PROGRAMMA

Kunst- en Cultuurcafé Huizen
THEATER DE BOERDERIJ
WOENSDAG 29 OKTOBER 2014
WWW.KUNSTENCULTUURHUIZEN.NL

Gastpresentator: Anne van Egmond, radiopresentator en muzikant

Simone Stawicki – Huizense beeldend kunstenaar met internationale bekendheid
Ron Exalto – Huizer cameraman/editor van Elvic High Definition Videoproductions
Duo Stringendo – Annegreet Rouw, harp en Ferdinand Binnendijk, mandoline
Simone Stawicki, werkend en wonend in Huizen, geniet als beeldend kunstenaar internationale faam.
Ze gaat tijdens het Kunstcafé vooral vertellen over haar werk over Noord Korea en haar laatste
tentoonstelling in Kopenhagen. Zoals haar naam reeds verraadt heeft Simone Pools bloed, maar ze is
geboren in Bussum. Al in haar vroegste jeugd begon ze met schilderen. Ze studeerde aan de
Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht (HKU). Haar ster rees vervolgens snel. Niet alleen in eigen land
verwierf ze waardering en bekendheid, ook in het buitenland maakten veel kunstliefhebbers kennis
met haar werk. Zo exposeerde ze met veel succes onder meer in Berlijn, in Ho Chi Minh Stad in
Vietnam, in Venetië, New York, Pisa, Ontario, Barcelona enz.
Huizer cameraman/editor Ron Exalto van Elvic HD Videoproductions komt tekst en uitleg geven
over zijn project “Huizen 2014”. Dit wordt een documentaire over het dorp Huizen anno 2014 welke,
al dan niet ten dele, gefinancierd moet worden door crowdfunding en sponsoring. Er is al tientallen
jaren geen serieuze documentaire over Huizen is gemaakt, terwijl zo'n tijdsbeeld niet alleen nu, maar
zeker in de toekomst, van grote historische waarde is. Hij zal het project en de huidige stand van
zaken nader toelichten en tevens exclusieve beelden laten zien welke nog niet vrijgegeven of eerder
vertoond zijn. De film zal uitgebracht worden op DVD, Blu-ray en Video on Demand. Volg het project op www.huizen2014.nl
waarop ook een facebook link staat vermeld.
Duo Stringendo is een mandoline en harp duo en uniek binnen Nederland. Het wordt gevormd door de
harpiste Annegreet Rouw en mandolinespeler Ferdinand Binnendijk. Hun repertoire omvat originele
werken die geschreven zijn voor deze combinatie als wel bewerkingen. De concertprogramma’s bestaan uit
verschillende stijlen binnen de klassieke muziek. Van Barok tot hedendaags. Annegreet Rouw is begonnen
met harplessen bij Liedewei Spruit. Tijdens haar opleiding aan het conservatorium heeft zij lessen genoten
van Alex Bonnet en masterclasses bij Natalia Shameyeva, Manja Smits, Arrielle Valibousse, Gwyneth
Wentink en Lavinia Meijer. Op het moment studeert zij aan de Hochschule fur Musik und Tanz in Keulen bij
Han An Liu. In 2004 kwam Annegreet in de finale van het 4e Nederlandse harpconcours waar zij een
tweede prijs behaalde in de categorie kleine harp.
Ferdinand Binnendijk, studeerde mandoline bij Alex Timmerman aan het ArtEZ conservatorium in Zwolle, won in 2011 de
eerste prijs tijdens het 8ste Internationale 'Raffaele Calace' Concours voor Mandoline. Dit concours behoort inmiddels tot een
van de meest belangrijke en prestigieuze mandolineconcoursen ter wereld. Ferdinand ontving zijn prijs, een Calace concertmandoline (solisten model 'Ripa') uit de handen van Raffaele Calace Jr. In april van het hetzelfde jaar won Ferdinand, 19 jaar
jong, al de eerste prijs in categorie 3 (studenten conservatorium) tijdens de Nationale Finale van het Prinses Christina
Concours in De Haag.

Het Kunstcafé in De Boerderij -Hellingstraat 9, 1271 VA Huizenis gratis toegankelijk. Een gulle bijdrage wordt op prijs gesteld.
We zien u graag op woensdagavond 29 oktober
U bent welkom vanaf 19.30 uur, het programma start om 20.00 uur

www.kunstencultuurhuizen.nl

