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hilversum

Dag van de
Kunstuitleen
De SBK Kunstuitleen Gooi en
Eemland aan de ’s-Gravelandse-
weg 55a doet vandaag mee aan
de Dag van de Kunstuitleen. Ter
gelegenheid daarvan wordt
onder meer tien procent kor-
ting gegeven bij aankoop van
een kunstwerk. Belangstellen-
den zijn welkom tussen elf en
vier uur (www.kunstuitleen-
gooieneemland.nl).

bussum

Hoge hakken
in kunstgalerie
In galerie Arte Temporale aan
de Havenstraat 181 wordt van-
middag om vier uur de exposi-
tie ’High heels’ geopend. Er
worden zowel schilderijen als
keramiek getoond. Eén van de
kunstenaars van het collectief
van Arte Temporale heeft van
dit onderwerp een installatie
gebouwd. De schoenenwinkels
in Bussum hebben voor de
gelegenheid hun collecties hoge
hakken afgestaan. Deze zijn te
zien in de etalage. De tentoon-
stelling duurt tot en met 2
december (www.artetempora-
le.nl).

soest

Banjonisten
in Artishock
De twaalfde editie van het Inter-
nationale Holland Jazz Banjo
Festival begint vanmiddag om
één uur in het gebouw van
Artishock aan de Steenhof-
fstraat 46a. Meer dan honderd
jazz banjonisten gaan samen
jammen en luisteren naar enke-
le top-banjonisten. Het muzika-
le festijn duurt tot elf uur van-
avond. De entree is tien euro
(www.jazzbanjo.nl).

huizen

Open atelier
kunstenares
Kunstenares Annette van de
Vegte houdt morgenmiddag
half twee tot half vier een open
atelier aan de Melkweg 11. De
schilderijen die er zijn te zien
gaan over vergankelijkheid. Op
het werk zijn bloemvormen,
weerspiegelingen in water en
bomen afgebeeld (www.annette-
vandevegte.nl).

hilversum

Jazzmiddag
bij vliegveld
In café-restaurant Vliegveld
Hilversum wordt morgenmid-
dag van half drie tot half zes
een jazzmiddag met de Radio
Town Jazz Band gehouden. De
entree is gratis (www.jazz-
band.nl).

bussum

Najaarsconcert
Koor in ’t Gooi
Koor in ’t Gooi geeft morgen-
middag om half vier een na-
jaarsconcert in de Remonstrant-
se Kerk aan de Koningslaan 2.
Op het programma staan het
requiem en de Cantique de Jean
Racine van Fauré en enkele
motetten van Duruflé. Solisten
zijn de sopraan Ruzanna Naha-
petjan en de bariton Hans Al.
De begeleiding op piano wordt
verzorgd door David Schlaffke.
Het koor staat onder leiding
van Friederike Wöllisch. De
entree is tien euro (kinderen
gratis; www.koorintgooi.nl).

MUZIEK
Zaterdag 3 november
Aretha, Queen of soul door Shirma Rouse &
live band Almere, Schouwburg Almere, 20.15u 
Requiem van Rutter door kamerkoor Vocali-
ber van dirigent Richard Vos Baarn, Paulus-
kerk, 15.30u 
Tros Muziekcafé met Moke, Kizzy McHugh en
Ad Vanderveen Hilversum, Podium-Café de
Vorstin, 16u 
Electromantique door Matangi Quartet & DJ
Kypski Hilversum, Oude Postkantoor, Kerkbrink
16, 19.30u 
Clash of the Coverbands 2012 (halve finale)
Hilversum, Podium-café de Vorstin, 19u
12e Internationale Holland Jazz Banjo Festival
Soest, Artishock, Steenhoffstraat 46a, 13-23u,
www.jazzbanjo.nl 

Zondag 4 november
Ace Vincent en The Groove Express Laren, Ten-
nishal Sprokkelenburg, 16u, www.sprokkelen-
burg.nl 
Najaarsconcert Koor in ’t Gooi Solisten zijn
Ruzanna Nahapetjan, sopraan, en Hans Al,
bariton Zij spelen o.a. Requiem en de Canti-
que de Jean Racine van Fauré dit alles o.l.v.
Friederike Wöllisch Bussum, Koningslaan 2,
15.30u, www.koorintgooi.nl
Muziek & Yoga Daria van den Bercken (piano),
Timora Rosler (cello) en Anastasia Kozlova
(viool) Hilversum, Podium de Vorstin, 15u 
Radio Town Jazz Band Hilversum, Restaurant
Vliegveld Hilversum, 14.30-17.30u
Festival Gooisch Klassiek en HealthCity Tij-
dens dit klassieke kamerconcert komen Yo-
ga en live uitgevoerde muziek samen Hil-
versum, Podium-café de Vorstin, 15u 

