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Eilandpremière

Eigen draai aan realiteit
De redactie geeft in samenwerking
met Cinema Oostereiland twee
kaarten weg voor ’Sagrada el misteri de la creació’ (zaterdag om 18.30
uur) en voor ’Dorsvloer vol confetti’ (zaterdag om 20.30 uur). Mail
om kans te maken vandaag voor
middernacht uw voorkeur aan
redactie.wef@nhd.nl, onder vermelding van ’Eilandpremière’.
Antoni Gaudí begon in 1882 aan de
Sagrada Família. Anno 2014 wordt

daar nog steeds aan gewerkt. Ze
heeft dan ook een historie van veel
hoogtepunten, maar ook dieptepunten. Die was het startpunt voor
’Sagrada el misteri de la creació’.
Katelijne groeit op in een strenggelovig boerengezin in Zeeland. Als
enig meisje tussen zes broers wordt
ze nauwelijks bij het boerenwerk
betrokken. Terwijl haar verlangen
om mee te doen groot blijft, gaan
haar gedachten hun eigen gang.

West-Friesland

Ontwerpen voor de Sagrada Família.

Nieuwe basis,
zelfde doel
M

uziek

De eerste optredens van Jazz Affairs in de nieuwe
opzet zijn aanstaand weekeinde in Schouwburg
het Park: Ruben Hoeke zaterdag om 20.30 uur en
Peter Beets Trio zondag om 15 uur. Reserveren:
www.hetpark.nl. Zie ook www.jazzaffairs.nl.
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azz Affairs vierde vorig jaar
feestelijk zijn 25e verjaardag. Achter de schermen was men
echter niet louter positief over de
toekomst. Leden vreesden dat de
vereniging zou doodbloeden als ze
op dezelfde voet zou doorgaan.
,,Het bezoekersaantal liep terug,
bij het eerste concert na de jaarwisseling naar 2013 waren er achttien
betalende bezoekers bij Joris Roelofs’’, constateerde Jaap Nieweg,
mede-oprichter, oud- en huidig
voorzitter van Jazz Affairs. ,,Ik
bleek nog het enige betalende lid
te zijn. Daar willen we verandering
in brengen.’’ Iedereen die de jazz
een warm hart toedraagt, kan via
de website lid worden voor 25 euro
per jaar. Volgend jaar zullen daar
leuke extra’s tegenover staan.

Grote namen en lokale bands
,,In de algemene ledenvergadering
van maart vorig jaar heb ik geroepen dat er een werkgroep moest
worden opgericht om een nieuwe
basis te leggen en dat ik bereid was
die te leiden.’’ In november werd
met Niewegs plan ingestemd. Toen
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kwam ook een eind aan een jarenlang bijna onveranderd bestuur.
,,Jazz Affairs is ooit opgezet om
goede jazz te kunnen beluisteren
en te spelen in Hoorn. Daaraan is
niets veranderd’’, stelt de voorzitter. De combinatie van grote artiesten en lokale bands blijft overeind.
Maar het imago moet veranderen.
Bestuurslid Dick Visser licht toe:
,,Veel mensen hebben het idee dat
jazz voor een elitair clubje is dat
naar moeilijke muziek luistert. Dat
is niet zo. Daarom hebben we de
verbinding met het Huis Verloren
een beetje losgelaten. We blijven er
nog wel, maar willen op meer
locaties iets doen.’’ ,,En met andere
organisaties’’, voegt Nieweg toe.
Een eerste aanzet daartoe is een
tweetal concerten in samenwerking met Schouwburg het Park.
Daar spelen komend weekeinde
Ruben Hoeke (bluesgitarist en
zoon van boogie-woogiepianist
Rob Hoeke) en het Peter Beets Trio
(Peter Beets is pianist, onder andere van het Jazz Orchestra of the
Concertgebouw). Ook Cinema
Oostereiland heeft samenwerking
toegezegd. Tijdens de Hoornse
Filmdagen, 24-26 oktober, is daar
een jazzfilm te zien met een live
omlijsting van Jazz Affairs.

Volop plannen
Verder zijn er volop plannen: aansluiting zoeken met andere jazzorganisaties in het land om gemakkelijker grote buitenlandse artiesten te boeken, optredens op bijzondere locaties, het terugbrengen van
de Jazz Express en een muzikale
rondgang. Bovendien wil het bestuur investeren in onderwijs en
kinderen wegwijs maken in de
wereld van de jazz.

Ruben Hoeke trapt Jazz Affairs nieuwe stijl af.

