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Nieuwe

bank

nodig?

VSB»BANK

VSB. Daar kom je verder mee

VSB Bankkantoren in Delft:

Hof van Delftlaan 87b, telefoon (015) 21 25 641
Papsouwselaan 119, telefoon (015) 26 18 691
Zuiderstraat 174a, telefoon (015) 21 33 596



Programma iggj

Woen&das, donderdag en vrijdag
Woensdag- donderdag- en vrijdagavond Beestenmarkt 20.00 en 21.30 uur

Cxtender
kaartverkoop:

Kaartenhuis

Entree:/7,50

Izie pagina 7J

Narrige stadsspeurtocht met drie betoverde hostesses en een fotograaf langs het Luilekker

land van Delft en haar gewelddadig straatmeubilair. Startlokatie: De Delftse Koe

Vrijdagavond Doelenplein 19.30 uur (herhaling: zaterdag en zondag)

deer: Meatbail &

vandeCamp Circuitheater,

uJinnaara van 't Jantje 'g6

Modern mellowdrama en hilarisch circus, naar

Shakespeares King Lear, dat de nar centraal stelt en

de koning het nakijken geeft. Lokatie; binnen

plaats hotel de Plataan naast het Doelenplein.

kaartverkoop: Kaartenhuis

Entree: / 7,50 (kinileren f 5,00)

[zie pagina 91

Zaterdag

Tovertuin alleen voor Kinderen

Entree vla Filmhuis Lumen

[zie pagina 11]

Zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur Achter het Doelenplein (ook op zondagmiddag vanaf 13.00 uur) |

Betoverde Doolhofzonder volwassenen, waar de

meest fantastische figuren de jonge bezoeker

verrassen met het meest onvoorspelbare.

Toegang alleen voor kinderen.

Vrouw Juttenland

Fetlt Mcntmartre

zie pagirta 12

j Pagodepark,stadhuis

Cultureel Vrouw Juttenland gaat

vreemd. Delftse schilders portrete

ren Delftse inwoners; kunst-expostie

van Delftse scholleren.

Theatercafé 'Chantage'

regie: Mark KingAtord

zondag

middag

vrij entree

[ziepagina 13e.v.]

Een maftose horeca-famllle biedt In Theatercafé 'Chantage'onderdak aan de aème de la

crime van het hedendaags straattheater en zet de artiesten regelmatig bulten de deur.

BInnenoptredens op zaterdag t.b.v.de Delftse Bedrijvendag (zondag vrij entree). Buiten
optredens van o.a. Bedlam Oz, Blue Boys,

Homotopie.Tlnevan Kooten,PaulKenens,

Speedy Banana en Hendrkk Jan de Stuntman. | Markt en Vrouw Juttenland |

Zaterdagavond (en zondagavond) Doelenplein 17.30 uur en 20.00 uur

De Industrle-Vuurtafel WIm Doedel nodigt u van harte uit om met hem aan te zitten

aan een warm aanbevolen openluriitbanket.Maar u moet dan

wel uw eigen kostje klaar maken! Luchtige kleding s.v.p..

Zondag vana^ ig-oo uur

Straattheatertjestival
Zondagmiddag vanaf 13.00 uur; met 100 optredens in de historische binnenstad van Delft.

Hippolytusbuurt

OKIiU Straattheaterartiesten en echte standwerkers bieden u

gebakken en- buitenlucht. Met: Toon Maas, Theater van de

Verloren Tijd e.v.a.

Vrouw Juttenland

Dichtersfestival 'Naricht' Moderne narren brengen 'Ode aan het nietige Deift'.

Met o.a.Adriaan Bontebalen Boozy.

Markt/stadhuis

Theatercafé 'Chantage'
vrij cnfree.'

Doelentuln/ Filmhuis Lumen

Tovertuin alleen voor Kinderen



Elsag Bailey
Process Automation

Elsag Bailey Hartmann & Braun Delft
PROCESAUTOMATISERiNG

INSTRUMENTATIE

ANALYSEMEETTECHNIEK

Het Serviceburo Lokale MilieuAkties

wenst de Mooi Weer Spelen een succesvol

en milieuvriendelijk festival toe.

Verkoop en verhuur van

milieu(educafieve) artikelen voor

MilieuAkties en -Evenementen.

S E RV I C ÊDUnO

O k a I eJ/l LIE Uvl k t i e s

^ Hullenbergweg 3Ó7, 1101 CP Amsterdam
^  Telefoon020-6917869,Telefax020-6919777



Onnozele vriend,

Welkom in onze Tovertuin waar onze narren u hun spiegel zullen voorhou

den. Mun spiegel, maar uw spiegelbeeld. Koester dat beeld omdat het

uniek is, omdat het komisch Is en droevig tegelijk, en omdat dat tot lering

strekt. De Mooi Weer Spelen 1997 staan In het teken van de nar.

Ooit, in de tijd dat de heiligenkalender het levensritme bepaalde, toonde

de nar het volk en zijn leiders de andere kant van het bestaan. Zo verhe

ven als de woorden in die tijd waren, zo aards waren vaak de daden. In de

spiegel van de nar werd het hiernamaals het hiernamaals en dat was

rauw en wellustig.

De tijden zijn veranderd. Boven en onder zijn van plaats verwisseld,

Materialisme en hedonisme zijn nu het hoogste goed. En opnieuw kan

het geen kwaad om een bescheiden plaatsje voor de nar en zijn spiegel

In te ruimen. Durf in die spiegel te kijken en ontdek de Tovertuin die ons

bestaan nog steeds is.

Kinderen voelen zich thuis in de wereld van de nar. Ze delen dezelfde open

heid voor de andere kant van het bestaan. Het leven achter de spiegel. Zij

begrijpen Alice In Wonderland. Daarom hebben we dit jaar, speciaal voor

hen, een KinderTovertuin geschapen.

Voel u welkom in Delft tijdens de tiende Mooi Weer Spelen. Voel u onnozel

tussen de onnozelen. Geniet en gedenk, want er waren vele goede mensen

voor nodig om dit alles mogelijk maken.

Gertjan Oldeman

Vooriitter Stichting Straattheaterfestivol Delft

Homotypie izie pagina 19)

Narrenmutè rinkelt voor onze suppcrters

Zonder de fysieke en monetaire unie die wij leder jaar weer aangaan met vele personen en

Instellingen Is de realisatie van ons festival volstrekt ondenkbaar. Allereerst de grote groep

vrijwilligers en de gemeente Delft. Alle diensten, danki In het bijzonder dank aan onze

burgemeester. Nu hij ons gaat verlaten mogen we wel verklappen dat hij tien jaar lang

onze grootste supporter Is geweest. Hoe vaak was hij niet onze laatste steun en toeverlaat?

Daarom, heel veel rinkel. Wij zullen Hulb van Walsum missen.

Bijna in één adem met de gemeente noemen we hier de provincie Zuid-Holland. En dan

uiteraard onze sponsors, trouwe en gelukkig ook weer nieuwe. Zoals bierproducent Brand.
De eerste kennismaking smaakt naar meer. Dank voor het in ons gestelde vertrouwen. Last

but not least de fondsen die elk hun eigen criteria hanteren bij het steunen van dit type

projecten. Anjerfonds, Delfts Meisjeshuis, Fonds voor de Podiumkunsten en, met een uit
roepteken, het VSB-fonds. Namens de Delftse gemeenschap en al die duizenden die jaar

lijks naar Delft trekken om het feest mee te maken, maar ook namens al die artiesten die
zo de kans krijgen om ons leven te verrijken, nemen we de narrenmuts diep af en laten

hem vol overtuiging rinkelen.

Horeca bedankt!