Dinsdag 6 november
Muziek na de Markt met Mylou Mazali (mez-
zo-sopraan), Peter Heuwekemeijer (klarinet)
en Wilhelm Hellweg (piano) Baarn, ’t Witte
Kerkje, Kampstraat 8, 12.30 tot 13.15u 
The Orchestral Piano door Bas Verheijden Ne-

derhorst den Berg, Het Jagthuis, Middenweg
88, 20.15u 

Donderdag 8 november
Oude Stijl Jazz Jam Hilversum, Restaurant
Vliegveld Hilversum, 20.30u
Bossa Nova-avond met Josee Koning begeleid
door o.a. Paul Poulissen Loosdrecht, Café-Res-
taurant de Otter, Oud-Loosdrechtsedijk 131,
20.30u

Vrijdag 9 november
Orgelconcert op het Leeflang-orgel door Pe-
ter den Ouden Hij speelt werken van Zwart,
Boëly, Pierné, Franck, Monnikendam, Fau-
ré, Dubois en Andriessen Huizen, de Mee-
ntkerk, 20u 
Muziek Brassband Breukelen; Brooklyn visits
Weesp Weesp, City of Wesopa, 20.30u 
Früling Trio met Nancy Braithwaite (clarinet),
Angela Stevenson (cello) en Vaughan Schlepp
(piano) Weesp, Stadshuis, 20.15u

THEATER
Zaterdag 3 november
Domestica door Dansgroep Amsterdam Alme-
re, Schouwburg Almere, 20.30u 
Henry van Loon met Electropis Hilversum,
Theater Achterom, 20.15u

Woensdag 7 november
Remko Vrijdag & Martine Sandifort met Hulp-
ond Een muzikale cabaretvoorstelling voor
en door mensen die wel wat hulp kunnen
gebruiken Baarn, Theater de Speeldoos,
20.15u

Donderdag 8 november
Jeffrey Spalburg met Thuus Almere, Schouw-
burg Almere, 20.15u
Out of Africa Een spetterende show vol Afri-
kaanse muziek en dans Almere, Schouwburg
Almere, 20.15u 
Jeans 22 - Dynamite Baarn, Theater de Speel-
doos, 20.15u 

Baartman preit er op los door Nathalie Baart-
man Huizen, De Boerderij, 20.30u 

Vrijdag 9 november
Max Tailleur-Ik lach om niet te huilen door het
Nederlands Komedie Theater Baarn, Theater
de Speeldoos, 20.15u
Stand Up Comedy Show Hilversum, De Jonghe
Graef van Buuren, Laanstraat 37, 21u 
Rob Mostert Hammond Group feat. Charlotte
Coppola Loosdrecht, New Yorkzaal Bowling
Loosdrecht, Oud-Loosdrechtsedijk 167A, 20.30u 
Brooklyn visits Weesp met Muziek Brassband
Breukelen Weesp, City of Wesopa, 20.30u 

JEUGD
Zondag 4 november 
Peuterfestival Het Spant! verandert in de
wondere wereld van de Noord- en Zuid-
pool Bussum, Spant!, 9-13u 
Cordua & Magnus met Roodknopje (2+) Hil-
versum, Theater Achterom, 14.30u

Woensdag 7 november
Wie komt er in mijn huisje door Ellen Smets
(2-6jr) Weesp, City of Wesopa, 15u 

Vrijdag 9 november
De Griezelbus Een adembenemende voor-
stelling voor iedereen die durft. Gebaseerd
op het beroemde kinderboek ’De griezel-
bus 1’ van Paul van Loon Bussum, Spant!,
19.30u 

VARIA
Zaterdag 3 november
Dag van de Kunstuitleen Vandaag wordt 10%
korting gegeven bij aankoop van een
kunstwerk of een kunstzinnig object uit de
kunstwinkel. Nieuwe leners ontvangen die
dag een leuk cadeau Hilversum, Kunstuitleen
Gooi en Eemland, ´s-Gravelandseweg 55a,
www.kunstuitleengoieneemland.nl

