geopend
stmzee.nl
Verstopt achter een natuurgebied en de
duinen, op het prachtige brede strand
van Sint Maartenszee vindt u twee gezellige strandpaviljoens, Strandpaviljoen
Noord en Strandpaviljoen New-Zuid.
Strandpaviljoen New-Zuid biedt Zowel in
de zomer als in de winter van mogelijkheden. Op het menu staan verrukkelijke
gerechten, smakelijke wijnen en lekkere
toetjes die wisselen met het seizoen. Het
paviljoen beschikt over een aparte feest/vergaderzaal met eigen terras, bar en
open keuken. Wat ons betreft de perfecte plek voor een spetterend feest of
evenement tot wel 400 personen! TROUWEN aan het mooiste stukje STRAND Voor
een ROMANTISCHE en ONVERGETELIJKE
dag. Komt u een keer bij ons langs voor een
persoonlijk gesprek?

Kunstmenu/drankje(s) Culinaire kunsttoer
Zondag 3 september
3 Gangen verrassingsmenu met producten
uit het seizoen.

......................................................................................................

SLeM/Bruno Doedens gevestigd in Amsterdam
Rikke Munkholm Laursen gevestigd in Toscana
In en rondom Strandpaviljoen New-Zuid
slem.org - rikkemunkholmlaursen.com

SLeM - Fotograaf: Floris Leeuwenberg

Rikke Munkholm Laursen - Zandgezichten

SLeM - Stichting Landschapstheater en Meer
– maakt het alledaagse ongewoon en schept
zo ruimte voor verbeelding en verwondering. SLeM onderzoekt hoe kunst een landschap kan vormen en vervormen. Door natuurkrachten, maar vooral ook door mensen
en met mensen. Op deze wijze jaagt ze zowel
culturele als sociale processen aan. SleM opereert op het snijvlak van landschapsarchitectuur, locatietheater, beeldende kunst en film.
Nieuwe tijdelijke landschappen krijgen vorm
door de inbreng en de confrontatie van deze
disciplines. Het alledaagse wordt verrijkt en
vertraagd, opgeladen en vervreemd. Het
landschap wordt een plek met een verhaal en
een geheugen. Het publiek is deelnemer en
toeschouwer tegelijk. Proces en resultaat zijn
gelijkwaardig. SLeM wordt geleid door landschapsarchitect-kunstenaar Bruno Doedens.
LETSDANCE – Bruno Doedens / SLeM
Wij zijn natuur, al lijken we dit te zijn vergeten, bewust of onbewust. We staan er niet

boven, niet onder, we zijn met elkaar verbonden. Zoals de natuur afhankelijk is van
de grillen van de mens, is de mens afhankelijk van de grillen van de natuur. Het tijdelijk
landschap van honderd dubbelbollen symboliseert die onderlinge, kwetsbare afhankelijkheid. Het is een complexe relatie, soms
ontroerend, soms ongenaakbaar. Net als
in een dans stoten we elkaar af en trekken
we elkaar aan, we spelen en vechten, maar
altijd in het besef dat we elkaar nodig hebben. It takes two to tango.
Rikke Munkholm Laursen is opgegroeid in
Denemarken en werkt al meer dan twintig jaar
in Toscana. Met haar artistieke achtergrond
van tekenen & schilderen werd ze geïnspireerd
door de natuurlijke materialen leem en klei in
het Toscaanse landschap. Met deze materialen
brengt ze de essentie en schoonheid van de
Scandinavische en Italiaanse cultuur samen.
Ze combineert de eenvoud van het noorden

in haar vormentaal met de warme rijkdom
van de Italiaanse natuurlijke materialen. Rikke
gelooft in de kracht van de menselijke energie
en de positieve intenties van iedereen. Haar
karakteristieke ‘gezichten’ hebben een bepaalde abstractie waarin iedereen zich herkent en
belangrijker nog, zichzelf daardoor verbonden
voelt met het grotere natuurlijke eco-systeem
waarvan we allemaal deel uitmaken.
ZANDGEZICHTEN
Sinds kort experimenteert ze in samenwerking
met SLeM ook met zand (Sabbia), als een derde
materiaal in haar werk. De zandgezichten van
enkele meters groot worden op locatie gemaakt en zijn vanaf het begin onderhevig aan
de krachten van de natuur. Voor slechts een beperkte tijd zijn ze onlosmakelijk onderdeel van
het altijd in beweging zijnde kustlandschap.
Deze transformatieve kwaliteit creëert een
nieuwe poëtische laag. De tijdelijke beelden lijken te ontstaan én al weer te verdwijnen voor
dat je ze bewust hebt kunnen ervaren.

......................................................................................................

