DONDERDAG 23 OKTOBER 2014
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Jubileum mannenkoor
Het Christelijk mannenkoor bestaat 85 jaar. Het jubileum wordt
op zaterdag 25 oktober gevierd met
een concert in de Morgensterkerk
aan de Drs. F. Bijlweg 9. Aan het
speciale concert wordt meegewerkt
door blaaskwintet Blaas Vaak en
organist Jorrit Woudt.
Het publiek kan voor de pauze
genieten van een gevarieerd pro-

Den Helder

gramma. Daarna wordt het oratorium 'Schepping' van Johan Bredewout uitgevoerd. Dit wordt omlijst
met een powerpoint-presentatie.
De aanvang is half acht. De kerk is
open vanaf zeven uur. Kaarten
kosten € 7,50 (inclusief consumptie tijdens de pauze) zijn te koop
aan de zaal. In de voorverkoop zijn
kaarten verkrijgbaar bij Wim
Bouw, Klaas Casterkomstraat 12, Ad
bezuijen, Julianaplein 60 en Iek
Bakelaar, Molukkenstraat 53.

Het christelijk Mannenkoor Den Helder bestaat 85 jaar.

Middag vol van poëzie
D

e woeste toestand van
de hedendaagse dichtkunst in het Nederlands taalgebied. De manier van agenderen is
in ieder geval veelbelovend: het
mag sprankelen op de poëziemanifestatie, zaterdag 1 november in het
Helderse Rob Scholte Museum.
Het museum voor moderne kunst
in het voormalige postkantoor aan
de Middenweg, pal naast het NSstation, gaat om vier uur open voor
publiek. Een halfuur later start de
presentatie van het toekomstplan
voor het museum. Aanvankelijk
was het plan het postkantoor te
slopen ten behoeve van een nieuw
stadhuis, maar nu
daar een streep
door is getrokken,
heeft de gemeente
Den Helder er wel
oren naar om van
het tijdelijke
museum een
permanente voorziening te maken.
Het museum herbergt gevarieerd
werk van een keur aan kunstenaars, onder wie grote namen. Het
is allemaal verzameld door Rob
Scholte, die er ook eigen werk
tentoonstelt. Het museum is nog
jong, maar het ontpopt zich inmiddels tot een aardige publiekstrekker.

Voordracht en
discussie

Zweep
Scholte geeft tegen vijven het
woord aan de poëzie. Hij overhandigt dan het eerste exemplaar van
’Een zweep voor eigen rug’ aan de
samensteller ervan, Jan Holtman.
Het is een bundel met tien interviews met dichters, uitgegeven
door het Helderse Uitgeefhuis De
Manke God van dichter Kees Engelhart.
Holtman legde landelijk bekende
dichters als Ingmar Heytze, F.
Starik en Jean Pierre Rawie schriftelijk tien vragen voor en liet die

Jana Beranová en F. Starik (linksboven en -onder) dragen voor, de Helderse dichter Kees Engelhart (rechts) is organisator.

hen in alle rust beantwoorden.
Wel aangenaam voor de poëten,
want het zijn soms kwesties die om
bedenktijd vragen of prikkelend
zijn. Het levert een heel leesbaar
boekje op, dat bovendien tamelijk
uniek is, weet Holtman. Dichtbundels zijn er ’genoeg’, maar interviewbundels met dichters zijn er
niet of nauwelijks.

Voordracht
De presentatie wordt bijgewoond
door verschillende dichters die zich
daarna presenteren aan het publiek. Zes dichters verzorgen een
korte voordracht. Achtereenvolgens zijn dat: Arij van der Vliet,
Esther Porcelein, Jana Beranová, F.
Starik, Vrouwkje Tuinman en
Edzard Dideric.

Tussen zes en zeven wordt alle
aanwezigen een klein buffet met
een drankje geserveerd, waarna om
zeven uur een publieksdiscussie
mag losbarsten over de hedendaagse dichtkunst. Harry Vaandrager
leidt die discussie in.

Aanmelden
De organisatie schat dat de manifestatie tussen de honderd en honderdvijftig geïnteresseerden zal
trekken. Veel meer kunnen er ook
niet vanwege de brandweervoorschriften. Belangstellenden wordt
daarom verzocht zich aan te melden. Dat kan vanaf heden per mail:
reserveren@robscholtemuseum.nl
De entree is tweeënhalve euro, eten
en drinken zijn gratis.
Het Rob Scholte Museum is open
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Poëziemiddag met boekpresentatie, voordracht
en discussie, zaterdag 1 november vanaf 16 uur,
Rob Scholte Museum, Middenweg 172, € 2,50.

op vrijdag, zaterdag en zondag van
twaalf tot vijf uur. De entree is
tweeënhalve euro.
’Een zweep voor eigen rug’, Uitgeefhuis De Manke God, 134 pagina’s,
paperback, € 14,95, bestellen via info@slaavier.nl

Petra Bies

advertentie

Lezersvoordeel
www.nhd.nl/acties

Samen ouder worden
Beurs vitaliteit & zorg

Op 2 november vindt de beurs ‘Samen
ouder worden’ bij Woonzorggroep
Samen plaats. Tijdens deze gratis beurs
vindt u informatie over veranderingen
in de zorg.

ANNE in Theater Amsterdam

Noord-Hollands Wintercircus

Uw krant organiseert een matineevoorstelling waarbij
Jessica Durlacher en Leon de Winter u vooraf meer
vertellen over de totstandkoming van ANNE.

Van 20 t/m 31 december 2014 strijkt het NoordHollands Wintercircus neer in Heiloo. Een geweldige
show voor jong en oud! Bestel uw kaarten voor
slechts € 10,- i.p.v. € 17,50.

Zaterdag 29 november

Voor slechts €10,-

Meer informatie op:

www.nhd.nl/acties

