
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Beste bezoekers van KunstKlank, 

 

Wat hebben we met elkaar een bijzondere periode achter de rug. Om niet snel te vergeten.  

Dat geldt ook voor de makers bij KunstKlank. Half maart hadden we net de eerste 5 voorstellingen van 
WINTERREIS uitgevoerd, toen we de overige voorstellingen door de Corona-pandemie moesten stop 
zetten. Daar zaten we dan! Maar… ondanks alles is het artistieke team van begin af aan blijven geloven in 
een mooi zomers vervolg. In aangepaste vorm is daarom keihard doorgewerkt; steeds rekening houdend 
met wat mogelijk zou zijn binnen de richtlijnen van de overheid.  

Daarom zijn we extra blij u allemaal weer te mogen verwelkomen bij onze nieuwe voorstelling: 
ZOMERREIS 1.5. Een kleine cast, aangevuld met beeldende kunst van Judith de Haas, zorgen voor 
bijzondere voorstellingen op het ons vertrouwde Landgoed Calorama.  

Alle voorstellingen zijn intiem met maximaal 30 personen. Wij hebben hiervoor gekozen om u, als ons 
publiek, voldoende ruimte te bieden om veilig – op afstand dichtbij - van de voorstelling te genieten. Als 
onderdeel van de beleving zal iedereen vanaf aankomst op 1.5 meter afstand individueel op reis gaan. 
KunstKlank staat bekend om de grote groep vrijwilligers die altijd rondom de voorstellingen actief is. Ook 
deze groep is bewust heel klein gehouden in verband met uw en onze veiligheid. 

Graag zou ik op deze plek ook al onze trouwe vrienden heel hartelijk willen bedanken voor al hun steun, 
lieve briefjes, donaties en ‘harten onder de riem’. Dat heeft ons de afgelopen periode echt goed gedaan! 

Tenslotte zou ik iedereen willen toewensen: geniet! Van kunst….van muziek…. van KunstKlank! 

Een warm welkom, namens team en bestuur, 

 

Liesbeth Pruijs, Voorzitter Stichting KunstKlank            

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Namens de Makers  

‘Iemand begreep iets niet en wilde daar uitleg over, dus bedacht hij het zelf.’ 

ZOMERREIS 1.5 is een muziektheatrale ontmoeting waarin performers Lotte Pierik, Korneel 
Defrancq, Job Greuter en Herma van Piekeren samen met theatermaker Pim Veulings na een 
periode van afstand houden, elkaar ontmoeten. Na een intensieve periode samen reflecteren zij in 
een collage van tekst, beweging en zang op het begin en een einde, en op het mysterie van het 
leven. 

Cast: Korneel Defrancq, Job Greuter, Lotte Pierik, Herma van Piekeren 
Regie en concept: Pim Veulings 
Muzikale leiding: Job Greuter 
Scenografie: Paul Boereboom 
Geluidsontwerp: Peter Velthuijzen 

 
Er zijn mythen 
en er zijn dromen 
Ondanks alle verschillen 
hebben dromen en mythen 
één ding gemeen: 
ze zijn geschreven 
in dezelfde vergeten taal 

 
Deze fantasierijke vergeten taal 
opnieuw leren 
brengt ons 
bij de belangrijkste bron van wijsheid: 
de verwondering 
Een brenger van inzichten 
van onszelf naar onszelf 
 
Deze universele vergeten taal 
heeft een andere logica 
dan de conventionele taal die we gebruiken 
wanneer we wakker zijn 
Wanneer we slapen 
verandert alles 
en ontwaken we 
in een andere vorm van bestaan 
We dromen 
en regisseren onze eigen dromen 

 
Gedicht van Jan Fabre (Antwerpen, 1958 - ) 
 

 

 

 



 

 

 

 Startpunt ZOMERREIS 1.5 (Erfgoedlocatie Landgoed Calorama, Gooweg 33, Noordwijk) 

  ZOMERROUTE 1.5 

 Digitale presentatie 

 Muziek-theatrale ontmoeting – Lotte Pierik, Job Greuter, Korneel Defrancq, Herma van 
Piekeren 

 Installatie in ultramarijn blauwe steen - Judith de Haas 

 On the Nature of Daylight – Judith de Haas 

 Protection – Judith de Haas 

 Tommie – Judith de Haas 

 Eindpunt ZOMERREIS 1.5 (Gooweg 21, Noordwijk) 

 

 

 

 

ZOMERROUTE 1.5 - KunstKlank
Erfgoedlocatie Landgoed Calorama



 

 

 

Beeldende kunst – Judith de Haas (www.judithdehaas.com) 

“De plotselinge corona periode heeft ervoor gezorgd dat ik de behoefte kreeg om mijn ervaringen en 
gevoelens te vertalen in beeld, maar op een andere manier dan ik voorheen deed. Op een conceptuele 
manier.   

Voor mij zijn handen een belangrijk onderdeel van de hele corona periode: mensen mogen elkaar niet 
aanraken. Alleen zwaaien, klappen, luchtkusjes werpen, luchtknuffels geven, hartjes met hun handen 
vormen, handen op hun hart leggen… 

Het eerste werk dat te zien zal zijn is een installatie van 19 handen op palen. Die elkaar proberen te 
vinden en reiken naar elkaar en naar de kijker. Van afstand dichtbij! 

Ik heb ervoor gekozen om de installatie ultramarijn blauw te maken. Ultramarijn betekent ‘van overzee’: 
het virus kwam ‘van overzee’. De kleur komt bovendien van de steen lapus lazuli. Deze steen staat onder 
andere voor kracht, verlichting, wijsheid, rust, innerlijke waarheid. Elementen waarnaar we nu allemaal 
op zoek lijken te zijn. 

Natuur is in deze corona periode heel belangrijk gebleken voor veel mensen.  
De twee sculpturen ‘Protection’ en ‘On the nature of daylight’ in de rozentuin van Calorama, hebben om 
die reden daar een plek gevonden. Opgaand in de natuur, troost zoeken in de natuur, kracht zoeken in de 
natuur… misschien als een nieuw begin…       

Het laatste werk bestaat uit twee figuurtjes. Naam van het werk is Tommie. Een van hen is gemaakt voor 
de voorstelling van KunstKlank in 2011 ‘De dag dat Tommie drie werd’. De twee plaats ik hier als dank aan 
Herma van Piekeren, die mij weer bij een productie betrokken heeft.” 

 

  

Foto: Monica Stuurop 

 

 

 

 

 



 

 

Deze productie kwam mede tot stand dankzij de partners van Stichting KunstKlank: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Word vriend van KunstKlank (vanaf € 30 per jaar) via vriend@kunstklank.nl. 

Jong talent een podium geven? Neem deel aan ons fonds Podium voor de Toekomst. Meer info 
via martha@kunstklank.nl. 

 

Stichting KunstKlank 

Westeinde 8 

2201 HA Noordwijk 

Mailadres: info@kunstklank.nl 

Volg ons via: www.kunstklank.nl  

 

Social media: 

  https://www.facebook.com/kunstklank/ 

  https://twitter.com/kunstklank 

  https://www.instagram.com/kunstklank/ 

  https://www.youtube.com/channel/UCiZEA-mQ3rutVZmIN1DBfEg 

  https://www.linkedin.com/company/kunstklank/ 
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