Activiteiten en optredens bij New-Zuid
Opening (openbare wandeltocht)
Ku(n)stroute Zijpe aan Zee
vrijdag 1 september 19:15 tot 21:15
Verschillende optredens langs de Burgemeester Breebaartweg (Buiten**** zie pagina 14)
van o.a. onderstaande artiesten/kunstenaars:
Diverse kunstwerken - Beeldende kunst
Van diverse deelnemende kunstenaars
KeetKoor - Zang Nederlands- en Engelstalige liederen o.l.v. Marianne Manshanden
Colet Nierop - Muziek Harp
Dichtduo Kleine - Poëzie Voordracht
Tadam! - Zang Koor met Wereldmuziek
STUDIO nh - Theater Fragment uit De Beer
van Tsjechov, Peter van de Wiel en Rob Hoed
Team Fryske Draeken - Demonstratie
Diverse vliegers sieren de lucht
Ballet en Dansstudio Chantal - Dans Diverse dansstijlen. balletendansstudio-chantal.nl
Pardans met Aarde(n) - Openingsdans
Aarde(n) 20 Dansers. Choreograaf: Jantine
Nierop. www.balletschoolschagen.nl

Exposities kunstwerken
SLeM / Rikke Munkholm Laursen
1 t/m 17 september - Openingstijden paviljoen, in en rondom het paviljoen.

Culinaire Kunsttoer
De 10 strandpaviljoens
zondag 3 september - Zie paviljoeninfo.
Poëzie en Zang
Truus van Wel
zondag 3 september 13:00 tot 13:20 en
15:00 tot 15:20 - Truus van Wel zal tijdens
deze voordracht van 20 minuten een verhaal
en diverse gedichten voordragen.Daarnaast
zal zij enkele liederen zingen. Truus van Wel
wordt geïnspireerd door de natuur met onderwerpen als bomen, de zee, de maan en
het kind in zichzelf. Hierbij begeleidt zij zichzelf op bijzondere instrumenten zoals Srutibox, Sansula en Trom. Zij heeft onlangs een
boek en CD uitgebracht genaamd ‘de Levensboom’, deze zijn na de voorstellingen te koop.
www.opwellingen.nl

Korendag
KeetKoor
zondag 10 september 16:50 tot 17:15
Tijdens de Korendag zullen bij de paviljoens
koren optreden. Het KeetKoor vormt het
verbindende koor. Het KeetKoor heeft 21
leden en zingt Nederlands- en Engelstalige
liederen o.l.v. Marianne Manshanden. Zie
pagina 9. www.keetkoor.nl

Dag van het Theater
Toneelvereniging OZOS met
‘t Anzoek - zondag 17 september 12:00 tot
12:30 - Sinds de première in juni 2015 heeft
OZOS door heel Westfriesland meer dan 60
voorstellingen gespeeld van ’t Anzoek, een
vrije bewerking in het Westfries van Het Huwelijksaanzoek van Tsjechov. Als de vrijgezelle
boer Dirk de hand komt vragen van Merie,
dochter van buurman Steven, blijkt onder de
ogenschijnlijk vriendelijke betrekkingen heel
wat oud zeer te sluimeren. De gemoederen
lopen zelfs zo hoog op dat huwelijksgeluk verder weg lijkt dan ooit! Spelers: Henk Kok, Irma
Schaafsma en Jan Slijkerman. Regie: Peter van
de Wiel. www.toneelverenigingozos.nl

Ozos

Ballet en Dansstudio Chantal
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Zee & Zo - Petten
Strandpaviljoen Zee & Zo
Petten

Strandslag 17 Centrum - Dagelijks vanaf 10:00 uur geopend
strandpaviljoenzeeenzo.nl
Genieten van het eerste lentezonnetje en
van de gouden gloed van hartje zomer,
tot aan de bulderende najaarsstormen:
Zee & Zo is niet zomaar een strandpaviljoen, maar een unieke strandbeleving!

Turend over de Noordzee en Pettemer
duinen is Zee & Zo de plek voor heerlijk
eten in een ontspannen sfeer, zakelijke
meetings, feesten en partijen. Voor alle
leuke momenten creëren wij de juiste tafel. Wij bieden een compleet aanbod met
ouderwetse gastvrijheid.
Je proeft altijd een relaxte sfeer, verleidelijk genoeg om pas ver na zonsondergang je strandspullen te pakken en naar
huis te gaan. Onze slogan is niet voor
niets: Beleef Zee & Zo!
Kunstmenu/drankje(s) Culinaire kunsttoer
Zondag 3 september
Koffie met gebak naar keuze, 2e bakkie gratis

......................................................................................................

Ria Roerdink
Beeldend Kunstenaar uit Nijmegen
In en nabij Zee & Zo
riaroerdink.nl

Ria Roerdink is beeldend kunstenaar,
dichter en muzikant. De combinatie van
taal en beeld en het gebruik van uiteenlopende materialen en disciplines is belangrijk in haar werk.
Ria Roerdink heeft haar opleiding voltooid
aan de Kunstacademie St. Joost in Breda en
is daarna enkele jaren als kunstenaar werkzaam in Amsterdam. Vervolgens woonde
zij drie jaar in New York. In die periode ontwikkelt zij zich als dichter. Het heeft een

belangrijke invloed op haar beeldende
werk. Zij start met het gebruik van taal in
haar beeldende kunst. Nu werkt zij vanuit
haar atelier in de Krayenhoffkazerne in Nijmegen.
Zij maakt werk voor binnen en buiten.
Haar werk karakteriseert zich door het gebruik van uiteenlopende disciplines en
technieken uitgevoerd in materialen zoals
polyester, kartonnen verpakkingsmateriaal, knikkers, oesterschelpen, staal, brons,

3D lijnen en papier. Zij zoekt naar materialen die passen bij het beeld; af en toe
is het materiaal zelf uitgangspunt. Vooral
het ‘Water’ is een steeds sterk terugkerend
thema. Ook in deze tentoonstelling tijdens
Ku(n)stroute Zijpe 2017. Andere thema’s die
regelmatig terugkeren in haar werk, zijn
vervreemding en humor, orde en chaos, beweging, verandering en herhaling. Sinds 2
½ jaar is muziek een nieuw element in haar
werk.

