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donderdag en vrijdag 9 en 10 juni: TELEFGGNVOGELS

zaterdag 11 juni: DELFTDICHT en STRAATTHEATER

openluchtspektakel TITANICK

zondag 12 juni: STRAATTHEATERFESTIVAL

SKULPTGER en PINTERPARADE
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Wij helpen meel om brood te worden.
Wij helpen melk om kaas te worden.
Wij helpen druiven om wijn te worden.
Wij helpen kalfjes om koeien te worden.
Wij helpen vuil om schoon te worden.
Wij helpen ziek om gezond te worden.

Wij doen dat met behulp van biotechnologie.
Biotechnologie is het op industriële schaal
produceren van nuttige produkten met
pehulp van micro-organismen als gisten,
schimmels en bacteriën.
Wij zijn daarin een van 's werelds grootsten.
Wij hopen die voorsprong nog lang te
behouden.

(jist-brocades
BIOTECHNOLOGIE IN DIENST VAN VOEDING. GEZONDHEID EN MILIEU

Postbus 1, 2600 MA Delft

Geniet ervan!

Wanneer u als publiek geniei, heefi er voordat het zover is al heel

wat voorhereidinK plaatsnevonden. Oi^aniscrend en assisterend wordt er

toegewerkt naar het moment waarop hel gaat gebeuren. Dat motiveert

ons. P1"T Tcleeom. imi er met u getuige van te zijn. Betrokken te zijn.

Wij bieden graag alle medewerking aan dit evenement. .Met plezier, want

Frr Telecom vindt dat zowel hezjKkers

als organisatie die aandacht verdienen.

Ook bii slecht weer valt
er bij ons veel ie beieven

Delft Cultuurstad, Delft Kennisstad, TNO

Ook bij TNO staat creativiteit centraal!

TNO, als kennis moet werken

TNO-Wegwijzer: 015-696900

Bands

Dancenighffs

Culfflilms

Theater

Jamsessies

Literaire avonden



MOOI WEER SPELEN 1994

komt
dat

zien!

U heeft er een jaar op moeten wachten, maar hier zijn ze dan weer; de artiesten en kunstenmakers,

acrobaten en clowns, komedianten en toneelspelers. Het springerige en kleurrijke straatvoikje dat

zich in winterse rust heeft voorbereid op een zomer vol uitbundig vermaak. Uit alle windstreken

komen ze ook dit jaar weer naar Delft om de Mooi Weer Spelen luister bij te zetten. Wat dacht u

van de Zwoeiie Troelies, Wurre Wurre en de niet te onderschatten Arnold en Arnold zijn Moeder.

Nooit van gehoord? Gun uzelf dan maar gauw een eerste ontmoeting. U zult er geen spijt van

krijgen. Komt dat zien!

Naast uitbundig straattheater brengen we ook dit jaar weer een reeks kunstuitingen die met elkaar

gemeen hebben dat ze buiten plaatsvinden. Huba de Graaff komt op 9 en 10 juni naar de Bees

tenmarkt met haar Telefoonvogels. Onze creatieve vrienden van Skuiptoer gaan een aantal ste

gen transformeren (12 juni) in kunstobjecten en ook de poëzieliefhebbers komen weer ruimschoots

aan hun trekken (11 juni). De kinderen krijgen hun eigen Kinderstraat op de Brabantse Turf

markt (12 juni). Die werd mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de 'Stichting voor

Hulp aan Delftse Jongeren, vanouds genaamd: Het Meisjeshuis'. Zo is ons festival ook dit jaar weer

een katalysator voor andere kunstvormen. Bijzondere produkties te over. We noemen hier alleen

De Ondergang van de Titanic, het openluchtspektakel op zaterdagavond 11 juni dat u echt niet mag

missen.

Dank

ïflep'
, van een

Iedereen bedanken die deze zevende versie van de M WS heeft mogelijk gemaakt is ondoenlijk. Veel

namen komt u verspreid door deze folder tegen. Maar wij moeten uitzonderingen maken. Wij moe

ten onze waardering en bewondering uitspreken voor de steun van de Gemeente Delft (zowel finan

cieel ais ook materieel) en ook de Provincie Zuid-Holland. Zonder die gemeenschapsbodem zou

den we machteloos staan. Hetzelfde geldt in wezen ook voor het Cultuurfonds van de VSB en

voor onze trouwe hoofdsponsor Heineken. En dan is er die nog steeds groeiende schare sponsors

die van groot tot klein hun stenen bijdragen. Wij plaveien er pleinen vol kunst en vermaak mee.

Nieuw en zeer gewaardeerd is de samenwerking met de organisatoren van Studium Generale van

de TU Delft. Er loopt een project waarin dichters optreden in studentenhuizen. Op zaterdagavond

11 juni organiseert men samen met Deiftdicht, een onderdeel van de MWS, de tweede editie van

Dichter Bij Studenten (elders in deze folder meer daarover). Tenslotte dank, namens u, aan alle

vrijwilligers die zich ook dit jaar weer inzetten vooreen flitsend festival. Het is ook hun festival.

Gertjan Oldeman

HQ ELAND ® 122035
Jongerencentrum De Eland manifesteert zich

de laatste tijd steeds meer ais Cuituurbolwerk

van Delft. Ook tijdens de «Mooi Weer Spelen»

speelt de Eland, van oudsher bekend als uit

gaanscentrum voor jonge èn oudere jongeren

uit Delft en omstreken een doorslaggevende rol.

Voor het tweede jaar, alweer, is het de organi

satie van de « Mooi Weer Spelen » toegestaan

gebruik te maken van de faciliteiten van het

monumentale pand aan de Burgwal. Een feit

waarvoor de Stichting Straattheater Delft vanaf

deze plek de Eland van harte wil bedanken.

HQ Eland wordt tijdens de « Mooi Weer Spe

len» niet alleen gebruikt voor EHBOngevalle-

tjes, maar ook voor de opvang van zo'n 250 vrij

willigers en artiesten en voor het geven van pers

conferenties. Bovendien zijn er eigen vertrek

ken voor de dagorganisatie en enkele theater

groepen.En natuurlijk kunnen alle bezoekers

van het festival er zoals gewoonlijk terecht

metal hun vragen. Telefonisch op 015-122035

(uitsluitend op 11 en 12 juni).

