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Klaphek

Het Boelenspark in Volendam is op
Hemelvaartsdag weer de locatie
voor het Klaphekfestival. Tussen 11
en 22 uur spelen elf bands uit
Edam en Volendam, o.a. Blue Vel-
vet, B-six, Vast Countenance, Brand
Needles, Roundhouse en Koek &
The Pack. Van 12 tot 16 uur ook een
kinderprogramma. Vrij entree. De
afterparty start 20.30 uur in PX.

Willy DeVille 

Zanger en gitarist Jimmy Sterman
en zijn band brengen zaterdag 7
mei een ’Hommage to Willy DeVil-
le’. Ze spelen een selectie uit het
omvangrijke repertoire van de in
2009 overleden zanger Willy DeVil-
le. Het optreden begint om 21 uur
in poppodium P3, Purmersteenweg
17, Purmerend. Entree €17, voorver-
koop €15 (www.p3purmerend.nl). 

Frits Lambrechts

Acteur en zanger Frits Lambrechts
zingt zaterdag 7 mei in Landsmeer.
In zijn liedjes programma ’Frits
laten we lastig zijn’ maakt hij een
comeback als zanger. Hij laat klas-
siekers en nieuw materiaal horen
m.m.v. Elsbeth Vernout en een
ensemble. Aanvang 20.15 uur in het
Dorpshuis aan Calkoenstraat 27.
Reserveren: 020-4823885.

M
uziek 

Frits Lambrechts. ARCHIEFFOTO 

MUZIEK

Donderdag 5 mei 

Bevrijdingspop
Ilpendam, Dorpsplein, 15.30-22
uur. Met o.a. 80Procent, Zero-
Twenty, Lakehouse Special en
Wrldbeat (www.bevrijdingspop-
ilpendam.nl). 
Hollands
Monnickendam, Haven bij De
Koperen Vis, vanaf 15 uur. NL mu-
ziekevenement.
Bevrijdingspop
Purmerend, Koemarkt, 14-22 uur.
Met bands A Few Dutch and a
Welshman, Roodhuis, Eleven20one
en Billy Maluw.
Klaphek
Volendam, Boelenspark, 11-22 uur.
3e Klaphekfestival.
The Fifties
Zuidoostbeemster, Buurthuis,
Middenpad 2, 13.30 uur. Band The
Fifties met covers en eigen werk.

Vrijdag 6 mei 

Jazzcafé 
Middenbeemster, Onder de Lin-
den, Middenweg 150, 20.30 uur.
Laatste Jazzcafé in de huidige
opzet, met optredens van groepen
en musici uit de afgelopen jaren. 

Zaterdag 7 mei

First
De Rijp, De Oude Herberg, Rechte-
straat 6, 20.30 uur. Optreden van
de Zaanse indiepopband First.
Frits Lambrechts
Landsmeer, Dorpshuis, 20.15 uur.
Liedjes door Frits Lambrechts.
Willy DeVille
Purmerend, P3, 21 uur. Concert
’Hommage to Willy DeVille’.

Zondag 8 mei

Blue Velvet
Edam, De Harmonie, Voorhaven
92, 17 uur. Band Blue Velvet.

THEATER

Vrijdag 6 mei

Dolfje
Purmerend, De Purmaryn, Waag-
plein 1, 14 uur. Familiemusical
’Dolfje Weerwolfje’ voor 6+. 

Zaterdag 7 mei

Dans 
Purmerend, De Verbeelding, Pur-
mersteenweg 17, 20.30 uur. Dans-
voorstelling ’Infant’. 
Olieworstelaar
Purmerend, De Purmaryn, 20.15
uur. Erik van Muiswinkel met zijn
programma ’De Olieworstelaar’.

Dinsdag 10 mei 

Thriller
Purmerend, De Purmaryn, 20.15
uur. Thriller ’Hartstocht’.

