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75 jaar vrijheid bij Kielzog
 
Het thema vrijheid staat centraal in onze maatschappij en verdient het 
om van meerdere kanten te worden belicht en daarom is door Kielzog 
voor 2020 een breed programma over dit onderwerp samengesteld. 
Dit programma is te zien in Kielzog theater en ook op andere plaatsen 
in de gemeente Midden-Groningen. 

Allereerst wil ik de keuze voor twee theatervoorstellingen toelichten; De Opstand en 
Hoogverraad. De opstand of 80-jarige oorlog staat bij ons te boek als een oorlog waarin 
onze vrijheid is bevochten. Door Luther, maar ook door Erasmus en Hugo de Groot is in 
dit tijdsgewricht een ander denken ontstaan dat onze opstand tegen de Spaanse Koning 
heeft gevoed. Toch was binnen de Hollandse gelederen geen eenduidige gedachte over 
de koers van de nieuwe republiek en de rol van de kerk. Dat leidde tot de berechting 
van de landsadvocaat Oldenbarnevelt die werd georkestreerd door het militair genie 
Maurits. In dit tijdsgewricht is ons huidige Nederland ontsproten.

Waar wij onze eigen vrijheid bevochten, veroverden we die van anderen. Nederland 
verwierf al vroeg haar eigen koloniën en in de discussies over vrijheid mag dat niet 
onderbelicht blijven. Daarom programmeert Kielzog een prachtig Indisch 
muziektheaterstuk van Het Volksoperahuis. Dit stuk verhaalt over de reus Gupala die 
zijn weg zoekt naar het land waar hij thuis was en een rol had als wachter voor zijn 
eigen cultuur.

Natuurlijk is in het programma aandacht voor de schendingen van vrijheden in WO-II. 
We brengen in de gemeente en in ons theater het stuk Brundibár, vertellen op 
verschillende plaatsen in de gemeente over de Joodse muziekgeschiedenis en brengen 
een theaterstuk over Hiroshima.

Soms moet je op de vlucht, de ene keer voor je eigen identiteit, de andere keer voor een 
totalitair regime. Vluchten brengen we onder de aandacht op scholen in de gemeente 
Midden-Groningen met een programma over LHBTI+ en in het theater brengen we het 
indringende muziektheaterstuk Vietnam.

Kielzog zou Kielzog niet zijn als we dit thema niet aangrijpen met lezingen over de 
vrijheid van Kunst. Dat doen we drie keer op verschillende locaties in de gemeente 
Midden-Groningen.

In november 2020 is de verkiezing der verkiezingen. En dan heb ik het natuurlijk over de 
verkiezing van de Amerikaanse president. Twee dagen voorafgaand aan deze verkiezing 
laten wij ons in Kielzog informeren over de stand van zaken in de USA 
door de schrijvers van Trump is niet gek.

Tot slot, Vrijheid mag je vieren. En dat doen we natuurlijk op 5 mei op het Kielzog-plein 
door de beste André Hazes nummers mee te zingen met Jason Bouman.
Graag tot ziens bij een van onze programma’s over Vrijheid.

Ids Dijkstra
 
nieuwsgierig? kielzog.nl/75jaarvrij

Voor 
vrijheid 
vluchten 
of 
vechten, 
vrijheid 
veroveren 
en 
vrijheid 
vieren. 



Overwint liefde alles?
Vrijheid van liefde in Midden-Groningen

Zijn we vrij om lief te hebben? Bestaat er nog 
liefde die er niet mag zijn? Gedurende 2020 
gaan we op zoek naar verhalen rondom 
Vrijheid in Liefde om erachter te komen hoe 
vrij Midden-Groningen zich voelt op het gebied 
van liefde.  

In samenwerking met Het Eerste Bedrijf van Alice Faber 
gaat Kielzog de gemeente Midden-Groningen door. Samen 
met muzikanten en acteurs verzamelt Alice verhalen uit 
het publiek, om deze vervolgens ter plekke in een 
theatrale vorm uit te beelden. Met deze improvisatieshow 
gaat ze langs scholen, zorginstellingen en andere locaties 
in de gemeente. 

Alice Faber maakt met haar bedrijf al 
7 jaar terugspeeltheater-
voorstellingen. Bij deze vorm van 
theater staan de  verhalen uit het 
publiek centraal. 

Dit is een besloten voorstelling.

Vrijheid 
als werkwoord
Na de oorlog maakte de moeder van 
presentator Dieuwertje Blok van vrijheid 
een werkwoord.  

Dieuwertje Blok verzorgt dit jaar voor leerlingen van 
9 tot 12 jaar kidscolleges over vrijheid in Groningen, 
Leeuwarden en Utrecht. In haar college staat ze stil bij 
het onderduikverleden van haar 
moeder en de verantwoordelijkheid 
die we allemaal hebben om de 
vrijheid te behouden. Op 2 maart 
komt ze met haar vrijheidscollege 
naar Kielzog.

Dit is een besloten voorstelling.

De Boerderij 
Hoofdweg 28 in Slochteren

In de Fraeylemazaal vinden met regelmaat kleine

 voorstellingen, concerten en andere activiteiten plaats.

De Amshoff P. Venemakade 93-95 

in Kiel-Windeweer

In 1755 werd De Amshoff gebouwd als kerk en pastorie. 

In een idyllische omgeving, in de voormalige kerkzaal 

vinden regelmatig huwelijksplechtigheden plaats. De 

akoestiek in deze ruimte is geweldig voor concerten.

Fraeylemaborg Hoofdweg 30 in Slochteren

Deze historische Groninger borg, die herrijst op het 

landgoed te midden van het parkbos heeft prachtige 

zalen. Regelmatig worden er huwelijken gesloten en het

is decor voor tal van andere statige activiteiten.

Borg Welgelegen De Vosholen 16 in Sappemeer 

De borg stamt uit de 17e eeuw en is eigendom van 

stichting Groninger landschap. In de mooie stijlzaal 

vinden regelmatig concerten plaats.

