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culturele organisaties over geplande evenementen.

Oplage: 2100 vierde jaargang, nummer 35
Datum van verschijning: 15 oktober 2018
Kunst- en CultuurAdviesRaad Schagen
amuse@kcars.nl
registratienr. Kvk: 61748536
website: www.kcars.nl
Aanmelden voor deze gratis nieuwsbrief
Via de website www.kcars.nl

CULTURELE AGENDA 15 OKTOBER T/M 30 NOVEMER 2018
FILM DE LUXE
Do 18 oktober, 20 uur, Scagon Theater, FIRST REFORMED (VS 2017, Paul
Schrader). Een gewaagd drama waarmee regisseur Schrader terugkeert naar een
onderwerp dat hij goed kent: het streng gereformeerde geloof uit zijn jeugd.
Kaarten € 8, www.filmtheaterdeluxe.nl

FILMTHEATER DE LUXE, van
harte gefeliciteerd met jullie
40-jarig jubileum!

SCHAGER UITDAGING
Do 8 november 2018 - 3e
editie. Locatie: Alpha,
Schagen, opening 16 uur. De
opening van de beursvloer
wordt dit jaar gedaan door:
Gerard Joling!
www.schageruitdaging.nl

EXPOSITIE
De Valkkoger KunstKring
exposeert op zaterdag 27 en
zondag 28 oktober a.s. in het
Kerkje van Valkkoog.
“BIJZONDER KLEIN EN
LEKKER GROOT”
Toegang gratis, open van 12
tot 17 uur.

FILM DE LUXE
Vr 19 oktober, 20 uur, Scagon Theater, FIRST REFORMED (VS 2017, Paul Schrader). Kaarten
€ 8, www.filmtheaterdeluxe.nl
KLEINKUNST
Vr 19 oktober, 20 uur, Dorpshuis Kolfweid, Jewelweg 7, Callantsoog, DE
ANDERSONS, met HIER DOOFT NIETS. Dit sprankelende
kleinkunstgezelschap neemt je mee in een hartstochtelijk en humoristisch
theaterconcert over opnieuw beginnen en de luiken openen. Met liederen
en verhalen vol levenslust, liefdeslust en troost trekken ze ten strijde tegen
de onverschilligheid. www.dorpshuiscallantsoog.nl
VOORSTELLING
Za 20 oktober, 20 uur, Scagon Theater, WEST FRIESLAND PLAT. Een
heerlijk avondje uit met dialecthumor. Conferences, prachtige liedjes en
knotsgekke sketches worden aaneengeregen tot een bont programma,
waarin de gulle lach voorop staat. Maar liefst 6 man sterk staat de groep
garant voor een daverende nieuwe voorstelling met lachgarantie. Entree: € 16,50.
www.scagontheater.nl
CONCERT
Zo 21 oktober 14.30 uur, NH Kerk Dirkshorn (kerk open 14 uur), TESS &
CO. Het prachtige duo, Colet Nierop (harp) en Tess Marique Oostwouder
(zang) staat garant voor een middag geweldige muziek. Deze middag gaan
ze ons samen ongetwijfeld verrassen met werken van Purcell,
Mendelssohn, Fauré , Poulenc en Rimsky-Korsakov. Entree € 10,www.cultureeldirkshorn.nl reserveren: email info@cultureeldirkshorn.nl
SAXOFOON KWARTET
Zo 21 oktober, 15 uur, Herboren Toren, Burgerbrug. ZEPHYR
SAXOFOONKWARTET. Laveren tussen een verfrissende bries en woeste
wervelwind. Het repertoire bestaat uit klassieke werken, maar ook tango, jazz
en popmuziek komen prima tot hun recht in bewerkingen voor vier saxofoons.
Entree € 12,50, kinderen tot 12 jaar €7,50. www.saxofoonlesalkmaar.nl, en
www.herboren-toren.nl

EXPOSITIE
In het kerkje van Eenigenburg
is deze herfst een expositie
van de schilderijen van Kamal
(Mandak) Azizi. Voor
deze jonge Koerd uit Iran is
schilderen zijn leven. Zijn
grote inspirators zijn Van
Gogh, Rembrandt en Dali.
Tijdens de openstelling van
de kerk (concerten en andere
activiteiten) kunt u zijn werk
bewonderen.