Woensdag 11 mei

Rapunzel
Purmerend, De Purmaryn, 15.30
uur. Familiemusical ’Rapunzel’.
Leeftijd 4+. 
Van der Vlugt
Purmerend, De Purmaryn, 20.30
uur. Concertvertelling ’De drievin-
gerige luiaard’ door familie Van
der Vlugt.

U
itagenda

Soms wil je iets bijzonders of
groots dat in de fabriek moet ge-
beuren. Dat kan dan. Het is een
interessante mix van kapitalistisch
denken en communistische princi-
pes. Ik moet mijn porseleinen
tegels vooraf betalen, omdat de
kans aanwezig is dat die door mijn
bewerkingen de oven niet overle-
ven. Maar tegelijk is er een ge-
meenschappelijke oven die in prin-
cipe voor iedereen te gebruiken is,
zolang je maar voor drie uur ’s

Wil van Blokland voelde zich op
dat moment even kwetsbaar en
verlaten. ,,Ik dacht, ik word ont-
voerd.’’ Maar het kwam allemaal
goed en het penibele moment
bleek het begin van een ontdek-
kingsreis die het werk van de
Beemster keramiste blijvend heeft
beïnvloed.
Ze was gewend om met klei te
werken en ’haar droom’ was om
naar China te gaan om daar te
ontdekken hoe het maken en be-
werken van porselein werkt. Dus
kwam ze terecht in Jingdezhen, de
porseleinhoofdstad van China, en
daarmee misschien ook wel van de
wereld. ,,Er is daar een traditie van
eeuwen. De technieken zijn zo
anders dan dat ik gewend was en je
leert er werken met traditionele
glazuren. De schaal is enorm: van
de anderhalf miljoen mensen in de
stad werkt bijna zeventig procent
in de porseleinindustrie. Elke
rijstkom met van die transparante
vlekjes, gebruikt over de hele we-
reld, komt daar vandaan’’, zegt Van

Blokland. ,,Het proces is daar meer
dan industrieel, het is een soort
mensenmachine. Voor elke bewer-
king, elke penseelstreek of spons-
veeg is er een aparte functionaris.’’
Om in die mensenmachine een
plek te vinden voor haar artistieke
werk, noemt Van Blokland een
uitdaging. Ze is echter niet de
enige westerse kunstenaar voor wie
de porseleinstad. ,,Er is daar een
groep van zo’n vijftig kunstenaars,
met eigen ateliers en werkplekken.

middags aanlevert wat er gebakken
moet worden.’’
Het is soms lastig om haar autono-
me ideeën uit te leggen aan de
lokale vakmensen. Van Blokland:
,,Ze begrijpen het vaak niet. Dan
wil ik een grote porseleinen tegel
met rafelige randen, maar dan kom
ik hem ophalen en zijn ze helemaal
trots dat ze die tegel voor mij net-
jes recht hebben afgesneden. Maar
dat wilde ik juist niet!’’
Ze exposeert haar werk door het
hele land; de agenda loopt voor dit
jaar ook alweer behoorlijk vol.
Maar morgen is haar atelier in het
markant klooster in Westbeemster
geopend voor publiek. 

Coen Polack

Chinees
avontuur in
porselein

Under The Skin. (21 x 33 x 2 cm) FOTO’S WIL VAN BLOKLAND

Daar stond ze dan. In haar
eentje op een Chinese

luchthaven waar ze nog nooit
eerder was geweest. Haar contact
was haar vergeten te laten ophalen.

B eeldende kunst

Werk van Wil van Blokland is morgen tijdens de
Open Dag Beemster te zien in haar atelier aan de
Jisperweg 53a in Westbeemster.

