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KUNSTMANIFESTATIE WACHTEN

 Een middag vol KUNST met vijf hoofdletters!
Het Seinwezen inspireerde ons tot het thema wachten. 

Elf klank-, woord- en beeldkunstenaars werken dit thema uit in 
voorstellingen en exposities. Elke voorstelling wordt 3x uitgevoerd,
zodat u niet één klank, woord of beeld hoeft te missen. 

Ik heb het wachten ontmoet vandaag
hij stond te dralen bij de brug

ik stapte van mijn fiets en lachte
en hij, hij lachte terug

Willemien Spook

Kunst kost geld!
Deze manifestatie is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van publiek (Voordekunst) en 
subsidies van het Cultuurstimuleringsfonds van de gemeente Haarlem, het Prins Bernhard Cultuurfonds
en de Gilles Hondius Foundation.

Spoken word
Guiot Duermeijer 
         & Linde van Dorp  
‘Om 4 uur ben ik Ophelia’

Een spoken word performance 
van een jonge vrouw in de over-
gang naar gang naar volwassenheid, die 
probeert te dealen met haar 
depressie. Ondersteund door 
opzwepende beats.

Om 14.00 uur, 15.30 uur en om
17.00 uur in 5  DE WISSEL

Duur: 25 min.

www.koresteijn.nlDuur: 15 min.

Merel Cornet & Noemi Wagner  Dans
‘Alleen samen’

Twee plekken, twee mensen die wachten.
Gaan ze elkaar ontmoeten? Wat gebeurt er dan?

Om 13.30 uur, 15.00 uur en om
16.30 uur in 4 en 7  DE WISSEL
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PROGRAMMA plattegrond

zaal West

De Wissel houtstraat
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Aanvang en lokatie voorstellingen

13.30 15.00 16.30  Merel & Noemi   ‘Alleen samen’    7  PERRON
               Joosje & Margriet  ‘In het wachten...’  5  DE WISSEL

14.00 15.30 17.00  TG Lava         ‘Ladies in waiting’  7  PERRON
            Guiot & Linde    ‘Om 4 uur ben ik...’ 5  DE WISSEL

14.30 16.00 17.30 Allen          ‘Wachten...’      4  ZAAL WEST
                (18.00)  Afsluiting        

Doorlopend van 13.00 tot 17.30 uur
      Clarinde Wesselink  ‘Zandloper’        1-4  ZAAL WEST
       Willemien Spook   ’Onverwachte poëzie’ 6  HOUTSTRAAT
     Expositie beeldend werk             1  ZAAL WEST
      

Stadsdichter Willemien Spook  poëzie / beeldende kunst
‘Onverwachte poëzie’
Laat de woorden maar schuiven en verras jezelf en elkaar; 
werk samen met de stadsdichter aan een knip-en-plak-
gedicht, oftewel: een readymade.

Doorlopend in zaal 6 HOUTSTRAAT

Clarinde Wesselink  visual performance
‘Zandloper’
Voortschrijdende tijd wordt tastbaar en fysiek gemaakt.
Uit een aantal bollen, bevestigd aan mijn lichaam, loopt
langzaam zand weg dat zich over de grond verspreidt...

Doorlopend in FOYER en ZAAL WEST 1-4

TG Lava  theater
‘Ladies in waiting’
Marije Scheerder, Liesbeth Rood en Jiske 
Gunkel spelen een voorstelling van 25 minuten
wachten. Een ogenblik geduld alstublieft, 
wij komen zo bij u...
Om Om 14.00 uur, 15.30 uur en om 17.00 uur
in 7  PERRON

Joosje van Dooren & Margriet Prins  Muziek, zang
‘In het wachten klinken zacht gedachten’
Sussend, smekend, klagend, vragend, zoeken, vinden,
verklaren. En dan: adem en hartslag, een ander mens.
Hoor hier: een lied...
Om 13.30 uur, 15.00 uur en om 16.30 uur 
in in 7  DE WISSEL

Foto: Wiebrig Krakau
Foto: Michel Bosch

Duur: 25 min.

Duur: 10 min.
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