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Lot en de verdwenen hagelslag 

Kabouter Paltz en de Alvermannen
Wij zijn zwanger (Alfred J. Kwak)

Mag ik deze dans
Margot 

De zeven brieven
Wij bellen u

De radiodagen
Herman van Veen

Speel zing dans
Oud roze

Alfred J. Kwak en de sneeuwvlok
Benjamin de beer

&
Paltz Parfumpresentaties

Rondleidingen
Ontmoetingsmiddagen

Kamerpop
Gastoptredens (o.a. Bert Visscher & Yora Rienstra)
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E D I T H  L E E R K E S
‘ L I E D J E S ’

Edith Leerkes speelt ‘Liedjes’, een programma met 
instrumentale en gezongen muziek waarvan het meeste door 
haarzelf geschreven is. Liedjes over vriendschap, keuzes, 
versleten en nieuwe liefdes, over moeder zijn en ouders 
missen. Ze wordt in deze voorstelling geflankeerd door 
jonge held Marnix Dorrestein, een multi instrumentale 
popmuzikant die een concert met zijn moeder niet schuwt.

Links of rechts of middenin
ferme taal diplomatie
op de barricaden gaan
of waaien met de wind 

eerlijkheid tot op de huid
vriendelijke schone schijn
of ruziënd op hoge toon 
oorverdovend stil zijn.

Leeuwarder Courant
Een warme deken van serene muzikaliteit

Het NRC
Onalledaagse muziekpoëzie

De Gelderlander
Prachtige liedjes over gevoelens en relaties





 I
A

H i t
ho e bewegen

maar wat hen beweegt.

Het Nieuw Harlekijn Danstheater 
bestaande uit 

de Française Marion Bosetti
de Zuid-Afrikaanse Kai Pretorius, 

de Mexicaanse Viridiana Hernandez, 
de Nederlandse danseressen 

Julia Pereboom 
en Doke Pauwels, 

speelt en danst op composities 
van 

Herman van Veen.
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R G O
I li e vertellen over 
Margaret Evelyn Hookham, dat is de meisjesnaam 
van Margot Fonteyn. Ik zag haar voor het eerst op de 
televisie, in een oude kleurenfilm uit de jaren ’50. Hoe 
oud zal ik geweest zijn? 12? Ik mocht er voor opblijven.

Een monoloog van Gaëtane Bouchez
over het bewogen leven 

van prima ballerina Margot Fonteyn

geschreven en geregisseerd door
Herman van Veen

Gaëtane Bouchez is like a river. Fluidly flowing between, 
seamlessly branching out into being the dancer, the singer, 
the teacher and la Fonteyn. This layered monologue 
written by Herman van Veen is punctuated with 
wordplay, has a sharp satirical whit, a subtle humor which 
demands of the audience to actively listen, think, hear. 
Ms. Bouchez’s melodic Dutch with a subtle French accent 
(her mother tongue) strengthens the illusion of this play. 
Her performance is graceful, thoughtful and authentic 
it succeeds in transfixing the audience, transporting us 
with her - round the bends, twists, turns, the gullies and 
rapids of the lives of the ordinary and the extraordinary.

KARIN HOUGAARD
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K A B O U T E R  P A L T Z  E N 
D E  A L V E R M A N N E N

is een voorstelling voor kinderen
die nog niet

boven het aanrecht
kunnen uitkijken
en voor iedereen

die het ook wil beleven.

Kabouter Paltz en de Alvermannen
wordt gezongen en gespeeld door 

Barbara de Wit, 
Nienke van Hassel

en/of Faizah Grootens



aa jn a r l de nia geleden de 
moed hadden om uit de kast te komen? Zij die vol 
trots of blozend en verlegen met hun geaardheid in 
het licht stapten en een weg vrij baanden voor het 
roze nageslacht. Waar is die oudroze ziel nu? 