Bingo Laren, De Blokhut, Smeekweg 104, 20u 
Bazaar Rommelmart Boekenbeurs Soest, De
Open Hof, hoek Dalweg/Veenbesstraat, 10-15u 

Zondag 4 november
Lezing over Marmer en beeldhouwen door Jo-
han Kersten Loosdrecht, KunstCafé Gate 51,
Noodweg 51,15-19u (lezing om 16u)
Open Atelier bij Annette van de Vegte Huizen,
Melkweg 11, 13.30-15.30u, www.annettevan-
devegte.nl

Maandag 5 november 
Klaverjassen bij Ons Genoegen Laren, De Blok-
hut, Smeenkweg 104, 20u 

Dinsdag 6 november
Hoe maak ik mijn buren jaloers Lezing door de
KMPT / Groei & Bloei en Bert Verhoog van
Kwekerij Morning Glory Bussum, Het Tref-
punt, Ceintuurbaan/hoek Lorentzweg, 20u 

Donderdag 8 november
Lezing door Maartje Wortel, schrijfster van
de roman Half mens Eemnes, De Bibliotheek,
Raadhuislaan 49b, 20u 

Vrijdag 9 november
Naerdincklant Lezing: Vechten 1946-1947, re-
sultaten van een oud onderzoek Hilversum, In-
foschuur Goois natuurreservaat, Naarderweg
103 A, 19.30-22u

EXPOSITIES
Musea
Figuurlijk, tentoonstelling rond thema
mens (t/m 25 nov) Museum Hilversum, Hil-
versum, Kerkbrink 6, di t/m za 11-17 uur, zo 12-
17 uur
Het gebied van de ziel (tot 1 mrt) exposeert
Jolande Leeflang in Baarn, kasteel Berg en
Dal, Jacob van Lenneplaan 12, ma t/m do 10-16
uur. Toegang vrij. 
De evolutie van vissen Laren, Geologisch Muse-

um Hofland, Hilversumseweg 51 di t/m zo 13-
16.30 uur www.geologischmuseumhofland.nl
Tot meerdere kennis en klaerheit, over land
naar China in de zeventiende eeuw (t/m 13
jan) Rondleiding elke 3e zondag v.d.
maand om 15u Naarden, Comenius Museum,
Kloosterstraat 33 di-zo 12-17 uur www.comeni-
usmuseum.nl
Rijkelui en hun Soester Buitenplaatsen (t/m
13 jan); Gedaante verwisseling (t/m 13 jan)
en Beeldende Kunst (t/m 13 jan) Soest, Muse-
um Oud Soest, Steenhoffstraat 46, za-zo 13.30-
17u wo 13.30-17 uur, www.oudsoest.nl

Galeries
Marja van der Linden, bloemstillevens (t/m
nov) Baarn, Galerie Peter Altena, Brinkstraat
27, www.galeriepeteraltena.nl
Stillevens en portretten van Ans Markus (t/m
nov) Breukeleveen, Galerie Wijdemeren, He-
renweg 73, za en zo 14-17 uur www.galeriewij-
demeren.nl
High Heels, schilderijen en keramiek (t/m 2
dec) Bussum, Galerie Art Temporale, Haven-
straat 181, za en zo 13-17u www.artetempora-
le.nl
Haagse School en Impressionisten (t/m 15
dec) Bussum, Galerie D.J. Zeeman. Vlietlaan
44C, do vr za 13-17u
Het Hollandse landschap, ruim vijftig schilde-
rijen van bekende Nederlandse schilders,
’s-Graveland, Galerie Trompenburgh, Zuiderein-
de 68a, za en zo 13-17 uur, www.galerietrom-
penburgh.nl
Peter van Loenhout, Margret Mijsbergh en di-
verse kunstenaars, schilderijen Hollandsche
Rading, J& B Art Gallery, Oosterspoorlaan 7, vr
t/m zo 12-18 uur
Vereeniging van beeldende kunstenaars Blari-
cum-Laren (t/m 11 nov) Hilversum, Galerie
GSA, Langestraat 9, di t/m za 12-17 uur, zondag
14-17 uur
Abstract of Absurd met werken van Marjan
Nagtegaal, Niek Bruynzeel en Eric van Hemert
(t/m 4 nov)

