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Straattheaterteótival igg8

ten weekend lans
maandas

Preek van de voorzitter

De Mooi Weer Spelen
ió van en voor Delfjt

Dat heeft een programma opgeleverd
waarvan wij hoge verwachtingen heb
ben. Daarvoor verdient op de eerste
plaats de Delft Lunatic Society onze
dank. Dit illustere gezelschap, perma
nent vechten tegen opkomende aan
vallen van waanzin, heeft ons op

bizarre sporen gezet. Grote dank zijn
wij voort verschuldigd aan de besturen
van de gemeente Delft en de provin
cie Zuid-Holland die met hun subsidie

een belangrijke basis hebben gelegd
onder ons festival. Daarnaast waren er

weer de vele fondsen en sponsors die
samen onze begroting sluitend heb
ben weten te krijgen. Geen geringe
prestatie, ons kennende. Elders in dit
vlugschrift worden zij in een of andere
vorm gepresenteerd. Verder bedanken
wij de verschillende diensten van de
gemeente die, zoals ieder jaar, door
hun coöperatieve opstelling tonen dat
zij het festival ook als hun kind
beschouwen. En dat is het natuurlijk
ook. De Mooi Weer Spelen is van Delft
en voor Delft. Simpel genoeg. Tenslot
te dank aan al die vrijwilligers die met
een waarlijk lunatisch genoegen hun
vrije tijd opofferen om dit mogelijk te
rnaken met als toppunt van gekte dat
ze zelf nauwelijks iets van het festival
te zien krijgen.

Let wel, er zit bij volle
maan meer in de lucht
dan alleen zwelbast.
Houdt u daar toch

rekenins mee!

Gert-Jan Oldeman

Voorzitter Stichting
Straattheaterfestival Delft

Prcsramma-cverzictit Mo
Weer Spelen iggS
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Doe maar gewoon, dan doe Je ai
gek genoeg. Met dat deprimeren
de motto worden wij Nederlan
ders grootgebracht. Dat wij niet
aan chronische verveling bezwij
ken danken wij aan het feit dat
het gewone soms gekker is dan
een Endemol kan verzinnen.
Toch zijn wij als bestuur van de Stich
ting Straattheaterfestival Delft al lang
geleden tot de conclusie gekomen dat
een tijdelijke omkering van het motto
een weldadige uitwerking kan hebben
op de geestelijke volksgezondheid. En
toen de Delft Lunatic Society ons er
discreet op wees dat het tijdens 'ons
weekend', het tweede in juni, volle
maan zou zijn, was duidelijk dat de
Mooi Weer Spelen 1998 in het teken
zouden komen te staan van de totale
gekte, een lunatoir pandemonium met
de maan als kosmisch psychedelicum.
Een weekend vol maandagen en
maniakaal vermaak.

Kortom: Blafifien naar
de Maan in Deltit.

Schau! Plfer et Cie blijkt enige rode draad trjdens'chaotlsch festival

Schaul Pifer et Cie heetten vorig jaar nog La Navette Spéciale toen ze met een
ruimteschip aanwezig waren op de Mooi Weer Spelen. Dit jaar scheppen zij in
het Theatercafé aan het Doelenplein - hun vaste speelplek - een zorgvuldig gere
gelde sfeer van gekte en gedoe. Vanaf de prille opening van het festival op don
derdagavond tot en met zondagmiddag kunnen telkens zo'n 40 mensen van
hun zgn. "Sous Marin Acomic" gebruik maken. Deze duikboot legt de heden
daagse Delftse gekte haarfijn vast'Eenmaal aan boord dient u zich échter te
hoeden voor al te herkenbare deprimerende gezichten uit de dagelijkse delft-
sleur. En op zaterdagmiddag vertrekt vanaf het Doelenplein hun mobiele een
heid, die het publiek behoedt voor besmettingsgevaar. "Sinistrose-uitslag" blijkt
namelijk In onze regio epidemische vormen aan te nemen. De ontsmettingsca
bine van Schaul Pifer helpt u daar gelukkig vanaf.

Prosramma Mooi Weer Spelen tggS

Donderdagavond 11 juni:! SlrdrittlirMtiTCiift Doeli'FipliMn opiml
Modi Wpim Spuloii

Het Doelenplein - gedurende het gehele festival functioneel als epicentrum van
de gulle gekte - is dankzij licht -en geluidsmanipulaties permanent geschikt
gemaakt voor spontane ontmoetingen en aanvallen van plotselinge gekte.

18.00 Straattheatercgfé.
20.30 utopium met" Once upon a Time'1-
22.30 Officiële ƒpening Mooi weer Spelen 1998
23.00 Schaul Ptfer met "Sous Marin Acomic"

Vrijdagavond 12 juni Crazy DunioiKl iinilciiki Kljssiokur

In 1998 is het precies 25 jaar geleden dat Pink Floyds "Dark Side Of The Moon",
verscheen. Samen met Crazy Diamond vieren wij dat met een spectaculaire mul-
timedia-verjaardag op de Markt.

18.00 Doelenplein: Straattheatercafé
18.00 Markt: Pink Floyd-kraampjes
19.00 Binnenwatersloot: "Zwoelie Troelies" en "Berichten voor de Scheepvaart"
20.00 Doelenplein: Schaul Pifer met "Sous Marin Acomic"
20.00 Markt: Voorprogramma "Steamy Windows"
22.30 Markt: "Dark Side Of The Moon 25th Anniversary Concert".

Zaterdagmiddag 13 juni

13.00 Vrouw Juttenland: Petit-Montmartre

15.00 Doelenplein: Schaul Pifer met "Cabine de decontamination"
16.00 Doelentuin: Utopium met "Once Upon a Time"

Zaterdagavond 13 juni Kleinschaiig Gebeuren der Nationaie Gekte

In het Stadion van de Volle Maan aan het Doelenplein zitten zo'n 350 toeschou
wers i.v.m. Holland-België. Aansluitend: Verlengingen en de spectaculaire
steltenparade. 'Memphistomania'.

19.30 Doelenplein: Stemmingmakerij
20.30 Holland-België Live! met Deelder en Haagse Harry

Aansluitend: Verlenging en Nabeschouwingen
23.00 FrichesThéatre Urbain met "Mephistomania"

Zondagmiddag 14 juni Blaffen naar de Maan

Tijd voor de enige echte straattheaterfestivalmiddag. Dichters zingen en spelen
rond het Theatercafé aan het Doelenplein. De Burgwal e.o. worden omgetoverd
tot een maanlandschap voor kinderen, 's Avonds slotfeest voor iedereen,
(zie pag. 4, 5, 7).

12.30 Doelenplein: Theatercafé met o.a. lunch met live opera-aria's. Utopium,
Schaul Pifer, Haastheater en Lustig Ine.

13.00 Binnenstad: Straattheaterfestival "Mooi Weer Spelen". 30 groepen met
ca 100 voorstellingen

13.00 Burgwal e.o.: Lunapark. Speciaal voor kinderen
22.00 Doelenplein: Slotfeest Doelenplein

CABINE A

DECONTAMINATION

«as»'

Mooi Wee

'MephUtcmania" Fnches Thédtre Urbain

Met o.a.: Faust, Mephisto, Gretchen en Wagner
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'atianza-optocht vanat Düelenpicin met
imumverk en andere waanzin cp \U'Uen

Het ongelooflijk maangekke
spektakel vindt om 23.00 uur
plaats op het Doelenplein, na
afloop van de totale gekte
rondom Holland-België. De
steitenparade "Mephistomania"
van Friches uit Frankrijk neemt
daar de gekte van Jules Deelder
voor lief en zweent ons

een.' ^avagante processie -
gebaseerd op de Faust-mythe -
langzaam op richting totale
waanzin op de Markt. .