......................................................................................................

Activiteiten en optredens bij Zee & Zo

Exposities kunstwerken
Ria Roerdink
1 t/m 17 september - Openingstijden paviljoen, in en rondom het paviljoen.
Culinaire Kunsttoer
De 10 strandpaviljoens
zondag 3 september - Zie paviljoeninfo.

Korendag
Pettemerkoor De Laatste Druppel
zondag 10 september 17:45 tot 18:15
Tijdens de Korendag zullen bij de paviljoens koren optreden. Het KeetKoor vormt
het verbindende koor. Pettemerkoor De
Laatste Druppel heeft een breed zangrepertoire van smartlappen en gezellige
meezingliedjes tot prachtige luisterliedjes,
voornamelijk Nederlandstalig. Kortom voor
elk wat wils. Op eigen gelegenheid zal het
Pettemerkoor om 18:30 uur nog een sessie
zingen. www.delaatstedruppelpetten.nl

De Laatste Druppel

La Roes
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Kampvuurconcert
Diverse artiesten en bands
zaterdag 16 september 19:30 tot 22:00
Bij het kampvuurkunstwerk van Cobi Dierikix
LaRoes - Het a-capella kwintet bestaat uit
Marianne Groen, Marjoleine Kikkert, Joke de
Bruijn, Rian van Nieuwkerk en Marianne de
Groote. Sinds 2008 bouwen zij aan een repertoire van meerstemmige nummers, van
folk en soul tot wereldmuziek en pop. Vaak
kiest LaRoes voor bestaande arrangementen,
waar hier en daar een eigen twist aan wordt
gegeven of een geheel eigen bewerking. Bij
gelegenheid wordt LaRoes begeleid door Gert
Lanphen (contrabas) en René Jonker (gitaar).
Duo Bergique - Jelle van Wier (gitaar) en
Marry Veldman (zang) zijn tevens beeldend
kunstenaars en hebben samen geëxposeerd,
o.a. tijdens Kunst10daagse Bergen. Daar is de
start gemaakt met “duo Bergique”. Gedichten
worden geïmproviseerd zingend ten gehore
gebracht. De optredens zijn verrassend en
hebben, afhankelijk van de sfeer, een vrolijke
en/of serieuze noot.
Djez - Het repertoire is een uitdagende mix
van popmuziek van toen en nu. De nummers
die Esther Stam (zang), Hans Zeelig (gitaar) en
Tessa Everts (zang) spelen worden op eigen
wijze met veel passie gebracht. Djez besteedt
veel aandacht aan twee-stemmige zang en gitaarspel en is uitermate geschikt voor bijvoorbeeld een opening of huwelijksceremonie.
For Fun - For Fun bestaat uit Lydia Roozing,
Marianne Bakker en Christine Verbiest. Zij
spelen (Delta) blues nummers met vocale
improvisaties van Marianne, ballads en een
aantal eigen nummers.

Duo Bergique

Dag van het Theater
STUDIO nh met De Beer
zondag 17 september 11:00 tot 11:25
Na een waaier van succesvolle, avondvullende voorstellingen speelt STUDIO noordholland een wel heel eigen bewerking van de
eenakter De Beer van Tsjechov. De rouwende
weduwe Sonja had een rotzak van een man,
maar hoe trouwer zij zich toont in haar rouw,
hoe zoeter haar wraak. Dit is echter niet besteed aan Simon, een schuldeiser van haar
man, die op zijn motorlaarzen door haar porseleinkast banjert. Dan blijken ook hier haat
en hartstocht nooit ver uit elkaar te liggen.
Spelers: Peter van de Wiel, Rob Hoed en Annet Meijering. Regie: Jos van Dijk

Djez

For Fun

STUDIO noordholland

Zand tegen Zee - Petten
Informatiecentrum Kust, Zand tegen Zee
Petten
Strandweg 4 in Petten - Openingstijden: dinsdag t/m zondag 10:00 tot 17:00
hhnk.nl/portaal/informatiecentrum-kust-zand-tegen-zee

De interactieve tentoonstelling Zand tegen Zee laat u zien, horen en beleven hoe
we de kust tussen Petten en Camperduin
hebben versterkt met zand uit zee. En hoe
bijzonder het is om in ons laaggelegen
Noord-Holland te leven onder zeeniveau.
Het informatiecentrum is omringd door de
Hondsbossche Duinen, ontstaan door deze
bijzondere kustversterking. Hier kunt u genieten van een breed strand, een fiets- en
wandelpad en een mooi panoramaduin.
U vindt het informatiecentrum aan de
Strandweg 4 in Petten (t.o. camping Corfwater). De toegang is gratis!
Openingstijden:
- 1 april tot 1 november: dinsdag t/m zondag
van 10:00 tot 17:00 uur
- 1 november tot 1 april: woensdag, zaterdag
en zondag van 10:00 tot 16:00 uur

......................................................................................................