WIm Doedel slaapt gedurende het festival heerlijk zacht in een hotelkamer met uitzicht op het Doelenplein en
zijn aldaar gegémstalleerde' Industrletafel'.HIj is een van de meer dan 100 artiesten die Delft gedurende dit
weekeinde weer zalig onveilig maken.Maardat kan alleen onderstrikte waarborgen voor hun eigen veiligheid en
nachtrust. Vandaar dat de Stichting Delfts Straattiieateifestlval de Mooi Weer Spelen er alles aan doet om de
artiesten die geborgenheid te bieden die nodig is om u, bezoeker, te doen zinderen van angst en lachen.
Goede catering en huisvesting ajn anno nu bovendien absolute voorwaarden om de absolute top van het heden
daags straattheater naar Delft te halen en ze voorde Mooi Weer Spelen te behouden.Onze dank gaat daarom

wederom uit naar de Delftse horeca voor hun medewerking, de Koombeurs voor de hulsvesting van het crisiscen

trum en In het bijzonder naar hotel Juliana, hotel Leeuwenburg en hotel De Plataan, die de artiesten onderdak

van niveau bieden en het daarmee mogelijk maken ze nog eens terug te vmen.



Hogeschool
Kenniscentrum voor natuurtijke omgeving,

voeding en management

Opleiding Milieukunde

Afstudeerrichtingen:

Milieukunde/Natuur, Recreatie & Toerisme

Opleiding Tuinbouw I
Afstudeerrichtingen:

TuinbouwAiroen & Landschap

Opimfing Veehouderij ̂

Afetudeerrichtingen:

Dierenhouderij/Dlergezondheidszorg

Opleiding Agrarische Accountancy

Afstaideerrichtingen:

/^rarische Accountancy/Accountancy

Opleiding Agrarische Bedrijftkunde

Afstudeerrichtingen:

Agrarische Bedrijfskunde/Bedrijfskunde

Opleiding Levensmiddelentechnologie

Afstudeerrichtingen:

Levensmiddelentechnologie/Handel & Voeding

Studeren

I

Brasserskade 1

Postbus 3190

2601 DD Delft

(015) 21S021S

winkeliersvereniging

thetriangle
elke vrijdag
van 23:00 tot 4:00

iedere zaterdag
van 22:00 tot 4:00

Q
EURS

open eettafel de Koornbeurs
mat/mvrij van 17:30 tot 19:30
vego-, vis-, of vleesmaaltijd f 6,-

De Koornbeurs organiseert
aktiviteiten gericht op de
jongeren en studenten in
Delft zoals: cabaret, bandjes,
disco's en discussie avonden.

Voldersgractit 1 Delft
Tel 015-2124742

o.j.v. de

KOORN
BEURS



Cxtender bezorgt Deltt

onveilige narrennachten!
Extender- voortgekomen uit het theatercollectief'Tender'-

maakt met een speciaal voor de Mooi Weer Spelen ontwikkelde

wandeltocht gedurende een aantal avonden het o-zo rustige

1  Delft aangenaam onveilig. Voortbordurend op het
Woemdag- donderdag- festivalthema 'Narren en hun gespiegelde werke-

en wjdagavcnd lijkheid' confronteren drie dwaze hostesses de
20.00 en 2i.30 uur . , . , ..

nietsvermoedende deelnemers tijdens een bizarre

■ wandeltocht langs typisch Delftse taferelen met

thematiek die door de eeuwen heen altij'd al een
45 minufen geestige inspiratie is geweest: sex, eten

1  en geweld.
Maximaal 40 personen

per wandeling

Kaartverkoop: Kaartenhuis

Cntree ƒ 7.50

(inei. sex, geweld en eten)

Startlokatie:

De Delidse Koe

op de Beestenmarkt

Deelnemers kunnen kiezen uit drie routes, die elk ongeveer

ieder ongeveer vijftien minuten duren. Onder de poort van

de Oude Kerk wisselen de groepen van hostess en start de

tweede rondleiding.Tijdens een derde ontmoeting zullen

de groepen zelfs een confrontatie met elkaar aangaan en

vervolgenslaten blijken wie het best is in Big-werpen,

Delft-ware en Manoeuvre. Een speciaal hiervoor opgeleide

fotograaf zal dit spektakel vastleggen. De eindclassering zal

telkens de volgende dag in de etalages van fotozaak Talens

op de Grote Marktte bewonderen zijn.

€xtra voorstelling:

zaterdagmiddag

tijdens het Festival

eeuwenoude thema's bepalen bizarre wandeling

Eten

Een route door het Luilekkerland van Delft, waar deelnemers zich tegoed doen aan de Boterbrug en zidt

laven aan de Wijnhaven. Een culinaire wandeltocht waar de huizen met pannenkoeken bedekt zijn, de
melk in beken stroomt en de gebraden varkens rondhollen met het mes al In de mg.

Sex

Een route langs delftsblauwe etalages en souvenierwinkeis. In alle talen en gebaren maakt de hostess
duidelijk hoe kunst en kitsch met liefde overgoten zijn. De deelnemers krijgen bijzonder Delft-ware
aangereikt. En ais ze even niet opletten, kunnen daarmee de raarste dingen gebeuren.

Geweld

Het publiek leert manoeuvreren langs de gewelddadige vormgeving van het Delftse straatmeubilalr.
Een korte cursus zelfverdediging tegen onverhoedse aanvallen van lantaarnpalen en glas- en vuilnis

bakken biedt de deelnemers gegarandeerd meer houvast in de jaren 2000-(-. Bovendien kan men na

deze speurtocht voortaan weer met een gemst hart een hedendaagse speeltuin bezoeken.



Dataloggers & sensoren

voor de woferwereid

Van Essen Instruments ontwikkelt en produceert

instrumenten voor het meten, registreren en

verzenden van variabele grootheden

in oppervlakte-, grond-, regen-, zee-, getijde-,

rivier-, riool-, en leidingwater.

Leveringsprogramma:
• Dataloggers
• Telefonische melders

• Waterkwaliteit sensoren

• Waterkwantiteit sensoren

• Radiogetijdemeters
• Onderwaterconnectoren

Bi kabels

Van Essen Instruments bv Wesllandseweg 7 2624 AA Delft

Tel. (015) 262S625 Fax (015) 2565175

Errail esscnö'cijronet.nl Internet littp;//ws*Av.vanessen.com

I ̂
I

I N S T

Industriële

IMIIIIIIIII

SAMEN PRESTEREN WE
festo B.V, Postbus 530.2600 fiM Delft Tel. 015 269 97 00.'Fax 015^ 10 20*^'

OPLE IOINCEN WERKCtLECENHtlDS- EN ARBE IDSMAAKTPROJECTEN

CMT verzorgt werkgelegenheidsprojecten voor diverse functies.
De dagopleidingen bestaan uit een theoretisch deel van 6 maanden
gevolgd door een stage van 3 maanden.
Heeft u stageplaatsen of vacatures voor de volgende functies belt u dan
voor nadere informatie met GMT 070 - 3195933:

• Helpdesk Medewerker
• Assistent Systeembeheerder
• Technical Engineer
• Logistiek/Magazijn Medewerker
■ Koel Monteur

Verrijn Stuaruaan 19 - 2288 EK Rijswijk - Tel: 070-3195933 - Fax: 070-3195920

KvK Den Haag: 1583470



De KvCCn en de Zct

King Lear Revisited

Cntree-.f 7,50

(kinderen f 5,00)
kaartverkoop: Kaartenhui&

vrijdag 19.30 uur

zaterdag 15.00 en 20.30 uur

zondag t3.30 en 16.00 uur

Meatbail en VandeCamp Circustheater:

winnaar van *het jantje *96"