Het publiek zwelt vanzelf aan als het
tijdens een verheven steltenoptocht
met exotische trommelmuziek, reu-

zenkostuums en veelkleurig vuurwerk
samen met Faust wordt meegevoerd
richting Mephisto's hel. Een voelbaar
en zichtbaar inferno ontstaat tijdens
deze imposante processie door o.a.
de Ven/versdijk, Cellebroerstraat en
de Choorstraat, waar Faust zijn zware
beproevingen moet doorstaan.

Frieheé thédtre urbain:
ook op zondasmiddag!

Het steltengezelschap Friches is
in 1984 door Pascal Laurent

opgericht In Parijs. Pascal is al
meer dan 20 jaar actief op het
gebied van street performances
itn cftfltiDfli An Ufnp/lf ooTiof* alc

'r — —"

een van de toonaangevende ont
wikkelaars van steltloopkunst als
vorm van dramatische expressie.
Sarah Harper is na een Londonse
bühne-carrière actief bij Friches
als regisseur, o.a. van het
gebruik van de ruimte.
In Europa is "Mephistomania " al 4
jaar een begrip, voor Friches zelf is het
hun grootste succes. Maar Riches is
tijdens de Mooi Weer Spelen ook met
andere steltacts aanwezig. "Chamade"
en "Meigut" - een one man act van
artistiek leider Pascal Laurent - zijn
beide animaties die op de zondag
middag door de stad trekken.

The Dark Side Ct The Moon
25th Anniver&ary Concert

Crazy Diamond herdenkt Pink Floyd Klaó&ieker
vrijaasavond 12 Juni, markt

In 1998 is het precies vijfentwintig jaar geleden dat Pink Floyds meest
succesvoile album, The Dark Side Of The Moon, verscheen. Misschien wel

het eerste album In de popgeschiedenis dat liet zien dat popmuziek ook
serieus genomen dient te worden. Alleen ai het feit dat het album vijftien
jaar in de Amerikaanse aibumcharts heeft gestaan, zegt genoeg over de
impact van hei album. Het Delftse Crazy Diamond, 's werelds grootste
specialist en detaillist op het gebied van Pink Floyd, laat dit jubileum
niet ongemerkt voorbij gaan.
in opdracht van de Mooi Weer Spelen organiseren ze op vrijdag
12 juni - in samenwerking met Pink Project - een muziekspektakel in de
historische binnenstad van Delft dat een ieder zich nog lang zal heugen.

Prosramma vrijdasavcnd 12 Juni

Het "Dark Side Of The Moon 25ih Anniversary Concert" vindt plaats op t
de markt. Daar zullen aile voorzieningen aanwezig zijn voor een prettig !
verblijf. Een festivalmarkt, eet- en drinktenten en verschillende spontane |
theatervormen zorgen vanaf ongeveer 18.00 uur voor een prima concert- ̂
en theatersfeer.

Om 20.00 uur zorgt de band Steamy Windows voor de opwarming voor he.
Dark Side concert met een aanstekelijke mengeling van funky, jazzy en '
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dcnderdasavcnd ii juni
zaterdasavcnd 13 Juni
zcndasmiddas 14 Juni
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Kleinschalig Gebeuren
der Nationale Gekte:

Hclland-Beigië Live in Del^!

Zaterdag 13 juni
vanaf 19.30 uur Doelenplein
met o.a. Jules Deelder en Haagse Harry P**Jïfna 7

OpeninsAvccrstellins Mooi Weer Spelen
Donderdagavond in de Doelentuin; extra voorstellingen: op 13 en 14 juni

Met "II était une fois", gespeeld door het Franse gezelschap Utopium uit Le Mans,
voltrekt zich vanaf donderdagavond 11 juni om 20.00 uur in de Doelentuin een uiterst

, spectaculaire uitverkoop van 500 jaar sprookjesgeschiedehis. Waar het verhaal over gaat?
Nou, uh ... er was er eens een ... machine die sprookjeshelden kon toveren....
Meer kunnen we hier echt niet vertellen, maar als u ons niet kunt vinden, dan zitten
we vast wel in het bos....

Niet echt begrijpelijk deze aanwijzing, maar daar gaat het dit weekend ook niet om.
Gekte is juist gewoon. Daar kunt u dan tijdens deze voorstelling eens even mooi van
gaan genieten. Once upon a Time" is namelijk een levend sprookje met een onbekend
aantal acteurs en speelt in een feeëriek bostafreel. Daar ontmoeten we zeer veel
bekenden, uit elk bekend sprookje wel één. En dan hebben we het nog niet gehad over
hedendaagse striphelden en beroemdheden uit de boldSbeautifuT reclamewereld. Het
Delftse publiek zij echter wel gewaarschuwd: niets is onmogelijk en alles is onvoorspel
baar tijdens dit openluchtheaterstuk. Eerlijk is eerlijk: gek if gek, maar passief toekijken
is hier echt taboe.

Utopium:
gratis en
niet te
missen.

Utopium is (gratis!)
te bewonderen in

een sprookjesdecor
in de Doelentuin -

achter Breintje Beer
en Filmhuis Lumen,

dus - op donder-

UU5UV\y>IU I I jUMl

om 20.30 uur,

voorafgaand aan

de officiële opening
van de "Mooi Weer

Spelen" door The
Delft Lunatic Society.
Zaterdagmiddag om

16.00 uur

spelen ze aan de
' vooravond van

Holland-België en

op zondagmiddag
staan ze tweemaal

op het programma.
U kunt ze dus niet

missen.

mm

de
metamorfose om een ideale

Om uur (na zonsonder-
gang) begint het
dat tot na twaalven zal duren.

Pink Project inviteert iBBIB
Jan Akkerman mBBSS^SBKÊÊÊKÊBÊÊ

Het "Dark Side

deed reeds eerder zich
spreken met enkele zeer succes- . . ■ *
volle uitvoeringen van een andere Pink Floyd klassieker: The Wali. Pink Project
zal voor dit evenement worden bijgestaan door een aantal bekende nationale eninternationale gastmuzikanten. Het gerucht houdt hardnekkig aan dat ^ U ̂
ook Jan Akkerman op het ruim twintig meter brede en bijna tien

meter hoge podium op de markt zal verschijnen.
Alles wordt eraan gedaan om de echte Pink Floyd sfeer te scheppen. g. -j-
Het karakteristieke ronde scherm zal daarom zeker niet ontbreken, ; jj
evenals een uitgekiende lichtshow. In een ruime toegift zullen c
verschillende andere Pink Floyd Klassiekers ten gehore worden
gebracht.

Vanaf zaterdagavond half acht plaveit de
Mooi Weer Spelen de weg voor een ouder
wetse klassieker: Holland-België Live!
Vanuit een speciaal 'sporttheatercafé'
aan het Doelenplein zal Delft worden
meegezogen in een nationale gekte
zonder weerga. En de avond zal steeds
waanzinniger worden.