Om de historie te eren en te voorkomen dat de 
roze veteranen de kast weer in gaan, maakt radio 
& theatermaker Han Bosman het infotainment 
programma ‘Oudroze’. Hierin zal zij, middels muziek, 
gesprekken met oude & jonge gasten én oog voor het 
heden; de oudroze mens & hun verhalen op warme en 
ludieke wijze centraal zetten. 

Dit kleurr  o t n og ma v  á
ve bij te wonen in de oudroze villa op landgoed de 

Paltz. Iedere eerste zondag van de maand om 12:00 
uur waarna er de mogelijkheid is om na te kletsen 
onder het genot van een lunch. 

O U D R O Z E
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W I J  Z I J N  Z W A N G E R

Barbara de Wit en/of Nienke van Hassel, Mark Haayema 
en/of Christiaan van Eijkelenburg zingen en vertellen 
een spannend en grappig familieverhaal over het 
dappere eendje Alfred Jodocus Kwak, zijn vrouwtje 
Winnie Wana en een krokodil. Deze voorstelling wordt 
gespeeld voor oud en jong en alles wat daar tussen zit.

Vandaag ben ik zo vrolijk
zo vrolijk zo vrolijk

ik ben behoorlijk vrolijk
zo vrolijk was ik nooit!

ik was wel vaker vrolijk
heel vrolijk, heel vrolijk

maar zo behoorlijk vrolijk
was ik tot nog toe 

nooit.





D E  Z E V E N 
B R I E V E N

Een muzikale Commedia dell’arte voorstelling over een jonge-
man die op zoek gaat naar zijn moordenaar. Het verhaal speelt 
zich grotendeels af aan het hof van Frederik de Grote (1712-1786) 
en op Landgoed De Paltz, een natuurgebied vernoemd naar 
een groep soldaten uit Rheinland Pfalz. Zij waren de mannen 
die destijds na een bezoek van Frederik de Grote aan Paleis 
Soestdijk, oorlogsmoe in Nederland achtergebleven zijn om in 
de Nederlanden een nieuw en vredig bestaan op te bouwen. 

Deze muziek theatervoorstelling wordt gespeeld door het 
Harlekijn Muziektheater met Femke Krist, Barbara de Wit, Pieter 
van Nieuwenhuyzen, Rikkert van Huisstede, Jolien Kistemaker, 
Saskia Egtberts en Annerie van Loenen.

Vandaag nog ben je opgetogen
omdat alles voorjaar is

morgen begint je reis naar de verdoemenis

Niemand komt daar onderuit
geen mens ontsnapt die dans

burgerman of majesteit
magere hein 

ze kent geen onderscheid

Fiederal la la  
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S P E E L 
Z I N G  D A N S

Een vrolijke, swingende, dance voorstelling voor de 
kleintjes en zij die zich niet te groot voelen.

Gezongen, gespeeld en gedanst door het Damadama 
Danstheater onder leiding van de Curaçaose Faizah 

Grootens, met Annerie van Loenen,
Quincy Ignacia en/of Hani Andary 

Deze voorstelling is mede mogelijk gemaakt door de Rabobank
en de organisatoren van de Alfred Golf Charity Cup.

Ik dans 
ik dans

huppel en ik spring
draai als een vaantje

en ik zing

dans 
alleen 

of in een grote kring
en

als ik moe ben
sta ik even stil 





Herman van Veen, Edith Leerke          
Gaëtane Bouchez, Rikkert van H           Tableau de la Troupe



    s, Marion Bosetti, Marnix Dorrestein, Jannemien Cnossen, Faizah Grootens, 
    Huisstede, rpen, Saskia Egtberts, Femke Krist, Viridiana Hernandez  
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W I J  B E L L E N  U

Ja, dat zijn wij,
vakantie in Nice.

Dat zeggen mensen wel vaker.
Ze dachten vaak

dat wij zusters waren.