Meatbail en VandeCamp Groistheater hebben worteigesdioten in het drcus en de clownerie. Dat Is

duidelijk, maar hun voorstelling'Kroon & Zofduidt onmiskenbaar op een opmerkelijk geslaagde

combinatie van hoogbegaafd acteertalent (negen rollen!],verrassende dramatische effecten, clow

neskejongleerkunst en... oubollig melodrama. Kortom; lachen en huilen tegelijk en daarmee tevens

een prima bewijs van vermogen om de Mooi weer Spelen in te luiden. Dat gebeurt dan ook op vrijdag

avond om 19.30 bij hotel de Plataan naast het Doelenplein. Zaterdag (15.00 en 2030 uur) en zondag

(1330 en 16.00 uur) zijn ze er ook te bewonderen.

lokatie:

naait hotel

de Plataan

bU het
Doelenplein

Zaterdag- en zondagmiddag;

Petit Montmartre

aan het Vrouw juttenland_ - , aan net vrouw jutte

Kuuitgracht I

Vrouw Juttenland
in de ban van Montmartre
Dat Vrouw Juttenland al een lange tijd de meest kunstzinnige gracht van Delft aan het worden is kan wei

nigen meer ontgaan, maar voor alle zekerheid hebben de aldaar verzamelde kunst- en cultuurliefhebbers

1  zich gebundeld in een kunstminnend straatexperiment. Vrouw
CLD-leerlingen exposeren Juttenland wordt gedurende het Mooi Weer Spelen weekend

examenioerk in VJ22 namelijkomgedoopttoteen'PetitMontmartre',compleetmet

1  Delftse beeldende kunstenaars, zoals Dirk van Dien en Clasien de
L'Ecluse in de rol van portetschilders. In galerie VJ22 exposeren CLD-leerlingen hun examenwerk beelden

de vakken en op de kunstboot voor de galerie spelen Space Brain en Saint Elmo. Bovendien valt op onbe

waakte ogenblikken te genieten van klassieke muziek van het Chassé kwartet. Een prima initiatief!

N,B. zondagmiddag is Petit Montmartre het podium voor het MWS dichtersfestival 'Naricht'
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De buurman
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Pacifjic CnterpriseA presenteert
i.s.m. Stichting Straattheaterfestiva! Delft

De Tovertuin
alleen veer kinderen

Doorlopende vooróteilingen

zaterdagmiddag 14 juni van 2 tot 6

zondagmiddag 15 Juni van 1 tot 6

Alleen kinderen

proeven de sferen in

betoverde deelhef
Ingang: Filmhuis Lumen op het Doelenplein

Lokatie: Doelentuin achter het Doelenplein

Duur: Ongeveer drie kwartier

Regie: Hanka van der Fller

Alleen kinderen van 6 tot 12 zullen

zaterdag en zondagmiddag de 7

aparte sferen kunnen proeven in

het magische doolhof dat speciaal voor de Mooi Weer Spe

len in het Doelenpark - achter de Doelentuin, dus - is neerge

zet. Alleen kinderen kunnen dus na afloop vertellen wat er

wel te beleven viel in de 'Kindertovertuin', want van buitenaf

kan niemand naar binnen kijken. Onder deskundige begelei

ding maken kinderen in groepjes een spannende

VERBODEN VOOR speurtocht door het labyrinth, waar ze tal van
GROTEN (12-97) superspannende tovenaars zullen tegenkomen.

Niemand zal ze na afloop willen geloven als ze

vertellen wat ze tijdens die tocht van drie kwartier allemaal

SSSSr. FLINTER hebben meegemaakt, maar geloof ons gerust: het is alle-
DE VERTELLER! maal waar gebeurd!

Als je niet van toveren houdt, dan wordt het misschien wel een beetje eng

voor je om naar binnen te gaan. Maar als je toch durft, bereid je dan maar

alvast goed voor. Want binnenin de'Kindertovertuin'zitten in verschillende

paviljoenen heuse tovenaars verborgen, die je - gelukkig maar - toevallig wel

de leukste middag van je leven gaan bezorgen. Wat dacht je bijvoorbeeld

van BOOMVLARKBUFFERS, die je met griezelig geheimzinnige dingen besto

ken en er net zolang mee zwaaien tot ze er goed mee kunnen mikken,...op

jou! En dan zijn er natuurlijk nog NAGASHI en FROMMEL DE FLUWELIGE.

De eerste tovert je om tot een spiegelbeeld en als je niet goed uitkijkt veran

dert Frommel je in een... ijssssssssssskoude fffffflard!

Bovendien zitten er op ander plekken in dit labyrinth ook nog een boog

schutter, een zeemeermin en een heel spannende verteller verborgen. Daar

moetje echt even naar luisteren. Waar die zit en wat die vertelt houden we

lekker geheim. Je kunt ze zaterdag of zondag beter zelf gaan zoeken .Maar

kijk wel een beetje uit, want je ouders mogen niet mee.
F

Wallace & Gromit fleuren

wachttijden op in Lumen

De ingang en uitgang van de Tovertuin bevinden zich in

Lumen, het Delftse Filmhuis, waar de kinderen kunnen

worden gebracht en opgehaald. Als ze daar toevallig even

moeten wachten tot ze met een volgende groep naar bin

nen kunnen, hoeft dat helemaal niet erg te zijn! De hele

middag door draaien er namelijk films van Wallace & Gro

mit om de wachttijden voor en na de voorstelling zo gezel

lig mogelijk te laten verlopen. Ouders kunnen dus gemak

kelijk even een uurtje zelf van het straattheater gaan

genieten zonder zich zorgen te maken.

rommel de Fluwelige,

Fred en zijn Kijkdoos,

Frodil de Boogschutter,

Fratinella di Sirena e.v.a.

Pacific Cnterprises,

als u echt iets anders wil

GEDVERDERRIE....

BOOMVLARKBUFFERS!

In opdracht van de Stichting Straattheaterfestival Delft

heeft het Rotterdamse Pacific Enterprises een speciaal

kinderstraattheaterproject ontwikkeld. De TOVERTUIN

ALLEEN VOOR KINDEREN heeft daarmee alles dat past bij

de unieke omgeving en sfeer van Delft en haar Mooi Weer Spelen. In een geheel met 100% katoe

nen doek afgesloten tuin achter het Doelenplein bezorgen 35 theatermakers en figuranten een

magische mix van 7 sferen. Ouders mogen niet naar binnen en kunnen ook niet van buiten naar bin

nen kijken.Geheim is geheim.Maar: geen zorgen, want alle kinderen van 6 tot 12 worden tijdens de

tocht deskundig begeleid door speciale Tovertuingidsen.

Pacific Enterprises is een culturele organisatie, opgezet om ondernemingen, culturele instellingen,

festivals en musea te ondersteunen in al die activiteiten die niet tot de dagelijkse bedrijfsvoering

horen, regelmatig terugkomen en mede het gezicht van de organisatie bepalen.

Pacific Enterprises werkt voornamelijk in opdracht en maakt voor iedere opdracht een

nieuw artistiek concept. Productie en uitvoering vinden plaats met een steeds wisselende

samenstelling van speciaal voor een project geselecteerde medewerkers en disciplines.

[Voor informatie en boekingen: Stichting Oceaan, Hanka v.d.Flier 010 47610 95]



Naricht
DICHTERS SCHELDEN

DELFTUITALSOFHET

EENMUSTIS!

Moderne narren brengen

Vde aan het nietige Deltt'

Alsof het een lieve must Is wordt er zondag narrige

vuiligheid uitgestrooid over Delft en haar Mooi-

weerspelers. Dit alles onder het motto'Eenakter

voor het Letterenpodlum der Mooi

Weer Spelen' Geniet ervan, wees vooral

beledigd, maar neem het de artiesten

zelf niet kwalijk. Deze moderne narren

zijn er namelijk speciaal voor uitgeno

digd. Eenvoudigweg om u eens te laten

merken dat het aan het hof vroeger

niet altijd de koning was die het voor het zeggen

had en slikken dus eigenlijk een eeuwenoude,

koninklijke deugd Is.