Walfriduskerk Hoofdweg 33 in Hellum

Deze kerk stamt uit de 11e eeuw en is daarmee één van 

de oudste kerken in de provincie Groningen. Dit 

romaanse kerkgebouw staat midden in het pittoreske 

dorp Hellum en wordt regelmatig gebruikt voor 

concerten.

De Heemtuin Nieuweweg 127 in Muntendam

Dit prachtige natuurgebied biedt veel mogelijkheden 

voor een boeiende wandeling. Deze locatie beschikt 

over een sfeervolle zaal waar regelmatig culturele 

kleinere voorstellingen plaatsvinden.

Theaterboerderij Erf en Woude 
Woudbloemlaan 34 in Woudbloem 

Deze boerderij is een pronkjuweel waar je heerlijk kunt 

genieten van eten, theater en muziek. De boerderij ligt 

achter Harkstede, in een oase van rust. 

Kielzog organiseert voorstellingen op deze

BIJZONDERE 
LOCATIES
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Kijk door de ogen van een kunstenaar en luister 
door de oren van beroemde componisten en 
artiesten. Wat betekende vrijheid voor hen? 

Kunstfanaat Jos en muziekfanaat Tim vertellen over invloedrijke 
personen in de beeldende kunst en muziek. Aan de hand van 
beeldmateriaal en geluidsvoorbeelden vertellen ze het verhaal 
achter een kunstwerk of een muziekstuk. Een lezing voor 
iedereen die weleens muziek luistert of kunst kijkt. Voor 
kenners en niet-kenners

Jos Boerjan neemt als startpunt het schilderij Vrijheid leidt het 
volk (1830) van Eugène Delacroix. Dit schilderij verbeeldt de 
vrijheid in de persoon Marianne, het nationale symbool van 
Frankrijk, die de revolutionairen aanvoert bij de julirevolutie 
van 1830.

Tim Nobel vertelt uiteenlopende muziekstijlen: klassiek, jazz, 
blues, wereldmuziek, pop. De rode draad is vrijheid. Door uitleg 
te bieden over bijvoorbeeld De Eroïca van Beethoven, krijg je als 
luisteraar een beter idee hoe zo’n stuk is opgebouwd. Dat zorgt 
voor nog meer luisterplezier!

Jos Boerjan studeerde ruimtelijke vormgeving 
aan Academie Minerva en volgde de Keramische 
Vakopleiding in Gouda. Daarnaast studeerde hij 
af als Erfgoedmeester. Jos is werkzaam als 
autonoom kunstenaar, leidt projecten in het 
kader van Zintuigelijk leren, is coördinator bij 
galerie de Smederij in Sappemeer en is 
teamleider/docent bij Kielzog Kunstwerkplaats.

Contrabassist Tim Nobel studeerde zowel 
klassieke als lichte muziek. Hij was 20 jaar 
werkzaam bij het Orkest van het Oosten en is 
leider van het ensemble Lite. Naast zijn werk als 
uitvoerend musicus arrangeert en componeert 
hij. Tim is sinds 2018 teamleider van de Kielzog 
Muziekschool.

Lezing 
Vrijheid in kunst en 
muziek
Hoe grote kunstenaars, componisten en 
artiesten van vroeger tot nu het thema vrijheid 
verwerken in hun werk.

 Vrijheid leidt het volk (1830) van Eugène Delacroix

Entree
€5,00

kaarten via kielzog.nl

zondag 16 februari om 14:00 uur 
Borg Welgelegen in Sappemeer

zondag 8 maart om 15:00 uur 
De Boerderij Fraeylemaborg 
in Slochteren

zondag 22 maart om 14:00 uur 
De Heemtuin in Muntendam

zondag 5 april om 15:00 uur 
Erf en Weide in Woudbloem

BEN JE ERBIJ?

75 jaar vrijheid
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Beno Hofman is het geheugen van Groningen. Hij schrijft over 
de geschiedenis, maakt theater, presenteert en vertelt. Hij is 
vooral bekend van het Oog TV-programma Beno’s Stad en van 
zijn historische verhalen op Radio Noord. In de productie 
‘Streekgenoten’ werkten Beno en het Bolotny Trio samen in een 
vertelling over de Joodse familie Stoppelman.

Concert en vertelling 
De rijke muzikale geschiedenis van Joodse 
muziek in Groningen
Een concert van het Bolotny Trio omlijst met vertellingen door Beno Hofman. 

De bewogen Joodse geschiedenis is doordrenkt 
met muziek. Het geheugen van Groningen, Beno 
Hofman vertelt intrigerende en persoonlijke 
verhalen over Joden in Groningen, waarin de 
Joodse muziek een hoofdrol speelt. Sergei Bolotny 
(viool), Don Hofstee (gitaar) en Tim Nobel 
(contrabas), begeleiden Beno met eigen 
composities. Het Bolotny Trio brengt een concert 
met Klezmer muziek en andere Joodse 
composities.

zondag 29 maart om 15:00 uur 
De Amshoff in Kiel-Windeweer

zondag 26 april om 14:00 uur 
Borg Welgelegen in Sappemeer

zondag 3 mei 2020 om 15:00 uur 
Walfriduskerk in Hellum

zondag 28 juni 2020 om 15.00 uur 
Landgoed Fraeylemaborg

BEN JE ERBIJ?

Entree
€12,50

Kaarten via kielzog.nl

De in Oekraïne geboren Sergei Bolotny studeerde aan het
conservatorium in Kiev en in Wenen. Hij is prijswinnaar van 
verschillende internationale concoursen. In Oostenrijk leidde hij 
bovendien de populaire Klezmergroep Klezmatov. Hij werd 
tweede concertmeester bij het Noord Nederlands Orkest in 2010, 
waar hij bassist Tim Nobel ontmoette. Tim studeerde zowel 
klassiek als jazz contrabas. Hij werkte bij het Orkest van het 
Oosten als contrabassist en leidt hier nog altijd het ensemble 
Lite. Hij arrangeert en componeert muziek binnen zowel het 
lichte als het klassieke genre. Don Hofstee is naast uitstekend 
gitarist een begenadigd violist. Samen met Tim Nobel maakte hij 
deel uit van het ensemble Romanesca en werkt hij in het 
ensemble Lite van het Orkest van het Oosten Dat maakt hem de 
perfecte begeleider op gitaar van viool virtuoos Sergei Bolotny. 

