Nieuws over culturele activiteiten in Schagen
De redactie bestaat uit:
Margreeth van Dijk (redacteur)
Lia Rienks (eindredactie)
De evenementen worden zowel in de Amuse als
op de digitale kalender op de website van de
KCARS vermeld. Meld uw evenement aan bij:
marvd@xs4all.nl.

LET OP: Er zijn veel
AFGELASTINGEN
Ivm de recente en wellicht
ook nog komende adviezen
en maatregelen rondom
verspreiding van het
Coronavirus, is het raadzaam
om ook zelf na te gaan of
evenementen doorgaan. De
redactie van Amuse is bij het
uitkomen van deze
nieuwsbrief misschien niet
volledig op de hoogte. Er
gaan ook evenementen door.
Alle Scagon en Film de Luxe
voorstellingen zijn tot 31
maart zeker afgelast en zijn
hier verwijderd.

LEDENVERGADERING
KCARS
De algemene ledenvergadering van de KCARS vindt
plaats op donderdag 14 mei
2020 om 19.30 uur in de
Ridderzaal van het Slot in
Schagen. Zet deze datum
alvast in uw agenda. Te zijner
tijd worden vergaderstukken
aan de leden toegestuurd.
Bent u geen lid van de
KCARS? U kunt alsnog lid
worden en vervolgens
meepraten in onze
bijeenkomsten. Meld u aan
bij willem.gorter@kcars.nl

Deze periodieke digitale nieuwsbrief verschijnt
onder verantwoordelijkheid van de KCARS. Hierin
vindt u een overzicht van alle bij de KCARS
bekende culturele activiteiten die plaatsvinden in de
gemeente Schagen.
Daarnaast leest u actueel nieuws en interviews met
culturele organisaties over geplande evenementen.
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CULTURELE AGENDA 15 MAART t/m 30 APRIL 2020
CONCERT
Zo 15 maart, 15 uur, Herboren Toren, Burgerbrug. ROSE-ÎLE brengt
o.a. tango’s, rumba’s, walsen en luisterliedjes in het Frans, Spaanstalig
uit Zuid-Amerika, Duits en Jiddisch. Entree € 12,50. www.herborentoren.nl. Reserveren jannie.paarlberg53@gmail.com 06 51831738.
CONCERT
Zo 15 maart, 15.30 uur (open 15 uur), De Moriaan, Warmenhuizen.
MICHELINE VAN HAUTEM en ERWIN VAN LIGTEN. Zang en gitaar,
repertoire van Nederlandse en Vlaamse chansonniers in een vrouwelijk
jasje. Entree € 19,95, aansluitend muziekmenu mogelijk.
www.restaurantdemoriaan.nl/concerten
JUBILEUM THEATER ROUTE - AFGELASTING – nieuwe data volgen! – houd de
website in de gaten voor nieuwe voorstellingen. www.spot70.nl
Vr 20 maart, 20.15 uur, Dorpshuis Warmenhuizen (startpunt), Toneelvereniging
SPOT ’70 viert haar 50 jaar met de jubileumvoorstelling en theaterroute ‘VANAF
HIER’, die 13 keer gespeeld wordt tussen 20 maart en 5 april, op 6 locaties.
Wandelschoenen en regenkleding meenemen. Kaarten: € 12 / € 10 / € 4 voor
donateurs, via www.spot70.nl/reserveren
THEATER
Za 21 maart, 20 uur, Cultuurkerkje, Oudesluis, BEDROG door Theatergroep
TROOST. Het stuk wordt gezien als een van Harold Pinter’s beste stukken.
Meedogenloos wordt getoond hoe de liefde zelf geworteld is in het bedrog
van onze andere geliefden en in zelfbedrog. Tegelijkertijd maakt het – tegen
schuldgevoelens en desillusie in – de opwinding van liefde en verlangen
voelbaar. Entree € 15, incl. consumptie, bij de ingang of via
www.cultuurkerkje.nl
CONCERT – AFGELASTING – nieuwe datum volgt!
Zo 22 maart, 15 uur, kerkje Schagerbrug. KÜHNE & DROS VERTOLKEN
DYLAN & COHEN, met saxofoon en gitaar, spelen Leonard Cohen en Bob
Dylan. Voor inlichtingen en kaarten: kunstcultuurkerkschagerbrug@gmail.com
of 0224-571773, Joke de Vries, of bij de ingang. Entree € 10,THEATER
Vr 27 maart, 20 uur, Kastanjeboom, Dirkshorn. TONEELGROEP VVO met
HOTEL TE KOOP. Regie Lars van der Brugge. Simon en Emma runnen al jaren
een klein hotelletje en willen nu stoppen om van een welverdiend pensioen te
genieten. Alles wordt op alles gezet om een goede indruk op een potentiële
koper te maken. Reserveren vvo33@ziggo.nl. Entree € 12 (VVO leden vrij
toegang) www.dirkshornbruist.nl

Ook De Schager Uitdaging is
afgelast en wordt verzet naar
later. Vraag en Aanbod kan
wel nog steeds worden
ingediend.

