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Delfts Symfonie Orkest
Markt, 22.00 - 22.45 uur

Openingsspektakel
XARXA - 'Nit Magica'
Markt, 23.00-24.00 uur

Zondag 14 juni
Festival

i  13.00 - 17.00 uur
I
i  Delft Waterdicht
i  13.00- 17.00 uur

f  Prijsuitreiking;
Café Verderop, 17.30 uur

^ig Band 'De Kweekbak'
! Markt, 21.30-22.30 uur

Slotspektakel
XARXA - 'Ibers'

^^arkt, 23.00 - 24.00 uur

Heinekeh



Kunst op Keien en KfinKers

De Stichting Straattheaterfestival Delft presenteert

De Mooi Weer Spelen

De Stichting stelt zich het volgende ten doel:

• realisatie van een jaarlijks straattheaterfestival

• presentatie van Delft als podium

• een breed en verwend publiek boeien

• kwaliteit en vernieuwing op het gebied van

straatthcater bevorderen

Festiuaipriis
De Mooi Weer Spelen is een festival

waar een prijs aan verbonden is. Op

zondag 14 juni zal een deskundige jury

op zoek gaan naar de winnaar. De jury

bestaat uit:

- Marijke Herder, voorzitter,

(Stichting Program)

- George Iccrwood

(straattheaterartiest en -regisseur)

- Mark Kingsford

(straattheaterartiest en -regisseur)

- Lex Maes

(straattheaterartiest)

- Gail Pilgrim

(hoofd theaterbureau Kinesis)

Dc prijsuitreiking zal plaatsvinden op

14 juni, om 17.30 uur in Grand Café

Verderop. Behalve een juryprijs zal er

ook weer een publieksprijs worden

toegekend. Dit gebeurt op basis van

een enquête onder het publiek waarvoor

de Juniorkamer 'De Delflanden'

zorgdraagt.

De volgende groepen zullen worden geju

reerd: La Dolce Vita, Perplex, Zodiak,

Ijs en Weder, Der Baloenenknakker,

De Toverdoos, Pazzo, Jonge Goden,

Popject, Schrikkel

Het lijkt opnieuw te gaan lukken: een swingend
straattheaterfestival in Delft. Voor het vijfde

achtereenvolgende jaar. Wat begon als een experiment, is
intussen uitgegroeid tot een hoogtepunt op de culturele

agenda van Delft. Ik zal u niet vermoeien met alle hobbels
en teleurstellingen die we, zoals ieder jaar, moesten

overwinnen. Alleen het resultaat telt. Wij zijn vol vertrouwen

dat dat resultaat er mag zijn. Als de weergoden het toelaten,
kunnen de artiesten het nu gaan waarmaken. Hun weg is

geplaveid door een grote schare die voor personele en
financiële ondersteuning zorgde. Die wil ik daar graag voor

bedanken. Op de eerste plaats de Gemeente Delft en de Provincie Zuid-Holland. Dan onze nog steeds
groeiende groep sponsors, in het bijzonder de jubilerende TU Delft die het mogelijk heeft gemaakt dat
we u op zaterdag- en zondagavond kennis kunnen laten maken met het beste wat er op

straattheatergebied geboden wordt: de Spaanse groep Xarxa met de voorstellingen 'Nit Magica' en

'Ibers'. Veel waardering hebben we voor de steun van Drukkerij Tan Heek. Ook onze hoofdsponsor

Heineken en alle andere sponsors: dank voor het in ons gestelde vertrouwen.

Juist in dit jubileumjaar hebben we getracht enkele nieuwe elementen aan het festival toe te voegen.

Zo gaan we op zondagmiddag de boot in met een groep dichters: Delft Waterdicht. Poëzie in de

rondvaartboot. In het Waagtheater speelt vanaf twee uur 'Tartuffe', een toneelstuk van Molière

geregisseerd door Bart Scheepens. Er is ook muziek. Voorafgaand aan de optredens van Xarxa
musiceert op de Markt op zaterdagavond het Delfts Symfonie Orkest en op zondagavond de big band
'De Kweekbak'. Verder heeft een groep Delftse kunstenaars voor een artistieke aankleding gezorgd van

de podia waar de straattheatergroepen gaan optreden.

Tenslotte vraag ik uw aandacht voor een speciale happening bij de Oude Jan.

