ARTISTIEK JAARVERSLAG KunstKlank 2018
Zomer productie
ISADORA
Het levensverhaal van de wereldberoemde danseres Isadora Duncan die haar eerste kind kreeg in
Noordwijk in Villa Maria Noordwijk.

Alle info over de afgelopen voorstellingen fotomateriaal is te vinden op www.kunstklank.nl

Algemeen 2018
KunstKlank en Kracht
Met de combinatie van laagdrempeligheid, lokale betrokkenheid, onderlinge kruisbestuiving en hoge
kwaliteit van de voorstellingen bereikt KunstKlank een groot en divers publiek en versterkt en verrijkt het
muziek/ theateraanbod zowel binnen Noordwijk als daarbuiten.
Een kracht waar wij al jaren vanuit werken en hetgeen steeds opnieuw onze drijfveer is om scherp te
blijven in visie en waar mogelijk onszelf te verbeteren.
Klank en Kunst
Wij werken veelal op locatie, binnen en buiten, en de laatste twee jaren in de zomer in ons eigen
Bamboe Theater Noordwijk. Met de ervaring uit 2017 hebben we met architect Bart Akkerhuis en
Akkerhuis Architecten in Parijs het theater verder ontwikkeld. Basisvoorwaarden zijn aangescherpt en
het theater is door enorm veel vrijwillige handen gezamenlijk productie klaar gemaakt voor de opstelling
in het Bollenveld van de familie Alkemade.

Voor de vormgeving ISADORA werkten wij samen met de lokale vormgevers: Maris Media; Jonge
Professionals in eigen dorp. Onze vast vormgeefster binnen dit bedrijf is Riet Simoen.
Christiaan van Arkel is verantwoordelijk voor het webdesign.

KunstKlank en Keuzes
Binnen het scala aan mogelijkheden om te programmeren heeft KunstKlank gekozen zich te richten op
eigen producties, KunstKlank als broedplaats en productiehuis.
Een combinatie van programmeren en productie in de toekomst is eveneens mogelijk in samenwerking
met inspirerende kunstenaars en musici.
- Uitgaande van thema en/of locatie
- Met kruisbestuivingen van historische gegevens
- Met ontwikkeling van jong talent
- Op bijzondere locaties

De 20 jaar ervaring van KunstKlank in ontwikkeling projecten, uitvoeren producties, organiseren van
evenementen, opbouwen van trainingen, uit zich de komende jaren in een steeds professionelere
organisatie, artistiek en organisatorisch en vanaf 2019 ook zakelijk.

KunstKlank en Kansen
TalentTandem
Zowel uitvoerend als achter de schermen heeft KunstKlank meer dan ooit kansen geboden aan jongeren,
studenten en jonge professionals. We werken met uitvoerenden uit de kweekvijver die onze collega
Stichting Kleynkoor Academy Noordwijk ons biedt. Daarnaast auditeren studenten van de diverse
toneel/muziektheater opleidingen in Nederland en pas afgestudeerden. In de productie Isadora bestond
het artistieke team uit voornamelijk jonge solisten, middelbare scholieren en studenten muziek/theater,
naast professionals.
TalentTandem
KunstKlank biedt jonge mensen een uitvoerend kunstenaar of theatermaker die hen inspireert. Dit is
vaak iemand die voor hen onbereikbaar is of waar de bewondering zo groot voor is dat zij diegene zelf
niet durven te benaderen. KunstKlank helpt je, waar mogelijk, om met die persoon samen te werken in
dit project
In 2018 kregen een aantal studenten kansen binnen onze projectie.
3 studenten toe over hun verwachtingen :
Motivatie van de kandidaten voor de TalentTandem 2018
1. Emma van Hooff:
“De TalentTandem betekent voor mij een enorme kans om samen te werken met professionele mensen
uit het vak en om precies dat te doen waar je altijd al van hebt gedroomd. In mijn geval is meewerken
aan een script schrijven voor een echte voorstelling.Tot nu toe heb ik altijd heel theoretisch les in toneel
schrijven gehad, maar heb ik dit nog nooit in praktijk kunnen uitvoeren.
De TalentTandem biedt mij de mogelijkheid om te ervaren hoe dit is.Daarnaast is het uitbreiden van je
netwerk ontzettend nuttig als je beginnend schrijver bent. De TalentTandem helpt daar bij.
Wie helpen je? En hoe? Tijdens het meeschrijven van het script kijken verschillende mensen met mij mee.
Mijn droom was om met schrijver Thomas Verbogt samen te werken en dit is door de Talent Tandem
gerealiseerd. Hij kijkt met mij mee tijdens het schrijfproces en geeft commentaar waar nodig. We spreken
een aantal keer af om het over het stuk en de voortgang daarvan te hebben. Daarnaast kijken andere
ervaren mensen met mij mee waaronder de regisseur en artistiek leider van het project”.
2. Eli van Hooff, lichtontwerp:
“De TalentTandem van KunstKlank is een bijzondere kans waarbij ik op een professioneel niveau kan
samenwerken met een groep van de beste professionals uit verschillende vakgebieden, maar wel aldoor
wetende dat je er niet alleen voor staat. Het stelt mij in staat om samen met Uri Rapaport het beste uit
mezelf te kunnen halen. Op momenten dat ik vastloop of toe ben aan een verfrissende blik, kan ik Uri om
raad vragen. Het feit dat ik aldoor weet dat ik om raad kan vragen bij iemand die al zo lang in dit vak zit,
is iets heel bijzonders. KunstKlank maakt deze samenwerking mogelijk en zonder KunstKlank zou ik ook
nooit op de positie zijn gekomen waar ik mij nu bevind. Ik vind het oprecht een hele eer dat ik gevraagd
ben als lichtontwerper voor deze productie, en dat laat direct zien dat KunstKlank ons als ‘Young
Professionals’ serieus neemt. Het Talentandem traject dat gekoppeld was aan de vraag of ik het
lichtontwerp wilde maken, is iets waar ik zonder twijfel ja op heb gezegd. Het hebben van een mentor in
zo’n enorm project is heel waardevol en ik weet zeker dat het een ervaring gaat worden die ik nog lange
tijd bij mij zal dragen."
3. Lotte Pierik: actrice / zangeres uitvoerend
“Al jaren speel en zing ik mee bij KunstKlank. Elk project heeft mij een betere performer gemaakt, door de

