
Programma Mooi Weer Spelen 1998
Blaffen" naar de maan
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TOEGEPAST

NATUUR

SCHA'

Donderdag 11 juni

vanaf 19.00 uur

opening festival

Vrijdag 12 juni

om 19.00 uur

theatraal Binnenwaterslootconcert

vanaf 22.30 uur

Dark Side of the Moon

Pink Floyd Memorial Concert op de Markt
(voorprogramma vanaf 20.00 uur)

Zaterdag 13 juni

tussen 14.00 en 18.00 uur

Delftse Bedrijvendag Depot Legermuseum, Paardenmarkt

Petit Montmartre, Vrouwjuttenland

om 16.00 uur, Doelenplein

Utopium Theatre met 'Once Upon A Time'

vanaf 20.00 uur, Doelenplein

Holland - België theatraal

met commentaar van o.m. Jules Deelder

Voetbalgekte in beschaafde kanalen geleid

om 23.00 uur. Doelenplein

Mephistomania

^Maanparade van Doelenplein naar Markt

om 23.45 uur op de markt

L'Orgue de Feu

Vuurorgel

Zondag 14 juni

vanaf 13.00 uur, binnenstad van Delft
Straattheaterfestival

vanaf 13.00 uur, Brabantse Turfmarkt Lunapark
Kinderklauterklimmaanlandschap

vanaf 13.00 uur, Vrouwjuttenland

Blaffen naar de Maan

Dichtersfestival
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Deze kleurige loegangskaari werd mogelijk gemaakt door Druk. Tan Heek, Delft



In lTe|t:{pasoclejp^,k
Itheden exclu^ef voc^ u c(p;

Jango Edwards (clown, maar dan anders)

Circus Ronaldo met'LazzI' (famillevoorstelling)

The Primltives met 'Gook It' (animatie)

IJs en Weder met 'Lijf op tv' (acrobatiek)

The Meiodions (muzikaie clowns)

Tam Tam met 'What you see is what you get' (interactieve computer-persifiage)

Zirk Theatre met 'Babazooka' (animatie met soidatesk karakter)

A und P (animatie, struisvogeis)

Compagnie Albédo (animatie)

Aksident (koider)

GrindI (clownse)

Johan Rebergen (animatie)

L'ex Maes (de man van de 1000 typetjes)

Muzikale afsluiting:

Les Kingo Stars o.l.v. Theo Janssen

Te -sejk'^e
Delftse Bedhyyefidaf

De Deiftse Bedrijvendag die dit jaar voor de derde keer wordt georganiseerd in

het kader van de Mooi Weer Spelen, belooft een feest te worden dat gaat klinken als een

klok. Het programma bevat een keur aan artiesten, vogels van velerlei piuimage.

En dat is geen toevai want de elfde Mooi Weer Speien staan in het teken

van de gekte. Het motto van dit jaar iuidt 'Biaffen naar de maan'.

En de adviesfunctie is dit jaar in handen van een wat onduideiijk gezelschap

dat zich tooit met de bedenkelijke naam The Lunatic Society of Delft'.

De totale gekte zal ook in het Pagodepark onrustbarende vormen aannemen.

Maar wel leuk. Denk alleen maar aan de onbeschrijfelijke ravage die een fooi als

Jango Edwards kan aanrichten. Ons advies aan u is dan ook:

Trek makkeiijke kieding aan die tegen een stootje kan

en die een smetje kan verdragen.

Het programma op het Pagodepark is ook voor kinderen erg leuk.

Naast de voorstellingen waar ze ongetwijfeid van zullen genieten, kunnen zij zich ook

vermaken met oud-hollandse spelen en spelletjes.

Daarom ons dringende advies: neem ze mee!

Ais u de smaak echt te pakken krijgt, kunt u ook op zaterdagavond en zondagmiddag nog

van ons festivai genieten. Overigens hebben wij ook op vrijdag ai een spannend programma.

Dan zal de markt het toneel worden van een gedenkwaardige memorial happening als de

'Dark Side pf the Moon' van Pink Fioyd wordt opge/oerd.

Wij wensen u een fantastische middag toe. En als u ons festival!daadwerkelijk hebt

gesteund dan bedanken wij u hartelijk voor die steun. Kom mee, we gaan:

BlaffeJi naar- de- Kaan




