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SNIPPERS

De rubriek Snippers is bestemd
voor korte aankondigingen van
niet-commerciéle activiteiten
als cursussen en lezingen in de
wijken. Informatie kan worden
gezonden aan de redactie van
de Delftacbe Courant, Postbus
18.2600 AA Delft, ter attentie
van Loes Gubbi.

KUNSTGESCHIEDENIS Informatie
over het nieuwe cursuspro
gramma kunstgeschiedenis van
de VAK is gereed. Stedeiyk Mu
seum het Prinsenhof en de
Openbare Bibliotheek, bij in
schrijvingvoor 25juni geldt een
korting van ƒ 15. Informatie
(020)418 50 50. •
VOGELWACHT Excursie van de
Vogelwacht Delft en omstreken
naar de Ackerdijkse Plassen,
aanmelden donderdag 5 juni
(20-22 uur) bij R. van Vliet,
(015) 369 47 09. Vertrek zater-
dag 7 juni, 's-morgens om 7 uur
vanaf het parkeerplaat^e by de
plassen.
WERELDMIUEÜDA6 Lezing van
de Bahai gemeenschap Delft in
samenwerking met de Papoea
ter gelegenheid van de Wereld-
milieudag van de Verenigde
Naties, zalencentrum Delftste
de, zaterdag 7 juni, aanvang
20.00 uur, toegang gratis.
VITILIGü Reinier de Graaf Gast
huis, Kapeltezaal Hippolytus-
gebouw, donderdag 5 juni,
19.30-22.00 uur. Steunpunt
Zuid-Holland van de Landelijke
Vereniging. Vitiligo is een aan
doening. waardoor de huid haar
kleur verliest. Aanmelden bij E.
Aarts-Jansen, (015) 256 56 42.
BINGO Reisvereniging Steeds
Voorwaarts houdt maandelijk
se bingo, donderdag 5 juni,
buurthuis Voorhof 11, Herman
Gorterhof 165,20.15 uur.
Delftstede, Phoenixstraat,
20.00 uur, bingo op zondagen.
Zaal open vanaf 16.00 uur.
BOVG, Clubhuis in de Kleine
Boogei^, op donderdag 5 juni
laatste bing van het seizoen.
Aanvang 20.00 uur.
LEGERMUSEUM Rondleiding
mens en techniek in oorlogvoe
ring, zondag 6 juni 14.00 uur.
Vaste expositie, vanaf 80-jarige
oorlog, via de Franse tijd naar
de Eerste Wereldoorlog. Rond
leiding gratis, maximum aantal
deelnemers 25. Reserveren:
(015)215 05 00.
HDRTUSÜAQ Cultuurtuin Tech
nische Universiteit. Juliana-
laan 67. Op zaterdag 7 juni is er

Mooi Weer Spelen op zoek naar erkenning
Narren spelen de
hoofdrol in de Mooi

Weer Spelen. Het
straattheaterfestival

wordt op 14 en 15 juni
gehouden in de Delftse
binnenstad. Het festival

heeft haar kwaliteit en
bestaansrecht

voldoende bewezen.

QOORlRUDYVAN DER Wees

Delft — Het klinkt zonnig: de
Mooi Weer Spelen. Een titel die
door het wispelturige klimaat
waarin wij teven in het verleden
meerdere keren werd gelooc-
henstraft. Toch trekt het
Btraatlheaterfestival elk jaar
weer een enthousiast publiek,
'come rain or come shine'. Dit
jaar beleven de Mooi Weer Spe
len hun tiende aftevering, een
jubileumfestival waarin dit
keer de narde hoofdrol speelt.
Een van de bedenkers van het
Delftse Straattheaterfestival,
Ruud van Hooft, is nog steeds
nauw betrokken by de organi
satie van het tweedaagse festi
val. „Hij is het geweten van het
festival", lacht Gerard van
Schootbni^e, verantwoorde
lijk voor de public relations van
het festival. Inderdaad is het
Van Hooft die kritisch in de ga
ten houdt of niet wordt afgewe
ken van de koers van het festi
val. „Ik wil er wel vanaf, want
het is een hoop werk. Maar het
is toch een soort kind van je. Ik
vind het heel moeilijk om los te
laten en over te dragen aan an
deren", zegt hy eerlijk.
„De nadruk ligt op authentiek
straattheater", zegt Van
Schootbrugge. „We selecteren
artiesten die hun eigen sfeer
scheppen, die hun publiek we
ten vast te houden. Een echte
straatartiest loopt door de stad
en begint gewoon te spelen. Als
toeschouwer wordt je door
straattheater als het ware over

vallen. Het overkomt je. Een
echte straatartiest heeft geen
podium of tribune nodig. De
straat is zijn podium", legt Van
Schootbrugge uit.
Tien jaar geleden vormde Ruud
van Hooft samen met Han
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'Het Delftse straattheaterfesttval is artistiek verantwoorij, en tóch leuk!' ,