Op zondag hoopt de Juniorkamer er rond 18.30

uurvoor de ingang van de grote zaal de winnaar

van de publieksprijs 1994 bekend te maken.

De grote zaal van de Eland is trouwens op zater

dagavond gratis toegangelijk voor alle festival

gangers. Van 0.30 tot 3.00 uur kan een ieder

zich daar uitleven tijdens de alarmerende muziek

van «The KGB's». Tot ziens in de Eland I

optreden
elandrnet

BMiiaU
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ABNAMROZ)^bank

De bank voor betalen ♦ De bank voor sparen ♦ De bank voor ienen • De bank voor beieggen.

PINK ELEPHANT

Netwerkbeheer

Systeembeheer

Computer operations

Helpdesk

Interim management

Consultancy

Facilities management

Opvallend sterk in beheer

Maninus Nijhofflaan 1 2624 ER Delfi Tel. 015-854854

PINK ELEPHANT
Postbus 106

Dienstverleners in de automatisering 2270 ac voorburg
Telefoon 070-3694231

■  Fax 3874294

Bijzondere imtiatieven
de ruimte geven.

Dat is onze business.

Om de top te bereiken, zijn het een uitdaging om sprekende

standaardoplossingen niet voi- resuitaten neer te zetten. Om dat

doende. Daarom hecht Coopers te bereiken werken zij inter-

& Lybrand zoveel waarde aan disciplinair samen vanuit een

bijzondere initiatieven. Dat blijkt hecht nationaal en internationaal

uit het feit dat wij het straat- netwerk. Wilt u meer informatie?

theaterfestival "Mooi weer Spe- Coopers & Lybrand, Delft, tele-

len" als sponsor ondersteunen, foon (015) 62 56 67.

En vanzelfsprekend ook uit onze

werkwijze, want onze accoun

tants, belastingadviseurs en ma- COODOTS forBus"n^ss

nagement consuttants vinden &Lybrand

Stage Accompany en Allesj
zijn vereerd dat zij mp

meewerken aan hetambitiey,
project Telefoonvogels.

Wij zijn ervan overtuigd dat
de hoge kwaliteit van de
geluidsapparatuur zal
bijdragen aan een

onvergetelijk evenement.

Bedankt

Mooi Weer Spelen!

stage accompany

STAGE ACCOMPANY
Theater - Disco - Cinema - Concert - Studio - Bar



TELEFOONVOGELS
experimentele stadsmuzlek

Terrasgangers en -hangers van de Beesten

markt, ogen en oren nog nauwelijks gewend

aan de invallende zomerse duisternis, wor

den donderdagavond 9 en vrijdagavond 10

Juni deelgenoot van een uniek experimen

teel muziekspektakel. Vanuit 18 platanen

wordt het publiek door 18 rode kwelende

dames in de roes van de Mooi Weer Spelen

geschommeld. Moderne stadsvogels imite

ren de kakofonie die mensenwereld heet

Concept/compositie: Huba de Graaft i.o.v. Stichting Straattheaterfestival Delft

Libretto Jan van der Maat

Vormgeving/regie Wilma Keizer

Licht Thomas en Anouk Arntz

Rigging Roy Schilderman

Geluidsregie Jan-Willem Stekelenburg

Solisten Karin Jönsthövel

Winanda van Vliet

Ilona Stokvis

Produktie Bernard-Jan Kahman

[Stichting Eclips]

Het geluld van de telefoonvogels komt uit de apparatuur van Stage Accompany uit Hoorn, een

bedrijf dat zich met enkele patenten Inmiddels als internationaal gerenommeerd ontwerpburo van

geluidssystemen onmisbaar heeft gemaakt bij hedendaagse grootheden als Zubin Metha, Patt Mat-

heny, Chick Corea en zelfs Madonna.

Het rnuziekproject« Telefoonvogels» is een idee

van componiste H uba de G raaff. Zij werd geïns

pireerd door het besef dat sommige vogelsoor

ten een groot talent bezitten voor het imiteren

van geluiden. Normaal gesproken de geluiden

van andere vogels. Maardestadsvogel heeft ook

te maken met de kakofonie die vriend en vijand

de mens creëert: de geluiden uit gokhallen van

auto-alarmen.

Centraal in dit unieke muziekexperiment van

Huba de Graaf, dat speciaal in opdracht van de

Stichting Straattheater Delft is geschreven, staat

het aanpassingsvermogen van de hedendaagse

stadsvogel. Het stuk wordt uitgevoerd op de

Beestenmarkt, alwaar een sprookjesachtige sfeer

zal hangen. Geluidsboxen en zangeressen bun

gelen in de fraaie platanen. Slechts uit op eigen,

consumptieve bevrediging zingen ze « De Tele

foonvogels »

Telefoonvogels zijn te zien op donderdag 9 en

vrijdag 10 juni om 22.45 en 23.45 uur.

DONDERDAGAVOND 9 en VRIJDAGAVOND 10 Juni op de Beestenmarkt

atversie-.

loekie

HIlipJllliM
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et door haag
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'T IS GEZELLIG OP DE BEESTENMARKT..!
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Van monologen

NAAR DIALOGEN

BIKKER Communicatie

Heemraadssingel 58b

}02i DG Rotterdam

Postbus 987

3000 AZ Rotterdam

Telcfooii 010 -42 54 100

Telefax 010 • 42 54 332communicatie

BIKKER Creatie ic Vormgeving

Heeinraadssingel 56b

)02i DC Rotterdam

Postbus 802

3000 AV Rotterdam

Telefoon oio -47 81112

Telefax 010 - 47 80 875

Corporate commumcation,

public relations,

marketingcommunicatie,

interne communicatie,

overheidscommunicatie en

grafische vormgeving

in advies èn uitvoering.