Monique Verbruggen - MoGlas
Glaskunstenaar uit Kûbaard
In Zand tegen Zee
www.moglas.nl

Licht, schaduwen en spiegelingen fascineren Monique Verbruggen. Als zesjarige experimenteerde zij met spiegels
en ontdekte het Droste effect. Als zestigjarige wil zij niet geloven dat haar spiegelbeeld even oud is. Maar wanneer zij
spiegels tegenover elkaar plaatst, als caleidoscoop, heeft zij een eindeloze inspiratiebron. Nu exposeert zij haar gefused
glas en caleidoscopen-lampen. Ook de reuze caleidoscoop is te zien waar je je hoofd

in steekt en aan de wielen mag draaien.
Monique Verbruggen vindt het geweldig
als zij mensen ziet “verdwijnen” en ziet dat
mensen op ontdekkingsreis gaan in haar
glazen wereld. De caleidoscoop staat voor
ontwikkeling en toont de kracht van in beweging zijn. Zij voelt zich zowel kunstenaar
als designer en laat haar hart spreken wanneer dat nodig is en gebruikt haar hoofd
wanneer dat verstandig is. Dus maakt zij
ook gewoon glas in lood ramen.

......................................................................................................

Activiteiten bij Zand tegen Zee

Exposities kunstwerken
Monique Verbruggen
1 t/m 17 september - Openingstijden Informatiecentrum Kust, Zand tegen Zee.

Workshop - Avontuurlijk en fantasievol spelen met glas
Monique Verbruggen
dinsdag 12 september 14:00 tot 16:00
woensdag 13 september 14:00 tot 16:00
donderdag 14 september14:00 tot 16:00
zaterdag 16 september14:00 tot 16:00
Max. 6 volwassenen per workshop. De prijs is
€ 20,- p.p. inclusief materialen. Aanmelden:
zandtegenzee@hhnk.nl/072–5828765
/
06–23533888. Of... wanneer er nog plek is,
kunt u direct deelnemen. Beeldend uiten
met behulp van glas-scherven, koperfolie,
tin en een soldeerbout.Je zult ontdekken dat
deze materialen zich verbazend makkelijk laten bewerken en verbinden. Je hebt een grote mate van vrijheid om, uit een ruime keus
gekleurde glas scherven, jouw compositie
fantasievol vorm te geven. Er is geen voorkennis nodig, maar wel een portie geduld.
Monique Verbruggen nodigt u uit om dit
avontuur onder haar begeleiding te beleven.

Lezing / Presentatie
Monique Verbruggen - MoGlas
donderdag 14 september 20:00 tot 21:30
Monique Verbruggen verzorgt een lezing/presentatie over het maken van caleidoscopen en
over deuren van gefused glas. Entree is gratis.
Aanmelden: zandtegenzee@hhnk.nl / 072–
5828765 / 06–23533888
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Programma overzicht van alle
Toelichting

Onderstaand treft u het complete overzicht met de activiteiten van Ku(n)stroute Zijpe aan Zee. Alle activiteiten zijn gratis, tenzij anders vermeld (onder voorbehoud van fouten). Er zijn
geen tribunes of stoelen om op te zitten. U kunt eventueel een kleed meenemen. Houdt qua kleding rekening met de weersomstandigheden. Dit overzicht is onder voorbehoud van
wijzigingen. Wegens weersomstandigheden kan het programma aangepast worden (zie kolom met locatieinformatie):
*
Bij slecht weer binnen bij dezelfde locatie
**
Bij slecht weer afgelast
***
Bij slecht weer alternatief binnenprogramma, zie toelichting.
****
Bij slecht weer alternatief binnenprogramma, in dat geval is het, gezien de beperkte ruimte, alleen voor genodigden die een persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen.
Bij twijfel over aanpassingen in het programma, check: www.kunstroutezijpe.nl.

vrijdag 1 september
19:15 tot 21:15

Opening (openbaar)

Diverse kunstwerken
KeetKoor
Colet Nierop
Dichtduo Kleine
BalletenDansstudioChantal
Tadam!
STUDIO nh
Team Fryske Draeken
Pardans met Aarde(n)

Ballet en Dansstudio Chantal

Ku(n)stroute Zijpe aan Zee Een wandeltocht langs verschillende korte optredens op bijzondere locaties van o.a. onderstaande artiesten en kunstenaars
Beeldende kunst Van diverse deelnemende kunstenaars
Zang
Nederlands- en Engelstalige liederen o.l.v. Marianne Manshanden
Muziek
Harp
Poëzie
Voordracht gedichten
Dans
Diverse dansstijlen
Zang
Koor met Wereldmuziek
Theater
Fragment uit De Beer van Tsjechov, Peter van de Wiel en Rob Hoed
Demonstratie
Diverse vliegers sieren de lucht
Openingsdans Modern/Contemporary. 20 Dansers. Choreograaf: Jantine Nierop
Zachtheid en tederheid gaan samen met innerlijke kracht in Aarde(n). Muziek en dans vloeien samen tot een natuurlijk geheel waarin de dansers zichzelf kunnen zijn. www.balletschoolschagen.nl

Burgemeester Breebaartweg (Buiten****)

Dichtduo Kleine (boven) en Tadam! (onder)