Dit stuk van Herman van Veen en Eva Schuurman 
gaat over een jonge weduwe, een actrice, die tussen 
repetities voor een auditie door een interview heeft 
met een buitengewoon bekwaam journaliste. Een 
vrouw die het gesprek zo manipuleert, dat het in 
wezen -waar of niet- het verhaal wordt dat zij wil 
horen. Ware het niet.

De hoofdrol in deze voorstelling wordt gespeeld 
door zangeres en actrice Claudia van Veen.

Liedteksten: Eva Schuurman





D E  D I
nse b

Een o jk ener ek progr m voor 
i reen d  van e rland  muziek oudt. 
S engestel   liedj van Da ds to  e 
Maa  gestok  in een odern ja j Op 
een barete e man e gepr ntee d  



 O D A G E N

uitgevoerd door het Ensemble Anjelier.
Deze voorstelling beleefde haar première in 
aanwezigheid van onze koningin in Theater 
Carré. Publiek en majesteit zongen naar 
hartenlust mee.



C D RELEASE

‘Fallen oder springen’ is de naam van Herman’s nieuwe 
Duitse cd. Het zusje van ‘Kersvers’. Wederom mede 
geproduceerd door Marnix Dorrestein en Edith Leerkes. 
De presentatie van dit album in Nederland organiseren 
wij in samenwerking met de Duitse Handelskamer, 
Universal en de Duitse ambassade. Een en ander zal 
plaatsvinden tijdens een ‘besloten’ bijeenkomst in de 
Kapschuur. Herman zal met een aantal muzikanten die 
aan deze cd meewerkten een selectie uit ‘Fallen oder 
springen’ zingen. Als er stoelhouders en vrijwilligers zijn 
die over de Oostgrens spreken is er voor hen een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar. 

Fallen oder springen
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De steen is sterk
ijzer zal hem breken

ijzer is sterk
vuur zal het smelten

vuur is sterk
water zal het doven

water is sterk
de lucht zal het verdampen

de lucht is sterk
de lucht zal ons dragen

het symfonische sprookje dat Herman van Veen schreef 
in opdracht van Het Gelders Orkest. 

Het gaat gezongen en gespeeld worden door 
Mark Haayema en Sterre Konijn.

Sterre en Mark gaan u ter voorbereiding 
van de uitvoeringen met orkest 

van en over dit bijzondere sprookje vertellen.

A L F R E D  J.  K WA K 
E N  DE  SN E E U W V L OK
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B E N J A M I N 
D E  B E E R

Als de bomen niet meer groeien
wie past er dan op mij 

en de honing niet meer vloeien zal 
wie zorgt er dan voor mij 

als mijn vacht me niet verwarmen kan
wie knuffelt dan met mij

en de zon 
me niet omarmen kan

wie kijkt er dan naar mij.

Benjamin de Beer is het verhaal van Benjamin IJsbrand 
Beer die met zijn vader en moeder moet vluchten voor het 
smeltende ijs. IJs dat in het poolwater net zo snel oplost 
als een suikerklontje in thee. Papa, mama en Benjamin 
komen na hun avontuurlijke reis in een voor hen vreemde, 
groene wereld waar ze niet welkom zijn, waar beren 
wonen die bruin zijn en mensen die ze doodschieten om 
van hun vacht bontjassen te maken.

 
Het verhaal van Benjamin wordt gezongen en verteld 
door Femke Krist, Saskia Egtberts en Pieter van 
Nieuwenhuyze en werd geschreven door Herman van 
Veen. Samen met Edith Leerkes schreef hij de muziek. 
De liedteksten zijn vooral van Eva Schuurman.
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Lot gaat uit logeren bij haar opa. In de trein zit ze tegenover 
een man waarvan ze alleen zijn benen, schoenen en 
vingers ziet. Hij leest de krant. Op de voorpagina staat in 
chocoladegrote letters ‘Meisje vermist’. Er staat een foto bij 
van een meisje dat niet veel ouder is dan zij.

Waar ben je? 
Ben je meegenomen 

door een heks
opgegeten door een draak

in slaap gezongen door
Klaas Vaak.