BIKKER Communicane

Maliebaan 127

3581 CK Utrecht

Postbus 13191

3507 LD Utrecht

Telefoon 030 - 30 02 03

Telefax 030 - 30 48 40

Bel voor een afspraak met

Leendert Bikker. Ron van der )agt,

Lucas Michels of|oost van Liemt

via Janneke Vrij. 030 • 30 02 03.

'  COMPUTERS

SETk:Z ELECTRONICA |
Reset is een winkel waar u terecht kunt

voor haast alles op het gebietd van Elektronica

componenten, Computers & Randapparatuur,

Diskettes, Meetapparatuur, Soldeerbouten,

Kabels kant en klaar of per meter en Boeken.

Ons leveringspakket omvat o.a. PO's van de

merken Compaq, IBM, Toshiba en onze eigen

RESET systemen. Printers van Epson, NEG en

HP. Operating systems van Dos en Novell-

Netware.

Maar Reset doet meer dan verkoop alleen

Wij hebben een eigen service dienst, die inbouw

in, uitbreiding van en reparaties aan uw PC kan

verzorgen.

Kom eens langs:

Voor info, een eerlijk advies of een vrijblijvende

prijsopgave. Wij staan dagelijks voor u kiaar van

9.30 tot 18.00 uur.

Reset BV. Mlnervaweg 14. 2624 BZ Delft. Tel. (015) 621222

Calvé
Daar maak je 't mee.

n e t w O r k support

Dé regisseurs van uw PC-netwerk

"y Nassaulaan2a-2628GH Delfl • tel. (015) 617S32 - fax (015) 618202

w

Hartmann & Braun Nederland bv Delft
analysemeettechniek, meet* en regelprodukten, procesautomatisenng en service



ITANICK
weergaloos openluchtspektakel

Het is zaterdagavond omstreeks middernacht als de markt van Delft

op haar grondvesten schudt. Water en vuur. Vuurwerk en water

pompen. Reddingsboten en vuurpijlen. Niets wordt het publiek

onthouden om de Opbouw en Ondergang van de Titanic mee te bele

ven. Het publiek wordt tijdens dit spetterend en knallend open

luchtspektakel ogenschijnlijk 100 jaar mee teruggenomen in de tijd

waar de Titanic nog gebouwd moet worden. Maar Theater Titanick,

een ervaren gezelschap openluchtacteurs gerecruteerd uit Duitsland,

Australië, Ierland en Nederland, doet meer dan dat. Het zet met

indrukwekkende beelden en muzikale stemmingen een wereld neer

die schrijnende overeenkomsten vertoont met technologische werel

drampen anno nu. Het voortschrijden der techniek heeft onmisken

baar twee kanten. Zeker na bekomen te zijn van de impact van dit

gigantische inferno-spektakel zal menig toeschouwer zich thuis nog

eens achter de oren krabben. Daarmee heeft Theater Titanick alles

in zich om het te plaatsen in de illustere rij van spektakelgiganten

die onze « Mooi Weer Spelen » nu al zeven jaar kenmerken.

Op 10 april 1912 verlaat de Titanic de haven van Southampton met

meer dan 2000 mensen aan boord voor een Atlantische oversteek

naar New York. Rederij White Star Is trots op haar gloednieuwe

drijvende paleis met salons In Versailles-stijl,tropische tuin en mar

meren fonteinen. De Titanic, technische mijlpaal in het beteugelen

van de elementen, bestaat uit zestien waterdichte compartimenten

en kan dan ook absoluut niet zinken, beweert de White Star. De

decadente euforie die de overwinning op de natuur met zich mee

brengt wordt door Theater Titanick op indringende wijze opgediend

tijdens het buitensporig luxe diner dansant - eerder champagne

orgie - ten behoeve van de passagiers van de eerste klas. De derde

klas, voornamelijk arme emigranten, dromend van het Beloofde

Land, zit - helemaal beneden - opeengepakt op matrassen van stro

en heeft die avond bruine bonen op het menu staan. Borden en bestek

hebben ze zelf meegenomen.

In de nacht van 14 op 15 april overleven

slechts 711 de aanvaring met een 75 meter j.

hoge ijsberg. Het grootste deel, zo'n 300 m,

lag onzichtbaar verborgen onder het water

oppervlak. 1500 passagiers moeten de arrog

antie van de kapitein, die zich maar niet liet

overtuigen van het dreigend gevaar, bekopen met de dood. H un mar

telgang duurt zo'n 3 uur en het verhaal van een ooggetuige wil dat

in de eerste klas een strijkje gewoon doorspeelde terwijl van alle kan

ten het water binnenstroomde. Het aantal reddingsboten is beperkt:

het schip kan immers niet zinken ! Voorde eerste klas zijn er genoeg

reddingsboten. De derde klas kan daar echter niet bij komen. De

toegangen naar boven blijken hermetisch afgesloten...

Met Udo Blickensdorf-Reginka, Mathes Dues, Clair Howells,Uwe Köhler, Thomas

Kuhnert, Gerry Sheridan, Matthias Stein Idee: Stony Assman, Uwe Köhler Regie:

Jose van Tuijl Adviezen; Werner Koj Muziek; Rainer Kühn, Gundolf Nandico, Jörg

Steffens Toneel: Arthur Kuggeleyn Licht; Steff Flachsenhaar Kostuums; Silke

Wagler Producent; Rainer M. Goossens



DELFTDICHT
podiumkunst tijdens literatuurfestival DELFTDICHT

ZATERDAGAVOND 20 uur, beestenmarkt

BrabantseTurfmarkt, Burgwal en Beestenmarkt

krijgen op zaterdagavond 11 juni vanaf 20.00

uur maar iiefst 10 dichters op bezoek. Op drie

openiuchtpodia speeit zicii een wonderlijk fes-

tivai af van briijant poëtische ideeën t/m ciiché-

matig klinkgrage waanzin: Deiftdicht.

Literatuurfestivai Deiftdicht is nieuw, maar mag

gerust gezien worden ais een weiverdiende uit

breiding van de succesvoiie Waterdicht-boten.