In drie voorstellingen van elk 40 minuten nemen de dichters Carry, Adriaan Bontebal, Boozy en

Pierre Wind het heft in handen en schreeuwen het uit van boten, daken en alle andere straat-

meubilair aan het Oelftse Vrouw Juttenland, dat ook op zondagmiddag is omgedoopt tot 'Petit

Montmartre'. Belangrijk element in deze straattirade zonder weerga is het koor 40forever, een

club van zo'n 70 gelouterde veertigers, die er niet voor zullen schromen de gedachtenspinsels

van de dichters met een overdaad aan decibellen te begeleiden. In de pauzes zullen ze trouwens

laten horen dat ze ook normaal kunnen zingen. Voor de goede orde.

Wij willen in dit programma-overzicht niet teveel verklappen van de letterlijke teksten - temeer

daar die voornamelijk op improvisatie zijn gebaseerd -.maar vernauw uw blikveld niet al te erg.

Niet geestelijk, maar ook niet ruimtelijk, want het scheldgeweld van de gekooide Boozy kan net

zo makkelijk uit een dakraam op u neerdalen. t
'  Zondag op

Vrouu» Juttenfandé

Petit Montmartre

Carry. Adriaan Bontebal

Boozy. Pietre de Wind

begeieiding;

Popkoor zotorever

Straatgedichtje

Zoaló het ió. zoaló het woó

Cen ótad. een ótraal.

Cen grofe ploó

Cen vreemde die te mijmeren ótaat

De Atraat ólaal glanzend waterpaó

Licht ópeelt ermee gIa ópiegelglaó

De ótraat loopt vol van luchten

€n boze buigeriichten

NarrenmanA <jc/ujdf beltcnhoohd

De zon ïa door de Atraat gerooljd

Het kan hem niet veel Achelen

je kunt mooi weer ook Apeten

Maar wie onthermt zich nu. ten lange lêAte

Over Deltjt en zijn beNarde VeAte?

Graaf Fiffi



zendag tg Juni

1  achterzijde Hotel Plataan

2  Doelenplein 1

3  Doelenplein 2

4  Minnebroerstraat

5  Hoek Oude Delft / Heilige Geestkerkhof

6  Hoek Oudekerkstraat • Pottenbakker

7  Heilige Geestkerkhof

8  Hippolytusbuurt

9  Markt 1/voor kerk

10 Markt 2 / voor Hugo

11 Markt 3

12 Markt4

13 Theatercafé

14 Bijbelbrug

15 Brab.Turfmarkt 1

16 Brab.Turfmarkt 2

17 Brab.Turfmarkt 3

18 Burgwal (ABN-Amro)

19 Burgwal (naast kerk)

20 Beestenmarkt 1

21 Beestenmarkt 2



Tijden & plaatsen zondag 15 Juni

13.00-13.30 13.30-14.00 14.00-14.30 14.30-15.00

1 achterzijde Hotel Plataan

2 Doelenplein 1

3 Doelenplein 2

4 Minnebroerstraat

5 Hoek Oude Delft/

Heilige Geestkerkhof

6 Hoek Oudekerkstraat-

Pottenbakker

7 Heilige Geestkerkhof

8 Hippolytusbuurt

9 Markt 1 /

voor kerk

10 Markt 2/

voor Hugo

11 Markt 3

18 Burgwal
(ABN-Amro)

Kroon en de Zot

(betaalde voorstelling)

Wim Doedel

Staal i Bedlam Oz

Jacobus Wieman

Les

Ex-Cabots

Beren

Beren Beren

Brisde Hoog
Banane & Laag

AvantI

Display

Smoelwerk i Delfts Tine

Jeugd 2 j van Kooten

Standwerkersstraat (doorlopend)

Cacahuète ! Da Motus

i  (startpunt)

Stickie Back

Plasticus

HendrIckJan

de Stuntman

Picto Facto

(startpunt)

12 Markt 4 La Navette Spéciale (doorlopend)

13 Theatercafé Mark

Kingsford"
Paul

Kenens

Compagnie
de Dwaas

14 Bijbelbrug Speedy Banana

15 Brab.Turfmarkt 1 Theater

Sjon
Meneertje
De Wit

16 Brab.Turfmarkt 2 Vlinder Delfts

Jeugd 1

17 Brab.Turfmarkt 3 Compagnie
de Dwaas

Staal Vlinder

Mario

&Ludo

19 Burgwal
(naast kerk)

Dolce Vita (doorlopend)

20 Beestenmarkt 1 Blue Boys (doorlopend)

21 Beestenmarkt 2 Bedlam Oz Tine

van Kooten

Smoelwerk

" regie Mark Kingsford



^0(0
Van der Be ij ken

16.30-17.00 17.00-17.3015.30-16.00 16.00-16.3015.00-15.30 A. A. RUST BV

DRANK EN HORECA

GROOTHANDELKroon en de Zot

(betaalde voorstelling)

Wlm Doede Tme

van Kooten
BoeKliaudel

DE OMSLAG

Jacobus Wieman Jacobus

Wieman
Proviniie Zuld-Hulbnd

Stick e Back P asticusStaal Paul

Kenens

Da Motus i Avanti

(startpunt) ; Display

INGBi)BANK
Bed am Oz Mano

&Ludo

PLEXUS
Cacahuète Les

Ex-Cabots

Bedlam Oz

Brisde

Banane

Cacahuète

te ecom

Homotypie
(startpunt)

mulkcc

VAN DER LEEUWMano

&Ludo

Delfts : Bedlam Oz

Jeugd 2

ymTheater

Sjon
Compagnie
de Dwaas

Compagnie
de Dwaas

De Wandelende Kast

ERVnCH-ZlELSTRA

fabrique
Paul

Kenens

POST

^ RADIOWiST t Koetshuys
ANNO 1776

Wines
«VIRSKIES

HOTEL



stichtingVSB Fonds
Den Haag en Omstreken

Het VSB Fonds Den Hoog en

Omstreken geeft steun aan projecten

van algemeen maotschappelijk
belang met een sociale, culturele of
educatieve strekking.

Om in aanmerking te komen voor

finonciële steun kunt u een schriftelijk

verzoek indienen, voorzien van uitge

breide informatie en documentatie.

Verzoeken om ondersteuning nioeten

bestemd zijn voor een concreet,

benoembaar project.
Daarnaast verwachten wij :

* een overzichtelijke begroting
■ het laatsverschenen jaarverslag
* statuten

* een uittreksel van de Kamer van

Koophandel

Voor meer informatie kunt u zich

richten tot:

Stichting VS8 Fonds
Den Haag en Omstreken
Mevr. CD. van der Valk, directeur

Postbus 895

2501 OVDen Hoog

COMPUTERS

ELECTRONtCA

Grand Café Verderop wenst

De Mooi Weer Spelen veel succes!

UITZENDBURO

DE SCHIESTREEK



Cirque du Olij presenteert

Theatercafé 'Chantage'

optredens van o.a.

Cacahuète

Bedlam Oz

Homctcpie

Paul Kenens

Blue Boys

Speedy Banana

Meneertje de Wit

Hendrick-Jan de Stuntman

Wim Doedel

Ttne van Kcoten

(zie pagina 15 e.v.)