Waar ben je?
Lig je in een sloot

kruipen spinnen door je haar
ben je...

Het verhaal van Lot wordt gezongen en verteld 
door master in music gitarist 

Robin Scherpen.

Boven de zes jaar voor alle leeftijden.

L O T  E N  D E  V E R D W E N E N 
H A G E L S L A G





T Z

Créé par

Gaëtane Edith Anne

Vale
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P R O G R A M M A

JANUARI

Zo 10  11:00 uur  Lot en de verdwenen hagelslag   
 12:00 uur Rondleiding en lunch 
 15:00 uur Gastoptreden
Di 12 15:00 uur Cd presentatie ‘Fallen oder springen’
Za 16 20:00 uur Margot & boekpresentatie ‘Margot’ 
Zo 17 11:00 uur Speel zing dans  
 15:00 uur  De Radiodagen
Zo 24 11:00 uur Alfred J. Kwak ‘Wij zijn zwanger’
 15:00 uur Gastoptreden 
Zo 31 11:00 uur Kabouter Paltz en de Alvermannen
 15:00 uur Ontmoetingsmiddag met Herman en Edith
   en jonge gasten
  
FEBRUARI  

Zo 7  12:00 uur Oud Roze
 14:00 uur  A Day in the forest & boekpresentatie Edith   
   Leerkes ‘Aan hand van de gitaar’ (tot 22:00)
Wo 10 15:00 uur Benjamin de Beer 
Zo 14  11:00 uur Benjamin de Beer
 15:00 uur De Radiodagen
Zo 21  11:00 uur Lot en de verdwenen hagelslag 
 12:00 uur Rondleiding en lunch
 15:00 uur Margot
Zo 28  11:00 uur   Kabouter Paltz en de Alvermannen 
 15:00 uur Ontmoetingsmiddag met Herman en Edith
   en jonge gasten
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MAART 

zo 6  12:00 uur  Oud Roze 
 15:00 uur  Margot 
Zo 13 11:00 uur Speel zing dans 
 15:00 uur Gastoptreden
Zo 20 11:00 uur  Kabouter Paltz en de Alvermannen
 15:00 uur De Radiodagen
Zo 27  11:00 uur Alfred J. Kwak ‘Wij zijn zwanger’ 
 12:00 uur Rondleiding en lunch  
 15:00 uur Mag ik deze dans
Ma 28 15:00 uur Ontmoetingsmiddag met Herman en Edith
   en jonge gasten
  
APRIL 

Zo 3  12:00 uur Oud Roze 
 15:00 uur  Gastoptreden
Wo 6  15:00 uur Alfred J. Kwak verjaardagspartijtje

Vr 8 20:00 uur  Mag ik deze dans
Za 16 20:00 uur  Edith Leerkes ‘Liedjes’ 
Zo 17  11:00 uur Lot en de verdwenen hagelslag 
 12:00 uur  Rondleiding en lunch
 15:00 uur De Radiodagen 
Zo 24 11:00 uur Alfred J. Kwak ‘Wij zijn zwanger’ 
 15:00 uur  Margot
Vr 29  20:00 uur  Wij bellen u
  
MEI 

Zo 1  12:00 uur Oud Roze
 15:00 uur  Ontmoetingsmiddag 
   met Herman en Edith  en jonge gasten



37

VERVOLG MEI

Do 5 zonsopgang Dauwtrappen met aansluitend ontbijt 
Vr 6  20:00 uur Wij bellen u
Zo 8  11:00 uur Try out Alfred J. Kwak en de sneeuwvlok  
 15:00 uur De Radiodagen
Za 14  20:00 uur  De zeven brieven
Zo 15  11:00 uur Benjamin de Beer
 15:00 uur  De zeven brieven
Ma 16 11:00 uur   Try out Alfred J. Kwak en de sneeuwvlok 
 15:00 uur  Kamerpopconcert 
Vr 20 20:00 uur Margot 
Zo 22 11:00 uur Kabouter Paltz en de Alvermannen
 12:00 uur  Rondleiding & lunch
 15:00 uur  Gastoptreden
Zo 29  11:00 uur  Speel zing dans & Cd presentatie 
  