Set In Porcelain. (28 cm hoog)

Van Blokland aan het werk in Jingdezhen.

advertentie

advertentie

Fotograaf Dennis A-Tjak (Mid-
denweg 146, Middenbeemster),
keramisch vormgever Inga Be-
c�ka (Jisperweg 123, Westbeem-
ster), multidisciplinair beeldend
kunstenaar Piep van Sante (Rij-
perweg 75a, Middenbeemster),
schilder Rogier Oversteegen
(Leeghwaterstraat 28, Midden-
beemster) en monumentaal
keramiste Wil van Blokland
(Jisperweg 53a, Middenbeem-
ster, zie hiernaast) willen met
Kunstkwadraat nieuwe manie-
ren ontwikkelen om hun kunst
onder de aandacht van het pu-
bliek te brengen. Daarbij denken
ze bijvoorbeeld aan groepsten-
toonstellingen, maar ook aan
manifestaties in de buitenlucht. 

Werk van Rogier Oversteegen

Voorproef van Kunstkwadraat
tijdens Open Dag Beemster

Werk van Dennis A-Tjak

O pen
dag

Tijdens de Open Dag
Beemster op donderdag 5
mei zijn kunstenaarsate-
liers, bedrijven en boerde-
rijen geopend voor het
publiek. 84 deelnemers
op 67 locaties, van 10 tot
16 uur. Programma’s zijn
op verschillende plekken
te koop voor 1 euro. 

Cultuur in Purmerend

Laatste kaarten

Kinderprijs € 16,50/€ 14,00

Inleiding 19.15 uur € 3,00

dinsdag
17|05 ook
13.30 u.

Laatste kaarten

Theater De Purmaryn (depurmaryn.nl)
Reserveren: di t/m za 10.30 - 15.30 en een uur voor aanvang van een voorstelling.

Purmerends Museum (purmerendsmuseum.nl)
01|05 31|10 di t/m vr 10.00 - 16.00 u. za, zo en feest. 13.00 - 17.00 u. 01|11 30|04 di t/m vr 13.00 - 16.00 u.

Museum Waterland (museumwaterland.nl)
Geopend: di t/m zo 12.00-17.00 uur. Toegang € 2,50 www.museumwaterland.nl

Pop- & Cultuurpodium P3
voor info: www.p3purmerend.nl Tickets via de website, Primera en de P3 kassa

Filmhuis Purmerend (filmhuispurmerend.nl)

Toegangsprijs: € 7,00 (Vrienden/CJP € 5,50 ) zondagmiddag € 5,50. res: www.filmhuispurmerend.nl

Theater De Verbeelding (theaterdeverbeelding.nl)
Toegangsprijs: € 13,00 (Vriendenpas/CJP/Pas 65 € 11,00 )

Bibliotheek Waterland (bibliotheekwaterland.nl)
voor openingstijden en reservering www.bibliotheekwaterland.nl

Ben Sombogaart NL/2016

Knielen op een bed violen
Drama 9

za 14|05
di 17|05
20.30 u

BoekStart Babysoos
Voorlezen aan baby’s, kan dat? Baby’s kunnen meer dan je denkt.
Al vanaf de eerste dag luistert je baby naar je stem.

za 07|05
10.30-11.30 u
Toegang vrij

Theaterconcert

The Doors in concert
Celebration

vr 13|05
20.15 u

€ 22,50/€ 20,00

Dans

Joeri Dubbe
Infant

za 07|05

20.30 u

Martin Zandvliet DEN/D/2015

Land of mine
Historisch/Drama 12

vr 06|05
di 10|05
20.30 u

Patrick Raats NL/2015

Woezel en Pip op zoek naar de sloddervos
Jeugd/Animatie AL

zo 15|05

13.30 u

Café

Muziekcafé
Een gezellige muzikale avond in de foyer van P3.

do 19|05
20.00 u
GRATIS

Tentoonstelling

Symbolen in de collectie
De collectie bevat allerlei stukken waarin of waarop symboliek een rol speelt.