Zaterdagmiddag is er bedrijvendag in het Pagodepark. Op verzoek van de

Stichting Straattheaterfestival Delft heeft topstraattheatermaker Mark

Kingsford een spektakel bedacht dat zich voltrekt in de Spiegeltent. Hel

cafe 'Chantage', waar zich vreselijk mafiose praktijken afspelen, vormt daar

het podium voor tal van artiesten van naam. Zij treden daar op op voor

waarde dat ze ook op de Markt of Vrouw Juttenland alle niet genodigden

laten genieten van hun voorstelling. Op zondag is het theatercafé gewoon

onderdeel van het Straattheaterfestival en vrij toegangelijk. Maar: vol=vol,

ook in deze tent. 1 1

'  zaterdag: bedrijvendag '
zondag: vrij toegankelijk

regie: Mark Hingsford Horeca zonder pardon

in 'Cirque du Olif

Brutti, Sporti e Ma^ioso

Stel u voordat u op zondagmiddag even een pilsje wilt pakken in het mooie

Theatercafé op de Markt U betaalt even vooruit en het duurt toch wel een

tijdje voor u het edele vocht mag smaken. U voeit hem al: de kans is levens

groot dat u het even moeilijk vindt om mooi weer te spelen. Maarja, het is

natuurlijk ook we) uw eigen beslissing geweest om de andere kant op te kij
ken toen u werd welkom geheten door een uiterst lelijke, onaangenaam rui

kende gastvrouw die luistert naar de naam Gina Brutalli.

Samen met haar familie, die nog minder deugt dan zij,

runt zij het café'Chantage'. Hoewel, café,...

Gelukkig kan de gebrekkige bediening enigszins worden goedgemaakt door

optredens van gelouterde artiesten, maar dat zal dan zeker niet te danken

zijn aan Big Fat Gina. Ze beweert wel dat ze alles heeft geregeld, maar in

wezen heeft ze in haar hele leven nog nooit een belofte Ingelost. Alle voor

stellingen die zij heeft ge-arrangeerd redden het trouwens nauwelijks tot

het einde. Er is altijd wet iets niet in orde.

Nee, de echte artiesten hebben wij geregeld. En mocht u onverhoopt voor

een gesloten deur staan - vol=vol,en op zaterdag heerst er bedrijvendag -,

maakt u zich dan vooral geen zorgen. Zowel op zaterdag als op zondag tij
dens het straattheaterfestival worden de artiesten regelmatig het café uit

geschopt. U kunt ze dan gewoon op het Festivaiterrein bewonderen.

Meet Big Fat Gina



Zondagmiddag
vanaf 13.00 uur:

Standwerkersstraat

De Centrale Vereniging voor Ambulante Handel heeft op verzoek van de Stichting
Straattheaterfestival Delft haar beste vaklui uitgezonden om het imago van de eerlijke

marktkoopman weer eens in een positief daglicht te stellen. Het pakkende verkoopver
haal, het prikkelen van de nieuwsgierigheid, ze lijken wei verloren gegaan in deze tijd
van goedkoop naar de markt gaan en de rest halen bij de dichtsbijzijnde supermarkt.
De Mooi Weer Spelen brengen daarom voor een keer weer leven in de brouwerij en
laten u aan de Visbanken weer eens genieten van echte vaklui. Maar let wel op, want er

zitten ook een paar fantasten bij. Die verkopen echt gebakken lucht. Maar alé he, dat
hoeven wij u nochtans niet te vertellen; Gij zijt toch immers Nederlanders, nlet7...
Zo'n zuinig volkje...? Wedden dat de beurs niet gesloten blijft?
10102201237]

De Ultieme Vlekkenreiniger

Theater van de Verloren Tijd

in dere Ultieme Vlekkenshow helpt een nogal snelle gladde verko

per een vrijwillig aangewezen meisje aan een keurig sthoon jurkje.

Dat wil zeggen: dat probeert hij. Hij beveelt haar een unieke vlek-

kenoplosser aan voor haar aanvankelijk maagdelijk schoon gewaad,

met alle gevolgen van dien. Wal als een onschuldig experiment

begon, eindigt met een nationale actie tegen het vieze jurkje met

inzet van alle voorhanden materiaal, zelfs een hogedrukreiniger.Tot

overmaat van ramp gaat dit alles aan de verkoper voorbij. Alleen

het publiek en het zielige meisje hebben het er moeilijk mee.

Don Schavotte

Ruut van Hooft

[013 535804t]

Juu! is Straatventer van beroep

en heeft de illusie dat hij ailes

aan de man kan brengen. Dit

weekend komt hij naar Delft

getogen en heeft waarschijnlijk weer een bonte verzameling

curiosa bij zich. Zullen het wederom de wegflltsende eksteroog

pleisters zijn of heeft hij dit keer rubberen lingerie in de aanbie

ding? Boeiende vraag misschien, maar wij raden u aan vooral

afttand te houden. De man is namelijk nogal bijgelovig en bij

ziend tegelijk. Elke toeschouwer die ook maar enige gelijkenis

vertoont met Dulcinea de el Toboso doet hem terstond uit zijn

rol vallen. Het gevaar is dan ook zeer reëel dat hij zich plotseling

Don Quichofte waant. Voor de gevolgen van deze dwaling kun

nen wij helaas niet instaan.

10152142998]

Theater Warenar Reinier van Mourik

Deze dwaas verkoopt u geen appels of citroenen, maar een revolutionair

middel, ontwikkeld in de ruimtevaart. Het produkt is stevig getest en zal dit

weekend zijn première in Nederland beleven. Met behulp van een aantal zware

proeven waarmee plastic werd getest kan Delft thans deelgenoot worden van

dit novum. Water, vlekken, vuur of bijtend zuur, niets is deze kunststof te dol.

De Pcenschepper Toon Maaó

Toon Maas Is geen onbekende voor de Mooi Weer Spelen. In

1995 strandde hij ook al eens In Delft met een koffer vol won

derlijke avonturen. Dit maal heeft zich laten verleiden tot het

opvoeren van een van zijn lievelingsacts,wat heet een ieders

hobby. Wat zich aanvankelijk laat aanzien als een schouwspel

voor 1 zonderlinge heer, 3 lege emmers en de macht van hoger

hand, ontwikkelt zich geleidelijk tot een regelrechte aanval op

de uiterst gezonde Nederlandse Inflatiecijfers: De man schept

geld. Emmers vol.

10314934946B3]

f



Zondagmiddag
vanap 13.cc uur:

Straattheaterfestlval

De InduAtrie-vuurtatel Wim Doedel

"Beeldend werk roept emoties op. Emoties roepen emoties op, zodat de toeschouwer er iets mee kan

doen" Dit zijn de woorden van Wim Doedel, die dit weekend de daad bij het woord voegt en u van harte

uitnodigt om met hem aan te zitten aan een openluchtbanket. Hij verwacht wei dat u meehelpt om uw

eigen kostje klaar te maken. Een beetje ervoor werken, dus, maar het heet tenslotte niet voor niets

"Industrietafel". En u zult het zeker niet koud hebben, In het besef dat u zich kunt koesteren temidden

van warme, spectaculaire beeldende

kunst.Zeerwarmaanbevolen.

1020-6JB4746I

N.8. Wat wij ook aanbevelen is om tijdig Ie

reserveren als u wilt mee-eten. En dat is

geengrapje.

fDe Vergelijkende

Shampootest Smoelwerk

ViJt heren en een kopje thee
Compagnie De Dwaas

Een bankje en een misverstand tussen een aantal heren vormen

aanleiding tot heftig dwaze taferelen. Gespeeld met onweer

staanbare inzet en verfrissende eenvoud Is hier stiekum sprake

van een ernstig geval van humor met weinig woorden.

Compagnie De Dwaas is een vers-gestarte theatergroep die
bestaat uit twaalf acteurs met een verstandelijke handicap.'Vijf

heren en een kopje thee' is hun eerste voorstelling en wij weten
zeker dat ze met hun verrassende capaciteiten de harten van de

Nederlandse festlvalbezoekers zullen veroveren.

Hielke's ploeg helpt u dit weekend aan de programmaboekjes. Hij en zijn
maatje Robert hebben namelijk alle verkopers en verkoopsters een speciale
brainwash gegeven om de onzin die u nu leest toch te verkopen. Ze hebben

dan ook het beste voor met de Mooi Weer

Spelen. En met hun eigen haar. Dat laten ze
vooral blijken als ze tijdens hun shampoo

test uit pure meligheid enkele kolossale
soeppannen in hun act laten figureren. Al is
het alleen maar om er een gekke smoel bij te

kunnen trekken. Lachen, dus.