THEATER
Za 28 maart, 20 uur, Kastanjeboom, Dirkshorn. Toneelgroep VVO speelt HOTEL TE KOOP.
Regie: Lars van der Brugge. Reserveren vvo33@ziggo.nl. Entree € 12 (VVO-leden vrij
toegang). www.dirkshornbruist.nl

HANS DUIN GERIDDERD
Hans Duin werd op 17
februari aan het eind van een
culturele avond in het Scagon
Theater in het zonnetje gezet
door de burgemeester. Hij
ontving een Koninklijke
onderscheiding (Ridder in de
Orde van Oranje Nassau)
voor zijn inzet, voorheen
actief in de sport, maar de
laatste jaren zeer actief voor
Cultureel Schagen. Hans is de
bedenker en oprichter van dit
nieuwsblad de Amuse. De
redactie feliciteert hem met
deze onderscheiding.
Foto
@Kitty
Mertz

FILM DE LUXE
Do 2 april, 20 uur, Scagon Theater, THE INVISIBLE LIFE OF EURIDÍCE
GUSMÃO. (Brazilië 2019, Karim Ainouz). Je treft zelden films dei de leefwereld
van de personages zo tastbaar maken. www.filmtheaterdeluxe.nl. Entree € 9.
FILM DE LUXE
Vr 3 april, 20 uur, Scagon Theater, THE INVISIBLE LIFE OF EURIDÍCE
GUSMÃO. (Brazilië 2019, Karim Ainouz). Entree € 9. www.filmtheaterdeluxe.nl
CONCERT
Zo 5 april, 11 uur, Scagon Theater. Zanger EDOUARD brengt met ‘C’EST MA
ROUTE’ een liedjesprogramma met gitarist Gerard Schipper. Franse chansons,
Engels en Nederlands repertoire. Entree € 10, www.scagontheater.nl
CONCERT
Zo 5 april, 14 uur, Groeneweghal, Schagen. LENTECONCERT door
BEGELEIDINGSORKEST voor Noord-Holland met het ORATORIUMKOOR
SCHAGEN. Met Morschi Franz, Nanco de Vries, Martijn Sanders, Pieter-Jan
Olthof, dirigent. Met Trois Nocturnes van Debussy en delen van de opera
Parsifal van Wagner. Kaarten: € 28, inclusief consumptie (jeugd € 10).
www.oratoriumkoor.nl of via Plukker, In Dubio en Muziekhandel Beers.
FILM DE LUXE
Zo 5 april, 14 uur, Scagon Theater, Docu-zondag, FOR SAMA. (GB – VS 2019,
Waad al Kateab en Edward Watts). Historisch document toont Syrische oorlog
van binnenuit, verteld door een moeder. Entree € 9.
www.filmtheaterdeluxe.nl

OPROEP aan beeldend
kunstenaars in de gemeente
Schagen,
De organisatoren van
Zomerkunst Zijper Kerken
laat weten dat zij in elk van
de vier deelnemende kerken
ruimte willen vrijhouden
voor een beeldend
kunstenaar uit de gemeente
Schagen.
Zomerkunst Zijper Kerken is
op zondag 21 juni, zondag 28
juni en zondag 5 juli, steeds
van 13.00 – 17.00 uur.
Heb je interesse om mee te
exposeren, stuur dan een mail
naar info@kerkjesintmaartensbrug.nl. Graag
met vermelding van de
kunstvorm en indien mogelijk
van een website waarop naar
je werk gekeken kan worden.
Elk kerkje kijkt naar wat zij
passend vinden in hun locatie
en wat er aan ruimte
mogelijkheden zijn.
De organisatie neem contact
op met de kunstenaars die
zich melden over de te
volgen werkwijze.

