PROGRAMMA

Kunst- en Cultuurcafé Huizen
THEATER DE BOERDERIJ
WOENSDAG 30 SEPTEMBER 2015
WWW.KUNSTENCULTUURHUIZEN.NL

Gastpresentator: Henk van der Horst, een van de ‘meesterbreinen'

achter het nog altijd beroemde NCRV tv-programma Farce Majeure.
Henk van der Horst en Jan Fillekers gaan binnenkort op tournee in de theaters.
http://www.farcemajeure.nl/index.php/theatertour

De Gooise Operette – Solisten met voorproefje komende productie Der Wildschütz.
Roel Huizenga – Huizer ingezetene ontfutselde aan veel vogels hun diepste geheimen.
Hermine Deurloo & Rembrandt Frerichs – Jazz-virtuozen mondharmonica en piano.
De Gooise Operette, het enige operettegezelschap van het Gooi, biedt een voorproefje aan
van de komende productie Der Wildschütz van Albert Lortzing. De voorstellingen zijn op 23,
24 en 25 oktober in Theater Spant! In Bussum. Tijdens het Kunstcafé zullen de solisten in de
hoofd-rollen iets van de operette laten zien en horen. Het zijn Gerrit de Hoop, Wilbert Derks,
Erik Hoedjes, Claudia van der Wilt, Ellen van den Berg en Loes Jongen. De stukken worden aan
elkaar gepraat door Joke Hof. Het geheel wordt begeleid door Jorrit van den Ham achter de
piano. In Spant! wordt de muziek gespeeld door het Utrechts Studenten Concert Orkest o.l.v.
Dirigent Rutger van Leyden. De aankleding en de regie zijn voor rekening van Martin Pleyte.
Kaarten zijn te reserveren via www.gooiseoperette.com of via tel. 06-36550999. € 25 /23 /21. € 1,50 korting voor 65+/jeugd.
Ter kennismaking krijgen bestellingen tijdens het Kunstcafé via een speciale actieflyer een eersterangs kaart voor de
derderangs prijs.
Roel Huizenga ,
een bekende Huizer ingezetene, ontfutselde aan veel vogels hun diepste geheimen. Het gaat in dit
Kunstcafé over de koolmees en de koekoek. Via een power point presentatie toont hij de prachtigste
beelden uit de wereld van deze vogels. Huizenga omschrijft zichzelf als een liefhebber die anderen de
liefde voor de vogels wil bijbrengen. Hij is opgegroeid aan een bosrand en heeft in zijn vroege jeugd al
een fascinatie opgelopen voor de vogels. Als lid van de Vogelwerkgroep geeft hij veel lezingen.
Hermine Deurlo & Rembrandt Frerichs. Het unieke duo geeft een ‘lecture concert’.
Gefascineerd door de klank van de chromatische mondharmonica verruilde Hermine Deurloo na
haar conservatoriumopleiding haar altsaxofoon voor dit kleine instrumentje. En met succes:
inmiddels trad ze uiteenlopend op met Candy Dulfer, het Metropole Orkest tot het Schönberg
Ensemble en maakt deel uit van het Willem Breuker Kollektief. In 2014 speelde ze op het North
Sea Jazz Festival met Jesse van Ruller, Tony Overwater en Joshua Samson. Haar cd Glass Fish
kreeg veel lof en Deurloo speelt regelmatig buiten Nederland. Ze improviseert en speelt classics.
Ze levert bijdragen aan soundtracks van films zoals Pluk Van De Petteflet, Erik Of Het Klein
Insectenboek, Johan en voor televisieprogramma's als Vreemde Kostgangers en leaders voor RTL4 en Talpa. Zelfs als u haar
naam nog niet kent, kent u haar geluid. Deurloo geeft in reclames een bekende rookworst net dat beetje extra pit.
http://www.herminedeurloo.com/bio/
Pianist Rembrandt Frerichs vormt met Deurloo sinds twee jaar een eigenwijs duo. Frerichs, volgens Trouw een ‘avonturier op
toetsen’, heeft een passie voor Arabische muziek. Invloeden daarvan weerklinken in zijn werk met Deurloo. Een cocktail van
sterke melodieën uit vervlogen tijden, eigen composities en improvisatie. Sinds Rembrandt Frerichs in 1995 op het jazzpodium
verscheen is hij gestaag bezig Nederland (en de rest van de wereld) te veroveren. De man die niet alleen in Amsterdam maar
ook in New York op het conservatorium studeerde, bracht vanaf 2007 reeds 5 albums uit die steeds weer groei in spel en
compositie lieten horen. http://www.rembrandtfrerichs.nl/biography

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 30 september
U bent welkom vanaf 19.30 uur, het programma start om 20.00 uur

www.kunstencultuurhuizen.nl