[070-393e038}

Les €x-Cabot6 Illusie en grot

Houdini deed het in een koffer, de ex-Cabots doen het er bovenop. In deze

wervelende acrobatische show waarin 3 hoogtekunstenaars eerst bij een

bankgebouwen vervolgens in een rad van avontuur belanden om uiteinde
lijk met een lijnvliegtuig ergens ten zuiden van Egypte te crashen lijkt alles
aanvankelijk leugen en bedrog. Maar ook dat is een illusie. De heren zijn
eenvoudig weg niet te vertrouwen.

1030-6886064}

VAK- Jeugdtheaterschocl brengt 2 straatanimaties

De jeugdtheaterschool van de Vrije Akademie Delft is vrijwel elk jaar aanwezig op de Mooi Weer Spelen. En met
herhaald succes. Dit maal komen ze met twee vers ingestudeerde animatie-acts, geïnspireerd op het gegeven

'op bezoek in een vreemde stad'.

In 'het Verborgen Circus' spelen kinderen tussen de 10 en 12 jaar een vreemde groep, dolend door de stad, Plotse
ling worden ze bevangen door een explosieve aanval van circusmanic en geven enkele bizarre circusacts ten beste.
In'de Bejaarden'[8 -10 jaar) komen twee totaal verschillende toeristengroepen elkaar tegen. De ene groep

bestaat uit nette kindertjes in uniform, de andere verbeeldt een groep bejaarden op zoek naar het verleden.
Een knallende generatiebotsing lijkt hel gevolg. | ~ |

3x2 pertormanceé
IKontaktpersoon Kees Thielen, 015 2602840J

itart: Burswal



De Mini Gooier koelt

een blikje of flesje van
kamertemperatuur in
slechts 5 minuten

heerlijk fris en houdt
uw drankje nog uren
lang koud.
Verkrijgbaar bij o.a.
warenhuizen,

huishoudelijke artikelen
zaken en slijterijen.

Inlichtingen:
Vacu Vin Europe,
Delft,

tel.: 015 - 2626926

MINI COOLER
voor bier en frisdranken

KALIBRA

Marktgericht
in meettechniek

KALIBRA NEDERLAND B.V.

■ POSTBUS 283 ■ 2600 AG DELFT ■ KALFJESLAAN 66 ■ 2623 AJ DELFT ■

■ TEL. 015 27801 n ■ FAX 015 2572728 ■

NKO ERKEND ONDER NR. K 088 ■ KAMER VAN KOOPHANDEL DELFT NR. 28701

CoGDers I fiir KusincNS
&Lybrand

Geen woorden

maar daden.

Dat IS onze

business. Accountants

Papsouwselaan 119a
2624 AK Delft

Tel.: (015) 262 56 67
Fax: (015) 262 54 51

CouDÊfS & Lybf.itHl N V is lid van Cnopers S. LyUrand Iriuitii.iiiunal, een
Zwitserland govosligdp Vi-rem met bepcikte aannprnkelijkliral.



Le Cocktail Cannibale Cacakuète

Zin in een hapje provocerend straattheater met 12 jaar rijping? Op zondag kunt u
er gerust vanuit gaan dat u verrassende toastjes met bizar beleg krijgt aangebo

den. Of anders wel een goed glas

wijn, van duidelijk waarneemba

re herkomst, dus meteen op de

juiste temperatuur. Sterker nog:

wie niet vergetarisch is of wordt

gekweld door andere principes,

kan zelfs aanschuiven aan een

geheel verzorgd, copieus - eenmalig! - straatbanket. Maar let op! Wees vooral niet

te kieskeurig en kijk een gegeven dier niet in de bek. Ook al is het een mens.

[032 92289955]

Magie Speedy Banana

Stichting Straattheaterfestival Delft is er wederom in gesiaagd een unieke persooniljkheld te contracteren.

Ditmaai gaat het om de -nochtans tot op heden in Delft onbekende - door mondiale en spaciaie ervaring

geiouterde fakir Gafobafraagü, die ons met steun van zijn assistent Yauntruk deeigenoot zai maken van de

geheimen des ievens, des doods, des hiernamaals en wat des meer zij. Mysterieus, fantastisch, uitzonderlijk en

onvergeteiijk, meditatief en gratis tegeiijk.

1020-6886064] Tarief: 50 .\$

Ccquecigrues

Picto Facto

Coquecigrue is oud-Frans en betekent zoiets als

"zeer vreemd, ondefineerbaar dier".

Een oiifazantiioopfiets komt dan ook misschien

wei het dichtst in de buurt van wat u kunt ver

wachten ais u deze rondwandeiende nonsens op

wielen toevallig tegenkomt, hoewei van toeval

nauwelijks sprake zal zijn. Deze Franse gekken

zijn namelijk dermate de kluts kwijt dat ze zich

alleen maar in kringetjes voortbewegen. Rondom

u. Op zoek naar een beetje voorkant.

(020-6aa6064}

The Space Shuttle

La Navette Spéciale

Hetspeciale ruimteveer van L.A.S.E.A.van professor Pifer,

gemaakt in 1952, zal de lOOjaar zeker halen. Speciaal voor de

Mooi Weer Spelen is een aparte ruimtereis ontwikkeld voor een

publiek van alle leeftijden (15 kinderen 5 volwassenen) en een

ieder kan zich om het half uur inschepen.Tarief: 50 AS .Wees

voorbereid op een gedegen training, een medische keuring voor

af en een onstuimige reis naar Mars c.s. met een snelheid van

20'n 400 duizend km/uur. De terugkeer naar Moeder Aarde wordt

wel gegarandeerd, maar bij het ter perse gaan van dit program

mablad was nog niet precies bekend hoe. (Actuele info en namen

van vermisten verkrijgbaarbij het Crisiscentrum).

[020-6886064]

Les Tons BrU de Banane

U hoeft ze niet te verstaan, maar begrijpen zult u deze mime-komedi-

anten zeker. Let echter wei op, want net zo onverwachts ais ze kwamen,

verdwijnen ze weer. Maar zeker niet nadat ze een paar fantastische ver

haten tevoorschijn hebben getoverd uit hun koffers vol jaargetijden. 10

jaar ervaring hebben deze jonglerende globetrotters uit Le Havre

inmiddels en hun act is door de toevoeging van acrobatiek en uiterst

expressieve mimiek geworden tot een perfonnance van wereldniveau.

[020-6886064]

lik
De Grimmige Griezel&hcw La Doice Vita

Niets is zo eng en spannend als donkere hoeken, krakende trappen eneen piepende stem vanuit het duister. De Grim

mige Griezelshow speelt zich precies in zo'n spookachtige omgeving af. Maar als je geluk hebt en niet de hele tijd met

je handen voor je ogen stokstijf stilstaat, of je vingers in je

oren stopt, kun je er heel veel meemaken en vooral zien!

We hebben het hier over een vreselijke griezelfamilie met

bijvoorbeeld de Bloeddorstige Bloedzusjes, de laatste

Levende Vampier Igor Venijn, het Kwekkende Schedelkabi

net, de Spinnenverzameling van Doctor Fremdkörper.de

Zingende Zeemeermin Miranda en vele anderen.

1020- 6246616]
Ook voer dappere

volwaéèenen!



CIVILITY

Inysbuf^ard in JT

Civility ts onderdeel van de verzorf
met 750 medewerkers de informaffl^prziemn^o^ gemeentenj
waterschappen en andere publieke^ganisatles. Civility heel

vestigingen in Amersfoort, Eindhoven, amsterdam, 's-Hertogenbosch
en Rotterdam. Telefoon 010-443 53 40

networksupport & consultancy

Uw netwerk acteert niet naar behoren ?