CONCERT
Zo 21 oktober, 15.00 uur, Scagon Theater, Swingend concert door ORKEST
DE TOEKOMST SAMEN MET KOOR THE VOICES. Een unieke samenwerking
tussen het Orkest uit Barsingerhorn, en het bijzondere koor The Voices,
opgericht door Stephanie Kramer. Entree € 12,50. www.scagontheater.nl
FILM DE LUXE
Do 25 oktober, 20 uur, Scagon Theater, THE MAN WHO KILLED DON QUIXOTE
(GB 2018, Terry Gilliam). Na 25 jaar is het eindelijk zover: een nieuwe Don
Quichot-bewerking. Gebaseerd op het 2-delige verhaal van Miguel Cervantes uit
1605 en 1615. Met Adam Driver en Stellan Skarsgard. Kaarten € 8,
www.filmtheaterdeluxe.nl
FILM DE LUXE
Vr 26 oktober, 20 uur, Scagon Theater, THE MAN WHO KILLED DON QUIXOTE (GB 2018,
Terry Gilliam). Kaarten € 8, www.filmtheaterdeluxe.nl

EXPOSITIE IN DE NIEUWE
NES
TONEEL
Za 27 oktober 20.15 uur, Scagon Theater, Toneelgroep PLUUSJ met
WINTERBLOEMEN van Peer Wittenbols, regie Jos Salari. Vier vriendinnen
zijn op weg naar een luxe wellness in de Ardennen. Een toneelstuk over
vriendschap en verlies. Over trouw en ander ongemak. Entree € 13.
www.scagontheater.nl
In de Nieuwe Nes,
Schoenmakerspad 1 te
Schagen heeft de
schilderwerkgroep van de
SCHAGER KUNSTKRING een
expositie van recent werk van
de verschillende leden.
De schilderijen zijn t/m 15
januari 2019 te bezoeken,
werkdagen 9 - 12 uur.
De schilderwerkgroep komt
op de woensdagavond in de
Nieuwe Nes en werken zo
veel mogelijk zelfstandig.
Iedere maand wordt een
onderwerp of thema
ingebracht. Soms nodigen we
een gastdocent uit en ieder
jaar bezoeken we een
museum.
www.kunstkringschagen.nl

TONEEL
Zo 28 oktober 14.30 uur, Scagon Theater, Toneelgroep PLUUSJ met WINTERBLOEMEN van
Peer Wittenbols, regie Jos Salari. Entree € 13. www.scagontheater.nl
CONCERT
Zo 28 oktober, 15 uur, kerkje Eenigenburg, (kerk open 14.30 uur). ARIE
HORST EN GERDA VREEKEN, solozang (sopraan), piano, orgel van klassiek
tot populair. De toegang en de koffie en thee in de pauze zijn gratis. Aan
de uitgang is een collecte. Meer info: kerkeenigenburg@hotmail.com
MASTERCLASS
Ma 29 oktober, 20.15 uur, Scagon theater. Masterclass door
operazangeres MIRANDA VAN KRALINGEN. Op uitnodiging van
KUNST VERKLAARD komt Miranda van Kralingen naar Schagen. Daarbij
neemt zij ook een paar liederen uit de Elias mee, het concert dat het
ORATORIUMKOOR op 11 november in de Groeneweghal uitvoert.
Mirsa Adami begeleidt de zangeres op de piano. Entree € 15 incl. koffie/thee.
www.scagontheater.nl
TONEEL
Woe 31 oktober 20.15 uur, Scagon Theater, Toneelgroep PLUUSJ met WINTERBLOEMEN van
Peer Wittenbols, regie Jos Salari. Entree € 13. www.scagontheater.nl
FILM DE LUXE
Do 1 november, 20 uur, Scagon Theater, UNE SAISON EN FRANCE (Fr 2017,
Saleh Haroun). Abbas, leraar op een middelbare school in de CentraalAfrikaanse Republiek, vlucht met zijn twee kinderen naar Frankrijk. Hij vraagt er
politiek asiel aan en werkt ondertussen op de markt. Kaarten € 8,
www.filmtheaterdeluxe.nl
FILM DE LUXE
Vr 2 november, 20 uur, Scagon Theater, RABOT (Bel 2017,
Vandekerckhove). Documentaire over een verloederde flat en zijn bewoners.
Kaarten € 8, www.filmtheaterdeluxe.nl

SCHAGEN TV (SCHAGEN
FM)
In de serie
Zwart Wit
gaat
Menno
van Oerle
langs bij verschillende musea
in de gemeente Schagen. Er
staan hele leuke filmpjes op
SchagenTV. Kijk op Youtube:
https://www.youtube.com/w
atch?v=YbJwB3Uh8z8
https://www.youtube.com/w
atch?v=AZ_DJ0Xu5dk en
https://www.youtube.com/w
atch?v=4emPOF3gP94 en
https://www.youtube.com/w
atch?v=6mI_5YqZ83A