Pardans met Aarde(n) - Fotograaf: Sem Lingerak

Team Fryske Draeke

Colet Nierop

1 t/m 17 september
tijden paviljoens Diverse kunstenaars
“
“ Regius College Schagen
“
“ Plukker

Beeldende kunst In en rondom de paviljoens en in Informatiecentrum Kust, Zand tegen Zee
Voortgezet onderwijs Multidisciplinair en vakoverstijgend project, “kiekkastjes”
Literatuur en Poëzie Boekenhoek met literatuur over de zee

zaterdag 2 september
12:00 tot avond
13:00 tot 16:00
14:00 tot 17:00
19:30 tot 22:00

Team Fryske Draeken
Beatrix Smit
Anno van der Heide
Kampvuurconcert
FARAYI
Jet en Eef
Het Wildrijk Ensemble

Demonstratie
Workshop
Workshop
Muziek en zang
Muziek
Muziek
Muziek

Zoet!

Muziek

Diverse vliegers sieren de lucht
Mozaïek, voor kinderen (vanaf 8 jaar). € 17,50, aanmelden: info@atelier-b.nl
Fotografie aan Zee, beginners en gevorderden. € 35,- p.p. / info@annovanderheide.com
Onderstaande bands treden op bij het kampvuurkunstwerk van Cobi Dierikix
West Afrikaanse percussie, Rob, René, Robbert, Monique,Yvonne (2x), Elles en Inge
Jaren 60 muziek en ballads, Jet en Evelien
Geïnspireerd op zonsondergang en vuur, hangen en swingen. Leo van der
Leden (piano/zang) en Paul Scholder (trompet)
Akoestische pop, jaren ’60 tot heden met eigen sausje. Chiel Schilder (gitaar-zang),
Shanice v.d. Fluit (toetsen-zang), Jonne v.d. Hoek (zang) en Noortje Pater (zang)

zondag 3 september
tijden paviljoens
10:00 tot12:00
13:00 tot 16:00
13:00 tot 13:20
14:00 tot 17:00
14:00 tot 14:30
15:00 tot 15:20
15:30 tot 16:00

Culinaire Kunsttoer
Jessica Heetebrij
Beatrix Smit en Jose Smit
Truus van Wel
Saskia Warneke
Dichtduo Kleine
Truus van Wel
Dichtduo Kleine

Kunstmenu/Daghap Bij elk paviljoen zijn speciale kunstmenu’s te verkrijgen (zie pagina 2)
Workshop
Verhalen vertellen: Kom op Verhaal! € 10,- p.p., aanmelden: info@jessicaheetebrij.nl
Workshop
Mobiles maken, voor volwassenen. € 30,- p.p., aanmelden: info@atelier-b.nl
Poëzie en Zang Voordracht van verhalen, gedichten en liedjes over de natuur
Workshop
Schilderen (Acryl), volw.. € 30,- p.p., aanmelden: saskia.warneke@quicknet.nl
Poëzie
Voordracht gedichten, vrije in- en uitloop, Pieter & Klaas Kleine
Poëzie en Zang Voordracht van verhalen, gedichten en liedjes over de natuur
Poëzie
Voordracht gedichten, vrije in- en uitloop, Pieter & Klaas Kleine

5, 7, 8, 11, 12, 13 en 14 september
overdag

Basisonderwijs

Beeldend en Theater Kunstestafette voor leerlingen uit het basisonderwijs van de gemeente
Schagen. Begeleidend kunstenaars: Hans Cornel, Bep Toscani, Cobi Dierikx en Ingerid Opstelten.
Voorstelling: Brinck&Keet met De Scheepsjongens van Bontekoe.

vrijdag 8 september
20:00 tot 21:40
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Als ik de Zee maar Zie

Tweeluik Zang, dans, verhalen en een vertelconcert Fleur Jagt (danseres/zangeres), Victor
Posch (saxofonist/pianist), Helen Botman (zangeres) en Peter van Vleuten (singer-songwriter).
Toegang: € 15,00 p.p. (aan kassa of reserveren via: www.alsikdezeemaarzie.nl)

Burgemeester Breebaartweg (Buiten****)
Burgemeester Breebaartweg (Buiten****)
Burgemeester Breebaartweg (Buiten****)
Burgemeester Breebaartweg (Buiten****)
Burgemeester Breebaartweg (Buiten****)
Burgemeester Breebaartweg (Buiten****)
Burgemeester Breebaartweg (Buiten****)
Strandpaviljoen Noord (Buiten**)
Strandpaviljoen New-Zuid (Buiten****)

De 10 strandpaviljoens en Zand tegen Zee
Stern, Vos, Toko, Woest, Strandtent (Binnen)
Strandpaviljoen De Strandtent (Binnen)

Strandpaviljoen Noord (Buiten**)
Strandpaviljoen ‘t Klavertje 4 (Binnen en buiten)
Strandpaviljoen‘t Klavertje 4 (Binnen en buiten)
Strandpaviljoen Noord (Buiten*)
Strandpaviljoen Noord (Buiten*)
Strandpaviljoen Noord (Buiten*)
Strandpaviljoen Noord (Buiten*)
Strandpaviljoen Noord (Buiten*)