Geurts een straattheaterduo.
„We traden regelmatig op festi
vals op, en merkten dat er goe
de en slechte festivals waren,
(joede voor wat betreft de ver
zorging van de artiest en de ar
tistieke kwaliteit, en slechte
festivals waar je maar moest
uitzoeken waar je moest optre
den. of waar je niets te eten
kre^. Toen kwamen we op het
idee om zelf een goed festival te
organiseren in Delft. In de zin

van: goed voor het publiek en
goed voor de artiest", legt
Geurts uit.

Zo geschiedde. Er werd een
Stichting Straattheaterfestival
Delft opgericht onder voorzit
terschap van Gert-Jan Olde-
mans. die tot op de dag van van
daag mag worden beschouwd
ais de motor achter het festival-
Zonder hem was dit festival niet
uitgegroeid tol wat het nu is.
Hij is degene die bij bedrijven

en instéllingen sponsorgelden
lospraat. hij is degene die in zijn
' oeverloos enthousiasme be

stuurders overtuigt van de
noodzaak dit festival financieel
te steunen.

„Gert-Jan is ambitieus", zegt
Geurts vol bewondering. „Hij
wilde het festival van begin af
aan op een hoger artistiek ni
veau brengen. En dat is hem ge
lukt. Wat ik zo knap vind is dat
hij twee kampen heeft weten te

verenigingen: het puur artistie
ke, en het commerciële. Want
een puur artistiek festival is
niet leuk voor het publiek, en
een puur commercieel festival
ontaardt in een braderie met
draaimolens en een clown op de
hoek. Het Delftse festival is ar
tistiek verantwoord, en töch
leuk!"

Geurts heeft zich na enkele ja
ren teruggetrokken uit de orga
nisatie van het straottheater-

mm
jLOCTsrua

festival, maar hy volgt het nog
wel. „Het is meer geworden dan
ik had gedacht, maar dat vind
ik leuk. Juist omdat het de oor-
spronkelyke intentie heeft
vastgehouden, ondanks de
grootschaligheid. Het festival is
bovendien extreem toeganke-
lyk. De voorstellingen zyn gra
tis en je ziet nergens bierten
ten, zoals by sommige andere
zomerfestivals. Daar komen de
mensen in de eerste plaats voor

het bier, en in de tweede plaats
voor bet straattheater. Hier is
het volgens mij andersom".
Hy noemt het uniek dat duizen
den Delftenaren zo gek zyn te
krygen dat ze midden in de
nacht op de Markt gaan staan
om een ofander onbestemd the
aterspektakel te bekijken.
„Mensen komen kyken naar
iets waar ze onder normale om

standigheden waarschijnlijk
niet naar zouden komen kijken.
Dat is het bijzondere aan het
festival".

„Het publiek staat overal voor
open, en is ook bereid om ons
eventuele miskleunen te verge
ven", vult Van Schootbrugge
aan. „(!>verigen8 zijn die grote
spektakelvoorstelUngen niet de
essentie van de Mooi Weer Spe
len. Maar we zijn daar op een
goed moment mee begonnen en
mensen vinden ze ontzettend
leuk. Het wordt nu min of meer
van ons verwacht".

Oeral
In tien jaar tyd is de begroting
van de Mooi Weer Spelen geste
gen van 20.000 gulden tot meer
dan drie ton. De kwaliteit is
hoog, en toch haalt het Delftse
festival zelden de kolommen
van de landelijke pers.
,,Ons festival is qua niveau ver
gelijkbaar met het Oerol-festi-
val op Terschelling. Dat kent ie
dereen, het bestaat ook al wat
langer, maar de Mooi Weer Spe
len kent men niet ofnauwelijks.
Het blyft een regionaal gebeu
ren", zegt Ruud van Hooft.
„Het is net of we niet voor vol
worden aangezien. Je merkt
het ook op andere vlakken.
Laatst was ik op een bijeen
komst van organisatoren van
straattheaterfestivais, en dan
wordje behandeld als een klein
tje, dat ook even mag meepra
ten met de grote jongens".
Het kost (üerard van Schoot
brugge elkjaar weer de grootste
moeite om een voet tussen de
deur te krijgen bij de media. „Je
komt terecht bij de redactie toe
risme ofbij de redactie cultuur.
In het eerste geval wordt je op
genomen in de agenda voor een
leuk uitstapje in het weekeinde,
in het tweede geval ben je niet
interessant genoeg voor een in
terview ofreportage".