Toegegeven: er zijn lieden die hun neus

ophalen voor voetbal, en er zijn or die
spontaan hun culturele aanleg verlooche
nen bij de aankondiging v.in slechts een
seconde aandacht voor 'het spelletje'. Wij
van de Mooi Weer Spelen denken daar
anders over en maken liever van de nood

een gekke deugd. We combineren gewoon
twee verschillende uitingen die samen per
ongeluk in één weekend vallen tot een
grote happening.

Let wel: een happening met een sterke
neiging tot emotioneel en volumneiis
docudrama. Een Kleinschalig Gebeuren
der Nationale Gekte, ais het ware. Voor en

door geestdriftigen die zweren dat cul
tuur-, maan- en voetbalgekte goed samen
gaan. Wie de wedstrijd ongestoord op de
voet wil volgen, moet vooral thuis blijven.

We laten cultuur-, maan- en
voetbalgekte samengaan

Voetbal is dus theater en als dat niet zo

is, dan helpen we wel een handje. Daarom
bttnfiAft ISafhAKhorc nn

juni op het Doelenplein plaats nemen op
de tribunes van hot "Stadion van de Volle
Maan". Er zijn genoeg monitoren aanwe-
xig. Op sommigen zal de wedstrijd te vol
gen zijn, op andere gebeuren heel andere
dingen, en op sommige is alleen... ruls.
Kortom, een televeelheid van buizenpost.

De leiding, de commentaren, de nabe
schouwing en zelfs de verlenging zijn toe
vertrouwd aan Jules Deelder en Haagse

Harry. Totdat de totale gekte losbreekt en
FRICHES THEATRE URBAIN ons in een Spec
taculaire steitenparade meesleept naar de
Markt.

r

Doelenplein een weekend lang
epicentrum van de Gulle Gekte

Het Doelenplein doet tijdens
het gehele festival dienst als
centrale ontmoetingsplek voor
liefhebbers van het straat-

theatertestival. Artiesten die even

niet spelen en toeschouwers die
even niet kijken zullen hier onge
twijfeld even uitblazen en nieuwe
energie kunnen opdoen. Er is -
trouwens altijd wel iets te doen.

DelffSte Horeca
doet ook gek!

De Horeca op en rond het Doelen
plein verzorgt tijdens de voetbalavond
speciale menu's en sponsort tijdens
het gehele weekend onze gekte.
Ook bij hen kunt u de voetbalwed
strijd volgen, maar ook hier geldt:
u moet niet alle doelpunten willen
zien, laat staan de herhalingen. De
volgende etablissementen zijn door
de Delft Lunatic Society in het komplot
betrokken:

Restaurant Den Blaeuwen Snoeck;
Indonesisch Restaurant Redjeki;

Eetcafé de Paraplu
Restaurant Trias;

Bowling 't Karrewiel;
Restaurant Het Etablis

sement; Restaurant

Breintje Beer; Het
Doelencafé; Grieks

Restaurant Delphi;
Italiaans Restaurant

La-Fontanella; Filmhuis

Lumen
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The Primitives: Ccok It!

14.00 uur vanaf H.G.Kerkhof

17.00 uur vanaf Camaretten

Albédc: Big Brozeuró Animatie
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Hun plunje is smetteloos wit,
Hun schoenen vreselijk versleten.
3 rondtrekkende koks komen Delft
binnengestapt en maken zich klaar
om de brave burgers bij hun smaak
papillen te grijpen. Een klankklare
ode aan lach, leven en lekker eten.

13.00 vanaf Doelenplein
14.30 vanaf Oude Kerkstraat
16.30 vanaf Beestenmarkt
(B.Beer)

Compagnie Albédo
zette vorig jaar
Delft op z'n kop
met hun Ex-Cabots
optocht. Voor hen
bleef geen gevel
heilig. Dit jaar zijn
ze terug! 4 gigan
tische inspecteurs
gaan op onderzoek
In Delft. Dit keer
steken ze hun nek
echt uit!

er Zucht:
13.00 uur vanaf Doelenplein
16.00 uur vanaf Doelenplein

Pcppe en Vermaercke:
De Bluóbrigade
13.30 uur Markt (Stadhuis)
15.00 uur Oude Kerkstraat

Een vrijwillig brandweer
team houdt open dag.
In Delft. Jammergenoeg
onstaat er enige onenig
heid over wie de leiding
heeft, waar de brand is
en hoe je zo iets blust.
Een explosief stripver
haal voor mensen van
8 tot 88! Winnaar van de
"Gouden Straatkei 1997"
in Rotterdam.

PöPrEo.V^AERCfCÊ
SMDeaiumtffAoe

Aéilintü: Agutc
fSteitenparade
15.30 uur vanaf

Kruisstraat

16.15 uur slot op
de Markt

Akéident: We No Spy
13.00 uur vanaf Wijnhaven
14.30 uur vanaf Brug H.G.Kerkhof
17.00 uur vanaf Doelenplein

6 blinde mannen dolen als een hechte groep
door de Delftse binnenstad, op zoek naar de
schilder Dupont. Voorop loopt Ripolus, waarvan
iedereen vermoedt dat hij wel iets ziet. Na een
lange speurtocht vol obstakels vinden zij de schilder
die wel zeer extreme eisen blijkt te stellen. Delftse
productie onder regie van Wilma Keizer, geïnspireerd
op Brueghels "Parade der Blinden".

Kwikiiiver: Ontaard

13.00 uur Beestenmarkt

14.30 uur Wijnhaven
15.30 uur H.G.Kerkhof

3 geleerden uit Wladiwostok
hebben hun leven in dienst gesteld
van de wetenschap...en van de liefde!
Gewapend met adembenemende
theorieën en lange voertuigen testen
zij het Delfts liefdespeil.

Zirk: Babazooka

15.30 uur vanaf Markt
(Nieuwe Kerk)
14.00 uur vanaf M.vJessekerk

De taptoe komt terug! Dus is het
uitkijken geblazen als deze excen
trieke militaire parade voorbijtrekt.
Gedisciplineerd en toch totaal
krankjorum! Voor u het weet krijgt
u een eremedaille opgespeld. En
de rest!

2 schepsels lijken recht
streeks ontvreemd te zijn
uit Moeder,Aarde. Niet
wetende waar ze zich
bevinden, tasten ze al slui
pend, dansend en kruipend
hun omgeving af. Uiteinde
lijk hebben deze gespierde
naakte acrobatenüjven
alleen nog maar oog voor
elkaar. Met Michel Lindner
en Judith Dormaar.

Bereid u voor op een
spectaculaire Afrikaanse
Straatparade. Verbaas u
over een acrobatische

giraffe-jacht met swin
gende reuzenrokken,
maskers, ritmische zang
en trommelpercussie.
Deze totaalshow wordt
uitgevoerd door 12
Togolese dansers op
5-meter-hoge stelten.
Vertrek optocht om
15.30 uur vanaf de

bibliotheek Kruisstraat.
Route via de Beesten
markt, Burgwal en
Voldersgracht naar
de Markt.

A & P: 2S4 Schritte / Die StrauiAenreiter
13.30 uur Doelenplein
15.00 uur vanaf Camaretten

In 264 stappen degraderen
twee artiesten de "hoge

y~' y'ëXEÏÏÖN kunst" van steltlopen tnt
een slapstickvoorstelling
zonder weerga. Ten koste
van een telefooncel. Hun
andere act - de struisvogel-
ruiters- herkent u vanzelf;
twee Duitsers, vermomd
als Sherlock Holmes en
zijn assistent Watson, op
speurtocht door Delft.
Elementary! My dear.

