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Eilandpremière

Als alles anders was
De redactie geeft in samenwerking
met Cinema Oostereiland twee
kaarten weg voor ’Zombie: the
resurrection of Tim Zom’ (zaterdag
om 17.30 uur) en voor ’The double’
(zaterdag om 20.30 uur). Mail om
kans te maken vandaag voor middernacht uw voorkeur aan redactie.wef@nhd.nl, onder vermelding
van ’Eilandpremière’.
Tim Zom, geboren en getogen in
Rotterdam-Zuid, skatete altijd

alsof zijn leven ervan afhing. Dat
was ook zo. Wat was er gebeurd als
hij niet had kunnen skaten, vraagt
filmmaker Billy Pols aan vrienden
en familie. ,,De bak.’’ Of erger.
In de kafkaëske komedie ’The
double’ leidt de verlegen klerk
Simon een geïsoleerd leven in een
hardvochtige wereld. Dat verandert
als James, zijn fysieke dubbelganger maar tegenpool qua karakter,
bij hetzelfde bedrijf komt werken.
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Jesse Eisenberg als Simon en James.

West-Friesland

Grieken in modern jasje
H

et Talenten Theater in
Hoorn heeft in het
kader van het theaterfestival (26
juni t/m 29 juni) gekozen voor de
Griekse mythologie. Maar dan wel
in een nieuw, modern jasje.
Het stuk ’Oude Grieken, jong
talent’ speelt zich af op diverse
locaties in en rond het Talenten
Theater aan de Weeshuistuin.
Daarnaast spelen de oudste leerlingen het stuk ’Frenitida’ (waanzin)
in het Foreestenhuis aan het Grote
Oost.
Directeur Chantal Trigallez: ,,Onze
tweehonderd leerlingen hebben
samen met de docenten hard gewerkt om hier iets bijzonders van
te maken." Dat de docenten bij het
schrijven van het
stuk voor de
Griekse mythologie hebben gekozen, verbaast haar
niet. ,,Je vindt er
prachtige, inspirerende verhalen die
nog niets aan
kracht hebben
ingeboet. We
denken misschien
dat we niet meer
op Narcissus lijken, maar kijk eens
hoeveel ’selfies’ er elke dag op de
sociale media langskomen. En dat
’liken’, heeft dat niets met narcisme te maken? Vanuit dit soort
vragen en gedachten is er een bijzonder stuk ontstaan."
Inmiddels is een legertje vrijwilligers hard aan het werk om de
puntjes op de i te zetten. In het
theater. Chantal: ,,In en rond ons
eigen theater aan de Weeshuistuin
gaat het over durven en doen. De
bezoekers worden door zingende
Sirenen het pand ingelokt naar
Pandora die uit nieuwsgierigheid

De Griekse
mythologie leeft
nog steeds, maar
in nieuwe vorm

U

Het Talenten Theater brengt Griekse mythologie in een modern jasje.

de doos opende... En het publiek is
toeschouwer bij de poging van
Orpheus om zijn grote liefde terug
te halen uit de onderwereld. Zo
hebben we tal van verhalen en
allemaal verrassend herkenbaar in
deze tijd geplaatst."

Waanzin
Elke festivaldag wordt afgesloten
door de oudste leerlingen van de
school met het stuk ’Frenitida’.
Chantal Trigallez: ,,Dat is Grieks
voor ’waanzin’. De zaal volgt een

groep patiënten in een gesloten
inrichting. Elke patiënt heeft complexen die met een figuur uit de
Griekse mythologie te maken hebben. De patiënten leven in de volle
overtuiging dat ze de mythologie
belichamen. De vraag die zich
opdringt, is: kunnen deze mensen
ooit nog functioneren en een leven
leiden zonder de grootsheid van de
Griekse tragedies die ze denken
met zich mee te dragen?"
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De voorstellingen maken deel uit van een theatrale route. Kaarten hiervoor kosten 7,50 euro en zijn
verkrijgbaar tijdens het festival op locatie. Voor
meer informatie zie www.talententheater.nl.