Bel Artefact!

Dè regisseurs van PC-netwerken.

A rtefact Nassaulaan 2A, 2628 GH Delft
tel. 015-2617532 fax 015-2618202

apart

Lumen Filmhuis & Café, Hotel de Plataan,

Restaurant Het Etablissement, Café Fame en Café Doelen



The Spurtins Man Avanti Diaplay

Met hun levende fontein verleggen Avanti Display opnieuw de grenzen van
het hedendaagse straattheater. Met dit • vooral nat - spektakel van pontifi

cale zelfverheeiitjking kan de toeschouwer rekenen op een hilarisch gehan
nes tussen een eigengereide streetperformer en zijn eigenzinnige hulpje.
Muziek speelt een uiterst belangrijke rol In dit tot op heden ernstigste
geval van kletsnatte eigenliefde.

[020-6386064]

A

Un loco anda óueltc IRIS

Niet meteen roepen dat er weer een gek rondloopt In Delft, als u Iris dit

weekend in onze binnenstad ziet manoevreren.Geniet liever van de aparte

verschijning van deze man uit het Spaanse Pamplona. De meeste kenners

zijn het er namelijk allen over eens dat zijn ogenschijnlijk eenvoudige

jongleerkunst op, onder en naast een gigantische driewieler behoort tot de

absolute wereldtop. Dit verbluffend elementair staaltje van humoristische

lichaamskunst mag u daarom beslist niet missen!

1020-68B60641

Hcmctypie Urgence

Enter & Production

Ze klimmen op alles, verdwijnen In alles,

komen uit de meest onverwachte plekken

tevoorschijn en nemen van alles met zich mee

• meters hoog soms • en bij voorkeur nieuws

gierige gluurders. En dat word je al snel bij dit

adembenemende stel glibberige schepsels.

Samen met de toeschouwers vullen ze de aan

vankelijk zo maagdelijke ruimte van een

Delftse straat of steeg en herstichten deze

vervolgens tot een onherkenbaar stuk Delft.

[020-6886064]

Blue Boy6 Neil Thoma&

Vijf blauwe mannen etaleren zichzelf in het eerste het beste Delft-

se warenhuis of winkelpand dat aan hun hoge eisen voldoet. Het

moet namelijk wei spannend zijn en mensen moeten goed naarbin-

nen kunnen kijken. Maar maakt u zich geen zorgen: de spanning

stijgt naarmate u de mannen beter bekijkt. Zijn ze echt? Leven ze

eigenlijk wel? Hoe meer mensen toestromen, hoe interessanter het

wordt om te weten wat er nu werkelijk aan de hand is. Geef uw

ogen bij deze Australiërs dus vooral goed de kost.

1020-6086064]

Excremento Mario&Ludo

Een anekdote over twee clowns en hun liefde voor een...varken.

Sparen of slachten? That's quite some question! Overwint het geld

of het geweten? Een enerverende voorstelling die met weinig woor

den en veel aktie Ingaat op wel zeer actuele problematiek In Neder

land. Dus Interessant voor iedereen met verstand, gevoel en een

béééétje zwak voor downs, varkens, opera's, gekookte eieren, vlag-

helsen en filosofische bevliegingen als i^noolt denken, altijd doen!"

[020-6184746]

Zeeuws Meisje Tine van Koeten

Ze komt uit Zeeland en daar wil ze graag voor uitkomen; ook dit weekend.Tine werd

bekend als de "zwerfster Toos", die zich mengt in het nietsvermoedende feestgedruis en

met iedereen een gesprek weet aan te knopen. Soms - en misschien ook wel dit weekend!-

weet ze zich echter om te toveren tot een wonderschone prinses of tot de uiterst meeleven

de "Harm de Zachtaardige."

Urbanthropus DaMotus

Zijn het schepsels uit vervlogen tijden? Zijn het de herauten van het

jaar 4007, waar Delft haar 281e decennlumfeest viert? Eén ding is

zeker, deze erotische oer- of eindwezens dansen net zo snel en graci

eus als hagedissen op een zinderende muur bewegen. U hoeft trou

wens niet echt bang te zijn voor deze gouden slangenmensen,., ze

ujn toch maar uitsluitend met zichzelf bezig. Of het er nu gaat om

eens goed de rug te jeuken langs de muur van de Oude Jan, of om het

nemen van een frisse duik In de dichtstbijzijnde fontein, Da Motus

(Zw.) grijpt elke plaats, tijd en toeschouwer aan om zich aan te pas-

sen.VerbazIngwekkend en eigenlijk poeslief.

[020-6886064]



fabrique graphique
info@fabrlqueMl & 01S 212605S

Energie Delfland N.V.
Energieweg 20 - Delft
Telefoon (015) 251 41 31

Telefax (015) 262 19 85

Energie Delf iand

Energie Delfland levert liet: gas, elektriciteit en water.
Plus alles wat daarbij hoort. Zoals een deskundig advies
en attente .service. Kortom, de zekerheid dat wij ons best

doen continu kwaliteit te leveren. En, dat u ons voor een

storing altijd kunt bellen, dag en nacht: (015) 251 46 90.
U kunt ons ook bezoeken: dagelijks van maandag t/m
vrijdag van 8.00 - 16.00 uur.

Verrassende ontmoetingen,

ook dat is Delft Kennisstad,

Beleef het op de Mooi Weer Spelen,

Geniet samen met technologisch Delft,.,

.en wie weet tot welke innovaties dat leidt!

Gemeente Delft

Delft Kennisstad

Projectbureau: (015) 2602600



Buren, Crimes Passionels Staal

Theater Staal blikt vast vooruit op de gevolgen van komende Ver

dragen van Amsterdam en geeft ons in smakelijke overweging

wat het in de praktijk betekent ais "moord uit hartstocht" uit het

Wetboek van Strafrecht wordt geschrapt, in "Boeren" trakteren

een keuterboer en zijn gezin ons op een fiks aantal plattelands-

problemen uit huiselijke kring. Inclusief onorthodoxse parings

dans en klevende zwang're wieven; exclusief vastgeroeste nor

men en waarden.

(020-6184746]

Bedlam Cz

Hendrick Jan de Stuntman

Stichtins Where & What

Wij houden wel van een beetje duidelijkheid zo op z'n tijd en Hendrick jan de

Stuntman ook. Daarom hebben we afgesproken dat hij dit weekend iets geels

aantrekt en een blauwe helm opzet, dan kunt u hem een beetje herkennen. Want

de andere dingen die hij doet, zoals een levende kanonskogel spelen of met een

auto op z'n kant langs de gracht scheuren zijn zo alledaags tegenwoordig. Daar

onderscheid je je niet meer mee. Of is hij soms wel overdonderend bijzonder en

zwaar gestoord grappig? Oordeelt u zelf maail

1020-6886064}

Aanschouw heden de meest vertederende lovestory van de Mooi Weer

Spelen. Nog niemand zijn we tegengekomen die zich niet direct instinc

tief afvroeg "doen ze het of..uhh,...hoe doen ze het eigenlijk?" We heb

ben het over twee tamelijk afwijkende verschijningen van beeldende

kunst in Delft dit weekend. Eigenlijk moesten ze onder de opiumwet

vallen, deze Australische Schotten, want ze gaan ongebreideld met

onze fantasie aan de haal. Ze zijn weliswaar zes meter hoog, maar voor

hetzelfde geld denkt iedereen met een knus knotje wol van doen te

hebben. De poes en het haardvuur hallucineert u er vanzelf zelf bij.