Daar zal Frank K. Ventures op zondag een kunstobject bouwen bestaande uit

35.000 glazen plaatjes.

De basis van het festival blijft natuurlijk het optreden van de straattheater-
artiesten. Op zaterdagmiddag is het programma wat beperkt, op zondagmiddag

zal de binnenstad echter volledig op zijn kop gezet worden. Langs een lint van

Agathaplein naar Beestenmarkt zullen twintig groepen ruim vijftig voorstellingen
geven: 'Kunst op Keien en Klinkers'.

Het wordt weer leuk in Delft, daar kunt u straat op maken.

Gerljan Oldeman,

Voorzitter Stichting Straattheaterfeslival Delft

Delft uiaterdicii!
Kunst met een knipoog tussen dc kademuren. Dat is 'Delft Waterdicht', een

bijzonder onderdeel van het programma waarin poëzie de boventoon vaart.

Juist als het water hem aan de lippen staat, klinkt de dichter op zijn mooist.

Op de middag van zondag 14 juni zal er zesmaal een rondvaartboot uitvaren

met een poëtische bemanning. U kunt dan getuige zijn van voordrachten uit

eigen werk door de volgende dichters:

Simon Vinkenoog, Bart Chahot, Luuk van Zutphen, Joz Knoop, Ineke van

Lakerveld, André Stek, Albert Huizinga, Sylvia Hubers, Wim Knoppert

Kaarten a f 10,- te koop bij kraampjes en Café Vlaanderen



Mede mogelijk gemaakt door:TU Delft

De hete

nachten uan

KARKA

Zc komen uit \'alencia; 15 dansers,

acteurs en 'Pvromanen'. Ze noemen

/.ich Xarxa Teatre en vormen één van de grootste straatthcatergezeischappen die de laatste jaren door Europa trekt. Als de

duisternis bezit heeft genomen van het oude Delft zal Xarxa een vuur ontsteken dat de toeschouwers nog lang zal heugen.
Op de avond van zaterdag 13 Juni barst om elf uur een magische nacht los. 'Nit Magiea' is een werkelijk spetterende
vüurwerkparade die het publiek op een onvoorstelbare wijze bij het gebeuren betrekt. Een processie van pyromanen die
onverwacht op de duizenden toeschouwers afkomt en ze het vuur letterlijk na aan de schenen legt. Het vuur zal overal
vandaan komen. Vijftien losgelaten Spanjaarden, beladen met vuurwerk en pereussiemateriaal op weg naar een indrukwek

kende en onwaarschijnlijk mooie finale. I'.en immense explosie van kleur waarin demonen en stieren bezit nemen van de

straten op het ritme van (luiten en drums. Eén van de meest imponerende straatspekiakels die de afgelopen jaren zijn
vertoond.

En op zondagavond om elf uur komen ze terug met het slotspektakel 'Ibers'. Anders van vorm en anders van karakter.
Centraal staat het eerbetoon aan de verdwenen cultuur van de Iberiërs uit de vijfde eeuw voor Christus. Er volgt een

confrontatie met de 'beschaving' van de

Europese kolonisatoren. Het spektakel

speelt zich af op de Markt, gedeeltelijk

op een podium, waar een grote toren

vol verrassingen het decor vormt. Maar

ook tussen en achter het publiek blijft

het niet rustig!

Wie twee jaar geleden het optreden van

die andere Spaanse groep Burbuja

heeft meegemaakt, weet waar dit

kunstzinnige, maar ook uitzinnige volk

toe in staat is.

muzihaai uoorprogramma op de marht

Voorafgaand aan het openingsspektakel op zaterdagavond 23.00 uur zal het
Delfts Symfonie Orkest op de Markt een concert geven. Dit begint om 22.00
uur en zal duren tot circa 22.45 uur. Op het programma staan de Ouverture

Egmont van Beethoven en de Symfonie in c-klein van Mendelssohn.

Ook op zondag zal het publiek dat zich tijdig een plekje.heeft weten te
verwerven voor het slotspektakel op de Markt, muzikaal worden
beziggehouden. Dan treedt van 21.30 - 22.30 uur de Big Band

'De Kweekbak' uit Rotterdam op.

Kunstenaars Kleden testiuai aan
Een groep Delftse beeldende kunstenaars is de afgelopen weken bezig geweest om de podia van hun theatrale kunst

broeders te verfraaien. De onderstaande kunstenaars hebben elk naar eigen inzicht een podiumbord bewerkt tot kunstobject.