Deze rondvaartboten toerend in de Deiftse grach

ten, telkens voorzien van een verse dichter, trok

ken de afgeiopen jaren zoveei beiangsteiiing dat

dichtkunst in Deift dit jaar tot podiumkunst

wordt verheven.

Presentatie: Aibert Huizinga, André Stek en

Mariet Lems.

Ode aan de « Mooi Weer Spelen »

De poëten van Deiftdicht brengen alien een week

tevoren een kort gedicht in de openbaarheid. Op

verscheidene piekken in Deift zai men hun ode

aan de « Mooi Weer Speien » in de meest uit-

eeniopende ontwerpen kunnen tegenkomen. De

vormgeving is in handen van de decorgroep van

jongerencentrum de Eiand.

■ straattbs^ CornpanV. 1

spectacblPbb

studium generale presenteert:

DICHTER BIJ STUDENTEN
Zaterdag 11 juni van 20.00-23.00 uur

De Atlas, Brabantse Turfmarkt 22

Dichters: Kasper Kapteyn, Tonnus Oosterhof en Anne Vegter

Studium Generale van de TU Delft organiseert

dit jaar een serie van vier poëzie-avonden op

iokatie. Die iokaties zijn studentenhuizen in Deift.

De avonden hebben als thema de wisseling der

seizoenen. Op zaterdagavond 11 juni breken

in dit verband zomerse tijden aan, In samen

werking met de « Mooi Weer Spelen » die op

die avond hun poëtisch buitenspektakei «DELFT

DICHT» organiseren op Burgwal en Beesten

markt, zuilen drie dichters zich presenteren in

studentenhuis 'De Atlas' aan de Brabantse Turf

markt 22. De sessie duurt van 20.00 tot 23.00

uur. Ieder heel uur zuilen de dichters in drie

ruimten circa 40 minuten uit eigen werk voor

dragen.

Reserveren voor 6 juni noodzakelijk (Studium

Generale, Kanaaiweg 1, 015-785235). Toegang

gratis. Studenten genieten voorrang.

Erwich-Zielstra
— REOI S I ERACCO

/  PAR'
/  PRO

PARA

Met de volgende dichters:

Simon Vinkenoog.

Geprolongeerd en afgeprijsd wegens het berei

ken van de pensioengerechtigde leeftijd.Perfor

mance excl. VUT en inci. kwaliteit

Rick van Boeckel.

Hoezo volwassen kind ? Zijn sprookjesachtige

uitstraling, omlijst met percussie, zang en dans,

is van alle poëziemarkten thuis.

Eric Undner.

Wordt met poëtische liedteksten en muzikale

poëzie ondersteund door Anthony Blokdijk en

Jan Kees Haks. Een tekstuele creatie met noten

op zijn zang,

TitI Zaadnoordijk.

Deze dame bièèèrt tegenwoordig in alle media

om aandacht. Dus daar maken we verder dan

ook geen woorden aan vuil.

ZE KANTBOVEN

Een verrassende combinatie van poëzie, pulp,

briljante ideeën en ultieme clichés. Twee heren.

Jaap Blonk.

Blonk blinkt uit ais de best verkochte klank

dichter in het Nederlandse taalgebied en kiankt

klinkklaar trouwens ook in andere talen.

Ger van Wijck.

Een ECHTE DICHTER die op het podium staat

ais een huis en een ieder, zonder uitzondering,

binnenlaat.

Kaspar Kaptijn.

«Sturm und Drang». Geprolongeerd, omdat wij

hem «ons» te onvolprezen kindje vinden. Delfts

talent.

SOL

PRODUKTIES BANK
vmflo i AUDtO 2UID.HQI.UND



5 STEGEN BESTOVE^
skulptoer verlegt opnieuw grenzen met kunstmanifestatie in delft

SKutrrcfK

PINTERPARADE

Theaterpiatform de Spieghei

op zondagmiddag komen culturele paradegan-

gers andermaal ruim aan hun trekken. Tijdens

het straattlieaterfestival kunnen ze rekenen op

6 perfecte revue sketches van Harold Pinter.

Om de 10 minuten vertrekt er nl. vanuit het

Techniekmuseum een voetentrein richting bin

nenstad. Reisleiders van de Spieghei hebben vol

doende baggage om U al wandelend van deze

Pinter paneeltjes te laten genieten. De regie is

in handen van Piet vd Pas

Perronchef en deelnemend speler Wimmo H amel

over het theaterplatform: "De Spieghei is een

platform met een steeds wisselende groep spe

lers en regisseurs. De Spieghei wil vooral ideeën

die ontstaan aan de basis een voedingsbodem

geven. Ook heeft het niet normale en het wer

ken met andere disciplines de voorkeur."

Met een indrukwekkende optocht van kunst

objecten heeft de Stichting Skulptoer vorig

Jaar haar vaste plek in ons Straattheater

festival veroverd. Beeldend kunstenaars zijn

tijdens de Mooi Weer Spelen dus voortaan

niet meer weg te denken.

Was er vorig jaar sprake van een succesvol spek

takel, waarbij objecten zich rollend,rijdend of

gedragen door de historische binnenstad van

Delft voortbewogen, dit jaar ligt het accent op

avontuur in een steeg. Want zondagmiddag zul

len vijf Delftse stegen door beeldend kunstenaars

uit de Randstad voor één dag getransformeerd

worden tot lanen der verbeelding.

Bezoekers van de stegen worden uitgedaagd om

mee te gaan in het spel dat de kunstenaars

spelen. Vaststaande waarden en normen wor

den hierbij getart. Stinkstegen veranderen in

avenues van het avontuur en tasten, soms onver

wachts, zekerheden aan. In onbekende, smalle

donkerten gaat het licht van de fantasie schij

nen. Krochten krijgen allure...

De vijf stegen worden onder handen genomen

door de volgende vijf beeldend kunstenaars;

Jacqueline Lamme [Amsterdam], Anne Marie

van Sprang [Utrecht], Erik van Katwijk [Delft]

en Diet Wiegman [Rotterdam].