Gusta: Heit

14.00 uur Doelenplein
15.00 uur H.G.Kerkhof

16:00 uur in het

Lunapark

fjcfian Rebergen:
13.30 uur Brug H.G.Kerkhof/Choorstraat
15.00 uur

16.30 uur Wijnhavens

Scepslsteró: Stangc
13.30 uur Camaretten
14.30 uur Doelenplein
15.30 uur Beestenmarkt (B.Beer)
16.30 uur H.G.Kerkhof

Grindl: Clown

13.00 uur in het Lunapark
15.00 uur Max Havelaarschool
17.00 uur in het Lunapark

Verrassende acrobatiek van twee
durvende dames die kiezen voor
het spannende ritme van de tango.
Enthousiast en onverschrokken'laten
de Soep-Sisters met hun tangodrang
elk publiek naar adem snakken.
Van pure bewondering.

ieder geval niet over de oorlog. Zijn
I  Aa \Aiaro\d is

na zijn verjaardag ook niet veran
derd. Eigenwijs is namelijk ook

.. 40Johan Rebergen - net 40 en toch schoenmaat behoorlijk wijs. ^ niet om uit te
45 - heeft het in zijn nieuwe programma in leggen, wel om naar te kijken.

Overal waar ze gaat of staat laat ze
harten smelten. Grindl Kuchirka heeft
een koffer vol warme gekte bij zich.
Ze spreekt onze taal niet, maar dat
geeft niet, want haar taal is universeel
en laat iedereen lachen, uit pure
sympathie.

Het gemoed van deze
blije, simpele dame
stroomt regelmatig over.
Gusta zou dan ook het
liefst de hele wereld aan
haar boezem drukken.
Verzot als ze is op tan-
go-muziek, raakt ze
maar al te snel op u ver
liefd tijdens een dansje.
Gelukkig heeft ze een
zak snoep bij zich voor
als u haar afwijst.

Kuiper en Berbée: Op Vakantie
13.00 uur H.G.Kerkhof
16.00 uur Wijnhaven

Bepakt en bezakt gaan deze heren op zoek
naar ontspanning en romantiek. Alles speelt
daarin een doorslaggevende rol: het trekkers
lied, de tent, het koken, de flora en de fauna.
Maar al snel ontaarden zelfs de gewoonste
ingrediënten van deze vakantie in onbedoelde
slapstickjes.

PAARDEN
markt

STRAM

VOLDERSGRACHT

BQIEE:

OUDE

KRQMSTR

HÜÏIERSTR.
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Je zondagmiddag
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The MelcdicnA: Cream Cake & Ccddle Rcnaidc: Lazzi

Hors-Strate:

Tcmbéó du Ciel

14.30 uur vanaf Markt

(Nieuwe Kerk)
16.00 uur Oude Kerkstraat

4 gevelklimmers raken tij
dens een dropping kenne
lijk verdwaald in Delft. Hun
aantal neemt soms toe en

soms af. Eigenlijk vragen ze
zich - samen met ons - af

wat ze hier doen. Steitper-
formance van uitzonderlijk
humoristisch niveau.

13.30 uur Oude Kerkstraat

15.30 uur achter de Plataan

16.30 uur Brug

H.C.Kerkhof/Choorstraat

gewone mijnheer Pom en

zijn meester, Baron von

Protze.

13.30 uur Burgwal (M.vJessekerk)
15.00 uur Markt (Stadhuis)

Ritme, spel en beweging, de liefde
voor de muziek en een nogal ero
tische relatie met de nobele gitaar
zijn de bindende elementen in de
feodale samenwerking tussen de

iCircus Vladimir: Apetrots
14.00 uur Max Havelaarschool

16.00 uur Max Havelaarschool

CIRCUS >-

VIADIMIR

Eindelijk is het zover! De wereld
beroemde uitvinder, professor
V.L.A.Dimir komt naar Delft. Spe
ciaal om zijn nieuwste uitvinding
te onthullen. En die is echt wel

hoog! Maar hoe meer hij zijn
best doet om de vlag in de 20'
meter hoge nok te plaatsen, hoe
meer de werkelijke aap uit de
mouw komt. Cezinsvoorstelling.

David en Danny Ronaldo zitten al
heel lang in het circusvak. Dat hebben
ze geërfd van hun voorvaderen. Zij
zijn zo professioneel dat ze overal
neerstijken met hun koffer en meteen

kunnen beginnen. Niet zelden wordt
het publiek bij hun messenact betrok
ken, en nog minder zelden loopt dat
goed af.

Legs Cnly: SistevA ct AAAistance

13.30 uur vanaf Markt (Nieuwe Kerk)
15.00 uur vanaf Doelenplein

2 nonnen ver

beteren op eigen
houtje de wereld en
dit weekend is Delft

duidelijk aan de
beurt. Ze helpen
waar te helpen valt
en redden wat er te

redden is. Of het

nou nodig is of niet.
Dat wordt dus een

hilarische loop-en-
spring-actvol met
gezongen antwoor

den op nooit gestel
de vragen. fff

L'ex Maes: Diverse animaties
13.00 uur doorlopende voorstelling
op Hippolytusbuurt

hr<uu7p /ionriM: i.'on

mi Draaiinclnifinnrchipadr

13.00 uur Beestenmarkt doorlopende voorstelling

Cor en Louise trekken

met hun draaimolen

van braderie naar

jaarmarkt en van

kermis naar straat

theaterfestival. Dat

doen ze nu al 25 jaar,
dus daar komt op den
duur best wat sleet in.

Vurig zijn ze alleen nog
in het slingeren van
verwijten naar elkaar.

x$.

J  laatste kans.

Theater tjé-min-é:
The Pertect Concert

13.00 uur doorlopende voorstelling
achter het Stadhuis

Tenor Stenzei brengt totaaltheater,
samen met zijn vaste begeleider, een
bewust antiek gehouden vleugel met
verrassend veel moderne.eigenschap
pen. Waar ze maar publiek zien bren

gen zij hun brede repertoire; met o.a.
orgelman, cameldrive en natuurlijk de
onvermijdelijke sterfscene.

Wat kunnen we u nog vertellen
over dit Enfant Mobile? L'ex is niet

weg te slaan op onze festivals.
Hij is eigenlijk nooit weg geweest.
Hij is één van ons, hij zit in ons.
Eigenlijk is iedereen met twee
gezichten al een beetje L'ex Maes.

i'heulvr C.'; Cüpctiiijrc

14.30 uur in het Lunapark
16.00 uur Doelenplein

Kinderfestival m [unapark

Programma Dichterfestival met
Haasteather en Lustig Ine.

The LunatiCA:
jEi^nair Spectacle cn the Spot

14.00 uur Markt (Nieuwe Kerk)
16.00 uur Markt (Stadhuis)

Oiipodigro betekent zoiets ais alle
gaartje. Deze mengelmoes gaat dan
ook over Kritikni en Anabia die gekke
avonturen beieven, o.a. tijdens een

speurtocht door de tijd. Alles draait
om het vinden van het rode balletje,
tot aan het bittere eind.

Niet alleen het

publiek verbaast
zich met regelmaat
over de "flop-art"
die the Lunatics

door de straten laten

gele maanmannen
zelf worden soms

totaal uit het veld

geslagen. Hetzij
door hun eigen

creatie - 500 kilo aan

alumium buizen -

hetzij door fanatieke

toeschouwers.

