
Zon

Zon, zware buien en weer zon
voorspelt de krant.
We moeten rekening houden...
met wolken en een enigszins
benauwd weertype.
Het zonnetje staat nog
pal boven ons huis.
In de tuin klinkt een vrolijk gekwetter.
Het is vandaag de elfde,
we zijn nu zes dagen onderweg
met onze ingelaste
Nederlandse jubileumtour ‘Onder vier ogen’.

Afgelopen zondag in een stampvol Carré,
rokjes, zomerblousjes, slippers, korte broeken.
Heerlijke middag gehad.
Je hebt soms van die dagen
dat alles op zijn plek valt.
Zondag was zo’n dag.
Stond te zingen
alsof het voor het eerst was.
Vanavond Tilburg.
Niet in de Schouwburgzaal
maar in het ernaast gelegen concertgebouw.

Vervolgens nog naar Enschede, Utrecht, 
Den Helder, Almere, Rotterdam, Nijmegen, 
Breda, Eindhoven en Zwolle.
Als we klaar zijn met de tour gaan we op 
25, 26 en 27 juni vijftig jaar Harlekijn vieren in 
Knokke Heist aan de Vlaamse kust.
Daar zijn Laurens van Rooyen, Erik van der Wurff 
en ik ooit begonnen.
We zijn daar drie dagen te gast in het 
Cultuurcentrum Scharpoord met een heus 
Harlekijn Festival, zie voor de programmering 
www.cultuur.knokke-heist.be.

Tussendoor is er nog van alles te doen op de Paltz.
De aanbouw van het Kapschuurtheater gaan we feestelijk 
openen op 22 mei.
We knippen op dezelfde dag het rode lint door voor het 
klinker/rolstoelpad, ons geschonken door een gulle gever 
en werpen de eerste bal op onze spiksplinternieuwe jeu de 
boules baan in het lommer.

Wil niet vergeten uw aandacht te vragen voor twee bijzondere 
voorstellingen in ons Kapschuurtheater.
Op zaterdag 14 mei 20:00 uur en zondag 15 mei om 15:00 uur 
te weten ‘De Zeven Brieven’, het spannende verhaal  over de 
ontstaansgeschiedenis van Landgoed De Paltz.
Deze voorstelling wordt gespeeld door Femke Krist, u zag haar 
wellicht in Benjamin de Beer, Pieter van Nieuwenhuyze, die van 
de Radiodagen, Barbara de Wit, voor vaste bezoekers bekend 
als de barones van Paltz, Saskia Egtberts en Rikkert van Huis-
stede uit onze voorstelling.
Voor deze voorstelling kunt u kaarten reserveren via 
info@hermanvanveenartscenter.com, de toegang is vrij.

Eind juni hebben we bij ons Ali B en Boudewijn de Groot te 
gast voor opnames van Ali’s programma Op volle toeren.
Hij heeft beloofd me te scholen in het rappen, wie weet.

http://www.cultuur.knokke-heist.be