CONCERT
Zo 5 april, 14.30 uur, kerkje Sint Maartensbrug. OLDTIME STRINGBAND,
een band uit Noord Holland die bluegrass, folk en Americana met elkaar
mixt tot een eigen herkenbaar geluid. Entree € 10,
info@theoldtimestringband.nl of aan de deur.
CONCERT
Zo 5 april, 15 uur, (open 14.30 uur). Kerkje Eenigenburg. PIAFLUZA. Tom
de Graaf, piano, Gerda Heddes, fluit en Anne Heddes, zang. Kom gezellig
luisteren naar klassieke klanken van piano, stem en fluit. Toegang gratis,
collecte bij de uitgang.
LEZING KUNST VERKLAARD
Ma 6 april 20.15 uur, Scagon Theater, Kunst Verklaard samen met
Westfriese Folklore tekenen voor SPREKENDE SCHILDERIJEN, een
dynamische presentatie die Ad Geerdink, directeur Westfries Museum,
verzorgt. Aan de hand van schilderijen wordt een inkijkje gegeven in de
Gouden Eeuw. Entree: € 10 / CJP: € 5 (incl. consumptie na afloop)
www.scagontheater.nl.
FILM DE LUXE
Do 9 april, 20 uur, Scagon Theater. THE TWO POPES. (GB-VS-Argentinië, 2019,
Fernando Meirelles). Meesterlijke biografisch historisch drama met Jonathan Price
en Anthony Hopkins als resp Paul Franciscus en Paus Benedictus XVI. Entree € 9,
www.filmtheaterdeluxe.nl
FILM DE LUXE
Vr 10 april, 20 uur, Scagon Theater, THE TWO POPES (GB-VS-Argentinië 2019, Fernando
Meirelles). Entree € 9, www.filmtheaterdeluxe.nl
CIRCUSTHEATER
Za 11 april, 16 uur, Scagon Theater. CIRCUS TREFREDO FABRIQUE, een
theatrale circusvoorstelling voor de hele familie, waarbij het leven in de fabriek
wordt afgewisseld met spectaculaire, grappige en spannende circusacts. Entree
€ 8,50. www.scagontheater.nl

NOORDKOPKUNST
21 en 22 maart (12-17 uur)
zijn er ook diverse activiteiten
bij Noordkopkunst in de
Ondernemerscentrale in
Tuitjenhorn. Zo geeft Carla
Ellens de bijzondere
workshop Cyanotypie
Fotogram. Ook is er de
workshop hoofd boetseren
van klei. De Schager
Kunstkring laat jong en oud
stoeien met schilder- en
tekentechnieken.
Noordkopkunst loopt tot 19
april. www.noordkopkunst.nl

CONCERT
Zo 11 april, 20.15 uur, Kerkje Valkkoog. LIES BEIJERINK & EYA TRIO.
Didgeridoo, cello en percussie. Lies is een van de beste didgeridoo
spelers ter wereld, gezegend bij de aboriginals. Entree € 15,-.
www.kerkjevalkkoog.nl
THEATER
Zo 12 april, 11 uur. Scagon Theater. BOMANS KLINKT: een
betoverende voorstelling. Spel Remco Melles, Piano Mitsuko
Saruwatari, Cello Yke Viersen. Een intieme betoverende voorstelling
voor jong en oud, waarin verlangen, dood en liefde langskomen.
Muziek en de sprookjes van Bomans voor volwassenen. Kaarten €
20, kinderen € 10. www.scagontheater.nl
FILM DE LUXE
Do 16 april, 20 uur, Scagon Theater, DEERSKIN (Frankrijk 2019, Quentin
Dupieux). Een man in de ban van een jas van rendierleer. Entree € 9,
www.filmtheaterdeluxe.nl
FILM DE LUXE Vr 17 april, 20 uur, Scagon Theater, DEERSKIN (Frankrijk 2019,
Quentin Dupieux). Entree € 9, www.filmtheaterdeluxe.nl

BEVRIJDINGSCONCERT
In het kader van “75 jaar
herdenking/bevrijding”
organiseert de Culturele
Werkgroep Kerkje Valkkoog
op zaterdagavond 25 april
een bijzonder concert met het
Leo Smit Ensemble. Er zullen
werken worden uitgevoerd
van Joodse componisten die
in de Tweede Wereldoorlog
door het nazibewind zijn
vermoord. De Leo Smit
Stichting verzamelt en
verspreidt kennis over
componisten die in de
Tweede Wereldoorlog
vervolgd werden. In 1996
begon dat met het werk van
Leo Smit (1900-1943).
Inmiddels is het leven en
werk van bijna veertig
vervolgde Nederlandse
componisten beschreven. Op
de website www.leosmit.org
is hierover meer informatie te
vinden. Het motto van de
stichting is: Elke weer naar
boven gehaalde compositie is
een daad van gerechtigheid
en een overwinning op het
kwaad....