VOORAANKONDIGING
‘KUNST-OP-LOCATIE’ , 25
EN 26 MEI 2019
In 2019 organiseert de
Kunstcommissie Harenkarspel
voor de 10e keer ‘Kunst-oplocatie’. Dit vindt plaats op
zaterdag 25 en zondag 26
mei 2019 van 11.00 uur tot
17.00 uur. De route voert
door de dorpen Tuitjenhorn,
Kalverdijk en Waarland.
Alle kunstenaars uit deze
dorpen die bij de
Kunstcommissie bekend zijn,
ontvangen eind december/
begin januari een uitnodiging
om deel te nemen.
Het zijn zowel professionele
kunstenaars,
semiprofessioneel als
amateurs. Dit maakt het
aanbod zeer divers. Ook is er
een grote verscheidenheid
aan getoonde kunstuitingen.
Naast
schilderijen
zullen er
foto’s,
beelden en
keramiek
zijn. Maar ook andere
creatieve vormen zijn
mogelijk. Wilt u meer
informatie? Mail naar
secretaris Bertie van Mourik:
B.vanmourik@planet.nl of
bel: 0226 39 40 13, Bea Smit
tel. 0226 39 35 15, e-mail
info@atelier-b.nl

TONEEL
Za 3 november 20.15 uur, Scagon Theater, Toneelgroep PLUUSJ met WINTERBLOEMEN van
Peer Wittenbols, regie Jos Salari. Entree € 13. www.scagontheater.nl
CONCERT
Za 3 november, 20 uur, Oude Ursulakerk, Warmenhuizen, BERGENS
SYMFONIE ORKEST met een NAJAARSCONCERT. Dirigent Arno van
Raaphorst. Solist Jeroen Drenth, trombonist. Met o.a. Midsummer Nights
Dream van Felix Mendelssohn Bartholdy. Entree € 15,-. Reserveren via
www.bergenssymfonieorkest.nl
KAMERMUZIEK
Za 3 november 20.15 uur, Kerkje Valkkoog. SPHINX, Een bijzonder duo van
harp en dwarsfluit. Een prachtige combinatie die veel componisten
geïnspireerd heeft. Inge Frimout-Hei en Mariel van den Bos spelen Mozart,
Chopin, Fauré, Ibert, Albéniz, Satie. Entree € 15. www.kerkjevalkkoog.nl
TONEEL
Zo 4 november 14.30 uur uur, Scagon Theater, Toneelgroep PLUUSJ met WINTERBLOEMEN
van Peer Wittenbols, regie Jos Salari. Entree € 13. www.scagontheater.nl
FILM DE LUXE
Do 8 november, 20 uur, Scagon Theater, UNDER THE SILVER LAKE (USA
2018, Mitchell). Sam beleeft een bijzondere avond met zijn aantrekkelijke
buurvrouw Sarah. De volgende ochtend blijkt zij van de aardbodem
verdwenen. Kaarten € 8, www.filmtheaterdeluxe.nl
FILM DE LUXE
Vr 9 november, 20 uur, Scagon Theater, UNDER THE SILVER LAKE. Kaarten € 8,
www.filmtheaterdeluxe.nl
THEATER
Za 10 november, 20.15 uur, Scagon Theater. Theatergroep TUSSEN DE
PLANKEN DOOR met FAMILIE, een toneelstuk van Maria Goos. Een
tragikomedie over veertigers die zijn opgevoed met de frustraties van de
jaren 60. Entree € 14. www.scagontheater.nl
THEATER + INTERVIEW
Zo 11 november, 14 uur, Scagon Theater. Theatergroep TUSSEN DE PLANKEN
DOOR met FAMILIE, een toneelstuk van Maria Goos. Na de voorstelling is er een
uur durend interview door Kitty Mertz met de scenarioschrijfster MARIA GOOS,
met gelegenheid om vragen te stellen Entree € 18. www.scagontheater.nl
CONCERT
Zo 11 november, 14.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur), Dorpshuis ‘Uitkijk’,
Sint Maartensbrug, Maarten Breetstraat 1. ACCORDEONVERENIGING
DE WISSELVALLIGHEID geeft haar jaarlijkse concert. Zowel het
Accordeonorkest onder leiding van Jorina Dekker als het Salonorkest
onder leiding van Peter Smith brengen een gevarieerd programma ten
gehore. Entree € 8. Donateurs en kinderen tot 12 jaar gratis. www.dewisselvalligheid.nl
FILM DE LUXE
Do 15 november, 20 uur, Scagon Theater, Filmkring DEN SKYLDIGE (Den 2018,
Gustav Moller). In een meldkamer van de alarmcentrale beantwoordt Asger Holm
een noodoproep van een ontvoerde vrouw. Entree € 8.
www.filmtheaterdeluxe.nl