De 10 strandpaviljoens
Strandpaviljoen De Stern (Binnen)
Strandpaviljoen’t Klavertje 4 (Binnen en buiten)
Strandpaviljoen New-Zuid (Binnen)
Strandpaviljoen ’t Klavertje 4 (Binnen en buiten)
Strandpaviljoen De Strandtent (Buiten*)
Strandpaviljoen New-Zuid (Binnen)
Strandpaviljoen De Strandtent (Buiten*)

Strandpaviljoen De Stern, De Toko en De
Strandtent

Strandpaviljoen De Strandtent (Binnen)
Complete avond uit?! De Strandtent heeft volop
mogelijkheden voor een heerlijk diner vooraf!

activiteiten van dag tot dag
zaterdag 9 september
13:00 tot 16:00
16:00 tot 19:00
19:30 tot 22:00

Beatrix Smit
Anno van der Heide
Kampvuurconcert
Fatima Haring
Juttersgilde
Gitaarduo Kreck
Zoet!
2in1voud

Workshop
Workshop
Muziek en zang
Muziek
Muziek
Muziek
Muziek
Muziek

Mozaïek, voor kinderen (vanaf 8 jaar). € 17,50, aanmelden: info@atelier-b.nl
Fotografie aan Zee, beginners en gevorderden. € 35,- p.p. / info@annovanderheide.com
Onderstaande bands treden op bij het kampvuurkunstwerk van Cobi Dierikix
Pop, folk en een vleugje rock, met Heather Nova als grootste muzikale invloed.
Volksmuziek, Iers, Frans, Noors en muziek om op te dansen.
Covers van ballads uit de jaren 60/70, Hans van Eck en Rosa Kruyssen
Popmuziek uit de jaren ’60 tot heden met akoestisch, eigen sausje. Zie 2 sept.
Eigen Nederlandstalige luisterliedjes met teksten die je verwonderen, ontroeren,
laten glimlachen. Ron v. Riet (zang) en Jörgen Boots (instrumenten en 2e stem)

zondag 10 september
13:00 tot 16:00
11:00 tot 18:15
11:00 tot 11:25
12:00 tot 12:25
12:45 tot 13:10
13:30 tot 13:55
14:15 tot 14:40
14:40 tot 15:05
15:05 tot 15:15
15:25 tot 15:40
16:15 tot 16:40
16:50 tot 17:15
17:45 tot 18:15

Beatrix Smit en Jose Smit
Korendag
KeetKoor
Popkoor ‘t Zand
Accoord
Popkoor Elan Callantsoog
Gemengd koor Cantabile
Ritmisch koor ’t Zand
Samenzang 3 koren
KeetKoor
KeetKoor
KeetKoor
De Laatste Druppel

Workshop
Muziek en zang
Zang
Zang
Zang
Zang
Zang
Zang
Zang
Zang
Zang
Zang
Zang

Mobiles maken, voor volwassenen. € 30,- p.p., aanmelden: info@atelier-b.nl
Onderstaande koren treden op tijdens de Korendag
Nederlands- en Engelstalige liederen, Marianne Manshanden (dirigent)
Engelse en Nederlandse Popsongs, Timna Raven (dirigent)
Wereldliederen en volkswijsjes, Gerrit v. d. Belt (dirigent)
Meerstemmige Popliedjes, André Jansen (dirigent)
Evergreens, musical en wereldmuziek, Gerrit v. d. Belt (dirigent), Frank Visser (pianist)
Film- en musicalnummers, Gerrit v. d. Belt (dirigent) en Frank Visser (pianist)
Samenzang door Ritmisch koor ’t Zand, Gemengd koor Cantabile en Accoord
Nederlands- en Engelstalige liederen, Marianne Manshanden (dirigent)
Nederlands- en Engelstalige liederen, Marianne Manshanden (dirigent)
Nederlands- en Engelstalige liederen, Marianne Manshanden (dirigent)
Nederlandstalige smartlappen en luisterliedjes, Cees Langedijk (dirigent)

dinsdag 12 en woensdag 13 september
14:00 tot 16:00 Monique Verbruggen

Workshop

Avontuurlijk en fantasievol spelen met glas, voorkennis niet nodig. € 20,-p.p.,
aanmelden: zandtegenzee@hhnk.nl / 072–5828765 / 06–23533888.

donderdag 14 september
14:00 tot 16:00 Monique Verbruggen

Workshop

20:00 tot 21:30 Monique Verbruggen

Lezing

Avontuurlijk en fantasievol spelen met glas, voorkennis niet nodig. € 20,-p.p.,
aanmelden: zandtegenzee@hhnk.nl / 072–5828765 / 06–23533888.
Lezing over caleidoscopen en gefused glas. Gratis. aanmelden: zie boven

vrijdag 15 september
19:30 tot 20:30 Avond van de Dans
Balletschool Schagen

Balletschool Heerhugowaard

Dans
Dans
Dans

Onderstaande dansscholen zullen optreden met diverse dansen/groepen
Contemporary en Jazz. Dansen: Aarde(n), Wie volgt, Alleen samen, Retrospective, Liever later en Welcome home. Choreografen: Jantine Nierop,
Karen Schoonheim, Andrea Tesselaar en Jaimy Hermans.
Jazz en Tapdans. Dansen: Catwalk Criminal en One. 12 Dansers uit groep Purper.
Choregrafen: Eefke Heitbrink en Quendell Amstelveen (gastchoreograaf )

zaterdag 16 september
13:00 tot 16:00 Beatrix Smit
14:00 tot 16:00 Monique Verbruggen
15:30 tot 16:00
16:00 tot 19:00
16:30 tot 17:00
19:30 tot 22:00