75 jaar vrijheid



Met muziek de brombeer te lijf 
in het concentratiekamp
Brundibár: de muzikale voorstelling die vóór, tijdens en na de oorlog 
diepe indruk maakte op publiek. In de voorstelling verjagen de Joodse
kinderen de Brundibár, ofwel de 'brombeer'. 

Componist Hans Krása vond dat de kinderen in het Joodse weeshuis in Praag wel wat 
vertier konden gebruiken. Samen met libretto Adolf Hoffmeister schreef hij vlak voor 
de oorlog Brundibár. Kort na de eerste uitvoering, in 1942, werden alle kinderen van het 
weeshuis gevangen genomen in concentratiekamp Theresienstadt. In de barre 
leefomstandigheden leek Brundibár een nog belangrijkere rol in hun leven. 

In het stuk verjagen de kinderen uit het dorp samen met een aantal dieren de boze 
orgelman Brundibár. Hoewel de schrijvers van het stuk duidelijke verwijzingen naar 
Hitler maakten, stonden de Nazi's toe het stuk te blijven uitvoeren. Er werden zelfs 

voorstelling
Brundibár
Brundibár vertelt het verhaal van twee 
kinderen die liedjes zingen op straat om 
geld te verdienen voor hun zieke moeder. 
De boze ‘Brundibár’ jaagt de kinderen 
weg. Met de hulp van een aantal dieren  
en kinderen uit het dorp lukt het om 
Brundibár te verjagen. 

Muzikale leiding: 
Wim van de Laar
Regie: 
Marlies van de Broek
Koor: 
kielzog jeugd- en kinderkoor
Orkest: 
professionele musici, waaronder
muziekdocenten van Kielzog

Music published / licensed by: c Boosey & 
Hawkes, Londen / Albersen verhuur B.V.

fragmenten gebruikt in de 
nazi-propagandafilm om te laten zien dat 
de joden het goed hadden in het kamp. 

Theresienstadt zou een speciale stad zijn 
voor bevoorrechte Joden waar de ruimte 
was om hun talenten en hun creativiteit 
te ontwikkelen. In realiteit vonden er in 
het kamp gruwelijke praktijken plaats en 
velen stierven er als gevolg van 
uitputting, verhongering en ziekte.  
Uiteindelijk werden bijna alle kinderen 
gedeporteerd naar Auschwitz en vergast. 
Ook Hans Krása overleefde de oorlog niet.

Poster door Frantisek Zelenka, 1944

6 Kielzog Krant

Kaarten via kielzog.nl

zaterdag 4 april om 19:30 uur
MFC de Noordsuythoeve 
in Noordbroek

woensdag 8 april
Kielzog theater (besloten voorstelling 
voor scholieren)

zondag 26 april om 19:30 uur
Kielzog theater

BEN JE ERBIJ?

75 jaar vrijheid



voorstelling
De opstand 
De tachtigjarige oorlog

Een muziek- en theaterprogram-
ma over het ontstaan van 
Nederland door verteller Jan Rot 
en Musica Extrema. 

In De Opstand vertelt Jan Rot het 
spannende verhaal met alle intriges en 
ongelooflijke gebeurtenissen rondom 
de tachtigjarige oorlog. Hij beschrijft de 
onderdrukking van Spanje, de moord 
op Willem van Oranje en de langdurige 
strijd rond de steden van Nederland, met 
uiteindelijk als resultaat de soevereiniteit 
van Nederland. De muziek van beroem-
de componisten uit deze periode van de 
geschiedenis, zoals Bach, Monteverdi, 
Sweelinck, maar vooral ook Spaanse 
volksmuziek uit die tijd, vormen het 
muzikale uitgangspunt van De Opstand. 

1 oktober 2020 in Kielzog 
Kaarten via kielzog.nl

7 Kielzog Krant

voorstelling
Hoogverraad
Het einde van Johan van 
Oldenbarnevelt

De man die de politiek in 
Nederland jarenlang bepaald 
heeft wordt beschuldigd van 
hoogverraad. Een intrigerende 
voorstelling over de laatste 
maanden voor zijn executie. 

Politiek staatsman Johan van 
Oldenbarnevelt zit vast voor hoogverraad. 
De negen maanden voor zijn executie op 
13 mei 1619 brengt hij in gevangenschap 
door met zijn knecht Jan Francken. Er 
ontstaat een bijzondere band tussen de 
twee mannen. Manon Barthels maakte op 
basis van dit gegeven deze voorstelling.

 2 oktober 2020 in Kielzog
Kaarten via kielzog.nl

Een muzikale solovoorstelling 
over de zesjarige Mathilde die na 
het verlies van haar ouders, op 
radicale wijze haar land wordt 
uitgezet. 

Op 6 juni 1967 naderde een vaalgroene 
Volkswagen Kever de boerderij aan de heide 
in Keer en Duuk. Daarin twee, in lange 
regenjassen verkleedde mannen. De 
zesjarige Mathilde wist exact wat ze moest 
doen; haar klompjes aan en zo snel mogelijk 
wegrennen. 
Deze solovoorstelling werd geschreven en 
wordt gespeeld door Ryan van den Akker 
(bekend van musicalhoofdrol in o.a. My Fair 
Lady en als stem van Alfred Jodocus Kwak).

16 oktober 2020 in Kielzog 
kaarten via Kielzog.nl

voorstelling
Hiroshima in een kinderziel

Kaarten via kielzog.nl

75 jaar vrijheid



8 Kielzog Krant Meer informatie en kaarten bestellen: kielzog.nl

FEBRUARI

Steven Brunswijk
Van slaaf tot meester
zie pagina 10.

07 
vr | 20:15 

workshop 19:00

16 
zo | 15:00

13 
do | 20:15

14 
vr | 20:15

15 
za | 20:15

06 
do | 20:15

inleiding 19:15

Raìces Cubanas
Raìces Cubanas on tour 2020
Een swingende Cubaanse avond met 

wereldberoemde nummers en fusions 

met hedendaagse pop, rock en jazz.