JUNI  

Zo 5 12:00 uur Oud Roze
 15:00 uur  Ontmoetingsmiddag 
   met Herman en Edith en jonge gasten
Vr 10 20:00 uur  Margot  
Zo 12 11:00 uur Benjamin de beer
 15:00 uur Gastoptreden 
Vr 17 20:00 uur  De Radiodagen
Zo 19 11:00 uur  Alfred J. Kwak ‘Wij zijn zwanger’
 12:00 uur  Rondleiding & lunch
Zo 26 11:00 uur  Lot en de verdwenen hagelslag
 15:00 uur  Mag ik deze dans
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Midden in ons land ligt tussen Soesterberg en Soest, Landgoed De Paltz. 
Bijna 100 hectare “gerepte” natuur, ooit vernoemd naar een groep Duitse 
vluchtelingen die in het midden van de 18e eeuw, vanuit Rheinland Pfalz, 
in Nederland een veilig heenkomen vonden. In het hart van dit unieke 
gebied staat een villa uit 1867 met bijgebouwen. Wij organiseren op deze 
bijzondere plek op bescheiden schaal en passend bij de bosrijke omgeving 
concerten, festiviteiten, exposities, seminars en lezingen, waarbij het 
accent vooral ook ligt op het creëren van exposities en speelmogelijkheden 
voor jonge, begaafde kunstenaars.

We werken intensief samen met een aantal hogescholen in de kunsten. 
Inmiddels zijn er mede door Herman van Veen zeven verhalen voor 
voorstellingen speciaal voor deze plek geschreven,  zowel voor kinderen 
als volwassenen. De jonge kunstenaars die ze mee ontwikkelen en 
uitvoeren komen van conservatoria, dansacademies en toneelscholen 
uit heel Nederland en daarbuiten. Een speciale mogelijkheid is gecreëerd 
voor jonge getalenteerden uit Afrika en Azië, om samen met Nederlandse 



u t m e e d  ijde s de jaarlijkse 
Harlekijndagen op de Paltz uit te voeren. Centraal thema daarbij zijn de 
kinderrechten.

U kunt ons initiatief steunen met een (aftrekbare) gift, of sponsoren. 
Afhankelijk van uw bijdrage kunnen wij voor bepaalde tijd uw naam of 
die van uw organisatie, dierbaren of firma in gang, op stoel, tuinbank, 
wei, pad of vogelhuisje vermelden. 

Uw bijdrage stelt ons -het Herman van Veen Arts Center Fonds- mede in 
staat producties te maken en te laten uitvoeren, exposities te organiseren 
en rondleidingen te geven.

We nodigen u van harte uit om de uitvoeringen te bezoeken en op de 
momenten dat u van uw uitnodiging geen gebruik maakt komt deze plek 
gratis ter beschikking aan kinderen, ouderen, minder validen, studenten 
en mensen die met ons project kennis willen maken.
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CONTACT & RESERVERINGEN VOORSTELLINGEN 
Herman van Veen Arts Center: Tel.: 0346 330003 

info@hermanvanveenartscenter.com | www.hermanvanveenartscenter.com

CONTACT & BOEKINGEN VOORSTELLINGEN
Harlekijn Holland b.v.: Fatemeh Derakhshan

fatemeh@harlekijnholland.com

Fotografie: David Booster, Anouk van Tiel, Kim Scholten, Hans 
Rogge, Herman van Veen, Hans Spoor, Anniemedia.nl, Root 
Fotografie/Marian van Soest,  Letja Verstijnen. Illustraties: Kabouter 
Paltz: Gijs van der Lelij, © JFA Productions BV, Soest | Alfred J. Kwak: 
© Harlekijn/Van Veen, Siepermann Bacher. Grafische vormgeving: 

Bakkerij Design, Soest