V.l.n.r.; Anne-Marie van Sprang, Diet Wiegman,

Jacqueline Lamme en Erik van Katwijk.

FIAT Officium Censorum 1994

1\
VIJF STEGEN BESTOVEN maakt deel uit van

de Kunstestafette 1994, een project van het pro-

venciaal bestuur van Zuid-Holland en de Cul

turele Raad Zuid-Holland. De jaarlijks terug

kerende kunstestafette wil een bijdrage leve

ren aan het voor een breed publiek toegankelijk

maken van beeldende kunst. Het motto van 1994

is: 'beeldende kunst in stedelijke openbare ruim

te'.

Vertrektijden vanaf het Techniekmuseum aan

de Ezelsveldlaan: ZONDAGMIDDAG tussen

13.00 en 14.00 uur elke 10 minuten. Herha

ling tussen 15.00 uur en 16.00 uur.

zondag 12 juni van 13 tot 21 uur, diverse lokaties

DELFTSE KOMEDIE OP STRAAT
Maria Gouweloospoort in de hoofdrol tijdens bevifegingstheater MARIA EN HET BEEST

De DELFTSE KOMEDIE, alweer een niet meer

weg te denken element uit het straattheaterfes

tival, toont zich dit jaar ook van de bestoven

kant. Genspireerd door Skulptoer voeren zij tij

dens het straattheaterfestival onder de naam

Maria en het Beest een mime performance op

in de Maria Gouweloospoort. De regie is

daarbij in handen van Jeannette Legger. Zes

wezens roepen ZONDAGMIDDAG in deze

karakteristieke steeg een uiterst suggestief beeld

op met als beklemmende wetenschap : in elk

mens schuilt het beest.

Jeannette Legger, dramadocent en daarna mime-

school te Amsterdam, is gefascineerd door het

margetheater, zoals het Japanse Buttoh. Vol

gens haar speelt de steeg zelf zondagmiddag de

hoofdrol in dit visueel associatieve schouwspel

dat dichter bij beeldend kunst staat dan bij toneel.

« Een pure mime voorstelling - in tegenstelling

tot toneel- speelt zich af in het hier en nu. Waar

een mimografie begint, begint de tijd. De sug

gestie die van de ruimte uitgaat bepaalt de

plaats.», aldus Jeannette Legger.

„vcveUits, M
IN'DE

boekhandel'

DE OMSLAG



STRAATTHEAT
zondag 12 juni 13.00-18.00 uur

The Natural Theatre Company
Deze Engelse company voert geen straatact op,

zeggen ze droogjes, maar vult een gebied met

een gezelschap van onberispelijk uitgekiende

personages. Hun scenario is always In the

right place, always at the right time for maxi

mum effect, en dat is as ever; we make people

laugh.

Joan Marca

Vier non-verbale masker-acteurs o.l.v. Rotter

dammer John de Winterstaan met Skytia Won-

derfool garant voor een half uur visueel pro

fessionalisme In beweging, kleur, ruimte en

muziek. Skylla Is mysterieus en verleidelijk. Op

haar maagdelijk witte verschijning zijn drie

levenslustige kameraden, eigenlijk gewend

aan rood,groen en blauw, niet bedacht.

Marionettentheater

Walters en Walters
Gerard en Eefje Walters zijn de tweede gene

ratie Walters die het marionettentheater als ech-

telijke onderneming runnen. Een genetisch

bepaalde zaak. Door hun combinatie van toneel

en poppenspel zijn zij voor liefhebbers een begrip

geworden. Met 20 poppen maken zij «Pimme-

tje» tot een wervelende show voor kleine en vol

wassen kinderen.

2.'i.

Mormels
Theater Vis in de Regen maakt beeldend straat

theater. Mormels, een nieuw initiatief, zijn 1,50

breed en 2 meter lang. Deze eenogige amfi-

bien zijn de enige twee op aarde, met ieder

hun eigen territorium. Al waggelend verkennen

zij Delft en worden geconfronteerd met echte

mensen. Gaandeweg slaat hun nieuwsgierigheid

om in angst. Alarm !!!

Severo and Raimonda Go Blue
Een perfect staaltje van Braziliaans folklore

gespeeld door het Tomaraquecaia movement

theatre. Hun ritmische verschijnen roept asso

ciaties op met rituelen uit het verleden en his

torische karakters die we bijna vergeten waren.

Iedereen valt onmiddellijk voor dit hartstoch

telijk stel van 2 m. hoog. Zij is een sterke,domi-

nante werkende vrouw. Hij is een romantisch

conquistador. Het lijkt verdomme wei alledaags

Zwoelie Troelies
Terwijl vergrijzing toeneemten jongeren lijken

uitte sterven, werkten de Zwoelie Troelies aan

een pasklaar antwoord: bejaardenpop! Zwoele

tonen uit een troebel verleden en een onstui

mig heden. Compleet met ukelebanjo ,sax, trek

zak en met de nodige knipogen trakteert dit

damestrio Delft op liedjes van alle tijden voor

alle leeftijden.

8 30 uur mOÊ
«aUeOem.

Hoog en Laag
Dit vocale duo, ondersteund door strijkers, laat

ons subtiel verschil en overeenkomst ondergaan

tussen een klassieke aria en een onvervalste

smartlap. Uit hun naam moet haast wel blijken

dat geen octaaf ontzien wordt bij hun streven

om muzikale brouwsels tot ongekende hoog

tes te tillen zonder discriminatie naar aard,

kleur of nationaliteit.

Les Troyens
Drie muzikale clowns combineren valse neus,

slippenjas, korte broek, savolr-vivre, onhandig

heid en virtuose muzikaliteit, goede wil en slech

te smaak tot een eigen vorm van straattheater.

De humor spruit niet voort uit de muziek zèlf,

maar uit de emoties van de ietwat naïeve Iwvets-

bare personages die daarmee Just a Taste iets

unieks maken.