Laren, Galerie Ooster-Laren, Eemnesserweg 21,
vr. t/m zo. 14-17u
Schilderijen en tekeningen van diverse kunste-
naars Laren, Galerie Toon Wildeboer, Nieuwe-
weg 49 do t/m zo 12.30-17. uur, www.toonwil-
deboer.com
En toen….kwam de mens, jubileumexpositie
Laren, Museum Hofland, Larenseweg 51
Olieverfschilderijen, permanente tentoon-
stelling, Loosdrecht, Galerie Rob de Haan,
Nieuw-Loosdrechtsedijk 187 za, zo 13-17 uur en
op afspraak, www.galerierobdehaan.com
Pascal Magis, Reijn Kamphorst, Willem van de
Hulst, Clarie Pronk en anderen, Loosdrecht,
Vermeulen Art Gallery, De Zodde 20, 1ste zo v.d.
maand 12-17 uur 
Tussen Kunst & Robots Met werken van Mo-
nique Boncz, glasmozaïek kunstenares; Mir-
ka Farabegoli, tekeningen; Paul Tas, sculptu-
ren, vazen en skulls en Zindzi Wijminga, sie-
raden (t/m 7 jan) Naarden-Vesting, Galerie
Pouloeuff, Turfpoortstraat 36a, vr en za 11-17
uur en zo 12-17 uur
Dée van Hellemondt-Loontjens, schilderijen
en aquarellen (7 nov tot 7 jan) Naarden-Ves-
ting, Galerie Burkin’art, Gansoordstraat 2,
www.burkinart.com 

Overige exposities 
Joris van Oosterwijk, artist-in-residence (t/m
15 dec) Almere Haven, Corrosia! Expo, Markt 5,
Almere Haven. di t/m za 12-17 uur , www.cor-
rosia.nl
De Schoonheid van Dementeren, schilderijen
en kunstwerken door dementerende oude-
ren (t/m 31 dec) Almere, De Muren van Archi-
pel, Poëziestraat 360, open tijdens kantoor-
uren, www.demurenvan.nl 
Amsterdammers en hun buitenplaatsen met
o.m. foto’s van Els Zweerink, Baarn, Kasteel
Groeneveld, Groeneveld 2, openingstijden
www.kasteelgroeneveld.nl
Ontmoeting aan de Eem met werken van Me-
ria Bakker en Theo van Hoytema (t/m 11 nov)

Baarn, Kunsthandel Klaver, August Janssenweg
7, do t/m zo 14-18u
Expositie ’Logementen - Tapperijen - Spijslo-
kalen’ (t/m medio jan) Baarn, Historische
Kring Baerne, Hoofdstraat 1A wo 14-16 uur, za.
11-13 uur
Cirkels en Culturen, schilderijen van Loco Si-
gilli (t/m 14 nov) Bibliotheken Baarn, Hoofd-
straat 1, tijdens openingsuren 
Expositie van winnend PANL (Photograp-
hers Association of the Netherlands) werk
samengesteld door Feiko Koster (t/m 10
jan) Bussum, Spant!, Dr. Kuyperlaan 3, ma t/m
vr 10-17u www.panl.nl
Hans Almekinders, overzichtstentoonstel-
ling (t/m 28 okt) Bussum, Galerie Arte Tem-
porale, Havenstraat 181, za en zo 13-17u,
www.artetemporale.nl
Milatz Ikonen (t/m 28 okt) Pieter Schunse-
laar, portretten van handen (t/m 31 dec)
Bussum, Hotel Jan Tabak, Amersfoortsestraat-
weg 27
Dolores van der Kruis, schilderijen (t/m okt)
Bussum, De Palmpit, Koekoeklaan 3 (complex
De Heul)
Face It expositie van Haike Bes, schilderijen
Bussum, Nieuwe Brink 6-8, www.face-
book.com/haikunst
Mariete du Maine, acrylschilderijen (t/m 14
nov); Marcella van de Vaart, beeldhouwwerk
(t/m 10 nov); Carla Bosman Eemnes, De Bi-
bliotheek, Raadhuislaan 49b (tijdens openings-
tijden) www.debibliotheek.org
André van Duin (t/m 28 okt) Hilversum, Ne-
derlands Instituut voor Beeld en Geluid, Suma-
tralaan 45 di t/m zo 10-17.30u 
Keigaaf Geklaag De bedoeling is in 2012 zo-
veel mogelijk klagers aan de lijn te hangen
Deze doeken worden eind 2012 geëxpo-
seerd als een lange waslijn. Hilversum, Beel-
dentuin Keigaaf, Goudwespmeent 76, dagelijks
open van 11-17 uur en op afspraak www.peggy-
eras.nl
Ria Mafait, tekeningen en schilderijen en
Ton-Hoe Lau, glaskunst ( t/m 29 nov) Hilver-