13.00-13.30 13.30-14.00 14.00-14.30 14.30-15.00 15.00-15.30 15.30-16.00 16.00-16.30 16.30-17.00 17.00-17.30

Utopium (70 rniri.) > /. r Lustig Ine. .: - Lustig Ine. . \ - , ,1, Utppium(7Q:m.}

2.Actiter De Plataan Haastheater Melodions Haastheater

•^XloejenpleinV midöën.
.Blindelinuslr j / T264SefirjiteH.L=-

;Gusta ijSbepsfetersj' L ■: Theater 0!
rjlirjdelings

Aksident,*), /V;,

4.Doelenplein/
Theatercafé

Schaul Pifer et Compagnie

5 Doelenplein Café
/.Max Havelaarschool

Nomadtheater en Mamulenao . . . . i
Circus Vladimir GrindI Circus Vladimir

8.0udc Kerkstraat

' s—'

(yietodions ■; ^ >■ Aibédo *)

••

Kwiksilver

Hors-Strate Poppe &
Vermaercke

10 Heilige Geestkerkhof Kuiper & Berbée ' Primitives *) Gusta *) Soepsisters

li.BrugH.G.K./
Chcorstraat . :

! Johan Robergen .  |Aksldent*) Melodions 1

12 HipDülytiJSbuurt L'ex Maes (doorlonend)

IS.Camaretten (Gall&Gall) 1 Soepsisters Meigut') AundP:
Straussenreiter*)

Primitives *)

14.Wii;ihaven Aksident'1 | Kwiksilver Kuiper & Berbée Johan Rebergen

15 Achter stadhuis Theater tié - min - é i.sm. tenor Stenzei (dooriopend) — -
16Mdrkt (Nieuwe Kerk) 1 Logs Only') . Lunatics Hors-Strate *) Zirk *) Amiima (finale)

17.Markt (stadhuis) i Poppe & Vermaercke I  Ronaldo Lunatics

18-21 LUNAPARK (pag.7) Jeugdtheaterschc)0l Vrije Akademie(z
! Ronaldo

e pagina 7) / LUNAPARK (zie pagina 7) / NL. RUS. VS V. DELFT
22.Biir9wal (M.v.J.kerk) Zirk^) Johan Rebergen

23.P-terrein Kruisstraat 1 Amiima'*) J j
24.Beestenmarkt (Koe) Kouwe Kermis (doorlopend)

25.Beestenmarkt (B Beer) K'vViksilver Chamade Soepsisters Albédo

-O

N

*) Vertrekpunt van animatie of parade
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Waarom Apc7ucr& zich in onze tenten laten lekken
De Mooi Weer Spelen hebben dit jaar als thema 'Blaffen naar de Maan'.
Dat heeft veel, 20 niet alles te maken met opkomende gekte. Wij maken er
geen geheim van dat dit thema ons is ingefluisterd door de 'Lunatic
Society of Delft'. Het moest er een keer van komen want het festival is in
zijn diepste wezen zelf een uiting van gekte, ik zal proberen deze stelling
toe te lichten beseffend mij hiermee op glad en flinterdun ijs te begeven.

Het festival steunt op een ideaal en drie pijlers. Het ideaal is in Delft een
straattheaterfestival neerzetten dat de onderste straatsteen doet boven

komen. Kortom dat klinkt als een klok. Dat de Delftenaar een fantastisch

feest oplevert en onze mooie stad even goed neerzet op de culturele kaart
van Nederland, wat heet. van Europa. Dat is minder grootspraak dan u
denkt. De bekende Europese straattheaterartiest kent Delft, kent ons
festival. En hij komt er graag. Maar dan moet er voor hem/haar natuurlijk
wel wat te verdienen zijn.

Dat brengt ons bij de drie pijlers: theater, geld en een een groep gekken die
zich uit pure liefhebberij willen inzetten om 20'n festival mogelijk te maken.
Alle drie zijn onmisbaar. Op deze plaats beperken wij ons nu even tot de
factor geld, meer in hel bijzonder de bedrijven en instellingen die ons ook
dit jaar weer sponsoren.. Zij laten zich met een glimlach onze tent in lokken.
Die tent, of beter tenten, staan dit jaar opgesteld op de binnenplaats van
het Depot van het Legermuseum: het Paggodia del'Arte. Het speciale
programma dat daar op zaterdagmiddag 13 juni is geprogrammeerd is
overigens ook voor individuele sponsors toegankelijk. Kaarten zijn te koop
bij Het Kaartenhuis aan het H.Geestkerkhof.

Wij wensen alle sponsors die ons Pagodenpark bezoeken een fantastische^
middag toe. Verdiend, want zij vormen een van de drie pijlers waarop het
festival is gebaseerd.

Heel veel dank.

Mede namens de Lunatic Society of Delft,
Gertjan Oldeman

FESTD

CombilUerk

Delft Kennisstad

Kunst &]
Meer Waarde

EnergieoetHand

apart

Nieuwe

bank

nodig?

VSB»BANK

VSB. Daar kom je verder mee.

VSB Bankkantoren in Deiri:

Hof van Dclftlaan S71-», iclcroon (()!.'>) 21 25 64!

Papsouwseiaan liy.lelefoon ({)15)26 18691
Zuiderslraat 174a. telefoon (015) 21 33 596

SS Elsag Bailey
Process Automation

Elsag Bailey Hartmann & Braun Delft
PROCESAUTOMATiSERING

INSTRUMENTATIE

ANALYSEMEETTECHNIEK

RE"
SETtC

OKicieel dealer
van o.a.

comPAa

VOOR OP MAAT
GESNEDEN VOORSTELLEN

OP HET GEBIED VAN

COMPUTERS
PRINTERS • SOPrWARE

NETWERKEN & INSTALLATIE

SUPPLIESUiT
VOORRAAD LEVERBAAR

Eigen service- en
technische dienst

Bot voor vakkundig advies

015-26212 22

Minervaweg 14-16
2B24 BZ Delft

winkeliersvereniging

I m

a Een goed advies begint met
— een goed gesprek.

Als iindt'rni;nii.T nccnit u bcslissinycn op hasis van gedegen

intormalie ut' deskundig advies. Bijvutirhecid advies van Morct

ctiis} oi miing iiis i iiiiMmiiiRieei-eLi>iiuiitiM.iie/useii gaai. ~ jj

Maak eens kennis mei deze vtmraiinsiaande organisaiie op het

gebied van aeeinintilncy. belaslingadvies en management consultancy.
lïtHir een kosielmis oriénierend gesprek »if door hel aanvragen van
hei gratis maandelijkse informaiiehullelin Memorel. Een iclufixintic
naar hel ondersuiande adres is votd»x;nde.

Kalljcslaa'i-J^. uIcIimhi Zift J-'Art
WllVili l'lihurri dn. .M.C (Atiiiiini H/l.

dn. i:.R. iKdi'i'ililf il'iiic. mr. /?.•!. (rtm/J l'ifik

ëüMoret Ernst&\t>UNC

mooi

e

P'

Druk.Tan Heek, Pluympot i. Delft ̂ 21^2981

KALIBRA

Marktgericht
in meettechniek

KALIBRA NEDERLAND B V

■ PO.STBUS 2S3 ■ 2600 AG DELFT ■ KALFJESLAAN 66 ■ 2623 AJ DELFT ■
. ■ TEL 0152780111 ü FAX 015 2572728 ■

NKO ERKEND ONDER NR K 088 ■ KAMER VAN KOOPHANDEL DELFT NR 23701

De buurman
Van buurmannen wordt we! gezegd dal ze

altijd klaarstaan om te helpen. Nou. dat klopt.
Neem nou De bank. Gewoon bij u om de hoek.