NNO – Strijkkwartet
Beethoven, Tsjaikovski en Grieg 
Een kamermuziekconcert door inter-

nationaal gezelschap van het NNO.

The Magic of Jeans 
Heartbeat
De onverwoestbare theaterformule 

biedt de hits van toen in een nieuw, 

hip jasje naast de hits van nu.

Erwin de Vries
Feest 
Singer-songwriter Erwin de Vries en 

band, met rauwe en eerlijke liedjes in 

de Groningse taal. 

Een bus vol verhalen 
Janneke Vos - Gastprogramma
Sterke verhalen, muziek en dans met 
o.a. Tita Klimp, Tity Veen en Wia Buze.

Doet sneeuw pijn
Saskia Temmink
Een solovoorstelling is gebaseerd op 

het indrukwekkende, autobiografische 

boek van journalist Carolien Spaans. 

19 
wo | 13:30 + 

16:00 uur

Ernst, Bobbie 
en de rest
Geklungel in de jungle
Ernst en Bobbie reizen  af naar de 

jungle.

21 
vr | 20:15

23
zo | 13:30

gratis

22 
za | 20:15

The Best of Britain 
The Fifth - Jubileumtournee 
Syb van der Ploeg, Maarten Peters, 
Edward Reekers, Brenda Bee en band 
spelen van The Beatles tot Coldplay.

’t Aol Volk
Neimoodse Scharrelderij 
Een blijspel over de een weduwnaar en 

een werkloze zoon die een datingbureau 

beginnen.

InBeeld
Bijzondere verhalen van gewone Mid-

den-Groningers in beeld, kunstwerk en 

liedvorm. 

27 
do | 20:15

Nabil 
Monopoly
Pianospel, stand-up comedy, zang en 

typetjes. “Het is anderhalf uur trillen 

van genot”  de Theaterkrant.

3+

26 
wo | 20:15

Haal het doek 
maar op - Van Appelscha 
tot Zierikzee (try-out)
Een musical over artiesten op tour, vol 

hits als ‘Sophietje’ en ‘Brandend zand’. 

Over dromen die bedrog zijn, stiekeme 

verhoudingen en eindeloze busritten.

Jim van der Zee 
Starting the engine 
Jim van der Zee, winnaar van The Voice 

2018, deelt zijn liefde voor soul, jazz, 

blues en folk. Hij speelt covers, eigen 

werk, en vertelt het verhaal achter de 

nummers die hij zingt.

28 
vr | 20:15

29 
za | 20:15

50 jaar Café Bolle Jan  
Ouderwets gezellig!
Café Bolle Jan brengt een ode aan de 

dierbare geschiedenis van de 

historische bruine kroeg.

4+01 
zo | 15:00

06 
vr | 20:15

07 
za | 20:15

15 
zo | 15:00

19 
do | 20:15

20 
vr | 20:15

Alice in Wonderland
Mariska Simon
Een prachtig vormgegeven voorstelling, 

voor kinderen die niet bang zijn een 

klein beetje te veranderen.

14 
za | 20:15

Meiden van LOS 
Lusten en Lasten
De Meiden van LOS zijn terug! In een

ongekend tempo volgen liedjes en 

sketches elkaar op in deze voorstelling 

over de keerzijde van de medaille.

The 70’s Unplugged 
Love the one you’re with
Net zoals afgelopen seizoen zal deze 

ijzersterke band je zonder moeite mee 

terug nemen naar de jaren 70.

Tis hier geen hotel
#pubers #gottalovethem 
Een voorstelling voor iedereen die een 

puber in huis heeft of zelf ooit puber 

is geweest.

NNO- Altviool duo 
Leclair, Stamitz en Frank Bridge 
Kamermuziekconcert door musici van 

het NNO.

UITVERKOCHT

Timon Krause 
Mindgames
Muziek en mysterie komen samen in 

deze 3-man show. Een extreem verras-

sende en magische voorstelling.

Hotel Struvé 
Kielzog in de regio

Lezing vrijheid in Kunst & Muziek 
Zondag 16 februari 14:00 uur  

Borg Welgelegen (zie pagina 3) 

MAART

08 
zo | 15:00

Aigenhaimers met Wia Buze 
Een mooie middag streektaal muziek

onder leiding van Jan Henk de Groot 

met Wia Buze. Vanwege grote interesse 

is dit optreden verplaatst van het café 

naar de theaterzaal.

16 
zo | 15:00

in Oosterpoort

Capriccio & Edwin Rutten
jubileumconcert 
Meesterverteller Edwin Rutten en 

het Capriccio Clarinet Orchestra o.l.v. 

dirigent John de Beer nemen je mee in 

de sprookjes van 1001 Nacht. 

THEATERAGENDA
Voor het programma in ons Grand Café zie p. 16
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21
za | 20:15

22
zo | 15:00

Theater van de Klucht
Heel Holland Lacht
Zeker weten een avond onbezonnen 

lachen om Arijan van Bavel (Adje), 

Sabine Beens en Onno Innemee.

Robin Hood
Prins van de Bossen
Een spannend avontuur in vorm van 

een poppenspel met muziek van Her-

man van Veen.

26
do | 20:15

28
za | 20:15

27
vr | 20:15

Rayen Panday
Trigger
In zijn vijfde solo gaat over wat er nog 

écht speciaal is en vertelt hij hilarische 

verhalen over zijn eigen leven.

3JS
De aard van het beest
De 3JS nemen je mee door hun 

gedachten, ziel en zaligheid. Ze treden 

uit hun comfortzone en spelen 

oermuziek met akoestische gitaren.

Daniël Lohues
Theatervoorstelling 2020
Deze Drentstalige Singer Songwriter 

zingt bekende nummers en nummers 

die hij speciaal voor deze avond ge-

schreven heeft.

4+

29
zo | 13:30

gratis

InBeeld
Bijzondere verhalen van gewone  

Midden-Groningers in beeld, 

kunstwerk en liedvorm. 