sum, Regenboogkerk, Nassaulaan/hoek Ko-
ningsstraat do 10-12 uur en zo. na de eredienst
tot ca 12 uur
Expositie cursisten Atelier Stawicki (t/m 27
okt) Huizen, Gemeentehuis, ma, di en do 8.30-
17u wo 7.30-19.30u vr 8.30-16u, www.atelier-
stawicki.nl 
Ankie Ostendorf, aquarellen Huizen, groeps-
praktijk Kerkstraat 
Erik Odijk (tekeningen) en Anne-Marie van
Sprang (beelden van porselein) (t/m 2 dec)
Laren, Rosa Spier Huis, Esseboom 2, dag. 10-16u
www.rosaspierhuis.nl
Jaap Majoor, schilderijen (t/m 13 jan) Laren,
De eetkamer van t’ Bonte paard 
Carla van der Winden-Welle, schilderijen, Res-
taurant ’t Amsterdammertje, Rijksstraatweg
119, Loenen a/d Vecht tijdens openingstijden
A Special Summer, kunst van Geert Savel-
berg, Dilyse Buter en Harrie Hazelhoff, ge-
organiseerd door Stichting Special Arts die
kunstdeelname stimuleert van mensen
met een handicap, op uitnodiging van Jan
des Bouvrie, hele maand augustus, ma t/m
vr 10-18 u, za 10-17 u, Het Arsenaal, Naarden-
Vesting, Kooltjesbuurt 1
Marja van der Linden, schilderijen (t/m 6
nov) 29 sept van 14-16u is Marja van der
Linden in de Galerie aanwezig Naarden-Ves-
ting, Burkin’art, Gansoordstraat 2, ma, di, do
9-15 uur, wo 9-12 uur, vr, za en zo van 12-17 uur,
www.burkin-art.com
Kijk op Benin, beelden en andere kunstvor-
men uit Benin, Naarden, Stadskantoor Naar-
den, ma t/m vr 8-17u wo tot 19uMarlies Bou-
ten, fotografie (t/m12 nov) Soest, De Kiosk
bij Honsbergen, Wiardi Beckmanstraat
Soest op z’n mooist! Expositie van Co Lim-
burg, schilderijen (t/m 5 dec) Soestduinen,
Hilton Royal Parc Soestduinen, van Weerden
Poelmanweg 4-6
, 
Maritza Marbus, schilderijen Weesp, Gale-
rieW, Verpleeghuis Hogeweyk, Heemraadweg
1, dag. 10-17 uur, www.galeriew.nl 

C U L T U R E L E  A G E N D A

De concerten zijn kleinschalig,
er kunnen niet veel meer dan
zo’n honderd toeschouwers in
de zaal. Laagdrempelig ook,
met nog steeds een bescheiden
toegangsprijs en een gratis
drankje na afloop. De organisa-
tie beschikt over een prachtige

Pleyel-vleugel, die geschikt is
voor muziek van Franse compo-
nisten. Hoewel de invulling van
de komende acht concerten nog
niet helemaal rond is, zijn de
data wel al bekend.

Het eerste concert wordt
verzorgd door het Frühling
Trio. Het trio is geen onbekende
in Weesp, in 2010 speelden zij er
al een meeslepend concert. Het
Frühling Trio bestaat uit klari-
nettiste Nancy Braithwaite,
celliste Angela Stevenson en
pianist Vaughan Schlepp. Het is
een internationaal gezelschap.
De Amerikaanse Nancy Braith-
waite studeerde aan de befaam-

de Amerikaanse Eastman
School of Music, maar woont
sinds vele jaren in Nederland.
Daar is zij hoofdvakdocente
klarinet aan het Rotterdams
Conservatorium. De Engelse
Angela Stevenson studeerde aan
de Royal Academy of Music in
Londen en is nu celliste bij het
Radio Kamer Orkest. Pianist
Vaughan Schlepp is geboren in
Tokio, en studeerde in de Ver-
enigde Staten. Zijn belangstel-
ling voor oude muziek bracht
hem naar Nederland, waar hij
studeerde bij Gustav Leonhardt.