OPROEP VRIJWILLIGERS

FILM DE LUXE
Vr 16 november, 20 uur, Scagon Theater, Filmkring DEN SKYLDIGE. Entree € 8.
www.filmtheaterdeluxe.nl
Za 17 november, 20 uur, Scagon Theater, Filmkring DEN SKYLDIGE. Entree € 8.
www.filmtheaterdeluxe.nl

Bloeiend Zijpe is in de maand
april het meest actief. Dan
bloeien de tulpen en zijn er
veel activiteiten. De stichting
draait geheel op vrijwilligers.
Maanden van te voren is
Stichting Bloeiend Zijpe al
bezig met de vele
voorbereidingen. Nu zijn er
enkele vacatures vrijgekomen
voor vrijwilligers.
Stichting Bloeiend Zijpe zoekt
een organisator/coördinator
voor de kunstexpositie. Dit
werk begint al in november
met het zoeken naar
kunstenaars. Daarna zorg je
dat de gehele kunstexpositie
in BolleNoord verzorgd is.
Draaiboek is aanwezig. De
workshops die wij aanbieden
in de actieve periode, daar
zoeken we een coördinator
voor. De workshops liggen al
zo goed als klaar. De
contacten moeten gelegd
worden, locaties gevonden
en tijdens de workshops even
aanwezig zijn.
Tot slot wordt er gezocht
naar een PR medewerker. Die
kan dit seizoen nog
meelopen, maar vanaf 1
september 2019, zelfstandig
aan de slag. Kranten,
tijdschriften aanschrijven,
interviews geven, folders
helpen ontwerpen en ander
PR-werk.
Heeft u tijd en interesse in dit
vrijwilligerswerk, dan kunt u
mailen naar
info@bloeiendzijpe.nl

IERSE MUZIEK
Zo 18 november, 15 uur, Kerkje Eenigenburg (kerk open 14.30 uur). BODHI
EN TITUS zorgen voor een sfeervolle middag met prachtige zang en muziek
in Keltische sfeer. De toegang en de koffie en thee in de pauze zijn gratis.
Aan de uitgang is een collecte. Meer info: kerkeenigenburg@hotmail.com

THEATER
Zo 18 november, 15 uur, Scagontheater. Toneelgroep HET MEERTHEATER
speelt HET DINER, naar het boek van Herman Koch, in een bewerking van
Kees Prins. ’Het Diner’ is een cynische, doch humoristische thriller die menig
ouder een spiegel voorhoudt. Regie Robert-Jan van Dijk. Entree € 12,50.
www.scagontheater.nl
KLEINKUNST
Zo 18 november, 15 uur, Herboren Toren, Burgerbrug. LOES EN DIE KLEINE
speelt EEN GROTE GLIMLACH. Dit duo, uit Loes Nuijten en Daphne Groot,
valt op met hun sterke stemmen en bovenal de verbazing over de wereld en
hun eigen bestaan, waardoor je met een grote glimlach op je gezicht naar
huis gaat. Entree € 10, www.loesendiekleine.nl en www.herboren-toren.nl
FILM DE LUXE
Do 22 november, 20 uur, Scagon Theater, 3 DAYS IN QUIBERON (Fr/Du/Oos
2018, Emily Atef). In een afkickkliniek geeft Romy Schneider haar laatste
interview aan twee journalisten. Drie dagen, gedreven door romantische
verlangens, professionele ambities en de lust voor het leven. Kaarten € 8.
www.filmtheaterdeluxe.nl
FILM DE LUXE
Vr 23 november, 20 uur, Scagon theater, 3 DAYS IN QUIBERON. Kaarten € 8,
www.filmtheaterdeluxe.nl
CABARET
Vr 23 november, 20 uur, Dorpshuis Kolfweid, Jewelweg 7 Callantsoog.
MARLON KICKEN met de voorstelling IN DE LIFT. Met een humoristische
blik becommentarieert Marlon Kicken de wereld om zich heen. Entree
€ 15. www.dorpshuiscallantsoog.nl
THEATER
Za 24 november 20.15 uur, Scagon Theater. Theatergroep TUSSEN DE PLANKEN DOOR met
FAMILIE. Entree € 14. www.scagontheater.nl
Zo 25 november 15 uur, Scagon Theater. Theatergroep TUSSEN DE PLANKEN DOOR met
FAMILIE. Entree € 14. www.scagontheater.nl

VOLGENDE AMUSE
De deadline voor de Amuse
van december staat op 12
november 2018.