The Preacher Men
BLUE
De jaren 50/60; de tijd van rokerige 

jazzclubs. Laat je meeslepen met 

het geluid van een diep-groovende 

Hammond, intensief slagwerk en het 

scheurende geluid van de sax.

02
do | 20:15

03
vr | 20:15

04
za | 20:15

09
do | 20:15

Nooit een Acht
Een hommage aan Willem Nijholt
door muzikale vrienden Guido Lam en 

Klaas Spekken, met liedjes van Annie 

M.G. Schmidt, Toon Hermans, Wim 

Sonneveld, Cole Porter, Ede Staal en 

Klaas Spekken.

Sidney Schmeltz
Hooggeleid
Internetfenomeen Sidney Schmeltz, 

ofwel ‘Rijke Tata’, over zijn ‘hooggelei-

de’ leven, met opvallende uitspraken 

en humor.

So Long Cohen
Ernest Beuving
Een heerlijke avond Cohenmuziek met 

humor en ontroering.

13
ma | 15:00

De reuze dwerg 
die een kopje 
kleiner wil zijn
Mark van Vliet
Een avontuur vol humor en fantasie 

waarbij op een speelse manier 

klassieke muziek tot leven wordt 

gebracht. Een genot voor jong tot oud.

17
vr | 20:15

Vietnam
Als er niets meer rest van 
vluchten
zie pagina 10.

4+

18
za | 20:15

CCR Tribute (USA)
Door de enige echte 
Amerikaanse tribute band The 
Fortunate Sons
De Amerikaanse band (Chicago) bren-

gen het legendarische geluid van hun 

idolen naar de theaters. 

19
zo | 15:00

NNO Ensemble Aparte
Bach, Susato, Rachmaninov, Mil-
haud, Piazzolla en eigen werken
Een gevarieerd programma met 

Roemeense salonmuziek, Argentijnse 

klanken en beroemde lichte werken.

23
do | 20:15

Deng Boy
RAAR
Ronny en Eric, oftewel Deng Boy, heb-

ben het over alles wat zij raar vinden. 

En dat is nogal wat. 

APRIL

26
zo | 20:15

Brundibár
Zie pagina 5

05
zie website

 

Vrijheid Festival
o.a. met het Fries Kamer Orkest en 

Jason Bouman (bloed, zweet & tranen) 

.

MEI

Kielzog in de regio

Joodse muziek: Beno Hofman & 
het Bolotny Trio
Zondag 3 mei om 15:00 uur

Walfriduskerk Hellum (zie pagina 4)

Kielzog in de regio

Lezing vrijheid in Kunst & Muziek
Zondag 8 maart 15:00 uur 

Fraeylemaborg (de boerderij)

(zie pagina 3)

Joodse muziek: Beno Hofman & het 
Bolotny Trio
zondag 29 maart 15:00 uur 

De Amshoff Kiel Windeweer

(zie pagina 4)

Kielzog in de regio

Brundibár
zaterdag 4 april 19:30 uur

MFC de Noordsuythoeve Noordbroek

(zie pagina 5)

Lezing vrijheid in Kunst & Muziek
Zondag 5 april 15:00 uur

Erf en Weide Woudbloem

(zie pagina 3)

Joodse muziek: Beno Hofman & het 
Bolotny Trio
zondag 26 april 14:00 uur 

Borg Welgelegen Sappemeer

(zie pagina 4)

THEATERAGENDA
Voor het programma in ons Grand Café zie p. 16



De slavernij maakt deel uit van de 
Nederlandse geschiedenis en is vandaag 
helaas nog steeds aanwezig in 
sommige delen van de wereld. Als je het 
in Nederland over de slavernij hebt, 
ontstaat er altijd een krampachtige en 
serieuze sfeer, terwijl het ondertussen 
155 jaar geleden is. Kun je er dan wel 
grappen over maken? Het zal eens tijd 
worden! 

Steven Brunswijk is geboren in 
Paramaribo (1983) en groeide op in 
Tilburg. Hij is cabaretier en 
presentator en werd bekend onder zijn 
bijnaam Braboneger. Zijn eerste 
filmpje "Gewoon Betalen" werd een hit 
op Dumpert en is meer dan 500.000 keer 
bekeken.

14 februari 2020 in Kielzog
kaarten via kielzog.nl

75 jaar vrijheid

10 Kielzog Krant

Het ijzingwekkend levensverhaal van Mihn Vu over een familie die 
vluchtte uit Vietnam en dagenlang rondobberde op zee. 

In 1985, tien jaar nadat de Amerikanen wegtrokken uit Vietnam besloot de vader van 
Minh Vu een boot te bouwen. Het leven in het communistische land was ondraaglijk 
geworden. Met zijn vrouw en hun negen kinderen. Na loodzware dagen op zee kregen ze 
een Nederlands koopvaardijschip in het vizier. Een schip dat de uitdrukkelijke opdracht 
had om géén bootvluchtelingen mee te nemen…

vrijdag 17 april 2020 in Kielzog | kaarten via kielzog.nl

Vietnam: Als er niets meer rest dan vluchten

Gupala de reus zoekt zijn weg terug naar 
het land waar hij thuis was, waar hij een 
rol had, een identiteit, als wachter voor 
zijn eigen cultuur. Hoe komt hij hier in 
Nederland? Wat doet hij hier? Waar moet 
het met hem heen?

Gupala, de wachter, is een begrip in de 
Indonesische volkscultuur. Het is een 
verpersoonlijking van de ontheemde, 
geroofde cultuur: roofkunst, die in onze 
tijd vele prangende vragen oproept.

Volksoperahuis brengt voorstellingen met 
makers uit onze voormalige koloniën om 
vast te stellen hoe wij als mensen met 
een gedeelde achtergrond tegenover en 
naast elkaar staan. Gupala is een 
voorstelling in samenwerking met Paper-
moon Puppet Theatre uit Yogyakarta.

19 november 2020 in Kielzog 
kaarten via kielzog.nl

voorstelling
Gupala
De Wachter
Een muzikale en poëtische 
voorstelling over de Indonesische 
wachter Gupala, een 3,5 meter 
hoge reus, op zoek naar zijn 
identiteit in de Nederlandse 
samenleving. 

voorstelling

voorstelling
Van slaaf tot 
meester
Een humoristische voorstelling 
over de slavernij: Steven
Brunswijk gaat de uitdaging aan.