Leo van Gelderen

itgaanstips

Klapstoelconcert
Avenhorn ✱ Brassband Kunst naar
Kracht uit De Goorn geeft morgenavond een openluchtconcert. Vanaf
19.30 uur presenteert het A-orkest
met het Brugorkest een licht programma. Wie comfortabel wil
zitten op het basketbalveldje tegenover winkelcentrum De Vijverhof, neemt zelf een klapstoeltje of
zitmatje mee.

Boedijnensembles
Hoorn ✱ Muziekschool Boedijn
sluit het schooljaar morgenavond
af met een concert in Schouwburg
het Park. Vanaf 19.30 uur speelt een
selectie van de ensembles die in de
laatste weken zijn gevormd. Kaarten kosten 10 euro aan de kassa van
het theater.

Live in De Stek
Grootebroek ✱ Alle verenigingen
die repeteren in De Stek treden
daar morgenavond op tijdens ’Live
in De Stek’. Muziek, dans, zang en
toneel passeren de revue. Toegang
tot de avond, die om 20 uur begint,
is gratis.

Wadstock
Wadway ✱ De tweede editie van
Wadstock gaat zaterdag om 13 uur
van start. Op het eendaagse festival
klinkt bluesrock, jazz, ska en
punk. Kaarten kosten 7,50 euro.

Borrelconcert Sinfonia
Hoorn ✱ Verenigd Hoorns Orkest
Sinfonia geeft zaterdag, 15.30 uur,
een borrelconcert in de foyer van
Schouwburg het Park. Op het programma staat muziek van het
einde van de negentiende en het

begin van de twintigste eeuw met
een romantisch, licht melancholisch karakter. Reserveren à 10 euro
(5 euro voor kinderen) kan via
www.sinfoniahoorn.nl.

Elektrische sportrolstoel
Hoorn ✱ Dennis Boots uit Hoorn
wil graag een elektrische sportrolstoel om te kunnen sporten. Het
Foppe Fonds geeft hem vijfduizend
euro en hij bracht zelf al zesduizend euro bij elkaar. Met een benefietavond, zaterdag in Manifesto,
hoopt hij de resterende benodigde
vierduizend euro op te halen. Vanaf 19.30 uur zijn er optredens van
lokale en regionale artiesten en is
er een veiling met items van Boxie,
Remy en door Foppe de Haan
gesigneerde voetballen. Kaarten
kosten 10 euro via www.manifestohoorn.nl en in Primerawinkels.

Open door omstandigheden
Grosthuizen ✱ Rederijkerskamer
Elena speelt ’Wegens omstandigheden geopend’. Voorstellingen zijn
op 28 juni (20.30 uur), 2 en 4 juli
(20 uur) in café De Grost. Kaarten
kosten 6 euro voor iedereen vanaf
12 jaar en 4 euro voor iedereen
daaronder. Reserveren via rederijkerskamerelena@gmail.com of
0229-541393.

Dj-battle
Grootebroek ✱ Jonge talenten uit
Stede Broec strijden zaterdag vanaf
21 uur om een dj-masterclass. Deze
dj-battle is in jongerencentrum
Inventas.

Hoorns Kamerkoor
Hoorn ✱ Hoorns Kamerkoor geeft
zondag een concert in het Westfries Museum. Het zingt om 14.30

en 15.30 uur werk van onder anderen Mozart, Sweelinck en Vaughan
Williams. Bezoekers van het museum hebben gratis toegang.

Strijd
Hoorn ✱ Kids on Stage speelt zondag, 15.15 uur, ’Leve de vrijheid!’ in
wijkcentrum de Huesmolen. Deze
voorstelling over strijd in de breedste zin kan door heftige scènes
voor jonge kinderen wat minder
geschikt zijn. Kaarten zijn à 9 euro
te reserveren via kidsonstage@quicknet.nl.

Zomeravondconcert
Enkhuizen ✱ Rosemarie Seuntiëns
bespeelt dinsdagavond van 20 tot
21 uur het klokkenspel van de
Zuidertoren. De beste plaatsen om
te luisteren zijn rond de toren en
op het Zuiderkerkhof.