Zoë Veldt en Frans Oud
Anno van der Heide
Zoë Veldt en Frans Oud
Kampvuurconcert
Duo Bergique
LaRoes
Djez
For Fun

Workshop
Workshop

Mozaïek, voor kinderen (vanaf 8 jaar). € 17,50, aanmelden: info@atelier-b.nl
Avontuurlijk en fantasievol spelen met glas, voorkennis niet nodig. € 20,-p.p.,
aanmelden: zandtegenzee@hhnk.nl / 072–5828765 / 06–23533888.
Muziek
Muzikale reis, Klezmer, Balkan, Ierse en Zuid-Amerikaans (viool en accordeon)
Workshop
Fotografie aan Zee, beginners en gevorderden. € 35,- p.p. / info@annovanderheide.com
Optreden
Muzikale reis, Klezmer, Balkan, Ierse en Zuid-Amerikaans (viool en accordeon)
Muziek en zang Onderstaande bands treden op bij het kampvuurkunstwerk van Cobi Dierikix
Muziek
Luisterliedjes,gezongengedichten,Jellev.Wier(gitaar)enMarryVeldman(zang)
Muziek
Meerstemmige nummers, folk, soul, wereldmuziek en pop. Marianne Groen,
Marjoleine Kikkert, Joke de Bruijn, Rian van Nieuwkerk en Marianne de Groote
Muziek
Uitdagende mix van pop muziek van toen en nu, Esther Stam (zang), Hans
Zeelig (gitaar) en Tessa Everts (zang)
Muziek
(Delta) Blues, Ballads en eigen nummers. Lydia Roozing, Marianne Bakker
en Christine Verbiest

zondag 17 september
13:00 tot 16:00 Beatrix Smit en Jose Smit
11:00 tot 17:45 Dag van het Theater
11:00 tot 11:25 STUDIO noordholland
12:00 tot 12:30 Toneelvereniging OZOS 1
13:00 tot 13:22 Jeugdtheaterschool
Schagen (JTS)
14:00 tot 14:15 HET SPEELT
15:00 tot 15:30 Toneelvereniging OZOS 2
15:45 tot 16:07 JTS Schagen
16:15 tot 16:30 HET SPEELT
17:00 tot 17:15 Stichting Tussen De Planken Door
17:30 tot 17:45 HET SPEELT

Workshop
Mobiles maken, voor volwassenen. € 30,- p.p., aanmelden: info@atelier-b.nl
Theater
Onderstaande voorstellingen zijn te zien tijdens de Dag van het Theater
Theater, De Beer Een heel eigen bewerking van de eenakter De Beer van Tsjechov. Spelers:
Peter van de Wiel, Rob Hoed en Annet Meijering. Regie: Jos van Dijk
Theater, ‘t Anzoek Vrije bewerking in het Westfries van Het Huwelijksaanzoek van Tsjechov.
Spelers: Henk Kok, Irma Schaafsma en Jan Slijkerman. Regie: Peter van de Wiel
Theater, STRAND! Speciaal voor de Ku(n)stroute Zijpe aan Zee ontwikkelde voorstelling (open
maakproces). Spelers: Dianne Klinkenberg, Kim Praat, Jasmijn de Jager, Thomas van den Berg, Vera Runia en Merel Nannes. Regie: Leonie Rokenbrand
Theater, WAT & HOE Fysieke voorstelling met tekst (Preview). Spelers: Annabelle Adams, Suzan Doodeman, Tabor Idema, Britt van de Kraak. Coaching: Rick Dros
Theater, ‘t Anzoek Vrije bewerking in het Westfries van Het Huwelijksaanzoek van Tsjechov.
Spelers: Dirk Schenk, Babette Groot en Klaasjan Bak. Regie: Peter van de Wiel
Theater, STRAND! Zie bovenstaande toelichting Jeugdtheaterschool Schagen (13:00 tot 13:22)
Theater, WAT & HOE Zie bovenstaande toelichting HET SPEELT(14:00 tot 14:15)
Theater, God van de slachting Een gitzwarte komedie. Tekst: Yasmine Reza. Spelers: Jan Slijkerman, Babette Groot, Irma Schaafsma en Marcel Ladee. Regie: Peter van de Wiel
Theater, WAT & HOE Zie bovenstaande toelichting HET SPEELT(14:00 tot 14:15)

Strandpaviljoen ’t Klavertje 4 (Binnen en buiten)
Strandpaviljoen ’t Klavertje 4 (Binnen en buiten)
Strandpaviljoen De Stern (Buiten*)
Strandpaviljoen De Stern (Buiten*)
Strandpaviljoen De Stern (Buiten*)
Strandpaviljoen De Stern (Buiten*)
Strandpaviljoen De Stern (Buiten*)
Strandpaviljoen De Stern (Buiten*)