De drie musici kenden elkaar
al jaren toen ze in 2009 het

Frühling Trio oprichtten. Tij-
dens het concert in Weesp spe-
len ze een mix van bekend en
minder bekend repertoire. Het
’Trio Pathétique’ van de Russi-
sche componist Michael Glinka
is geschreven in 1832. Van de
vrijwel vergeten Franse pianiste
en componiste Louise Farrenc
wordt het Klarinettrio in a
gespeeld. Farrenc studeerde bij
de beroemde pianopedagoog
Muzio Clementi en werd uitein-
delijk docente aan het Parijse
Conservatorium. Als componis-
te werd zij zeer gewaardeerd
door haar beroemde tijdgenoot
Robert Schumann. Van de in

1954 geboren Russische compo-
niste Natalia Rusu-Kuzolina is
zo weinig bekend dat zij zelfs
niet in de grote Grove muziek-
encyclopedie staat. Het Früh-
ling Trio voert haar ’Trio Me-
lancolique’ opus 11 uit, onge-
twijfeld een stuk dat de moeite
waard is. Het concert wordt
besloten met het Trio voor
klarinet, cello en klavier van
Ludwig van Beethoven.

Concert: Frühling Trio (klarinet, cello en
piano) op vrijdag 9 november, aanvang
20.15 uur, Stadhuis Weesp, Nieuwstraat
41, Weesp. Toegang 12 euro (tot 16 jaar
gratis; www.stad-huisconcerten.nl).

Frühling Trio speelt in stadhuis van Weesp
door josée zuiver

W E E S P - Het Frühling Trio met
muziek voor klarinet, cello en
piano treedt vrijdag op in het
stadhuis van Weesp. Het optre-
den wordt gehouden in het
kader van de serie Stad-huiscon-
certen in Weesp. Het gaat om
het dertigste seizoen.

Het Frühling Trio. FOTO PR

Het is niet de eerste keer dat
Bail als het voorprogramma van
de Amerikanen speelt. ,,Eerder
dit jaar zijn we zelfs naar Ame-
rika gereisd om met hen op het
podium te staan’’, vertelt drum-
mer Pierre Denissen uit Weesp.
,,De frontman van Skinny Molly
had ons naar de VS gehaald. We
hebben in Nederlans al eens
eerder met het gespeeld bij zijn
andere band, Blackfoot. En nu
staan we samen in Hilversum.’’

Voor liefhebbers van southern
rock is de frontman van Skinny
Molly een oude bekende, denkt
Denissen. ,,Mike Estess speelde
ook in de band Lynyrd Skynyrd.
Een beroemde southern rock-
band. In de States is hij best
bekend. Hij kent veel grote
artiesten en doet al jaren zijn
ding in de muziek. Het is hart-
stikke leuk dat wij als Neder-
landers zo’n goede klik met
zo’n artiest hebben.’’

De vriendschap gaat zo ver
dat de Nederlanders dit jaar
door de Amerikanen uitgeno-
digd werden voor een aantal
shows in de States.

,,We zijn afgelopen zomer
naar Ohio geweest en hebben
onder andere een show gedaan
op het festival, The Hog Jam.
Verder nog een optreden bij een

theater in Hillsburrough. De
reacties waren te gek. We heb-
ben echt een toptijd gehad.’’

De band Bail bestaat onge-
veer vijf jaar en behaalde vol-
gens de Weesper al aardig wat
successen. ,,Naast onze kleine
Amerikaanse tour stonden we al
op het Bospop-festival in Weert.
En hebben we opgetreden in de
Amsterdamse Melkweg. Inmid-
dels heeft de band ook al twee
cd’s op zak. En voor volgend
jaar zijn we al weer terugge-
vraagd om allerlei shows in de
VS te doen.’’ Van een groot
Amerikaans festival deze zomer
lijkt het kleine zaaltje van het
Gooisch Podium een stapje
terug? Denissen: ,,Het is er
misschien wel heel klein, maar
volgens mij is het er wel heel
gezellig. Wij zijn absoluut geen

moeilijke band en Skinny Molly
ook niet. De bands wisselen ook
hun backline met elkaar uit.
Dus het wordt gewoon feest.
Een stevige en gave set vol
rock.’’ Volgens de Weesper

drummer belooft het in ieder
geval een topavond te worden.
,,Wij hadden graag op meerdere
plekken in Europa gestaan met
Skinny Molly, maar de meeste
zalen willen een lokaal voorpro-

gramma. Dat wij dus nu in het
Gooi mogen spelen is al te gek.
Voor de liefhebbers van goede
southern (blues-)rock is het een
uitgelezen kans. We gaan er een
goed feest van maken.’’