samenwerking tussen amateurs en professionals. Je leert van elkaar door elkaar te observeren, door te
praten en samen te lachen.
Nu studeer ik Muziektheater aan het conservatorium van Rotterdam. KunstKlank resoneert enorm in mijn
studie. Elke dag. KunstKlank heeft mij geleerd dat je als performer flexibel moet zijn en open moet staan
voor elke vorm van kunst. Ook merk ik, door alle projecten op locatie, dat ik ‘out of the box’ durf te
denken, en dat is een prachtige karaktereigenschap voor een toekomstig theatermaker.”
Podium voor de toekomst
Een nieuwe fonds is door KunstKlank in het leven geroepen: Podium voor de Toekomst. Ruim 60
particulieren en bedrijven ondersteunen jong talent door zich voor 5 jaar financieel aan het fonds te
verbinden.
Zie https://www.kunstklank.nl/steun-kunstklank/podiumvoordetoekomst/

ISADORA 2018..... het proces

Ter voorbereiding van het script geschreven door Emma:
Een artistiek team werd samengesteld met Jeroen Lopes Cardozo (regisseur) , Herma van Piekeren
(artistieke leiding), Renée Korbee ( historisch onderzoek)en Christiaan van Arkel (dramaturg).
Het script werd geschreven door Emma van Hooff met ‘buddy’ schrijver Thomas Verbogt .
Ondertussen ontwierp Herma met Merel van Hoek en Rens Tienstra de muzikale lijn ter aanvulling van
het script.
Tijdslijn
Het bestuur van KunstKlank bezocht op eigen initiatief een weekeinde Parijs in januari 2018, waar zij
inspiratie opdeden rondom Isadora Duncan. Zij bezochten het oa het graf van Isadora Duncan en Maria
Callas, l’Operá en Museum Rodin.

Januari-Mei 2018: Het creatieve team kwam regelmatig samen op Schiphol als centrale
ontmoetingsplaats. De cast werd samengesteld via audities.
De zoektocht naar het beeld van de persoon Isadora stond centraal. Het beeld van de persoon Isadora
had consequenties voor de totale voorstelling.

Vanuit het historisch onderzoek door Renée Korbee werd kunstenares Greet Haasnoot gevraagd een
boekje te maken
Juni-juli 2018: De cast bestond veelal uit veelal net afgestudeerde professionals en (aankomend)
studenten conservatorium of muziektheater
Na een aantal sessies vooraf gingen we de montageweek in het theater in, in een prachtige bloemrijke
omgeving met schitterend weer.
Een goede samenwerking tussen de mensen op de werkvloer was essentieel in het maakproces. Het
repetitieschema werd regelmatig bijgesteld, vrijwel zonder vertragingen.
Tussen 12 t/m 21 augustus beleefde Noordwijk 10 avonden vol muziek, dans, kunst, verweven in het
prachtige maar dramatische levensverhaal van Isadora Duncan. Elke avond stroomden tal van bezoekers
binnen om deze bijzondere voorstellingen te beleven, vooraf een hapje te eten en om na de voorstelling
elkaar te ontmoeten.
Door de keuze van een nieuw script, een nieuw creatief team en een geheel nieuwe productie werd de
voorstelling als verrassend ervaren.
Het leven van de vrouw Isadora werd belicht, de keuzes die zij maakte, de dans als haar passie. ISADORA
werd geen dansvoorstelling, hoewel het communicatiebeeld dat wel suggereerde. Bezoekers kwamen
soms met andere verwachtingen naar de voorstelling.
Eenmaal in de voorstelling en het verhaal gedoken en genietend van de kwaliteit van de voorstelling
werd men zeker niet teleurgesteld.