Strandpaviljoen ’t Klavertje 4 (Binnen en buiten)
Strandpaviljoen ’t Klavertje 4 (Buiten**)
Strandpaviljoen De Stern (Buiten**)
Strandpaviljoen Vos (Buiten**)
Strandpaviljoen De Toko (Buiten**)
Strandpaviljoen Woest (Buiten**)
Strandpaviljoen De Strandtent (Buiten**)
Strandpaviljoen De Strandtent (Buiten**)
Strandpaviljoen Zilte Zucht (Buiten**)
Strandpaviljoen Noord (Buiten**)
Strandpaviljoen New-Zuid (Buiten**)
Strandpaviljoen Zee&Zo (Buiten**)

Informatiecentrum Kust, Zand tegen Zee (Binnen)

Informatiecentrum Kust, Zand tegen Zee (Binnen)
Informatiecentrum Kust, Zand tegen Zee (Binnen)

Strandpaviljoen Woest (Buiten**)
Strandpaviljoen Woest (Buiten**)
Strandpaviljoen Woest (Buiten**)

Strandpaviljoen ’t Klavertje 4 (Binnen en buiten)
Informatiecentrum Kust, Zand tegen Zee (Binnen)
Strandpaviljoen De Strandtent (Binnen)
Strandpaviljoen ’t Klavertje 4 (Binnen en buiten)
Strandpaviljoen De Strandtent (Binnen)
Strandpaviljoen Zee&Zo (Buiten*)
Strandpaviljoen Zee&Zo (Buiten*)
Strandpaviljoen Zee&Zo (Buiten*)
Strandpaviljoen Zee&Zo (Buiten*)
Strandpaviljoen Zee&Zo (Buiten*)

Strandpaviljoen ’t Klavertje 4 (Binnen en buiten)
Strandpaviljoen Zee&Zo (Binnen)
Strandpaviljoen New-Zuid (Binnen)
Paviljoen Noord (Buiten***binnen New-Zuid)
PaviljoenZilteZucht(Buiten***binnenNew-Zuid)
Strandpaviljoen De Strandtent (Binnen)
Paviljoen Woest (Buiten***binnen De Strandtent )
Strandpaviljoen Vos (Buiten**)
Strandpaviljoen De Stern (Binnen)
Paviljoen De Toko (Buiten***binnen bij De Stern)

15

Locaties Ku(n)stroute Zijpe aan Zee
De locaties van Noord naar Zuid
Groote Keeten - Strandslag 8 (Groote Keeten)
Callantsoog - Strandslag 10 (Abbestee )
Callantsoog - Strandslag 11 (De Seinpost)
Callantsoog - Strandslag 12 (Dorpsplein)
Callantsoog - Strandslag 13 (Kiefteglop)
Callantsoog - Strandslag 13 (Kiefteglop)
Callantsoog - Strandslag 13 (Kiefteglop)
SintMaartenszee-Strandslag14 (Breebaartweg)
SintMaartenszee-Strandslag15 (Breebaartweg)
Petten - Strandslag 16 (Korfwater)
Zand tegen Zee - Petten - Strandweg 4

1 - Strandpaviljoen ‘t Klavertje 4
2 - Strandpaviljoen De Stern
3 - Strandpaviljoen Vos
4 - Strandpaviljoen De Toko
5 - Strandpaviljoen Woest
6 - Strandpaviljoen De Strandtent
7 - Strandpaviljoen Zilte Zucht
8 - Strandpaviljoen Noord
9 - Strandpaviljoen New-Zuid
10 - Strandpaviljoen Zee&Zo
11 - Informatiecentrum Kust

Parkeren
Er zijn voldoende parkeermogelijkheden bij de betreffende strandopgangen in Groote
Keeten, Sint Maartenszee en Petten. In Callantsoog kunt u het beste bij de entrees van het
dorp parkeren (zowel noordelijk als zuidelijk), deze staan aangegeven. (zie P op kaart)
Kaartgegevens:OpenStreetMap-auteurs (openstreetmap.org)

Openbaar vervoer
Vanaf treinstation Schagen rijdt er een bus naar Callantsoog en Groote Keeten (buslijn 152)
Vanaf treinstation Alkmaar rijdt er een bus naar Petten (buslijn 151)
T/m zondag 3 september kunt u met de KUSTBUS (buslijn 851). Deze rijdt langs alle vier de
kernen, Groote Keeten, Callantsoog, Sint Maartenszee en Petten (retour is mogelijk).

Fietsen, wandelen of per auto
U kunt de paviljoens afzonderlijk per auto bezoeken via de Wersterduinweg en de Duinweg. U kunt de gehele route fietsen, met tussen Sint Maartenszee en Petten een route door
het duingebied (afstand 14 km), of u kunt wandelen over het strand (afstand ongeveer 12
km).

Toegankelijkheid strand
Bij diverse paviljoens zijn strandrolstoelen te huur, check www.schagen.nl/cultuur-recreatie

Overnachten in het gebied
In de gemeente Schagen zijn vele overnachtingsmogelijkheden. Wilt u overnachten in het gebied... dat kan bijvoorbeeld bij Camping De Nollen (Callantsoog) of bij
AanNoordzee (strandcamping en bungalows - Sint Maartenszee).

......................................................................................................

Met dank aan

Ku(n)stroute Zijpe aan Zee wordt georganiseerd door Stichting Kunstroute Zijpe. Met dank aan onderstaande partijen, Rob den Dulk, Ivo de Geus en alle vrijwilligers en betrokkenen.

“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.