Dit seizoen dient nog ter ontwikkeling van een plan dat drie jaar de
tijd zal krijgen om zich te bewijzen. Schouwburg het Park heeft al
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toegezegd tot 2018 mee te werken
aan die ontwikkeling.
Faralda Houthuijsen

itgaanstips

Avond vol reggae
Hoorn ✱ De twaalfkoppige raggaeformatie Gee Brown (Jam) & the
Brunettes speelt morgen in Manifesto. Independent Intavenshan is
er als support en Back-a-Wall Movement omlijst de avond op een
positieve manier. De deuren openen om 20 uur. Kaarten kosten dan
10 euro, in de voorverkoop 8 euro
(www.manifesto-hoorn.nl).

Double You See
Hauwert ✱ Semi-akoestisch kwartet Double You See uit Hoogwoud,
Midwoud en Tuitjenhorn, speelt
morgen in de Witte Kerk. Het
brengt uiteenlopende covers in een
nieuw jasje. Het concert begint om
20.15 uur. Toegang voor iedereen
ouder dan 12 jaar is 10 euro.

Uit het bos
Zwaagdijk-West ✱ JB Zwaagdijk
begint zijn nieuwe seizoen morgen
met de band ’From the Woods’. De
zaal gaat open om 20.30 uur en
dan is er gratis entree. Vanaf 21.30
uur bedraagt de toegang 3 euro.

’t Gevolg
Hoorn ✱ ’t Gevolg maakt arrangementen van traditionele muziek
uit vele landen. Zaterdag speelt de
band bij Folkcafé Hoorn in cultureel centrum de Huesmolen. Aanvang is 20.30 uur, vrij entree.

Op reis
Benningbroek ✱ Kunstenaars Agnes Clevers uit Benningbroek, Mai
Movrin uit Hoorn en Leentje Linders uit Sijbekarspel tonen komend weekeinde werk rond het
thema ’Op reis’. Zondag luisteren

fluitist Frans van Til en zangeres
Youki de tentoonstelling op met
optredens om 14 en 15 uur. De expositie in het Witte Kerkje is zaterdag en zondag open van 13-17 uur.

Open instrumentendag
Hoorn ✱ Jong en oud kan zaterdag
twee muziekinstrumenten naar
keus uitproberen. Muziekschool
Gerard Boedijn houdt dan Open
Instrumentendag. Eerst is er om 14
uur een voorstelronde, daarna twee
workshops van een half uur. Voor
bepaalde instrumenten kan op een
ander moment een gratis proefles
worden gevolgd. Neem daarvoor
contact op via info@muziekschoolboedijn.nl of 0229-238189.

Hard in Enkhuizen
Enkhuizen ✱ De West-Friese garagerockers The Fruitmachine en

grungerockduo Black Box Red uit
Leeuwarden doen zaterdag jongerencentrum Cayen op hun grondvesten schudden. De deuren openen om 21 uur voor dit nieuwe
initiatief ’It might get loud!’.

Adrian Cox
Enkhuizen ✱ Het eerste concert na
de zomerstop in de Sgt. Pepper’s
Jazz-Club staat het Adrian Cox
Quartet centraal. Dat speelt zondag
tussen 14 en 18 uur in het Peperhuis. Toegang bedraagt 12 euro.

Olympia Duo
Oosterleek ✱ ’Een ouderwets middaggie’ noemen Arie Haakman uit
Grootebroek en Piet Broedersz uit
Onderdijk hun reünieoptreden als
het Olympia Duo, aanstaande
zondag vanaf 15 uur in Herbergh ’t
IJsselmeer. Zij brengen gezellige

muziek uit de jaren 60 en 70 ten
gehore. Toegang 6 euro.

Café Chantant
Hoorn ✱ De ’r’ zit in de maand, dus
opent Café Chantant zijn nieuwe
seizoen. In café J.P. Coen zingt een
groep zangers en zangeressen rond
de piano van Feico de Leeuw iedere
derde zondag van de maand nummers uit de Nederlandse kleinkunst. Zo ook aanstaande zondag
vanaf 16 uur. Toegang 6 euro.

Luisterliedjes
Oudendijk ✱ Woensdag brengt
Dick Raat luisterliedjes ten gehore
in zijn programma ’Alles puur’.
Het concert begint om 20.15 uur in
de kerk. Toegang bedraagt 13,50
euro. Reserveren kan via sylvia@sylviasierhuis.nl, 06-53829927
of www.dickraatconcert.nl.