Muziek
In de productie ISADORA is gekozen voor een muzikale underscore , als een begeleidende factor bij de
literaire teksten die het verhaal vertelden. Als een muzikale mist waarbinnen de verschillende stijlen hun
weg zochten, al dan niet autonoom.
Er is gekozen voor muziek uit Isadora’s tijd tijdens de scenes van haar leven en voor moderne muziek bij
vertellingen en sfeerbeelden
De basis van de klank was een a-capella Kosmoskoor, dat de tekst in staat stelde van fictie naar
werkelijkheid te bewegen.
Trouwe bezoekers van KunstKlank genoten, maar hadden ook verwachtingen gebaseerd op resultaten
uit het verleden met veel koormuziek en solerende stemmen.

Achter de schermen
Zowel bij licht, geluid, kleding, kap en grime werkten professionals en aankomende professionals. Soms
zoekend samen met vrijwilligers naar een goede modus, maar in goede harmonie.
Uitdagingen
Het is een ultieme uitdaging om als makers in samenhang met, en binnen de begrenzing van, de
natuurlijke mogelijkheden een eigen wereld te creëren.
Voor jongeren is dit een uitgelezen mogelijkheid om ervaring op te doen, door natuur en cultuur te
verbinden, in het ontdekken van, en het spelen met de krachten van de elementen; in het bewustmaken
wat die elementen met je kunnen doen
Avond
De voorstelling ISADORA was een regie van Jeroen Lopes Cardozo.
Bijzonder aan deze voorstelling was naast de professionele hoofdrollen de rol van het ensemble als
kosmos. Ieder ensemble lid had binnen de scenes ook een eigen rol en keerde terug naar het grotere
geheel.
De samenwerking met Jeroen was harmonisch met oog voor detail , liefde voor de materie en de
mensen, zowel voor de spelers als voor de menen achter de schermen.

Overdag een familievoorstelling ASTÉRIA
Astéria is door Stephanie Kersberen en Ali Shaffi ontwikkeld en gespeeld rondom de mobiele keuken.
Veel kinderen en ouders verrast door de energieke voorstelling , niet in het minst omdat de voorstelling
tweetalig werd gespeeld (in het Nederlands voor horenden en in Gebarentaal slechthorenden/doven).
Daarnaast was er voor iedereen drinken en lekkers in het openlucht café.
Weekeinde
In de weekenden bracht KunstKlank een speciaal programma: een ontbijt in de ochtendzon op locatie
gevolgd door de ISADORA wandeling door het duin olv een gids richting Villa Maria.
HALTE6 performde een dansvoorstelling rondom het onbijt. Deze dans was het vervolg op de
dansontwikkeling die Isadora Duncan maakte.
De voorstelling “ Ik vrouw” werd door HALTE6 uitgevoerd op het terras van Villa Maria.

Bezoekers
Alle avonden waren zo goed als uitverkocht, 300 plaatsen per avond maal 8 avonden
Nieuwe bezoekers kwamen uit heel het land en soms uit het buitenland. Het jonge artistieke team
zorgde middels hun social media kanalen voor een extra jong publiek.
De familievoorstellingen op de middagen waren niet uitverkocht (gemiddeld 25 kinderen/(groot)ouders).
Vrijwilligers
Circa 150 vrijwilligers bouwden het theater op en voerden alle ondersteunende activiteiten rondom de
voorstelling uit. 24 uur per dag werd het theater bewaakt, van de opbouw tot de afbouw van het
theater.
Voorafgaande aan de voorstelling was er de gelegenheid een driegangenmaaltijd te nuttigen in het
unieke ‘pop-up ‘ restaurant, naast arrangementen die de lokale horeca en hotels aanboden.
Het hele jaar (2018) door werkten KunstKlank vrijwilligers wekelijks in de tuinen van Calorama en staken
hun handen uit de mouwen voor andere evenementen in Noordwijk zoals de Open Monumentendag en
de kinderkerstwandeling..
Andere stichtingen en organisaties in Noordwijk maken gebruik van de opgebouwde materialen en
kennis van KunstKlank.
Wij zijn zeer vereerd dat (op het moment dat ik dit schrijf ) onze vrijwilligers zijn genomineerd voor de
vrijwilligersprijs 2018
Bezoekers en leeftijden
De keuze voor een jonge, net afgestudeerd cast bracht veel jongeren mee, naast onze vertrouwde
‘KunstKlank-vrienden’ die jaarlijks de KunstKlankproducties bezoeken.
De muziek was bevatte klassieke en pop-elementen, composities door ensemble Van Hoek.
De familievoorstelling liet een groep kinderen kennis maken met theater een andere vormen van
communicatie.
Via Reuring en Welzijn zijn 25 vrijkaarten aangeboden aan mensen met beperkte financiele
mogelijkheden.
Daarnaast was er veel belangstelling vanuit de leeftijd 40+. Wij zoeken naar mogelijkheden om mensen
in de leeftijd tussen 20 en 40 jaar te bereiken en kijken komend jaar naar de verschillende groepen in de
samenleving.