Het is verboden om te lachen in 
Grieks-orthodoxe kloosters. Eens 
aangesloten bij een klooster, kun 
je er niet meer uit. Je wordt niet 
gedwongen om toe te treden. 
Is dit vrijheid?

Vrijheid van handelen 
Schopenhauer is één van de filosofen die 
concludeert dat de mens niet vrij is in zijn 
handelen. “De wil is niet alleen blind en 
dom, maar ook onvrij.” 

Dat onvrij komt voort uit onze natuurlijke 
driften en egoïsme uit overlevingsdrang. 
Onze vrijheid van handelen kent dus 
grenzen. Latere filosofen benadrukken 
dat onze vrijheid beperkt wordt door onze 
sociale omgeving. 

Hoe het ook is, we zullen moeten eten en 
drinken. Volledige vrijheid hebben we dus 
niet. 

Wellicht benaderen we volledige vrijheid 
alleen als we oneindig veel tijd hebben. In 
dat geval worden de beperkingen in het 
handelen opgeheven door de 
mogelijkheid bepaalde keuzes uit te 
stellen en later uit te oefenen.

Het is fijn om het gevoel te hebben dat je 
zelf de vrijheid hebt om keuzes te maken. 
Dat je grip hebt op gebeurtenissen. Met 
die grip kun je zelf zorgen voor jouw 
veiligheid en voor jouw liefde. Met je 
eigen keuzes kun je zelf jouw veiligheid en 
jouw liefdes bepalen.

Voor anderen geeft juist geborgenheid 
een veilig gevoel. Die geborgenheid kan 
bestaan uit tradities of regels. Jouw vrije 
handelen kan andermans vrijheid 
beperken of schaden. Een systeem met 
onbeperkt individuele vrijheid kan dus 
niet de ultieme situatie opleveren. 
Tradities en regels kunnen je vrijheid 
beperken en tegelijkertijd je vrijheid 
beschermen, of dat gevoel geven.

Vrijheid van denken 
Misschien ben je niet helemaal vrij om 
te doen wat je wilt, maar vrij zijn om te 
denken wat je wilt is weer iets anders. 
Dromen over jouw wensen, geloven in 
jouw waarheid, vinden wat jij vindt. Dat 
is mooi! En, denken doet iemand anders 
geen pijn.

De vraag is of je helemaal vrij bent in 
je denken. In hoeverre wordt jouw vrije 
denken beperkt of richting gegeven door 
bijvoorbeeld reclames, berichten op 
sociale media of indoctrinatie en 

Een zoektocht 
naar ultieme 
vrijheid 
mijmeringen over vrijheid 
door Ids Dijkstra

Kielzog geeft dit jaar een brede 
kijk op vrijheid. De aanleiding van 
het themajaar 75 Jaar Vrijheid is 
natuurlijk het einde van WO-II. Het 
begrip en de notie van vrijheid is 
veel breder. En veel ouder. Sinds de 
eerste filosofen is vrijheid een 
onderwerp waar op verschillende 
manieren naar wordt gekeken. Ids 
neemt je mee in zijn mijmeringen 
over vrijheid. 

manipulatie. Aan de andere kant heb je 
wel informatie van buiten nodig om op 
zoek te gaan naar jouw waarheid en 
daarmee jouw vrijheid.

Ook hier blijkt de zoektocht naar optimale 
vrijheid balanceren op een smal koord.

Vluchten voor vrijheid 
Soms moet je met woorden je denken of 
handelen verborgen houden voor 
anderen. Wanneer dat het geval is begeef 
je je wederom in een schemergebied want 
als je handelen of denken crimineel is, 
dan ben je aan het liegen. Maar lieg je ook 
als je oprecht en goed handelen of 
denken verbergt achter 
tegenovergestelde woorden. Hoe dan ook, 
als je jouw waarheid niet kan spreken en 
jouw handelen niet kan verdedigen dan 
rest een vlucht.

Vechten voor vrijheid 
De strijd in 1945 vertelt dat we vechten 
voor vrijheid. Maar ook andere oorlogen 
worden uit naam van vrijheid gevoerd. 
Behalve met geweld kun je ook vechten 
voor je vrijheid met kunst. Als eerste denk 
je dan natuurlijk aan het vrije woord. 
Columns, pamfletten en protest-redes 
zetten aan tot denken en hebben niet 
zelden tot andere, vrijere inzichten geleid.

Maar ook beelden en muziek komen tot 
stand in vrijheid of leiden tot een 
ruimer begrip of staat van vrijheid. Je kunt 
daarbij denken aan cartoons, protest- en 
rapsongs. Of kleine verwijzingen naar een 
verlangd utopie in een schilderij of lied.

Alles overwegend kom ik tot de conclusie 
dat je nooit uitgedacht raakt over vrijheid. 
Ik ga daarom dan maar naar alle 
programma’s van Kielzog over dit thema.

11 Kielzog Krant

75 jaar vrijheid



Expositie
Spinbar
De tien kleine theatertjes van deze expositie reizen van 
plek naar plek in de gemeente Midden-Groningen. 
Kom je langs?

9 januari tot 16 februari 
De Meterne, Julianaplein 1 in Muntendam

19 februari tot 15 maart
MFC Noordsuythoeve, Schoolstraat 2 in Noordbroek

Toegang is gratis. Meer locaties volgen

12 Kielzog Krant

Cursus
Digitale Fotografie
Zou je graag willen weten waar álle knopjes op je camera 
voor zijn en wat je camera nog meer kan? Is de  
belichtingsdriehoek voor jou onbekend terrein of nog niet 
ingesleten?  Wil je daarnaast leren hoe je om kunt gaan met 
compositie, kleur, histogram en licht?

Dan ben je bij fotografiedocent Birgit aan het juiste adres!