VOOR DE ZEKERHEID
Tekst voor de Amuse en voor
de digitale agendaberichten
van de KCARS naar
marvd@xs4all.nl.
De deadline voor de
volgende Amuse staat op 12
april 2020.

PLAY INN
Za 18 april, 10 uur, Dorpshuis Harmonie, ’t Veld. Van 10 uur tot 16.15 uur kun je
meespelen in de JEUGD PLAY INN van Fanfare SAMEN VOORWAARTS, o.l.v.
Bert Ridder. Daarna 16.15 uur afsluitend concert voor toehoorders. De Jeugd
Play-Inn staat open voor alle blazers en slagwerkers t/m 25 jaar. Meedoen? Stuur
bericht: samenvoorwaarts@hotmail.com met daarin je naam, leeftijd en het
instrument dat je bespeelt. Deelname € 10 inclusief lunch & drinken.
www.samenvoorwaarts.nl
JEUGDVOORSTELLING 6+
Za 18 april, 16 uur, Scagon Theater. PLAN D speelt FLORIS. Een magische
dansvoorstelling met zingende ridders , dansende jonkvrouwen en
dappere troubadours. Floris is een echte held. Entree € 8,50,
www.scagontheater.nl
DANS
Za 18 april, 20.00 uur, Scoutingclubgebouw, Menisweg 6, Schagen,
EINDINSTUIF bij KAVAL Internationale Dans Schagen o.l.v. Huub de
Jong. We sluiten het seizoen 2019/2020 weer af met een gezellige instuif,
waarbij iedereen weer van harte welkom is. Onder het genot van een
hapje en een drankje wordt er weer gedanst op muziek uit alle landen van
de wereld. Entreeprijs leden Kaval € 9, niet-leden € 10,-. www.kavaldanst.nl
CONCERT
Zo 19 april, 14.30 uur, NH Kerk, Dirkshorn, De kerk aan de Raadhuisstraat
bestaat 150 jaar en daarom geven MIRANDA BINNEKAMP en RALF
NAGELKERKE een concert op dwarsfluit en orgel. Toegang gratis.
CONCERT
Zo 19 april, 15 uur, Scagon Theater. Sinds jazztrombonist Erik Blok de
muzikale scepter zwaait, speelt de ALKMAARSE BIG BAND een uitdagend,
divers en origineel repertoire van kwalitatief hoog niveau. Een repertoire
dat verder gaat dan de overbekende big band-stukken. Entree € 12,-, www.scagontheater.nl
CONCERT
Zo 19 april, 15 uur, De Moriaan, Warmenhuizen. ROBERT JAN STIPS. U kent hem wellicht
nog van De Nits, na de band heeft Robert Jan Stips ook een succesvolle solo carrière. Entree €
17,50 – € 19,95, aansluitend muziekmenu mogelijk. www.restaurantdemoriaan.nl/concerten.
CONCERT
Zo 19 april, 15 uur, Herboren Toren, Burgerbrug. TRIO AMSTELJAZZ. Pianist Ernst Rijkers,
bassist Dick Scholten en drummer Ab Helsloot. Drie totaal verschillende personen verbonden
door de jazzmuziek. Entree € 10. Reserveren: jannie.paarlberg53@gmail.com 06 51831738 /
www.herboren-toren.nl.

ALVAST VOOR DE AGENDA:
 2-5 mei Foto expo Samen
Verschillen in Kerkje Sint
Maartensbrug
 16 mei de band Zomer in
Cultuurkerkje, Oudesluis
 16 en 17 mei Kunst op
Locatie, Harenkarspel
 17 mei, Always on my mind
in Eenigenburg.
 18 mei, Ruben Terlou voor
Kunst Verklaard
(uitverkocht)
 7 juni Dennis en Frank met
Fluit en Orgel in
Eenigenburg.
 21 juni, Zomerkunst in 4
Zijper kerken
 28 juni Thea Riesebos en
Maud Sauer in Eenigenburg
 6 september Schager
UITmarkt
 28 september, Sacha de
Boer over fotografie voor
Kunst Verklaard.
SCHILDERIJEN IN BIEB
SCHAGEN
Tot 20 april zijn in de
bibliotheek van Schagen
schilderijen van NICO DE
ROO (1959) uit Tuitjenhorn
te zien. Deze schilderijen
komen voort uit wat hij om
zich heen ziet. Bepaalde
onderwerpen komen steeds
terug in zijn werk: stillevens,
ruïnes van oude
beschavingen, mensen en
dieren. Hij houdt ervan om
dichtbij de zichtbare
werkelijkheid te blijven, maar
wil iets niet fotografisch
naschilderen.