Patricia Suer
Irony en Het Woeste Baren

In Irony creëert verhalenvertelster Patricia Suer

ogenschijnlijk een zee van rust met oosters getin

te muziek, verstilde beweging en sobere ijze

ren figuren als theatertaal. Volgens critici blijft

geen toeschouwer onberoerd bij dit hoge staal

tje van performing art, oftewel Theater als ritu

eel en als visualisering van de eeuwige strijd tus

sen goed en kwaad.

In het Woeste Baren fungeert het water van

de H ippolytusbuurt als podium. Een korte, zeer

verrassende performance. Een kleurrijk figuur

maakt zich los van het publiek en zeilt op muziek

van de Carmina Burana over het water de scha

duwen in. Patricia Suer creeërt unieke beel

den die nog lang blijven nabranden op het net

vlies.

Wurre Wurre

Zelf noemen ze zich de roots van het Belgisch

Straattheater. Wij leerden ze kennen als die



twee met die hond. Maar er is meer Wurre

Wurre onder de zon. Al jaren verrassen ze tel

kens opnieuw talloze Europese festivals en

omroepen. Exhibitionisme, tableaux vivants,

chaotisch oberen, niets is Wurre Wurre teveel

om ons in te pakken.

Inside Out

Nu de Chunnel open is komen de Eurocrats,

de nieuwste creatie van top-of-the-bill trio ins

ide Out, het nieuwe Europa verkennen. Delft is

daarbij het eerst aan de beurt. Met kwetsend

nauwgezette analyses zeggen de Eurocrats het

Verenigd Koninkrijk in Europa In te willen pas

sen. Feitelijk doen deze geslepen politici het

tegenovergestelde.

/

Jacka Mare Spino
Een opvallend stuurloze voorbijganger uit Bogo-

ta blijkt met zijn onvoorspelbare gedrag de omge

ving in de meest onverwachte en ongewenste

situaties te brengen. Eerst blijkt hij kapper, plots

een zigeunerin, dan weer een stierentemmer of

sherif. En al zijn ontmoetingen brengen iets

teweeg bi] het publiek. Desnoods een fikse ruzie.

Les Frères Grumaux

Spectacle de rue mégafonique. De Frères Grum

aux houden van elkaar, maaralleen in een luid

ruchtige meester en slaaf verhouding. Hun

gekooide escapades zorgen dan ook voor spet

terende sensaties. Angst kennen deze cascadeurs

niet. Deze broers voeren met hun dappere klim

partijen de spanning op tot ongekende hoogtes.

Kortom: un jeu d'artifice de bravoure

Fratelli Fiasco

In een vrolijk onderonsje met zijn toeschouwers

drijft een dwerg de spot met de dwaasheid van

de sterfelijke mens. Hij komt op als een duvel

tje uit een doosje, stuurt bloemen naar de hemel

en verdwijnt weer vliegend, rollend of gewoon;

dribbelend. Het publiek kan tijdens de Mooi

Weer Spelen rekenen op een koninklijke behan

deling door deze hofnar

-=1=1-
verkleed meelopen ,nd c,rcus^;

En ben ie f .„scbriiven voor

rtat ie mee wilt doen .V(,eetienualdaU ,
Bel dan nu 61084^ \ ^565772 tPatncia^

Vorig jaar ontbrak de Kinderstraat Foutje,...

bedankt! Dit jaar wordt dat dan ook feestelijk

goed gemaakt En alle kinderen kunnen zondag

12 juni ook gewoon zelf meedoen! Om 13.00

uur trekt een kinderclownoptocht door het cen

trum om zoveel mogelijk kinderen mee te lok

ken naar de Brabantse Turfmarkt, waar ze onder

deskundige leiding van Circus Rotjeknor kun

nen leren balanceren en jongleren. Het Delfts

Jeugd Theater en de Vrije Akademie laten 's

middags op drie podia zien datje theaterspelen

ook jong kan leren.

Er is ook professioneel kinderstraattheater tij

dens de Mooi Weer Spelen. Theater Maccus zal

na afloop van de optocht de Kinderstraat ope

nen met een speciale straatvoorstelling. En

dat is natuurlijk wel even wennen want Maccus

speelt eigenlijk altijd binnen de muren van een

theatergebouw.

In het Kinderstraatprogramma zijn verder drie

optredens van Theater Sjon opgenomen: Het

Koffertje. En alsof het niets is brengt Nomad

Theater een kinderstraatvoorstelling over de

heer Veelnix die maar niet weet of hij genoeg

spullen heeft om gelukkig te worden. De kin

deren moeten hem zondagmiddag waarschijn

lijk een handje helpen, anders wordt het echt

niks met die man.

Over de belevenissen van een lantaarnpaal en

een hekje dat duizelt van geluk...

IK HOOR WAT IK ZIE is speciaal voor de Mooi

Weer Spelen geschreven door Albert Hoex, de

artistiek leider van Maccus. Het gaat over de

dingen die je hoort als je kijkt en over een schil

der die pratende schilderijen schildert

Op een dag begint een schilder aan een mooi

schilderij. Het begin kan hij duidelijk horen. Het

belooft een prachtig schilderij te worden,

maar plotseling kan de schilder de dingen niet

meer verstaan. Teleurgesteld hangt hij het mis

lukte schilderij achterstevoren aan de muur.

Maar daar is het schilderij het natuurlijk

helemaal niet mee eens. Dat wil wél graag weten

hoe het afloopt...

Womad
Maccus speelt op zondagmiddag om 13.00 uur op de Brabantse Turmarkt



RICARDIS-HOSTEL DELFT

Het Ricardis-Hostel is sinds kort geopend. Het Hostel

beschikt over ruime en goedkope huisvestingsfacilitei

ten ten behoeve van buitenlandse- en/of Nederlandse

uitwisselingsstudenten of stagiaires/gasten bij bedrij

ven, instituten of onderwijsinstellingen. Het RIcardIs-

Hostel bestaat uit 124 logeereenheden en is gelegen

op tien minuten lopen van het Station Delft-Centrum.

Er zijn goede openbaarvervoerslijnen en ruime parkeer

gelegenheid. De receptie is 24 uur per dag open.