06|05
t/m 18|09

Tentoonstelling aansluitend op herdenking watersnoodramp 1916

Fons Brasser, Luuk Kramer, Nicole Segers
Foto’s van civiel-technische kunstwerken

t/m 08|05

museumzaal

Expositie

Kollektie Waterland
Schilderkunst uit de vaste collectie

t/m 08|05

entresol

Lenen

Kunstuitleen
Uit de collectie van de kunstuitleen: water, land en dijken

t/m 08|05

entreezaal

Voorlezen op woensdagmiddag
Iedere woensdagmiddag kunnen kinderen van
3 t/m 6 jaar lekker aanschuiven bij het voorlezen.

wo 11|05
15.30-16.00 u
Toegang vrij

Toneel

Hartstocht, een thriller
Met Oda Spelbos, Vincent Croiset e.a.

di 10|05
20.15 u

€ 26,50/€ 23,00

Kindervoorstelling 4+

Rapunzel de Musical
Na de voorstelling een prinsen en prinsessenbal. Kom verkleed!

wo 11|05
15.30 u

€ 19,00/€ 16,50

Muziektheater

Van der Vlught & Co
De drievingerige luiaard

wo 11|05
20.30 u

€ 19,50

Cabaret

Erik van Muiswinkel
De Olieworstelaar

za 07|05
20.15 u

€ 22,00/€ 19,00

Show

Het groot niet te vermijden
Shave, Rattle and Roll

za 14|05
20.15 u

€ 25,00/€ 22,00

Kindervoorstelling 6+

Dolfje Weerwolfje
Naar het boek van Paul van Loon

vr 06|05
14.00 u

€ 19,00/€ 16,50

Theaterconcert

Jenny Arean & Marijn Brouwers (try-out)
Jenny en Marijn zingen. En hoe!

do 12|05
20.15 u

€ 21,50/€ 19,00

Tabletcafé Purmerend
Kom ook voor handige tips en trucs om alles uit je tablet,
e-reader en smartphone te halen!

vr 06|05
14.00-16.00 u
Toegang vrij

Apichatpong Weerasethakul THAI/2015

Cemetery of splendour
Drama AL

vr 13|05

20.30 u

Feest 21+

De Clip Club
Dance party

za 07|05
21.00 u
€ 8,50

Permanent Purmerends Jugendstil Aardewerk
Purmerend kan met recht één van de belangrijkste Nederlandse
centra van Jugendstil sieraardewerk worden genoemd.

Tentoonstelling

Referentie Collectie
Presentatie met keramiek van o.m. De Porceleyne Fles, Rozenburg, Zuid-Holland en St.Lucas.

t/m 18|09

Toneel

Theatergroep Aluin
Antigoné Unplugged

za 14|05

20.30 u

Concert

De Ville Band
Hommage to Willy De Ville

za 07|05
21.00 u
€ 17,00

0299
433 323

0299
432 205

0299
411 230

0299
472 718

0299
422 605

0299
411 234

UIT
GE

LICHT
Concert

Jimmy de Ville
Hommage

to Willy the Ville

voorverkoop € 15,00

deurverkoop € 17,00

Dat de muziek van Willy De Ville
enorm leeft na zijn overlijden in 2009,
blijkt wel uit het feit dat zijn muziek
en concerten nog steeds dagelijks te
horen en te zien zijn op allerlei media.
Voor de theaters koos zanger/gitarist
en initiatiefnemer Jimmy Sterman
voor een selectie uit het omvangrijke
repertoire van Willy De Ville.

P3 za 07|05 21.00 uur

DONDERDAG

12
mei

theaterconcert

JENNY AREAN & MARIJN BROUWERS

TRY-OUT

20.15 uur | grote zaal | 1e rang € 27,00 | 2e rang € 24,50

KAARTEN BESTELLEN VIA WWW.DEPURMARYN.NL OF 0299 432205

In dit sprankeekelenddndeedde theeheaterconccncert hoohoort u Jenny’s

eigen favorieten en spiksplin

g hh !