En u kunt mei vragen of speciale wensen altijd

even binnenlopen. Want daar zijn we buren voor.

■1 ABN-AMRO De bank

The Printer

ENERGIE EN SERVICE:
DAG IN, DAG UIT.

iabrique graphique
info@fabrlque.nl & 015 212605S

Doe-het-zelf kopieën
Inbinden

Full Colour Mousepads
Plastificeren

Kleurenlaserprinfs
Bouwtekeningen

Kleurkopieën vanaf 50 cent

7 DAGEN PER WEEK OPEN
ASVEST24 DELFT

TEL. (015)213 39 94

Dataloggers & sensoren
voor de wote/wereld
Van Essen Instruments ontwikkelt en produceert
instrumenten voor hel 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 / i

& kabels ^
Vin Essen Instruments bv Westlandseweg 7 262* .kA Dellt
Tel. {015)2625625 F« (015)2565175
Email ciien®euronet.nl InternM Mtp://wwwv.irwen rom

Energie Delfland N.V,
Energieweg 20 - Deifi
Teletoon(0l5) 251 41 31
Telefax (015)262 1985

Energie Delfl.ind leven het: gas, elektriciteit
cn water. Plus alles wat daarbij hoort. Zoals een
deskundig advies en attente scn-ice. Kortom, de
zekerheid dat wij ons best doen continu kw.iiitcit
te ievercn. 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.

///m W
notwork support

Problemen met uw
informatievoorziening?

Bei Artefact!
Dè regisseurs van informatiesystemen.

T SQLdatabase oplossingen
Groupware applicaties

"7 Intranet en extranet toepassingen
y ISOSOOO ondersteunende kwallteitssoftware
"7 Networhsupport en systeembeheer

krtefact NêSSauiaan 2s. 2628GHDei1l. Te! 0i5-26li'532
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Dichteró Blajjjjen naar de Maan
Haastheater speelt 20 x Armando

Mensenpraat: Onbeduidende gesprekken om stilte te doorbreken

We bevinden ons in een restaurant. Het serverend personeel en wat
muzikanten zijn in afwachting van de komst van een groot gezelschap.
Hun dialogen vullen de ruimte om de stilte wat te breken; onschuldige en
soms geheimzinnige woorden zonder gevolg of vervolg. De taal als strohalm
om de stilte te overwinnen. Dat is ongeveer wat de toeschouwer zondag
middag op het Doelenplein krijgt voorgeschoteld: pure mensenpraat.
En de rest natuurlijk.
Haastheater uit Amsterdam heeft dit muzikale straattoneelstuk gebaseerd op zo'n 20 scenes uit het
werk van schrijver, dichter, muzikant en beeldend kunstenaar Armando. De dialogen komen uit zijn
boek 'Mensenpraat' (1994) en bevatten zijn favoriete soort tweegesprekken: "onbeduidende dialogen",
naar de volstrekt nodeloze mededelingen, naar de taal der vertwijfeling, naar de taal als strohalm om
de angst te ovem/innen. De angst voor de stilte. De monologen in deze voorstelling - schrijnende
beschouwingen over de wil der dingen en de wildernis van het dagelijks leven - zijn gebaseerd op
Armando's bundel 'Voorvallen in de Wildernis' uit 1994. En wild gaat het er deze middag zeker aan toe!
Regie: Maarten Lok, Compositie: Hans Hasebos, Productie: Eva Schneider.
Twee voorstellingen op zondagmiddag op het Doelenplein achter de Plataan.

'Lustig Ine.' brengt Fin de Siècle dansend dichterbij0 Absurdisme en hermetisme zijn de sleutelwoorden van het optreden van het
muzikale schrijverscollectief 'Lustig Ine.' dat op zondagmiddag in de Doelentuin
een totaalprogramma brengt. Hun muziek en teksten vormen een organisch geheel,
dat uiteindelijk naadloos overloopt van een massaal dansfeest voor iedereen in een
massale dans naar de maan. Schrijver/perform'erHarmen Lustig schept daarmee,
begeleid door muzikanten en dj's, een hoogstandje aan literatuur-theater. De voor
stelling van 'Lustig Ine' bevat o.a. house,\lassieke muziek, filmmuziek, theater en
literatuur. De invloeden in het optreden zijn talrijk en dat resulteert in een afwisse
lende voorstelling. Hierin wordt een beeld geschetst van het leven in het fin de Siè
cle: de sfeer is er donker, de humor zwart, maar in de verte gloort best wel hoop.
Voorstellingen: zondagmiddag 14.00 en 16.00 uur in de Doelentuin

Dichterstestival rond Vrouw Juttenland en Doelenplein

Het Doelenplein en Vrouw Juttenland vormen dit jaar het literaire brandpunt van de Mooi Weer Spelen
1998. Op zaterdagmiddag staat geen uitgebreid straattheateraanbod geprogammeerd - er zijn wel
optredens van Schaul Pifer en Utopium - maar de oostzijde van het Vrouw Juttenland wordt ter hoogte
van VJ22 speciaal voor ons omgetoverd tot een modern Delfts Mont-Martre. Hier zullen verschillende
vormen van kunst hun smeltkroes vinden. Op zondagmiddag zijn absurdisme en hermetisme de sleutel
woorden wanneer in de Doelentuin en achter de Plataan optredens plaatsvinden van het
Haastheater en Lustig Ine., y

Petit'Montmartre: paprikakunstwerk en scholierenkunst

Op deze maanbleke zaterdagmiddag zullen portretschilders, beeldhouwers en muzikanten prematuur
blaffen naar de maan. Kunstenaar Cor Huisdam zal aan het Vrouw Juttenland een paprikakunstwerk
scheppen en er is speciale inbreng van Delftse middelbare scholieren. Zij krijgen de opdracht tot het
maken van een aantal 'graffity" kunstwerken op doeken over de gracht. Zowel de paprika's als de
graffiti-kunst zullen dit weekend de gracht blijvend versieren.

Lunapark: Maanlandschap veer kinderen

Kaat oe zittez, dankoewel!

Smoelwerk introduceert zit-zones

en staanplaatsen
Succes heeft twee kanten. Er komen

steeds meer mensen kijken naar de
Mooi Weer Spelen. Dat is geweldig!
Maar steeds vaker horen we de klacht

dat mensen te weinig kunnen zien. Dat
is iets minder geweldig. Daar gaan we
dit jaar dus - samen met theatergroep
Smoelwerk - eens even wat aan doen!

Daarom vragen wij aan het publiek om
dit jaar ook eens even "gek" te doen.
Op voorspraak van The Delft Lunatic
Society roepen Hielke Ploeg en Robert
Schmitz - de 2 Rijswijkse smoelen die
vorig jaar een hele ploeg jeugdige
programmaverkopers trainden - ieder
een op om gehoor te geven aan de
aanwijzingen van vers getrainde gast
heren en gastvrouwen. Die krijgen een
mooi touw mee. Voor het maken van

een zit-zone en een sta-zone, wel te

13.00 uur Doelenplein, 15.00 uur
krater NL, 16.30 uur krater NL

Nomad is al eens eerder op ons
straattheaterfestival geweest. Alleen'.