Prijzen: per dag per maand
Kleine kamer 0 20,-pp 0 415.-pp
Middelgrote kamer fl 25.- pp fl 465.- pp
Grote kamer fi 75.- pp fl 950.- pp

Aangeboden faciliteiten;
- huur lakens en handdoeken

fl 2.50 per week, fl 25,— borgsom,
- ontbijt- en lunchservice.
- interne wasserette,

- centrale televisieruimte is aanwezig.

Hel is niet mogelijk om te koken en
etenswaren op de kamers te bewaren!

Reserveren:

RIcardis-Hostel, RIcardishof 1,2614 JE Delft, Tel: 015-571051 Fax: 015-616578 Offset

Bij regen zijn er nog
altijdionze zonnige, prijzen,

Kom ook eens 'mooi weer'

spelen bij

/• /

winkeliersvereniging

Je kunt

praten

Vcrwersdijk 4a

Delft

Tel. 015-142981

l
Financieel

Produktie

Verkoop
Warehousing
Logistiek
Distributie

015 - 569311



STRAATTHEATERFESTIVAL
}

steeds meer een dagje uit met de familie?

Voor meerdere families blijkt het straatheaterfestival een weloverwogen gelegenheid te zijn

om weer eens gezellig met elkaar op stap te gaan. Wij moeten dit jaar konstateren dat ook een

schare straatartiesten besloten heeft om op de familiaire toer te gaan.

De artiesten hier verzameld gaven allen te kennen niet zonder hun direkte verwant naar het

festival te willen komen. Wij hopen dat alles in een gezellig dagje Delft kan uitmonden en

vooral dat burenruzies achterwege blijven.

Het programma van de MOOI WEER SPELEN voorziet slechts in één hele fikse.

Pitboel Teater:

Blussen tussen Buren

Twee jaloerse buurvrouwen, de één volslank en

alledaags, de ander excentriek en mysterieus

hebben beide Iets gemeenCs]. Men een grens

overschrijdend uithoudingsvermogen bijten ze

zich vast in een strijd om hun romantische Ide

aal: hun bovenbuur, een wat suffige brand

weerman. Wordt het een heetgebakerd buren-

drama of loopt het met een sisser af?

Stickleback Plasticus

Synchroon zwemmende Engelse badgasten

schuiven hun douchegordijn opzij en gunnen ons

een blik in hun chaotische badkamerwereld. Lief,

leed en ledematen probeert dit stel te ordenen

in een badkuip van bescheiden omvang. Met alle

spetterende problemen vandien. Neem dus wel

een handdoek mee als U ze in en uit de knoop

wilt zien geraken.

Annie van de Overkant

op stap met vader Jan
Gekluisterd aan zijn rolstoel moet vader Jan het

zien uit te houden met zijn dochter Annie. U

weet wel, haar van de overkant. Tussen de luid

ruchtige verwijten van dit bemoeizieke en klep-

grage nakomertje door moet onze bejaarde held

dus ook nog een dagje Delft zien te overleven.

En zeker in onze binnenstad zitten ongelukjes

in kleine hoekjes...

De Familie

Helaas moeten wij vrezen voor een ongewenst

bezoek van een familie met een wel heel slech

te naam. Wanneer de Peetvader van dit Mafia-

gezin in zijn louche bolide arriveert hebben zijn

bodyguards de omgeving waarschijnlijk al «gezui

verd». Ga dus vooral niet af op de schoten die

U hoort en laat U niet verleiden door snelle bab

bels met Engelse tongval.

Arnolcl en Arnold zijn moeder
Dit duo blijft onafscheidelijk. Voornamelijk

omdat moeder nu eenmaal weet wat het beste

voor haar zoon Arnold is. Hoewel ze het reuze

gezellig thuis hebben gaan ze graag af en toe

een dagje uit en vinden ze het maar wat leuk om

op visite te gaan. Dit keer bij ons in Delft

Get a Grip
Timothy, een echte Brit, ziet zich gedwongen

zijn Duitse tante Louise overal mee naar toe te

nemen. Desnoods op zijn hoofd. Desnoods

naar Delft. Door dit gegeven aan «Get a Grip»

over te laten kan de toeschouwer op zondag

middag op een aantal dolkomische slapsticks en

schitterende akrobatische taferelen rekenen.

fl.u/ciÊyt:
Uisbonben b.u. Delft

a PLEXUS
AÖi'-. . alias

v.d. Leeuw Optiek



Deelnenïnde theatermakers-.

koog & Laag
Les Frères Grumaux^ater Vis in de Regen

'-Theater PatridaSuer
^ZwoelieTroeiies

joan Marca
Nomaö Theater

Theatre Serevo

Theater Sjon
Stickletjack Plasticus
jacka Mare Spino
Ifratehi Fiasco
Mwurre Wurre
iLesTroyens
ï'waiters&Walters
:  en Amoldz'^ Moeder

The Natioral Theatre Company

Theatergroep Maccus
Annie van de overkant

Inside Out

Gel a Grip

pitboel TeaterTheaterplatforrrOeSpieghel
Delftse KomedieGezelschap van RUIaer Maf.al
Stichting Skulptoer
Tetefoonvogels

i Oelidicht
i RuutTheaterprodukties

015 126863

09 3361318542
020 6230623

033 652660

010 4771947

010 4669574

06 52152069
020 6387988
01184 17892

0392 832268

Fax 1-40098716
020 6277466

0032 2289955
0032 2289955

085 230690

030 523766 |
0225 469131

015 122977

020 6893719

09 44816671630
09 49421593761

046 518212

015 138478

I  Wiener Konditorei

Wines & Whiskies
Delfts BacUershUiSBanUetbaUkerijvanUeuwen

Uit de Kunst
VanWaayen SoeteUouw Mode^  Gebr.vanderKrogt

Caté-restaurant Monopole
Multifoon

Firma Hoogstraten
Goudappel Schilders
Steendam Modes

Part Apart

Het KaartenhuisDe Haagse Boekenbeurs

Ricardis-Hostel biedt 60 'Mooi Weer Spelers' onderdak!