Leeftijd: Volwassenen
Wanneer: ma. 19:30 - 22:00 uur
Waar: De Kalkwijck
Kosten: € 122,50 
Docent: Birgit Schalkwijk
meer weten? kielzog.nl/fotografie

Expositie 
In Kannen & Kruiken
Cursisten van de cursus keramiek presenteren hun 
werk rondom het thema: in kannen en kruiken. 

In de cursussen is onderzoek gedaan naar verschillende vormen 
van kannen en kruiken. Vandaar uit zijn de cursisten aan de slag 
gegaan, ieder op zijn/haar eigen manier. Kannen en kruiken zijn 
duidelijke gebruiksvoorwerpen. De meeste van de objecten zijn 
dan ook te gebruiken. Enkele cursisten weken hier vanaf 
en gebruikten de kannen en kruiken als inspiratiebron om te 
komen tot autonoom werkstuk.

Data & tijden
23 januari t/m 6 maart 2020
Openingstijden: ma t/m vr 8.00 – 17.00 uur)

Locatie
Medisch Centrum Hoogezand
Erasmusweg 137,
Hoogezand
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Gemaakt doorFrancine Pannebakkertijdens de cursus Keramiek

Zie kielzog.nl/digitaaltekenen

In veel Europese steden is het werk te vinden van 
graffiti-kunstenaar Banksy. Met zijn vaak controversiële 
werk vraagt hij aandacht voor maatschappelijke 
thema's. Tot op de dag van vandaag is de ware identiteit 
van Banksy niet bekend. 

In december 2019 maakte hij deze muurschildering om 
aandacht te vestigen voor het groeiende 
daklozenprobleem in Groot-Britannië. Later publiceerde 
hij een filmpje op zijn instagram account met de tekst:
„In de twintig minuten dat we Ryan filmden op deze 
bank gaven voorbijgangers hem een warme drank, twee 
chocolade repen en een aansteker zonder dat hij om 
iets vroeg.”

unstfeitjeK

Opdrachtje van Jos
Welk beest draagt zo'n bril? 

Teken 'm erbij

Expositie 
In Kannen & Kruiken

unstwerk in 
de spotlights
K



Buddy Project AJC
Tekst
Tekst
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voor mensen met een beperking. 

Edwin Rutten schrijft en presenteert en 
is natuurlijk bekend van De film van Ome 
Willem. Hij is liefhebber van klassieke 
muziek en jazz. Hij maakt, met eigen 
versies en vertellingen, klassieke muziek 
toegankelijk voor kinderen en andere 
volwassenen. 

dag & tijd: zondag 16 februari 15:00 uur
locatie: de Oosterpoort Groningen
kaarten via spotgroningen.nl

40 musici onder leiding van John 
de Beer (links) en verteller Edwin 
Rutten (rechts) nemen je mee 
naar de sprookjes van 1001 Nacht. 

Naar de wereld van de boze, bedrogen 
sultan en de slimme Sheherazade. Dankzij 
de meeslepende muziek van de 
Russische componist Rimski-Korsakov 
word je ondergedompeld in dit prachtige 
symfonische gedicht. Een muzikaal 
avontuur dat eindigt met een spetterend 
en warmbloedig feest in Bagdad.

Dit concert is het eerste jubileumconcert 

Algemene Muzikale Vorming
Tijdens de lessen AMV zingen de 
kinderen liedjes en leren ze van 
alles over muziek aan de hand van 
spelletjes. 
Onderdeel van deze cursus is het 
kennismaken met verschillende 
muziekinstrumenten, notenlezen en 
bewegen op muziek. 

Deze cursus legt de perfecte basis 
voor een vervolg met instrumentale 
lessen en zang- of koorlessen.

Leeftijd: 6 t/m 9 jaar
Wanneer: meerdere tijden
Waar: Het Kielzog en meerdere 
locatie door de gemeente
Kosten: €144 (€4,50 per les)
Docent: Gerdien Kuipers of 
Wim Lever
meer weten? kielzog.nl/amv

in een reeks van twee. Het volgende 
concert is op 7 juni in de Oosterpoort.

Het Capriccio Clarinet Orchestra is 29 jaar 
geleden gestart door John de Beer. Als 
docent klarinet en saxofoon bij Kielzog 
muziekschool en Clockhuys Centrum in 
Haren vond het hij belangrijk dat 
leerlingen samen leren te spelen. 
Inmiddels bestaat het orkest uit zo'n 40 
musici. Samen reisden ze af voor 
optredens door heel Europa, en ook 
Australië, Rusland en Japan. Lokaal 
verzorgt het orkest regelmatig concerten 
in kerken, woonzorgcentra en instellingen 

jubileumconcert in de Oosterpoort
Capriccio Clarinet Orchestra & Edwin Rutten



Hoe het allemaal begon
In 2000 volgde ik een cursus over hoe je 
kinderen kunt leren om vanaf blad te zin-
gen. Daar kwam ik met zoveel 
enthousiasme vandaan dat ik de ouders 
van Kinderkoor Cantarelle bij elkaar riep. 
Ik heb gevraagd of ik de nieuwe 
lesmethode Jong Leren mocht toepassen 
in de koorrepetities. Zo gingen we van 
start. In plaats van één keer per week 
zingen kregen de leerlingen twee keer per 
week les. Eén les zingen en een les solfège 
(gehoortraining).

Hoe de koorschool groeide
We merkten dat de leerlingen minder snel 
stopten en zich meer betrokken voelden 
bij het koor. Elk jaar kwam er nieuwe 
aanwas. We groeiden tot 110 koorleden en 
werden één van de grootste Koorscholen 
van Nederland. Ik heb nu nog een leerling 
die al vanaf 1997 lessen en koorrepetities 
bij me volgt. Je ziet leerlingen echt vanaf 
de basis groeien en leren, dat is 
ontroerend mooi. Ieder kind telt en krijgt 
de kans om te groeien. We beginnen bij 
Mieke hou je vast en we eindigen bij 
Mozart. 