Nu komt-ie samen met Alfonso Aguiar,
een beroemde poppenspeler uit Brazi
lië. Ze treden op met Juvenal, een
enorme reuzenpop die loopt, danst,
zingt en verhalen laat vertellen door
kleine poppenvriendjes. Als het mooi
weer is komen we ook nog hun
kameel Muite tegen. Maar wel oppas
sen, want die is behoorlijk eigenwijs!

verstaan. De rest moet u zelf doen. Hoe? u ^ 1
Gewoon even "gek" doen en gaan zitten
voor het touw of.gaan staan achter het I r
touw. Bang voor een vieze broek? Neem gewoon even een
plastic zak mee! Wilt u als host ook meehelpen om het zicht
op Delft te verbeteren? Bel Hielke Ploeg op 070-3992277.

Gerard Pillen: Bloem

Kllmvoorsteliing:
14.00 uur krater USA,

16.00 uur krater USA

Gerard Pillen geeft nooit op.
Deze dromerige acrobaat maakt
de gekste sprongen en klimt van
boven naar beneden - of anders

om - om zijn doel te bereiken.
Hij verbouwt er zelfs zijn hele
huis voor! Waarvoor? Nou, ge
woon, om een bloem te water te

geven. En geloof ons maar, het is
echt geen gewone bloem. Een
mooie voorstelling met muziek.

Lunapark biedt kinderen paradijs op de maan

"In de maneschijn, In de maneschijn, (
klom ik op een trapje naar het raamkozijn" t

Gratis prcefjrit onder leiding ^
van maanmannetjes -

Best wel een bekend kinderliedje. <
Maneschijn. Ook wel een ver- f g 1
trouwd thema, misschien. Voor 1

kinderen met een flinke hang naar <
avontuur wordt "maneschijn" op c
zondagmiddag 14 juni in ieder geval zichtbaar
en tastbaar in de straten van Delft. Daarvoor

ondergaan de Burgwal en Brabantse Turfmarkt
een complete metamorfose. Een bijzonder
maanlicht zorgt voor een gigantisch maan- |i
landschap • een echt Lunapark, dus - op dit c
kleine stukje openluchttheater van Delft. Die
grote gele maankukel staat als een grote wel-
komstmat afgedrukt op die twee Delftse stra-
ten. Alle kinderen kunnen er gewichtsloos rei- ^
zen van de ene naar de andere krater. Zo voelt

het echt net alsof je op de maan bent!. De
meeste kraters hebben een doorsnede van t

ongeveer zeven aardse meters en ze zijn spe- n
ciaal ontworpen voor de kinderen. Die kunnen e
erin zitten tenA/ijl ouders erom heen kunnen g
staan. De kraters kun je herkennen aan de d
vlag die erop staat. Ir

O

le

lipodrigo. Er treedt een vrouwelijke clown
op - ze heet GrindI - en Nomad Theater komt
samen met reuzenpoppenspeler Mamulengo
uit Brazilië. De kinderen van Jeugdtheater-
school de Vrije Akademie hebben heel veel
stukken ingestudeerd. Die gaan allemaal over
de maan. En er is ook een raket gebouwd.
Theatergroep de Muzen werkt daar met heel
bijzondere poppen. De poppen blijven tussen
de voorstellingen gewoon staan. Maar pas wel
op! Ze kunnen tot leven komen! <-

Gewichtsloosheid troet
kinderlunapark

Veel maanartiesten
verwacht in

ywfe het Lunapark
Hier en daar in het Lunapark -
maar ook elders in de historische

binnenstad van Delft - rijdt een
vreemd wagentje rond. Het is het maanland
schapwagentje van de vrolijke theatergroep

dereen en alles kan maanziek worden door

de extra maneschijn tijdens het kinderstraatfes-
tival. Het is daarom maar goed dat
de ouders mee mogen met de

JL kinderen. Maar pas wel op! Want
vooral als je maanbanaantjes eet,

^  loop je kans om goed ziek te wor
den. Die banaantjes kun je plukken

terwijl je op de trampoline springt. Je bent dan
net zo gewichtsloos als op de maan. En als-je
echt een beetje maangek bent, dan kun je
gaan bungy-jumpen in speciale superbroeken
die aan elastiek hangen.
In het Lunapark is trouwens heel veel maan-
speelgoed te vinden in een paar kleinere kra
ters. Daar liggen skippyballen, springstokken
en fietsen, zo lijkt het net alsof je op een
maanvoertuig rijdt. En als je boft dan kom je
echte maanmannetjes tegen. Met indrukwek
kende zuurstofslangen, rare hoofden en gekke
kleding. Vraag ze maar om een proefrit! Tot
zondagmiddag, ennne... veel plezier op de
maan! Het Lunapark is open van 13.00 tot
17.00 uur. Toegang gratis!

Kinderen Jeugdtheaterschool VAK breken tcneelrecord in Lunapark

Weer Spelen weekend een record: maar liefst 12(!) voorstellingen zijn er te zien in het Lunapark
op de Brabantse Turfmarkt. En alle voorstellingen gaan - natuurlijk - over de maan. Hier zijn de
voorstellingen:
De Maangeest: Buitenaardse wezens landen op de maan, maar deze groene mannetjes zijn niet
alleen! Pas maar op, want de maangeest slaat heel hard toe! (Krater NL tussen 13.00 en 14.30 uur)
Prinses Bes: Een boze koningin houdt een prinses gevangen op de maan. Richard de Twaalfde,
de held der helden, brengt hier gelukkig redding. (Krater NL tussen 13.00 uur en 14.45 uur)
Mensen op de maan: We gaan even kennismaken met wat gekke typetjes van de maan.
Wat dacht je van de moonladies, of van mister misterioso? En er komen ook wat house-meiden
en andere onderzoekers langs. Die verkennen de maan en beleven er natuurlijk de gekste maan-
avonturen. (krater Rusland en krater NL tussen 14.15 en 15.45 uur)
Sterren van de hemel: Een fiks aantal mini-sterren speelt de sterren van de hemel. Waar kan
dat beter dan... op de maan?
Regie: Kees Thieien, Mario van Lier, Gisèle Noordzij, Liesbeth Leeuwis.

Vrije Akademie speelt ook in het stadhuis

De VAK-kinderen spelen vanaf 5 juni ook nog andere voorstellingen. In het Delfts stadhuis draait:
"Liefde zuigt", een-theatrale tocht door het stadhuis met verrassende zang en dans. Hjdens ons
festivalweekend zijn er steeds twee middag- en avondvoorstellingen. Toegang ƒ 10,=

Doorlopende expositie 13.00 uur krater Delft

La Musagetes Solo is een tentoonstelling van beeldende kunst op
straat. Maar let op! In een oogwenk kan één van de figuren tot leven
komen. De figuren komen uit een oud verhaal: de mythe van de 9
begeleidsters van Apolloon, die kunst en wetenschap beschermen.
En dat doet beeldend theatergroep De Muzen eigenlijk ook. Onder
het motto "wel poppen, geen kast".

