PROGRAMMA

Kunst- en Cultuurcafé Huizen
THEATER DE BOERDERIJ
WOENSDAG 25NOVEMBER 2015
WWW.KUNSTENCULTUURHUIZEN.NL

Gastpresentator: Saskia Riemens uit Huizen, leading lady
van de jazzy close harmony damesgroep
‘Sisters’. Zij geeft zangles, coacht musicals
en optredens.
www.saskiariemens.nl

Antoon Bruggeling – oud-journalist, auteur & fotograaf van nieuwe ansichtkaarten van Huizen
Olaf Schouw – kunstschilder in realistische stijl. Studeerde bouwkunde en architectuur design
Thérèse Steinmetz én Philippe Elan met Nico van der Linden pianist/arrangeur
Thérèse Steinmetz én de Franse zanger Philippe Elan met de Nederlandse pianist en arrangeur
Nico van der Linden (midden) promoten hun programma 'Amsterdam-Parijs' van geliefd
aandachtige chansons waarmee ze in 2016 en 2017 langs de theaters gaan. In de jaren '70 tot
'90 was Thérèse niet weg te denken van de Nederlandse beeldbuis. Eigen shows, musicals,
Eurovisie- en Intervisie Festivals waren veelvuldig te zien. Ook haar theaterconcerten met het
Trio Nico van der Linden of met het Roemeense ensemble van Andrei Serban kwamen vaak op
televisie en radio. Thérèse's internationale exotisch getinte repertoire in vele talen heeft haar
bovendien tal van buitenlandse tournees en TV-optredens bezorgd.
Philippe Elan wordt alom geprezen om zijn fraaie warme stem en zijn vurige emotionele voordracht. Hij woont tegenwoordig
in Amsterdam en kort nadat hij zich in Nederland vestigde behaalde hij de eerste prijs op het concours van de Alliance
Française en was zijn eerste in Nederland uitgebrachte plaat goed voor een Edison. Inmiddels heeft hij tien succesvolle platen
op zijn naam staan en talloze TV- en theateroptredens. Seizoenen lang was hij op tournee met twee vleugels, bespeeld door
Louis van Dijk en Cor Bakker. Nico van der Linden heeft een glansrijke staat van dienst als pianist, componist en arrangeur. Hij
is niet alleen een talentvol musicus maar tevens een charismatische toneelpersoonlijkheid met een uniek gevoel voor humor.
Hij beschikt over een grote muzikale veelzijdigheid en is vermaard om zijn originaliteit en sprankelijke pianospel.
Antoon Bruggeling
is niet alleen een bekende Larense (BEL)journalist, maar geniet faam in heel het Gooi. Hij is o.m. de
auteur van het boek 'Verrassend Bussum en Naarden'. Met zijn digitale camera maakte hij
duizenden foto’s van mooie plekken en gebouwen in Gooi en Vechtstreek. Inmiddels heeft hij ook
veel unieke foto's van Huizen gemaakt waarvan recentelijk een serie ansichtkaarten van Huizen is
uitgebracht Ook zijn er al weer plannen voor een nieuw fotoboek.
Olaf Schouw, kunstenaar en bouwkundige, komt zijn opwachting maken. In 2011 kwam hij als
werkgroeplid bij het Kunstcafé, maar zijn tijdelijke vertrek uit Huizen en zijn studie architectuur design
lieten destijds niet toe dat hij zich naar zijn eigen idee daarvoor voldoende kon inzetten. Olaf is een jonge
kunstenaar en schildert veel in opdracht kinderportretten, dierbaren, huisdieren, filmsterren en wereldleiders. Maar daarnaast ook objecten en gebouwen, eigenlijk alles wat fotografeerbaar is en wat hij tot in
het fijnste detail kan weergeven in zijn eigen stijl. Zijn wens is om zich de technieken van de oude
meesters eigen te maken bij zijn fotorealistische schilderijen.
Nota bene: Beeldend kunstenares Astrid Engels uit Huizen maakt naar de organisatoren van het Kunstcafé Huizen een
genereus gebaar voor een fundraising. Voor dit doel zijn litho’s en zeefdrukken beschikbaar voor € 250,00 per stuk.
Tijdens het Kunstcafé van woensdag 25 november kan een ieder intekenen en kiezen uit prachtige grote kleurrijke grafische werken van
haar portfolio met de originele lithografieën (steendrukken) en zeefdrukken. De lithografische kunstwerken van Astrid Engels zijn in
beperkte oplage vervaardigd op een meer dan 125 jaar oude lithografische pers door de meester-steendrukker Gert Jan Forrer uit Bussum
wiens drukkerij in Weesp is gevestigd. www.astridengels.com

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 25 november.
U bent welkom vanaf 19.30 uur
Tijdens de inloop speelt Le Duo van Nol van Bennekom toetsen met deze keer Martijn Luttmer mondharmonica

Het programma start om 20.00 uur

www.kunstencultuurhuizen.nl