Algemene artistieke verantwoording en gedachtengoed
Ik ben wederom heel erg trots op het afgelopen jaar.
Wij zien een toenemend aantal jongeren in en naast onze producties.
Wij zien een continue ontwikkeling in creativiteit en kwaliteit van onze voorstellingen. Er werd door een
ongelooflijke inspanning van meer dan 150 vrijwilligers een theater neergezet olv een profesioneel
bouwbedrijf. In nauwe samenwerking met gerenommeerde en bevlogen professionals werd een unieke
productie neergezet.
Leerpunten
Een van de grote leerpunten van afgelopen jaar is tijd.
Bij het schrijven van een nieuw stuk (met hoge verwachtingen) is er meer voorbereidingstijd nodig,
zowel voor het instuderen vooraf als voor de maakfase op locatie.
Regie wijzigingen en aanpassingen waren niet altijd meer mogelijk.
Een werksessie ruim van te voren met zelfgekozen publiek als oefening is aan te raden om daarna nog
aanpassingen te kunnen maken die om extra tijd vragen.
Een voorstelling als deze op locatie gemaakt vraagt ook inspeeltijd.
Meerdere try outs voordat de première gespeeld wordt is komend jaar onze doelstelling.
Bamboe Theater Noordwijk
In het theater waren hoogwaardige professionele voorstellingen / concerten te zien voor een breed
publiek. Daarnaast was er aandacht voor kwalitatieve kleinere voorstellingen. De Kunst was verbonden
met muziek waardoor een ware versmelting ontstond.
KunstKlank heeft aangetoond, naast eigen programmering, ruimte te creëren voor unieke inbreng van
anderen en zich bewezen in een warme samenwerking met meerdere stichtingen. Stichting Welzijn
presenteerde haar magazine Leef! De Schelp Memories organiseerde een ontroerende
herdendingsavond in het theater.
Afgelopen zomer werd een gezamenlijke uitstraling gecreëerd, een dierbare herinnering.
Voor de artiesten was de artistieke/technische basis erg fijn om goede voorstellingen neer te kunnen
zetten. De verzorging door de vrijwilligers maakte dat er in harmonie gewerkt werd en de voorstellingen
in een ontspannen sfeer konden plaatsvinden.
Het zomerproject is in mijn ogen een basis voor de toekomst.
Er valt gelukkig nog te ontwikkelen in zowel artistiek als organisatorisch opzicht. KunstKlank blijft in mijn
ogen een waardevol samenwerkingsverband tussen een vrijwillige organisatie met professionele
uitstraling. Er is ruimte voor een aantal betaalde professionals, met oog voor kwaliteit en passie voor
kunst als cement voor onze samenleving.
Mijn uitganspunt blijft : Herinneringen maken vanuit passie, creativiteit en vakmanschap! Gestrand
Verlangen gaf als project weer aan dat de samenwerking tussen natuur en cultuur uitmondt in ultieme
avonden en een onuitwisbaar beeld.

Tot volgend jaar! Weer op het strand van Noordwijk
Herma van Piekeren, Artistieke leiding KunstKlank

Het projectplan werd vastgesteld door het bestuur van de Stichting KunstKlank, waarna de voorzitter
Koos Samsom de opdracht tot artistieke uitvoering namens de stichting verleende aan Herma van
Piekeren. En de opdracht voor de organisatorische uitvoering namens de stichting aan Sylvia van Stijn
Bestuur KunstKlank
Koos Samsom (voorzitter), Hugo J. Van den Berg (vice-voorzitter), Anita de Roos (secretaris), Rob
Jongerhuis (penningmeester), Martha Baalbergen (PR) Berend Bosch (coördinator vrijwilligers)
Herma van Piekeren (Artistieke leiding )
Sylvia van Stijn – Beukers (Project leiding)

www.kunstklank.nl