Skinny Molly + support Bail, zat 10 nov,
Gooisch Podium, Kampstraat 2 in Hilver-
sum.
Aanvang: 20.30 uur, entree: 10 euro.Kaar-
ten via Ticketservice en Tiepies Hiepies
Hilversum (www.gooischpodium.com).

Southern bluesrockband Bail met v.l.n.r.: bassist Edwin Vreeburg, drummer Pierre Denissen en gitarist Marco Vreeburg. FOTO PR

Powertrio support Amerikaanse act Skinny Molly

’Het wordt een stevige
en gave set vol rock’

door jasper schoon

H I LV E R S U M - Het bluesrock
powertrio Bail, met de Weesper
drummer Pierre Denissen,
speelt volgende week zaterdag
in het Hilversumse Gooisch
Podium als supportact van de
Amerikaanse formatie Skinny
Molly.

De manier van kijken was een
eeuw geleden heel anders dan
nu. Toen de Baarnse kunstena-
res besefte dat ze allebei naar
dezelfde landschappen hadden
gekeken, begreep ze de combi-
natie van het verleden met nu.

De tentoonstelling over land-
schappen is juist door de dia-
loog tussen hedendaagse kunst
en kunst van een eeuw geleden
een spannende en interessante
expositie geworden.

De kunsthandel Hein Klaver
ligt aan de Eem. Het was daar-
om niet moeilijk om een thema
te vinden dat aansluit bij de
schilderachtige rivier. De Baarn-
se kunsthandelaar had een
ontmoeting van oude en nieu-
we landschappen voor ogen.

,,Het verstilde werk van Meria
Bakker laat zich prachtig com-
bineren met landschappen uit
mijn eigen collectie werken op
papier van negentiende eeuwse
en vroeg twintigste eeuwse
kunstenaars.”

Meria Bakker aquarelleert op
grote bladen landschappen die
je niet meteen herkent. Haar
landschappen zijn abstracter
met wel herkenbare elementen.
Bomen en stenen en vooral veel
water domineren haar land-
schappen. Het water wordt nog
eens benadrukt door de extra
waterige aquareltechniek. Hoe
anders zijn de landschappen
van haar voorgangers. Zoals de
molen en de figuur voor de
molen van de Haagse School-

schilder B. J. Blommers of de
verstilde bomenrij van Theo van
Hoytema was een groot natuur-
liefhebber. Zijn bladen van
dieren en planten zijn vooral
bekend geworden door zijn
kalenders. Of het prachtige blad
van de Haagse Schoolschilder
W.H. Tholen van een duinge-
zicht met eenden. De tentoon-
stelling over landschappen is
mooi opgehangen en de aqua-
rellen van Meria Bakker harmo-
niëren met het werk van haar
oudere vakgenoten. Zeker als je
er de tijd voor neemt zie je dat
het werk elkaar versterkt on-
danks het generatieverschil.

Naast het werk van de land-
schapskunstenaars zijn er bij
kunsthandel Hein Klaver ook
sieraden te zien. Het gaat om
bijzonder vervaardigde siera-
den; zilveren broches van Iris
Nieuwenburg.
De expositie ’Ontmoeting aan de Eem’ in
kunsthandel Hein Klaver, August Janssen-
weg 7, Baarn. Open: do t/m zo van 14
tot 18 uur. T/m 11 november.

Landschappen in ’Ontmoeting aan de Eem’

Dialoog tussen
oud en nieuw

door margriet van seumeren

B AA R N - Aanvankelijk aarzelde ze om haar tekeningen te
laten zien bij kunsthandel Hein Klaver in Baarn. Beel-
dend kunstenaar Meria Bakker moest leren kijken naar
de honderd jaar oude tekeningen van Haagse schoolkun-
stenaars en symbolisten.

Theo van Hoytema (1863-1917), Bomenlandschap (potlood en aquarel). FOTO KEES KUIL
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