Frank K. Ventures zal tijdens het festival op zondag 14 juni bij de Oude Jan een glasobject bouwen. Met een twintigtal me

dewerkers gaat hij circa 35.000 glazen plaatjes van 10x8 cm vloeiend tot een verticaal opgerichte blauw getinte glazen wand

van 9x2 meter formeren. Eenmaal gereed zullen de zon en 's avonds een ingebouwde verlichting voor een spectaculair effect
zorgen. Tot 's avonds elf uur is het object te bezichtigen.

Op zondag l-f Juni zijn de resultaten op de volgende

plaatsen te bewonderen:

Bas Audrea - Agathaplein

Jeröme Heldring - Wijnhaven Hans de Vrijer - Waagthealer

Ben Jurgens - Markt Fred Hemmes - Brabantse Turfmarkt

Dirk van Dien - Beestenmarkt

De kunstactiviteiten die het festival omkleden, zijn mede

mogelijk gemaakt door de volgende bedrijven:

Delft Glass BV, Emmerik Arts handarbeidartikelen.

Expreszo galerie-koffiebar, Van der Reijken-Topcolor,

Schapers BV staalconstructies en het Museum Hotel

Restdence.



zaterdag 13 juni uan 13-17 uur
13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30

Waagtheater Obstinato Buitenspelen Buitenspelen Buitenspelen

Stadhuis Noord Levende Jukebox tot 16-30

Stadhuis bushalte Draaimolen

Stadhuis bordes Fotograaf Fotograaf Fotograaf Fotograaf

Markt Hugo Crazy

Flying Circus*

Stef

Avezaath

Crazy

Flying Circus

Crazy

Flying Circus

Beestenmarkt

(Tussenstraatje)

Het

Koldertief

Obstinato Stef

Avezaath

Het

Koldertief

Obstinato

Beestenmarkt

(Terras)

W.A.I.T. Het

Koldertief

W.A.I.T. Stef

Avezaath

Over het hele

festlvaltenein Venkel + Aernoudt Carlier

'onder voorbehoud wijzigingen voorbehoud

1 Waagtheater

2 Stadhuis noord

3 Stadhuis bushalte

4 Stadhuis bordes

5 Markt Hugo

6 Beestenmarkt tussenstraatje

7 Beestenmarkt terras

Straatversje

Laat de pleinen tot mij konten

Spreekt de stad belust op macht

En drijj't weg in schone dromen

Van een fraai gevlekte vacht

Laat de straten tol mij komen

Spreekt het plein vol klinkerpracht

Snel begint het vol te stromen

Heeft aan afvoer niet gedacht

Laat de kleinen tol mij komen

Spreekt de speler en hij smacht

Op hel plein onder de bomen

Naar een kind dat om hem lacht

Graaf Fitti

__OVDE_
KrRKSTS.

•  A P

Teatro Obstinato

In de stijl van de Comedia delI'Arte

wordt de verovering van Amerika her

dacht. Opgevoerd wordt het stuk
'isabella, drie karvelen en een charla

tan' van Dario uit 1966. Het Spanje uit

de 15de eeuw wordt in dit masker- en

marionettenspel aan de kaak gesteld.

De geschiedenis rond het jaar 1992

wordt herschreven.

(Hannah Snel, 020-6 N7510)

Crazy Flying FIsh Company

Sindbad is een held zonder papieren en

grens, een realistische stuntman, een

onzichtbare kunstenmaker en een vlie

gende tragedicus. Hij heeft een staart
in zijn buik, een hond op zijn

schouders, een schorpioen in zijn neus

en de zon in zijn ogen. Hij jongleert

met personages en met hem vinden de
nonsens hun verstand.

(Z Production, 32.(0)2.6d60573)



W.A.I.T.

De Woerdense Amnesty International

Theatergroep probeert sinds 1982
kernachtig en beeldend vorm te geven
aan de beleving van de Amnesty-

problematiek. In het stuk 'Vertraging'
probeert men bij het publiek vragen op
te roepen. Hoe vrij ben je als je, als

vluchteling, niet uit de greep van je
verleden los kunt komen?

(Marianne Ypma-Fleur, 03480-25335)

Stef Avezaath

'Concours Hippique' is een spektakel
vol komische elementen met Stef

Avezaath en zijn paard 'Prins Charles'
in de hoofdrollen.