13.00-13.30 13.30 -14^ 114.00 ■ 14.30 14.30 -15.00 ] 15.00 -15.30 | 15.30 ■ 16.00 16.00 -16.30 16.30 • 17.1
~ ~ ' Jeuödtheatefschool 14.50Jeugdtheaterschool i J r '

17.00-17.30

In stadhuis ■ , {Jeugdtheaterschool [ 14.50 Jeugdtheaterschool | ;

Brabantse Turfmarkt

- Lunapark Krater NL Jeugdtheaterschool : De Maangeest en Prinses Bes - Mamulengo
Brabantse Turfmarkt , \;VIVIensen

,^iünapark Krater USA Srindi - ijSérard Pillen ' y \ Jop;maan,, -Xs:,;;-
Brabantse Turfmarkt Mensen

• Lunapark Krater RUS Gusta') Theater 01 op maan Theater O!
Brabantse Turfmarkt;:
'- Lunapark Krater Delft De Myzëri (doorlopende expositie). ^ ^
Brabantse Turfmarkt

- Lunapark Krater V Grimeren en Tatouages Han v.d. Wouden (doorlopend)

Let op: in stadhuis 2 extra voorstellingen van de Jeugdtheaterschool: om 19.30 en 20.20 uur

Mamulengo

1 Gérard Pillen
Mensen

op maan



Straat e&tivaleater

stichting VSB
Den Haag en Omstreken

■■mm': \ t

Slimme Ondernemers
ebruiken on$ verstand.

De kracht van kennis, üj^

iSt ra at j««isisïf r-

Het VSB Fonds Den Haag en Omstreken geeft
steun oon projecten van algemeen maatschap
pelijk belang met een sociale, culturele of edu
catieve strekking. Om in aanmerking te komen
voor financiële steun kunt u een schriftelijk
verzoek indienen, voorzien van uitgebreide
informatie en documentatie. Verzoeken om
ondersteuning moeten bestemd zijn voor een
concreet, benoembaar project.

Daarnaast verwachten wij:

- een overzichtelijke begroting
- het loatst verschenen jaarverslag
- statuten

• een uittreksel van de Kamer van Koophandel

Voor meer informatie kunt u zich richten tof:

Stichting VSB Fonds Den Haag en Omstreken
Mevrouw C.D. van der Valk, directeur
Postbus 895

2501 CW Den Haag

i ^6^ -\e^

De Mooi Weer Spelen 1998 waren
niet mogelijk geweest zonder de inzet
van alle vrijwilligers en de bijdragen
van onderstaande bedrijven en in
stellingen.

A&P Supermarkt
ABN Amro

Adecco Personeelsdiensten
Albert Heijn (Brab. Turfm.)
Albert Nolten Schoenen
ftnjerfonds
Artefact
Assurantiënkantoor De Bruin
AYK Sun Center

Bakkerij Bierhuizen
Banketbakkerij Van leeuwen
Banketbakkerij De Diamanten Ring
Barry Visser Holding
Being There
Beestenmarkt, horeca
Bertels, Koos Groente
BFI Afvalverwerkingstechniek
Bloem Bloem
De Boekelier
Boekhandel De Omslag
Boekhandel Huyzer
Bokhoven Van, IJssalon
Bokhoven Van, Transport
Boomkens Groenten
Brand Bier
Brasserie Blanc
Brasserie Oranje Boven
Brasserie Rumours

Café de Joffer
Café De Oude Jan
Café de V
Café de Wijnhaven
Café Locus Publicus
Café Marktzicht
Café Tango

Café-restaurant Willem van Oranje
Cees Vos Marcel Kappers
C'est Bon, notenshop
Crazy Diamond
Crew Adventure Store

Dansschool Wesseling
Délifrance
Delft, Gemeente
Delft, Gemeentelijke Diensten
Delft Kennisstad
Delfts Meisjeshuis
De Deugsaeme Waer
De Kleine Uitspanning
De Koornbeurs

De Straat Milieu-adviseurs
Dinn/s Supermarkt
Dish Hotel
Dols Muziekhandel
Drogisterij De Salamander
Druk. Tan Heek

Eetcafé 't Boterhuis
Elsbach & Bailey
Emmerik, Van
Energiebedrijf Delfland
Erwich Zielstra
Evenementenbureau'Delft
Van Essen Instruments

Het Etablissement

Fabrique Graphique
Festo

Foto van de Reyken

Galerie Lous Martin
Galery VJ 22
Gemeente Delft
Goudappel Schilders
Grand Café De' Sjees
Grand Café Verderop
Grand Diner Café 't Boterhuis
Grieks restaurant El Greco
Grieks restaurant Olympia

Hellebrekers, wijnhandel
Holland International
Firma Hoogstraten
Hotel de Plataan

Hotel Juliana
Hotel Leeuwenbrug
Hubo

Hugo de Groot Pannekoekhuisje

ING bank

Jacques & Verkade Delicatesse
J&F Graphics

Kalibra

Keja van Valen
Klats publiciteit
Knus Botenhuis
Kookwinkel 't Pauwtje
Van Koppen-Holland House
Kortjakje, Het Kaartenhuis

Lee, Van der, Transport
Leeuw Optiek, Van De
Leonidas

Lumen

Luna (cocktailbar)

Mallemok De
Mariey Mode
Marle/s Woondecoratie
McDonalds Hamburgerrestaurant
Moret Ernst & Young
Multec

Multifoon

Museumhotel

Music Forever

Okido KindenArinkel

Part Apart
Perfect Sound

Pet Needs

Pizza Donatello

Plexus 't Platenmanneke

Poort van Delft,
Belangenvereniging
Post Verhuur

Provincie Zuid-Holland
PTT Telecom

Radio Energy Delft
Radio West

Reset

Restaurant Chez Vincent
Restaurant L'Escalier

Restaurant La Fontanella, Italiaans
Rederij Brand
Rust Drankenhandel

S&M Shoes

Shell Nederland
Silfhout Van, makelaardij
Slagerij Valkenburg
Sounds
Speakers
Speel & Leer
Speldorado
Stadskoffiehuis

Stads Pannekoekenhuis

Start Uitzendbureau
Steendam Modes
Stromboii, pizzeria
Sunrise Pub

Terra Aardewerk

Textilis Woondecoratie
The Body Shop
The Printer

The Way In
TNO

Tonino Juweliers

Toussaint

Trompper Opticiens
TV West

Unit Sound
Uit de Kunst

Velvet Music

Vergulde Pauw, De
Voldersvier
Verbeek Verf

Versteegh Vrijetijdskleding
Visbanken

VSB Fonds
Van Waay en Soetekauw Mode

West Amp/lmprove
Wiener Konditorei
Wilmer en Zonen sigaren
Wines en Whiskies
Winkeliersvereniging De Klis
Winkeliersvereniging In De Stede
Woudenberg Juwelier

Zwaard, ijzerwaren

Cclctcn
Een uigave onder auspiciën
van de Stichting Straaitheater-
festivai Deift
Postbus 3119,2601 DC DeHt
015-214 37 46

internet:

www.mooiweenspeien.ni

Tekst: O 1998 Rob de Roo
Vormgeving: Kiats pubiicHeK
en Fabrique Graphique
iiiustratie en ontwerp voor
pagina: Marieke de Roo en
Paui Roos, Fabrique Graphique

De Stichting Straattheater-
festhrai Delft steH zich niet

aansprakelijk voor eventuele
schade als gevolg van fouten In
deze programmakrant. Over
name van teksten is toegestaan
mits de bron wordt vermeid.