THEATER
Wo 22 april, 20 uur, Scagon Theater. VAN BEGIN TOT HET ABSOLUTE EINDE,
Erik Jan Tillema & Victor Posch. Er bestaan duizenden scheppingsverhalen over
ons ontstaan. Maar wat hebben we er eigenlijk aan en wie gelooft er nu nog in?
Entree € 7,50, www.scagontheater.nl
FILM DE LUXE
Do 23 april, 20 uur, Scagon Theater. LA BELLE ÉPOQUE. (Frankrijk, 2019,
Nicolas Bedos). Nostalgisch verlangen naar vroeger, en situaties en gevoelens
zoals een eerste verliefdheid herbeleven met behulp van een groep acteurs.
Entree € 9, www.filmtheaterdeluxe.nl
FILM DE LUXE matinee
Vr 24 april, 14 uur, Scagon Theater. LA BELLE ÉPOQUE. (Frankrijk, 2019,
Nicolas Bedos). Entree € 9, www.filmtheaterdeluxe.nl
FILM DE LUXE matinee
Vr 24 april, 20 uur, Scagon Theater. DARK WATERS. (VS, 2019, Todd Haynes).
Het verhaal over een waargebeurde milieuramp, en de juridische strijd erna, die
het karakter kreeg van David tegen Goliath. Entree € 9,
www.filmtheaterdeluxe.nl
CONCERT 75 JAAR VRIJHEID
Za 25 april, 20.15 uur, Kerkje Valkkoog. LEO SMIT
ENSEMBLE, 75 jaar Vrijheid laat verboden muziek weer
klinken. In het kader van ’75 jaar herdenking / bevrijding
organiseert de Culturele Werkgroep Kerkje Valkkoog dit
concert, met werken van Joodse componisten. Zie links hiernaast over de Leo Smit Stichting.
Entree € 5. www.kerkjevalkkoog.nl
CONCERT
Za 25 april, 20 uur, Cultuurkerkje, Oudesluis. FADOpelos2, Iris Feijen en Tiago
Lageira brengen het Portugese levenslied met zang en gitaar.
Entree € 10,-, inclusief koffie/thee. www.cultuurkerkje.nl
THEATER
Zo 26 april, 14.30 uur, Scagon Theater. Toneelgroep 75 jaar Bevrijding
speelt COLLAGE, een project speciaal opgezet voor de viering van 75
jaar bevrijding. Regie Jeanne Krijgsman. Een voorstelling waar de
waanzin van een oorlog in volle hevigheid aanwezig is en ons doet
beseffen dat wij 75 jaar vrijheid moeten koesteren. Entree € 10,
www.scagontheater.nl
CONCERT
Zo 26 april, 15 uur, Kerkje Eenigenburg. ED STOKMAN met poëzie en
muziek. Zang en gitaar. Toegang gratis, incl koffie en thee, collecte bij de
uitgang.
FILM DE LUXE
Do 30 april, 20 uur, Scagon Theater. BEANPOLE (Rusland 2019, Kantemir
Balagov). Een historisch portret van Rusland na de Tweede Wereldoorlog.
Kaarten € 9,-, www.filmtheaterdeluxe.nl

BLOEIEND ZIJPE
Van 3 april tot 3 mei is alweer voor het 15e jaar het evenement BLOEIEND ZIJPE! Met diverse activiteiten zoals een
wandeltocht, een fietstocht, tulpencross, een bloembollen-boemel, en allerlei andere activiteiten zoals schilderen, dichten,
fotograferen en schrijven nabij en tussen de bollen. www.bloeiendzijpe.nl
(Deze data kunnen nog wijzigen, afhankelijk van de bloei op de velden.)
- 10 en 24 april Schrijfworkshop
- 4, 11 en 18 april Schilderworkshop
- 11, 18 en 25 april fotoworkshop
- 19 april Fietstocht
- 25 april Tulpencross
- 26 april Wandeldag
Alles nader te bekijken en te boeken op www.bloeiendzijpe.nl