(Stef Avezaath, 020-6712883)

zondag 14 luni
Zodiak

Zodiak presenteert 'Straatje dek je in 3-D'. Een leider in een
rolstoel en twee barbaren die hem blind gehoorzamen. Zij
leggen de kleden neer waarover hij wordt voortgeduwd.
Ook Miss Zodiak is op soortgelijke wijze onderweg. Ergens in
de stad kruisen hun wegen en is een confrontatie
onvermijdelijk.
(Theatergroep Zodiak, 010-4550301)

Fratelil Fiasco

Een levendig clownsspektakei bedoeld om de toeschouwer in
vervoering te brengen met zotte praatjes en indringende
mimiek. Illusionisme, improvisaties, dwaze evenwichtstoeren
en muziek: kortom puur volksvermaak voor jong en oud.
(StefAmtz, 020-6252198)

Levende Jukebox

Geen singletjs en hefbomen. Als de
munt is verstrekt, gaat het doek open:
roept u maar. Een repertoir vol
evergreens en oude rockers.

Venkel

Venkel bestaat uit drie halve garen die
als Muizencorps een belangrijke taak te
vervullen hebben. U kunt ze herkennen

aan de helmpjes en de tanden. Maar:

péis op, want ze weten niet waar ze

mee bezig zijn!
(Hielke Ploeg, 070-3992277)

Aernoudt Cariier

Uit zijn koffer tovert Aernoudt Cariier
een aantal running acts die vanuit het
tragikomische bewustzijn van de clown
worden gespeeld. Wat er tevoorschijn
komt hangt af van publiek en lokatie.
In ieder geval levert het absurd-

komische situaties op.
(Aernoudt Cariier, 020-6213664)

Buiten Spelen
Wie droomt er niet in het begin van

zijn leven? Sommigen blijven hun hele

leven dromen. Maar soms moetje

keuzes maken. Anders worden ze wel

voor je gemaakt. 'Het Kind' toont het
leven van zo'n dromer. 'Buitenspelen' is
de straatpoot van de Delftse Komedie.

Het Koldertief

De clowns Jacco en Madelief zijn van
plan een concert te geven voor twee
ballonnen. Voordat het zover is,

gebeurt er van alles.

(föhn Cremer, 080-224260)

De Edelwelsen

Drié Gentse dames beklimmen in horizontale richting een
berg in Tiroler stijl. Een gewaagd optreden, net als de liedjes.
Het slot is meer dan aantrekkelijk...
(Program, 010-4361766)

Stalker

Eén kleurrijke Australische groep die in 1990 reeds grote
inidruk maakte in Delft. Drie steltlopers, een drummer en een
saxofonist. Stalker brengt Toy Cart, erg fysiek en visueel,
minimale kleding, percussie, maskers en vlaggen. Naast het
eigenlijke spektakel ook een kléine parade. Zeer aanbevolen.
(Program, 010-4361766)

T&G

Tanja Mus en Gerard Olthaar toeren weer rond met hun
Ford Transit uit 1977. Alles vindt op, onder, voor, achter en
in de bus plaats. De Transit dient als bioscoop, restaurant,
openbaar toilet en peep show.
(Program, 010-4361766)

LaDolceVita

De nieuwe commedia dell'arte produktie heet Peepshow.
Het publiek wordt door dottore Grazzi en de mooie
Colombina en Paulina een kleine tent ingelokt. Wat men
door de kleine luikjes te zien krijgt, verklappen we niet.
(Program, 010-4361766)

Der Baloenenknakker

Een merkwaardig clownesk personage die in Delft zijn
debuut maakt. Hij spreekt een vreemdsoortig dialect en
tracht intussen allerlei acts met ballonnen. Zonder veel

succes, de knallen vliegen om zijn oren. Hij weet er toch een
komische draai aan te geven. (015-142998)

Us en Weder

Hij zeult haar voort, opgevouwen in de kast van een TV. Als
ze hem verleidt heeft de kast te openen, groeit er iets moois
dat zich uit in fraaie lichaamsbeheersing.



zondag 14 luni
13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30

Agathaplein 1 Jonge Goden Makadam Jonge Goden Jonge Goden Makadam

Agathaplein II Toverdoos Toverd lOS Toverdoos Toverdoos Popject Toverdeos Toverdoos