Het Ricardis-Hostel is dit jaar gedurende twee nachten de steun en toeverlaat van de dag-

organisatie w.b. de ovemachlingcn van de buitenlandse artiesten. Moesten in het verleden

allerlei improvaiies plaatsvinden otn internationaal gerenommeeRie acts op het laatst nog

te huisvesten, dit jaar vinden er zo'n 60 artiesten onderdak in een gedeelte van het voor

malige Oude- en Nieuwe Gasthuis. De voormalige zusiertlat aan de Rictuxlishol" 1 ademt

de sfeer uil van een wazu- olympisch dorp. nu zo'n drie etages grotendeels in beslaggeno

men worden door illustere gezelschappen als The National Tlicaire Coinpany. Les Troy-

ens, Les Frères Grumeaux en de opvaienden v;ui de Tiianic. Een duidelijk toonbeeld van

Europese verbroedering dat de sfeer van het siraatheaterfesiiv;il zeker ten goede zal koipf"

oo^0\3t

015 782976
04192 20056 I

015 145607

015 143327

015 565158

015142998

„s „..Iers Opticiens
Brasset'ls Blanc
IJssalon d'Olivo

TerraWilmerenZn.Sigarenmagazgn
j&F Graphics Posters

Ruud van Adrichem Bloemen
De MallemoU

EmmeriU Hobby SpectaaUaak
Scholten Schoenen BVHolland International

Riet van Bokhoven
The Way In
jac. Hermans
Koos Bertels

A-markt Burgwal
Fa. S,U. Paap
Unit SoundTextilis Woondecoratie

te winnaar van de Postcodeloteï
vilt

Slagerij ValkenbtJrg
Restaurant Paco Jose
Verkade & Jacques
Brands Rondvaarten
A B.A. Administraties

Hotel Juliana
P&M ShoesDansscboolWesseling

Café de Oude Jan
Delifrance

Bakkerij H. van Horssen
Café Locus Pubhcus
Cocktailbar Luna

Drankenhandel Rust
Hotel Leeuwenbrug

van Bokhoven Transport
Huoo de Groot Pannekoekhuisj

Tom van Bokhoven
Het Koetshuis

jBöSBÜÏi* Kruining, AsclWm Schnaider,



VSB Fonds:

het andere gezicht van de VSB Bank

De VSB Bank bestaat nog niet zo lang - althans in naam.

Maar als het gaat om bancaire ervaring kan zij bogen op een ruime

ervaring, die zelfs teruggaat tot de vorige eeuw.

Vandaag de dag is de VSB Bank een moderne allround instelling,

waar zowel de particulier als het bedrijfsleven terecht kunnen.

Maar de VSB Bank is ook een bank die middenin de samenleving

staat en haar verantwoordelijkheid niet uit de weg gaat. Dat bewijst

het VSB Fonds, een van de grootste particuliere fondsen in Nederland.

Jaarlijks verleent het VSB Fonds financiële steun aan honderden

initiatieven in de Nederlandse samenleving.

Kunst en cultuur zijn daaronder ruim vertegenwoordigd.

1

VSB FONDS

steunt Straattheateifestivol Delft



PROGRAIVIIVIA MOOI WEER SPELEN 1994 ̂ ^MZJUNI
13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 1530 16:00 1630 17:00 18:00 B

1. Heilige Geestkerkbof Pitboel Pitboel 1
2. Hoekje Oude Keilc Fratelll

Fiasco

Fratelli

Rasco

Get a Grip Fratelli

Fiasco

e,: .ïi^ll

3. Hlppolytusbuurt Amold en

Moeder

Severo and

Raimondo

Mafia

Familie
Hoog en
Laag i3

4. Gracht HIpp. buurt Woeste

Baren

Woeste

Baren

5. Camaretten Pilotten Hoog en

Laag
Severo and

Raimondo ii
6. Markt

voorkant Stadhuis
Joan Marca Joan Marca

7. Markt

Hugo de Groot

Jacka Mare

Spino
[nslde Out Jacka Mare

Spino 1
& Voorkant Nieuwe Kerk Irony LesFrères

Grumeaux

Stickie

Back
Les Frères

Grumeaux

Wurre

Wurre 1
9. Markt

zijkant Stadhuis

Mormels Momiels Mormels

10. Markt/Brjbelbrug Mafia

Familie

11. Burgwal/

Brabantse Turfmarkt
Zwoelie

Troelies

Theater

Sjon
ln»de Out

12. Burgwal (kop) Walters en

Walters

Walters en

Walters

Walters en

13. Burgwal (kerk) Wurre

Wurre

Pilotten Les

Troyens 1
14. Maria 6.L. Poort Delftse

Komedie

Oeirtse

Komedie Komedie

15. Beestenmarkt 1 Hoog en
Laag

Get a Grip Amold en

Moeder

Zwoelie B
Troelies ^

16. Beestenmarkt 2 Les

Tfoyens
Nat Theatre

Convany
Wurre

Wurre

Stickie

Back

Mafia g
Familie B

17; BrabantseTürtnÉH^^ Circus
(midden) Rotjeknor

optreden
Circus

Rob'eknor

18. Brabantse Turfmarkt

(chineevjuvrelier)
Maccus DJT DJT Maccus •  j

19. Brabantse Turfmarkt

(hoek Molslaan)
Nomad Nomad Nomad

20. Brabantse Turfmarkt

(Roodenrijs)
Theater

Sjon
VAK Workshop

presentatie

Kunststegen

Molstraat

Bonte Ossteeg

Jozefstraat

Halsteeg

Waagsteeg

Erik van Katwijk

DIet Wiegman

Jacqueline Lamme

Anne Marie van Sprang

Animatie (lopende acts)

Annie v.d. Overkant op stap met haar vader

Nationa! Theatre Company

Arnoid en Amold z'n moeder

Informatie en EHBO,

alléén op 11 en 12 juni: Eland, Burgwal 45

Telefoon 122035




