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Kunst over de vloer brengt 
cultuur in de huiskamer 
Huiskamers fungeren als theater en 
concertzaal op zondag 2 november. 
Op die dag zal namelijk het project 
Kunst over de vloer van de wijkvereni
ging Professoren- en Burgemeesters
wijk zijn beslag krijgen. Veel muziek 
en vertelkunst die in het kader van 
'Leiden, stad van culturen' wordt ge
presenteerd. Kwalitatief hoogstaande 
uitvoeringen 'tussen de schuifdeuren', 
mede mogelijk gemaakt door Luba 
Uitzend Buro. 

Kunst over de vloer is tamelijk uniek. 
In Gent en Den Haag werden eerder 
vergelijkbare projecten gehouden, 
maar nu wordt voor het eerst een po
ging gedaan om cultuur bij de bewo
ners van een bepaalde wijk 'aan huis' 
te bezorgen. De muze op bezoek, 
chambre d'amis, de benaming doet er 
niet zoveel toe, het gaat om een laag
drempelig evenement dat in principe 
door alle liefhebbers van kunst be
zocht kan worden. Zolang het aantal 
stoelen in de huiskamer dat toelaat 
natuurlijk. Diverse wijkbewoners heb
ben hun huizen ter beschikking ge
steld en sommigen treden zelf op. 
De optredens worden gehouden op 
zondagmiddag en dat gebeurt twee 
keer achter elkaar op het zelfde adres, 
zodat belangstellenden twee verschil-

lende uitvoeringen kunnen bijwonen. 
De optredens beginnen om 14.00 en 
om 16.00 uur. De duur is steeds onge
veer een uur. 

De wijkvereniging heeft geprobeerd 
een programma samen te stellen van 
een hoog niveau, dat voor een groot 
publiek aantrekkelijk moet zijn. De na
druk ligt op klassieke muziek, maar er 
valt ook muziek te beluisteren uit ver
re oorden. Enkele vertellers van 'sterke 
verhalen' zorgen voor de komische 
noot in dit kunstzinnige geheel. 
De vereniging heeft hoge verwachtin
gen van Kunst over de vloer. Als het 
project een succes wordt is een herha
ling in komende jaren te verwachten. 
Het enthousiasme bij de deelnemers 
is groot. Snel aanmelden is gewenst, 
want de capaciteit van de huiskamers 
is beperkt...! 

Hoe kunt u reserveren? 
Voor aanmelding en meer informatie 
kunt u de bon op de achterzijde van 
deze wijkkrant gebruiken of bellen 
met Mirjam Goddijn 's-morgens op nr. 
071-5134744 of 's-avonds en in het 
weekend op nr. 071 -5190392 
Kosten / 5,00 per voorstelling per per
soon (J 7,50 voor twee voorstellingen). 
Te betalen op de eerste locatie. 



Rennaisancemuziek 

Collegium Musicum 
Het strijkkwartet van het Colegium 
Musirum zal een programma met klas
sieke werken van ondei andere 
Hayden uitvoeren. 

Locatie: Zoeterwoudsesingel 61 

Mutiek u~ de rennaissance zal op 
authentiek oud-vadeilands wijte ten 
gehoie worden gebracht door: 
"dopo Emilio" bestaande uit Liesbeth 
Houdijk(zang) en Michiel Niessen(luit). 

Locatie: Thorbeckestraat 1 
\~ ...... -' 

Sterke verhalen 
Vier verhalenvertellers improviseren ter 
plaatse een mooi, spannend, bizar en in 
elk geval pakkend verhaal. 
De vertellers zijn Sophia Vie~ Hans de 
Graal, Joop en Carine Barneveld 

Locatie: Roodenburgerstraat 15 

Duits en Engels romantisch repertoire 
uit de 19' eeuw 
Liederen van o.m. Schubert, Mahler en 
Butterworth zullen worden uitgevoerd 
door Casper de Jonge (piano) en 
Peter Schaal. 

Locatie: Lorentlluide 46 

Eigentijdse muziek 
Twee premieres van composities voor piano en 
een gedicht begeleid door met 11ttl gevoel be
speelde 'spoorstaven' door Huub de Vriend (com
ponist) en Bert Mooyman (piano). In deze uitvoe
ring is een eigen rol weggelegd voor het publieL! 

locatie: Zoeterwoudsesingel BO 

Van Barok tot Bartok 
Elegante 'musique' voor viool en altviool. 
Laat uw oren strelen door Hans Rijkmans 
en Cindy Albracht ~..,. ~ 

1'1 ~ 1 
Locatie: Meyetsluide 1 

"Wereld"muziek 
Exotisch opzwepende en melancholieke 
steppenmuziek uit Azië, Afrika, Amerika of 
Atlantis _de moeite waard! 
De muzikale uitvoering is een verrassing. 

locatie: De Mey van StrHfllerkstraat 50 

Europese klassieke volksliederen 
Volksliederenbewerkingen van Brahms 
~chumann, Ravel en de Falla. ' 

oor Caroline van Oyen (sopraan) en 
Mette l ise Bouwmeester (piano). 


