PROGRAMMA

Kunst- en Cultuurcafé Huizen
THEATER DE BOERDERIJ
WOENSDAG 24 SEPTEMBER 2014
WWW.KUNSTENCULTUURHUIZEN.NL

Gastpresentator: Nienke de Wit - Directeur Huizer Museum

Else Flim en Aad Kok – dramaturg en vertolker, presentatie Dickenstheater Laren
Ferenc en Christel Tóth – Kunsthandelaren “Galerie Tóth Ikonen” in Huizen
Witmer Trio – Cajan Witmer piano, Han Slinger contrabas, Maarten Kruijswijk drums
Charles Dickens-vertolker Aad Kok en Else Flim, auteur/dramaturg, willen het publiek laten kennismaken
met de public readings van de schrijver Charles Dickens. Van 1853 tot 1870 trad hij met veel plezier op als
voorlezer uit eigen werk. Zijn public readings maakten hem in zijn land en in de USA nog beroemder dan
hij als schrijver al was. In zijn lezingen verenigde hij zijn passies voor schrijven en toneelspelen. Daardoor
kon hij op geheel eigen wijze zijn personages tot leven brengen. In het intieme Dickenstheater in
Victoriaanse stijl in Laren is te zien hóe Dickens dat deed. Vanaf zijn kindertijd beleefde hij veel vreugde
aan voorstellingen met de Lanterna Magica. De glasplaten die via een toverlantaarn worden vertoond,
voegen een extra dimensie toe aan de voorstellingen. Aad Kok en Else Flim bieden in hun presentatie op
inzicht in leven en werk van Dickens en het ontstaan van de theaterproducties Dickens in het licht van de
toverlantaarn.
Ferenc Tóth uit Huizen onthult de geheimen van de Russische iconen. De kunsthandel Tóth
Ikonen, gespecialiseerd in antieke Russische iconen, is sinds ruim een jaar gevestigd in een
privé galerie in Huizen. Ferenc Tóth vertelt in het kort over Russische ikonen en illustreert
hij het beroep van kunsthandelaar met enkele anekdotes, waardoor men een kijkje achter
de schermen krijgt. Hij spreekt bijvoorbeeld over verschillende aspecten van de inkoop, de
jacht op nieuwe aanwinsten in de collectie. Tóth Ikonen, geleid door het echtpaar Ferenc
en Christel Tóth, verruilde in 2013 de Amsterdamse Nieuwe Spiegelstraat voor een
galerieruimte in Huizen. De galerie is uitsluitend op afspraak te bezoeken. Het echtpaar
Tóth zal een vernieuwde en gevarieerde collectie Russische ikonen tonen. Van 26 september t/m 5 oktober is men dagelijks
tussen 11.00 en 18.00 uur van harte welkom in de galerie in Huizen aan de Botterwijnseweg 1, telefoon 06-53468236. Info:
www.tothikonen.com
Het traditionale mini-concert komt deze keer voor rekening van het Witmer Trio, bestaande
uit pianist Cajan Witmer, contrabassist Han Slinger en drummer Maarten Kruijswijk. Cajan is
een ongeëvenaard vertolker van de aanstekelijke latin pianostijl. Zijn moderne trio speelt een
repertoire van latin en groovy (soul)jazz. Swingende muziek met gevoel voor stijl. De
arrangementen zijn authentiek en verrassend. Pianist Cajan Witmer vertelt een helder
verhaal. Samen met bassist Han Slinger en drummer Maarten Kruijswijk vormt zich een
geraffineerd geheel. Het trio gaat op avontuur zonder het karakter van de song te verliezen.
Er is ruimte voor solo's van zowel Cajan Witmer als Han Slinger en Maarten Kruijswijk. Na
"Doño" en "The Shampoo", uitgebracht onder de naam El Trio, kwam het Witmer Trio met
een nieuw album: "Col Legno". Op deze cd laat het gezelschap zich van zijn poëtische kant zien, maar ook hier blijft het
Witmer Trio een groovy band.

Het Kunstcafé in De Boerderij -Hellingstraat 9, 1271 VA Huizenis gratis toegankelijk. Een gulle bijdrage wordt op prijs gesteld.
Tevens gelegenheid om CD’s te kopen en te laten signeren.
We zien u graag op woensdagavond 24 september
U bent welkom vanaf 19.30 uur, het programma start om 20.00 uur

www.kunstencultuurhuizen.nl