[020-6886064}

Vlinder in Beeld

Circuó Theater Vladimir

The Waiter Paul Kenem

Is het niet eens heerlijk om bediend te worden door een ober die er zelf meer

van lust dan de klant? Zaterdag en zondag is de kans heel groot dat zich in

Delft dergelijke taferelen zullen voordoen. Paul Kenens' hobby is namelijk ook

zijn werk geworden. Wees daarom niet al te verbaasd als u een onhandige

nep-kellner op skilatten tegenkomt, die bovendien nog kan jongleren ook.

Schenk hem gerust al uw vertrouwen en genieter vervolgens van dat hij dat

uiteindelijk weer volkomen schendt. Hij zal het niet zelf zeggen, maar hij kan

er echt niets aan doen.

(020-6886064}

Ape-óoep Jacobuó Wieman

In Ape-soep worden vanuit de ouderwetse straatpoppenkast -
zonder Jan Klaassen- korte voorstellingen van deze tijd gespeeld

in de oude poppenkasttraditie. Dus vol echte straatstreken en

eigentijdse verbale humor. Als u lacht reageert Jacobusdaarheel
gemakkelijk op. Als u huilt trouwens ook.

de laatste schreden

van de volgevreten rups

tevreden

nestelt hij zich

en vangt zijn

laatste opdracht aan

vallend, opstaand

de vlinder vecht zich uit de spelonken

van haarzelf gesponnen cocon

haar vleugels ontvouwen zich

traag, schokkend

maar trefzeker

ze ontworstelt zich

naar een ander - vrij - leven

gracieuze, muzikale

vlinderlevenlange

6tettloopanimatie

vcorjong en oud



KindCVvccrMellingen

UGHEUGHE

BOEM BOEM!

Kinderopera 'Beren.heren, heren!'
Theater VandenBulck

Ughe ugghe boem boem. Attentie. Omdat in 1995 heel veel kinderen tussen de 3 en -
pak hem beet - 8 jaar heel hard meezongen in "het kleine Indiaantje", krijgen we na

twee jaar de kans om nu van de hele kinderopera van VandenBulck te genieten. Ughe
ugghe, boem boem.

Een geheimpje van het succes van deze opera willen we hier vast

wel stiekem verklappen; door de eenduidige en speelse combi

natie van woorden en de begeleidende muziek maakt dit fantas

tische operaatje zichzelf begrijpelijk, aantrekkelijk en... uiterst

geschikt voor het ongeschonden kinderoor. Ughe ughe, boem

boem tam tam, Wij hebben gesproken.

De t'eu Kindertheate^^^
Sjon is bepaald geen onbekende in de wereld van straattheater en kin

dervoorstellingen. Meer een must. Daarom was hij ook in Delft al een

keer zien, in 1994, toen hij honderden kinderen een glansrol gunde in

hun eigengemaakte straatfilm.DIt weekend tilt hij kinderen naareen

nieuwe top. Met een opvallend paars spektakelvoertuig dat het tijdens

de voorstelling zelf tot luchtballon weet te schoppen leert hij ons weer

dat alles maakbaar en niets onmogelijk is. Ook al ben ooitje als armzalig

reiskoffertje begonnen.

1073-6419313]

Meneenje de Wit, de Wandelende Kast

Theater Kameleon

Theater Kameleon brengttwee verschillende voorstellingen dit weekend.Vanuit een "Wandelende

Kast" worden korte animaties gespeeld. Op verbluffende wijze onstaat daardoor een adembenemnde

interactie met het publiek. "Meneertje de Wit" is de enige van zijn flat die niet op vakantie wil. Hij blijft

liever thuis, lekker op een bankje onder de boom, lekker wegdromen. Die dromen, daar gaat het

natuurlijk oml Kijk zelf en droom maar mee.

Cclcton
Een uitgave van Stichting Straattheaterfestival Delft

Postbus 3119,2601 DC Delft, 015-2143746
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De Moei Weer Spelen 1997 waren
niet mogeiijk geweest zonder de

inzet van de vrijwilligers en de

bijdragen van...

A&P Supermarkt

ABN Amro

Van Adrichem Bloemen

Albert Nolten Schoenen

AnjerfondsArtefact

Assurantiënkantoor De Bruin

Bakkerij Bierhuizen

Bakkerij H. van Horssen

Banketbakkerij Van Leeuwen

Banketbakkerij De Diamanten Ring

De Beestenmarkt

Koos Bertels

BFI Afvalverwerkingstechniek

Bikker Communicatie

Bloem Bloem

De Boekelier

Boekhandel De Omslag

Boekhandel Huyzer

IJssalon Van Bokhoven

Van Bokhoven Transport

Boomkens Groenten

Brand bier

Brasserie Blanc

Brasserie Rumours

John de Bruin

Café de Joffer

Café De Oude Jan

Café de V

Café de Vfijnliaven

Café Locus Publicus

Café Marktzicht

Café Tango

Café-restaurant lulonopole

Cees Vos Marcel

C'est bon notenshop

ComputerPlan

Coopers & Lybrand

Dansschool Vl/esseling

Délifrance

Delft Kennisstad

Delfts Meisjeshuis

De Deugsaeme Waer

De Kleine Uitspanning

De Koornbeurs

Dinny's Supermarkt

Dish Hotel

Dols Muziekhandel

Drogisterij De Salamander

Druk. Tan Heek

Eetcafe 't Beterhuis

Elsbach & Bailey

Van Emmerik

Energiebedrijf Delfland

Erwich Zielstra

Hol and nternational

Firma Hoogstraten

Hotel de Plataan

Hotel Juliana

Hotel Leeuwenbrug

Hubo

Hugo de Groot pannekoekhuisje

ING bank

J&F Graphics

Kalibra

't Koetshuis

Kookwinkel "t Pauwtje

Van Koppen-Holland House

Kort Jakje

Transport Van der Lee

V. d. Leeuw Optiek

Leonidas

Lumen

Luna (cocktailbar)

De Mallemok

Marley Mode

Marley's Woondecoratie

Moret Ernst & Young

Multec

Multifoon

Museumhotel

Okido Kinderwinkel

Part Apart

Perfect SoundPet Needs

Pizza Donatello

Plexus 't Platenmanneke

Post Verhuur

Provincie Zuid-Holland

PTT Telecom

Radio Energy Delft

Radio West

RCC Zoetermeer

Reset

Roccade Civiiity

Rondvaart Brands

Rust Drankenhandel

S&M Shoes

Slagerij Valkenburg

Sounds

Spec. Restaurant Chez Vincent

Speel & Leer

Stadskoffiehuis

Steendam Modes

Studio Smit's Reklame

Sunrise Pub

Terra Aardewerk

Texti IS Woondecoratie

The Body Shop

The Way In

TNO

Trompper Opticiens

Unit Sound

De Vergulde PauwVoldersvier

Verbeek Verf

Versteegh Vrijetijdskleding

Visbanken

Van Essen nstruments

Het Etablissement

Fabrique Graphique

Fame Café

Festo

Fonds voor de Podiumkunsten

Foto van de Reyken

Galerie Lous Martin

Galery VJ 22

Gemeente Delft

Gemeentelijke Diensten Delft

GMT Microdesc

Goudappel Schilders

Grand Café Verderop

Grieks restaurant El Greco

Grieks restaurant Olympia

Hartmann & Braun

Hogeschool Delft

VROM

VSB Fonds

Van Waay en Soetekauw Mode

West Amp/Improve

Wiener Konditorei

Wilmer en Zonen sigaren

Wines en Whiskies

Winkeliersvereniging De Klis

Winkeliersvereniging In De Stede

Woudenberg Juv/elier
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De kracht van kennis. Tlt#

HompumPuil
DENHAAC

ROTTERDAM

Specialist in:

^ Kantoorautomatisering,

productie-, logistieke en

financiële oplossingen

^act
^software
^ center
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Microson
SOLUTION PROVIDER

Wilt u meer informatie? Bel ComputerPlan 015-2513100
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