Terras Heilige

Ceestkerkhof

La Dolce

Vita

Zodiak La Dolce

Vita

La Dolce

Vita

Hoek achterzijde

Oude Kerk

Fratelli

Fiasco

Fratelli

Fiasco

Fratelli

Fiasco

Hippolytusbuurt Continu programma met o.a.: Levende Jukebox / Fotograaf / T&G / Popjekt

Camaretten Der Baloenen-

knakker

Edelweisen

Wijnhaven Pazzo IJs en Weder Green Ginger Inside Out

Waagtheater Zodiak Zodiak

Stadhuis bushalte Draaimolen

Stadhuis bordes Schrikkel Schrikkel Schrikkel |

Markt Hugo Dupla do Rio Stalker

Markt Parkeerplaats Nationaal Trottoir Gezelschap Nationaal Trottoir Gezelschap

Brab. Turfmarkt 1 Edelweisen

Brab. Turfmarkt II Inside Out Inside Out Pazzo Green Ginger

Burgwal IJs en Weder Perplex Der Baloenen-

knakker

Beestenmarkt 1

(Tussenstraatje)

Perplex Popject IJs en Weder Edelweisen

Beestenmarkt II

(Terras)

Green Ginger Perplex Der Baloenen-

knakker

Opstapplaats rondvaartboot 'Waterdicht' Indien niet uitverkocht, kaarten k f 10,- te koop bij Café Vlaanderen, lokatie 16

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Wijzigingen voorbehouden

Nationaal Trottoir Gezelschap

Het NTG komt naar Delft met de

Tender Idlot'. Een straatbeeld

gedomineerd dooreen king-size

billboard. De verleiding van de reclame

zuigt een onschuldige passant mee in

een lichtvoetig verhaal. Zijn hulpeloze

entree in de wereld van de elite

veroorzaakt een schok van herkenning.

Een ongeneerde komedie in het licht

van de vele recent gevallen dictaturen

opgevoerd dooreen groep slapstick

virtuozen. Grote klasse!

(Wiebe de Vries, 085-453765)

Perplex

De koning met zijn uitgestreken gezicht

plukt zijn helpers uit het publiek en

gaat ermee aan het dollen. Zijn woord

is wet. Dat leidt tot hoogst komische

tafrelen. Kortom: Pundrum.

Inside Out

The Olympic Games is een

internationale top-act die het Engelse

driemanschap Inside Out reeds diverse

prijzen heeft bezorgd. Met simpele

witte maskers zetten drie clowns in

twintig minuten op hoogst originele

wijze de complete olympische spelen

neer. Opening- en slotceremonie, in-

en outdoorsport, zomer- en

winterspelen. Dit mag u niet missen!'

(Paul Wijtviici, 085-420622)

Jonge Goden

De Jonge Goden komen van de

Hogeschool Eindhoven. Hun

basismateriaal is een tiental onvervalste

Nederlandse smartlappen die op

originele en speelse wijze worden

gepresenteerd.

(Irma Reus, 040-817030)



uan 13-17 uur
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1 Agathaplein I

2 Agathaplein II

3 Terras Heilige Geestkerkhof

4 Hoek achterzijde Oude Kerk

5 Hippolytusbuurt (kant postkantoor)

6 Camaretten

7 Wijnhaven

8 Waagtheater

9 Stadhuis bushalte

10 Stadhuis bordes

11 Markt Hugo

12 Markt parkeerplaats

13 Brabantse Turfmarkt I

14 Brabantse Turfmarkt II

15 Burgwal

16 Beestenmarkt I (tussenstraatje)

17 Beestenmarkt II (terras)

18 Opstapplaats 'Waterdicht'

Dupla do Rio

Straatheater uit Brazilië. 'Caracao de

Gigante', ofwel het hart van de reus, is

een lyrisch spektakel op muziek van de

componist Villa Lobos. Het is gebaseerd

op de mythen uit het Amazonegebied.

('/.-/A'X-ï Prndukties, 020-(m0565)

Pazzo

Pazzo speelt het abele spel 'Lanseloet

van Denemarken'. De held doet niets

anders dan zijn edele delen achterna

lopen. Op aandringen van zijn moeder

ontmaagdt hij zijn geliefde, de kuise

Sanderijn, wat uiteindelijk tot een

dramatische afloop leidt.