FILM DE LUXE
Do 29 november, 20 uur, Scagon theater, BLACKkKLANSMAN (USA 2018, Spike
Lee). Politieman uit Colorado Springs slaagde er als eerste Afro-Amerikaanse agent
in om te infiltreren in de Ku Klux Klan. Kaarten € 8, www.filmtheaterdeluxe.nl
FILM DE LUXE
Vr 30 november, 20 uur, Scagon theater, BLACKkKLANSMAN. Kaarten € 8,
www.filmtheaterdeluxe.nl

KUNST VERKLAARD
Het Cultuurhuis Markt18 gaat iets nieuws beginnen. Bij voorkeur samen met culturele verenigingen uit de gemeente Schagen.
Waarbij de kunstdiscipline van de verenigingen volop aandacht krijgt. U leest erover in de onderstaande brief.
“Ons nieuwe project heeft de doopnaam ‘Kunst verklaard’. Met als strekking: meer van kunst genieten, omdat je het beter
doorgrondt. Bevlogen deskundigen houden in het Scagontheater een inspirerend verhaal, een masterclass of een demonstratie
over een bepaalde vorm van kunst, gelardeerd met voorbeelden in beeld en geluid.
“Kunst verklaard” heeft een educatief karakter en moet toegankelijk zijn voor een breed publiek. De deskundigen zijn landelijk
bekende professionals.
Hoe gaan we dit samen aanpakken? Jullie hebben een idee. Of nog mooier: jullie hebben samen met een andere
vereniging/organisatie in jullie sector een plan. Neem dan contact met ons op om te klankborden. Wij kunnen zorgen voor een
deel van de financiering en mogelijk helpen bij het aantrekken van inleiders en het verzorgen van de PR.
Er is natuurlijk nog heel veel meer informatie. We beperken ons hier op dit moment tot twee belangrijke randvoorwaarden:
het budget per avond is maximaal tweeduizend euro (inclusief huur en organisatiekosten) en we zouden redelijkerwijs moeten
kunnen rekenen op een vol Scagontheater.
Op dit moment staan er al twee projecten op het programma: Miranda van
Kralingen verzorgt op 29 oktober samen met Mirsa Adami een masterclass
(dit organiseren we samen met het Oratoriumkoor Schagen). En op initiatief
van een aantal toneelverenigingen komt Gijs Scholten van Aschat op 21
januari 2019 naar het Scagontheater voor zijn Shakespeare-voorstelling.
Kunst Verklaard is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage uit het
cultuurfonds van de gemeente Schagen en wordt van harte ondersteund door
de KCARS. De Stichting Markt18 heeft een kleine commissie gevormd. Wil je
meer weten: neem contact op met een van de ondergetekenden.
Hans Duin (jam.duin@quicknet.nl)
Rens Cappon (capponrens@gmail.com)
Dick de Best (ddebest@quicknet.nl)”

*.*.*.*.*.*.*
IEDEREEN KAN MEEDOEN
“Meedoen Schagen biedt kinderen uit gezinnen met een laag inkomen en gepensioneerden met een laag inkomen de
mogelijkheid om deel te nemen aan sport-, culturele, educatieve en onderwijsactiviteiten. Er is per kind en per gepensioneerde
jaarlijks een tegoed van € 350,- beschikbaar, dat tussen 1 januari en 31 december besteed kan worden.”
Misschien is dit al bekend!! Dat zou heel goed kunnen, want de KCARS heeft al eerder melding gemaakt van het feit dat er
regelingen zijn om IEDEREEN mee te laten doen aan onder andere culturele activiteiten. Wat kennelijk niet goed bekend is dat
deze kinderen en/of ouderen hun keuzes maken uit aanbieders (ofwel de organisaties) die vermeld staan op de website
www.meedoenschagen.nl.
Op deze website staan enkele aanbieders, maar lang niet
alle instellingen zijn daar vertegenwoordigd met een
aanbod. Bijvoorbeeld een aanbod om een jaar lang lid te
worden van een toneelvereniging, een muziekinstrument
leren spelen, koorzanger worden of een workshop
volgen.
De KCARS adviseert u om eens een kijkje te nemen op
deze website van Meedoen Schagen.
www.meedoenschagen.nl. Kies in het menu ‘voor
aanbieders’ en meld uw organisatie aan. Na goedkeuring
ontvangt u een mail van de gemeente Schagen met
daarin een code waarna u uw producten kunt invoeren.
Hopelijk staat binnenkort uw aanbod op de website
zodat iedereen een kans krijgt mee te doen!!