Waarom moet iedereen zingen?
Iedereen kan zingen en muziek is goed 
voor je tot op hoge leeftijd. Mijn vader is 
nu 92. Hij zal nooit op topniveau kunnen 
zingen, maar ook voor hem is het goed om 

Ieder 
kind telt
Koorschool dirigent Wim van
de Laar gaat met pensioen

met muziek bezig te zijn. Kunst en muziek 
is de olie van de maatschappij. Zingen 
verbindt en kinderen leren er ontzettend 
veel van. Bij de Koorschool zing je letterlijk 
de hele wereld rond en zing je muziek van 
alle tijden. 

De hoogtepunten 
Het waren fantastische jaren met 
behoorlijke uitschieters. Uitsapjes naar 
Geesthacht, Riga, Cambridge, Chichester, 
het Koorkamp in Gorredijk, het jaarlijks 
bezoek van het Dzvinochok koor uit Kiev 
aan Hoogezand en uitvoeringen van 
Brundibàr. Al die uitstapjes waren mogelijk 
doordat de koorleden jaar in jaar uit op de 
koorrepetities kwamen. Eigenlijk was ieder 
repetitie een hoogtepunt. 

Je hebt een lintje ontvangen
In 2015 werd ik benoemd tot Ridder in de 
orde van Oranje Nassau voor ‘mijn 
aanhoudende streven muziek voor 
iedereen toegankelijk te maken.’ Dat is 
natuurlijk een hoogtepunt geweest, maar 
ik zal nooit vergeten en altijd blijven noe-
men dat we dit met elkaar hebben bereikt. 
Zonder de inzet van de koorleden, werk-
groepen, medewerkers van het 
Kielzog en Antjo hadden we dit mooie 
resultaat nooit voor elkaar gekregen.

Een goede koorschooldirigent is
Een mix van heel veel dingen: kennis heb-
ben van een groot lied- en koorrepertoire, 
met alle leeftijdsgroepen om kunnen gaan, 
goed piano kunnen spelen en gevoel voor 
humor hebben. Maar het meest belangrijk 
is de diepe overtuiging dat je kinderen 
iets meegeeft waar ze een leven lang 
plezier aan kunnen hebben. Verder moet 

je altijd bereid zijn om jezelf te blijven 
ontwikkelen. Ik deed dat door regelmatig 
op studiereis naar Engeland te gaan en ik 
deed drie jaar mee aan het festival Europa 
Cantat. Ook liep ik stage bij de Academy 
for Vocal Arts in Den Haag, waar echt de 
absolute top van Nederland zit. Een goede 
koorschooldirigent heeft een grote 
koorbibliotheek met muziek van Klassiek 
tot Jazz en Pop. 

Je bent muzikaal leider van Brundibàr.. 
Wie gedenkt zal niet vergeten. Brundibàr is 
een voorstelling die in 1943 in het concen-
tratiekamp Theresienstadt is uitgevoerd 
(meer info p. 6). We voerden Brundibàr 
om de 5 jaar uit zodat alle leden van het 
Jeugdkoor dit bijzondere optreden een 
keer hebben meegemaakt. Dit jaar is extra 
bijzonder, want 12 muziekdocenten en 
andere professionele musici spelen mee. 
De voorstelling is eigenlijk een ode aan de 
veerkracht van kinderen. Kinderen komen 
in verzet tegen de boze orgeldraaier 
Brundibàr (lees: Hilter), die het hele 
marktplein inneemt. 

1 september, en dan
Nu móét ik werken, na 1 september heb ik 
keuzevrijheid. Als ik gebeld wordt om te 
helpen of om mee te denken met een 
project dan sta ik natuurlijk klaar, maar als 
er niks komt vermaak ik me ook wel. Ik zou 
eindelijk verder kunnen met 
schilderen, ik houd van lezen en het 
wordt tijd dat ik een wandje ga sauzen.

Thysia zal een gedeelte van mijn werk 
overnemen. Ze is een hele fijne collega en 
doet het geweldig, dus ik heb het volste 
vertrouwen in de toekomst. 

In 1983 begon Wim van de Laar 
bij Kielzog muziekschool als 
docent Algemene Muzikale 
Vorming en orgel. Hij startte de 
Kielzog Koorschool in 2001 en 
maakte het tot wat het nu is: een 
school met circa 100 koorleden, 
twee opleidingsklassen en 
diverse vervolgkoren voor 
kinderen, jongeren en volwasse-
nen. Zijn motto: Ieder kind telt. 

15 Kielzog Krant



'De weidsheid, de rust en de 
ruimte is voor mij Midden-
Groningen. Ik ben blij met de vele 
mogelijkheden om te wandelen, 
van de natuur te genieten en te 
fotograferen.'

Het Midden-
Groningen van 
Margriet

16 Kielzog Krant

Ontdek talent! www.kielzog.nl
info@kielzog.nl 

 facebook.com/hetkielzog
 kielzoghoogezand 

Theater & Muziekschool
Gorecht Oost 157
Hoogezand

Kunstwerkplaats
De Kalkwijck
Nieuweweg 8
Hoogezand16 Kielzog Krant

Margriet Slomp, lid van de Kielzog 
Fotoclub legde haar Midden-Groningen 
vast.

De foto is gemaakt vanuit de uitkijktoren 
Duurswold Westerpolder, onderdeel van 
natuurgebied ’t Roegwold. 

Koopzondag Live
23 februari, 29 maart, 26 april en 24 mei 
om 15:00 uur
gratis toegang
Kom na het shoppen luisteren naar live 

muziek.

Sunday Jam @ Kielzog
9 februari , 1 maart en 17 mei om 15:00 uur
gratis toegang
Jamsessie door docenten van de 

muziekschool.

On Stage
4 maart en 27 mei om 20:00 uur
gratis toegang
Live Popmuziek door één van de popbands 

van de Kielzog muziekschool. 

Comedy Stand-Up Starters
2 februari  en 22  maart om 15:00 uur
kaarten: € 7,50
Het is dubbel lachen geblazen met twee 

startende stand-up comedians. Kom een 

middagje onbezonnen lachen. 

Aigenhaimers met Dion Bouwes
5 april om 15:00 uur
kaarten: € 12,00
Een mooie middag streektaal muziek

met Jan Henk de Groot en Dion Bouwes.

Live in ons
Grand Cafe