(Ham Sduwilé, 020-6257295)

Green Ginger

Green Ginger brengt een Engelse

animatie-act met prachtige, levensgrote

poppen in de stijl van de Japanse

Bunraku-traditie, waarbij men in zwarte

pakken achter de poppen staat.

Madame Zero geeft iedereen advies,

Gaston Ie Gouache is een Franse

karikatuurtekenaar. Straattheater van

zeer hoog niveau.

(Program, 010-4361766)

Theater Popject

Meer dan mensgrote, gebochelde

figuren schuivelen door de straten. De

Heksen zijn op pad. Ze maken

bezwerende gebaren, prevelen

toverformules, roeren in hun kookpot
en bereiden hun giftige brouwsels. De

sfeer van de middeleeuwen terug in het

oude Delft.

(St. Theater Popject, 071-225682)

De Toverdoos

'Tussen bergen, woestijnen en oases' is

een straatmarionettenvoorstelling.

Plaats van handeling: een Oosterse

markt. Men rookt er de waterpijp,

danst er buik, bezweert slangen en

poetst schoenen.

Makadam

'Pootje kop' is geschikt voor publiek

van 7 tot 97. Clownesk, zeer mimisch.

vol muziek. Korte acts, acrobatiek en

contact met het publiek, een

kruisbestuiving van toneel en

straattheater.

(Kees RuUem, 043-623162)

Levende Jukebox

Geen singletjs en hefbomen. Als de

munt is verstrekt, gaat het doek open:

roept u maar. Een repertoir vol

evergreens en oude rockers.

Schrikkel

Een gezicht, een levend schilderij. Je

kan je er niet aan onttrekken.

Verrassend en intrigerend. Een

voorstelling die je onthoud.

De stichting Geëerd Puhüeh,
gewoonlijk in de weer met voorstellingen en concerten in het theater,

overschrijdt voor u en het festival graag de grens van binnen naar buiten. De

festivalleiding heeft liefderijk een projekt van Geëerd Publiek in haar
programma opgenomen. Beide organisaties zijn het er roerend over eens dat

u de voorstelling 'Pootje Kop' niet mag missen: aktie, fantasie en flitsende

fratsen door de nieuwe groep Makadam.
En als de zomer weer voorbij is, kom dan eens genieten van onze concerten

en toneelvoorstellingen in diverse zalen. Tot de opening van het nieuwe

stadstheater is het theater-uit-bureau van Geëerd Publiek er om uw pad te
effenen, op de Westvest 9. (Tel. 015-158800)
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BEESTEN "T bikker provincie
w A Public Relations ZUID-HOLLAND
MARKT

IN" DE I Café-Restaurant
STEDE 'Royal' CREW

ADVENTURE STORE RjNK ELEPHANT

Subsidiënten

Provincie Zuid-Holland

Gemeente Delft

Sponsors 1992
Nederlands Meetinstituut NV

Firma Hoogstraten
J. v.d. Salm

Bruno Ninaber van Eyben
Uit de Kunst

Hotel Leeuwenbrug
Van de Berg Schipluiden
Restaurant Monopole
Koppen-Holland House

Locus Publicus

Goudappel
Trits sieraden

Steendam Modes

Part Apart
't Kaartenhuis

Haagse Boekenbeurs
Hans Anders Opticiens

Brasserie Blanc

IJssalon d'Olivio

Kookwinkel Het Pauwtje
Oma Bok

Drankenhandel Rust

Pannekoekhuis Hugo de Groot
Terra

Skalar Instruments BV

Restaurant Olympia
Kamer van Koophandel

Spee Mode
Eburon

Cafe Luna Markt

TIBbv Delft

Multifoon

Bakkerij Horssen
Gebr. van der Krogt

Restaurant De Klikspaan
Echo BV

Textilis Woondecoratie

Visbanken

Delfts Backershuis

Wilmer Sigaren
Wiener Konditorei

v.d.Leeuw Optiek
JF Graphics posters

Ruud van Adrichem Bloemen

Café de Oude Jan

Verbeek Verf

Van Waay en Soetekouw Mode
Staalconstructie Schapers

Restaurant Paco José

Van Bokhoven Transport
Hokatex

Uitgave: Stichting Straattheaterfestival Delft, Postbus 3119, 2601 DC Delft, Tel. 015-134510 Ontwe^): Paul Roos (Fabrique Craphique) Drukwerk: Druk. Tan Heek




