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Red Saunders fotografeert historische gebeurtenissen achteraf

KORT NIEUWS

‘De Vrede’ vastgelegd in Vleuten

Concert Soerjadi
op De Haar
HAARZUILENS - Pianist
Wibi Soerjadi geeft 10, 11
en 12 april een concert
in de kapel van Kasteel
de Haar. Kaarten kosten
40 euro per kaart (excl.
servicekosten) en zijn
te bestellen via www.
kasteeldehaar.nl of www.
ticketmaster.nl. Aanvang
is 20.15 uur.

Het is een drukte van
belang in het Utrechts
Centrum voor de Kunsten
in Vleuterweide. Een
team van grimeurs en
costumiers werkt aan
een transformatie van
een groep mensen tot
aristocratische burgers,
die zo lijken te zijn
weggelopen uit de 17e
eeuw.

De Zingende Toren
speelt weer
VLEUTEN - De Zingende

Mariëtte Straathof
VLEUTEN - Op hoge hakken

en getooid met prachtige
pruiken staan de modellen geduldig te wachten
tot ze op moeten voor een
fotoshoot van fotograaf
Red Saunders. De foto’s gebruikt hij om de Vrede van
Utrecht, dit jaar 300 jaar geleden, uit te beelden op een
groot doek. Dit project, ‘The
Agreement’ is onderdeel
van ‘The Hidden Project’
van de Engelse fotograaf, activist, acteur en theatermaker Red Saunders. Red: ‘Ik
ben gek op geschiedenis en
vooral op de geschiedenis
van gewone mensen. Door
het boek ‘Hidden from History’ van feministe Sheila
Rowbotham kwam ik op het
idee om belangrijke historische gebeurtenissen uit het

De aristocraten voor het project ‘De Vrede van Utrecht’ wachten geduldig tot ze op moeten. Ze werken mee aan een fotodoek van 200
Foto: Mariëtte Straathof
vierkante meter. Dat doek hangt vanaf medio april aan de gevel van het stadhuis.

verleden fotografisch vast te
leggen. Ik heb inmiddels een
aantal historische gebeurtenissen vastgelegd waaronder The ‘Peasant Revolte’
uit 1381 en ‘Swing Riots’
uit 1840. In Engeland kwam

ik René van der Kolk van
het UCK tegen en zo is het
idee ontstaan om de Vrede
van Utrecht op te nemen in
The Hidden Project. Om een
goed beeld te krijgen hoe de
sfeer moet zijn geweest aan

Fries avondje in De Schalm
Leden van
de Friese vereniging uit
Utrecht troffen elkaar 23
februari in De Schalm voor
een Friese toneelavond.
Zo’n avond moet natuurlijk
beginnen met het Friese
volkslied. Daarna voerde
de toneelgroep Fier van Hûs
uit Bodegraven het blijspel
‘Het erfschip van oom Gerben’ op, oftewel ‘It erfskip
fan omke Gerben’. Dit blijspel in drie bedrijven gaat
over Joute Turkstra, die een
erfenis krijgt. Omdat hij de
enige erfgenaam is, hoeft hij
niets te delen. Maar zo eenvoudig is het natuurlijk niet.
De notaris heeft een verrassing voor hem in petto. Het
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de onderhandelingstafel en
welke groepen mensen er
aan die onderhandelingstafel hebben gezeten heb ik
veel research moeten doen.
Ik heb hiervoor professoren
uit Utrecht gesproken die
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De toneelgroep Fier fan Hûs speelde zaterdag het blijspel Het
Foto: Johan Maaswinkel
erfschip van oom Gerben in De Schalm.
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geld is aantrekkelijk, maar
op één voorwaarde zit Joute
niet te wachten... De ware

Contactgegevens media-advies
en advertentieverkoop
Voor informatie over de advertentiemogelijkheden neemt u contact op met

aard van de mens wordt pas
duidelijk als het om erfenissen gaat!

veel weten over de Vrede
van Utrecht. Je moet nagaan
dat er geen enkel kunstwerk
te vinden is, dat deze belangrijke gebeurtenis verbeeldt.’
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Computerproblemen?
Gegarandeerd al uw computer
problemen opgelost!

Toren in winkelcentrum
Vleuterweide is vanaf
zaterdag 2 maart weer
wekelijks te horen. Vaste
beiaardier Wim Ruitenbeek bespeelt het carillon
elke eerste woensdag
van de maand van 14:00
- 15:00 uur. Daarnaast is
de toren iedere zaterdagochtend van 11:00 tot
12:00 uur te horen. Naast
de maandelijkse bespeling door vaste beiaardier vinden er speciale
bespelingen plaats. De
volgende data zijn nu al
bekend: op 22 juni met
Vrede in Wijken en op 6
juli met Zingend Glas.

de leukste en meest inspirerende
outletformule van Nederland

www.dezingendetoren.
nl

AdeZi-concert met
De Bazuin
concert van 9 maart in
Theater
Vleuterweide
begeleidt Harmonie De
Bazuin de jonge pianovirtuoos Delano Vossen. Op
het programma van dit
AdeZi-concert staat een
mix van klassiek en pop,
musical en jazz. Voor de
pauze voert Koninklijke
Brassband Utrecht onder
andere elegante hofmuziek uit. Daarna is de beurt
aan Harmonie De Bazuin.
Zij spelen een meeslepend
Amerikaans programma
in alle mogelijke stijlen. In
het bekende stuk Rapsody
in Blue begeleiden zij de
jonge, virtuoze pianist
Delano Vossen. Delano
Vossen kreeg bekendheid
door zijn optreden in Holland Got Talent. Aanvang
van dit concert is 20.15
uur. Kaarten kosten 10
euro.

3 MAART
KOOPZONDAG

www.d2-pc.nl

27,50 p/u

06-41605563
info@d2-pc.nl

Zondags
keuken open
vanaf 12.00 uur
RESTAURANT &
PANNENKOEKENHUIS

Lunch en Diner
Meer dan 100 soorten
pannenkoeken

Breudijk 60
Harmelen
030-6773355
www.kortjak.nl
700 meter v.a.
kasteel ”De Haar”

15 MAART
G
PANNENKOEKENDA
Geopend
Dinsdag t/m vrijdag v.a. 11.00 uur
Zaterdag v.a. 12.00 uur
Zondag v.a. 11.00 uur
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