
www.destentor.nl woensdag 22 december 2010 woensdag 22 december 2010 www.destentor.nl

30| regio www.destentor.nl/veluwewest regio | 31
WV-B10

door Wijnand Kooijmans

HARDERWIJK – Gedwongen door
het feit dat de gemeente Harder-
wijk de subsidiekraan deels heeft
dichtgedraaid moet Cultuur.Uit de
openingstijden aanpassen en terug-
brengen naar 28 uur per week.
Cultuur.Uit! verkoopt de kaarten
voor voorstellingen, concerten en
films in Theater Harderwijk, de Ca-
tharinakapel en cultuurpodium
Estrado.

Het verkooppunt is gevestigd aan
de Academiestraat in Harderwijk.
Bij het aanpassen van de openings-
tijden is gekeken naar de pieken in
het gebruik van het ticketoffice en
de telefonische bereikbaarheid. Ge-
kozen is voor openstelling maan-
dag van één tot vijf uur en van
dinsdag tot en met vrijdag van elf
tot vijf uur.

De nieuwe openingstijden worden
zowel bij het publiek als de aange-
sloten culturele instellingen ge-
toetst op efficiency.
Buiten de openingsuren kunnen
kaarten worden gereserveerd via:
www.cultuurpuntuit.nl. De ticket-
office is tot en met 29 december
op werkdagen geopend van elf tot
vier uur. Daarna gesloten op 30 de-
cember en oudejaarsdag.

Met name de Harderwijker poli-
tiek is ontevreden over de samen-
werking die binnen Cultuur.Uit
tot stand is gekomen. Men vindt
dat hierin nog veel verbetering
kan worden aangebracht.
De instellingen zeggen begrip te
hebben voor een deel van de kri-
tiek en aan verbetering te werken.
Dat maakt dat de gemeente Har-
derwijk voorlopig nog subsidie ver-
leend.

HOEVELAKEN - In de Hervormde
kerk aan de Westerdorpsstraat in
Hoevelaken wordt vanavond een
kerstzangdienst gehouden.
Medewerking hieraan wordt ver-
leend door christelijk gemengd
koor De Lofstem onder leiding
van Ron Strik en De Jonge Lof-
stem onder leiding van Wilma
Gardebroek en Anne van ’t Hoff.
Verdere medewerking wordt ver-
leend door Marco van der Graaf
(orgel), Rineke de Wit (piano) en
instrumentalisten. Tijdens het
kerstconcert wordt een gedeelte
van het Christmas-Oratorium
‘Licht en Vrede’ van Martin Zon-
neberg ten gehore gebracht door
De Lofstem. De Jonge Lofstem
zingt over de geboorte van Jezus.
Thema is Licht en Vrede. De aan-
vang is om half acht. De toegang is
vrij, wel wordt gecollecteerd voor
een project van Jolanda Vlijm.

AMERSFOORT – Circus Amersfoort
heeft opnieuw speciaal voor De
Lieve Vrouw in Amersfoort een
wintercircusvoorstelling gemaakt:
Streetcircus.
Met Streetcircus wil Circus Amers-
foort buiten de traditionele paden
treden. De groep heeft jonge dan-
sers van buiten aangetrokken om
er samen met hen een zogenoemd
‘streetwise-circus’ van te maken,
met een bonte mix van stijlen, ta-
lenten en kleuren. Rond deze cir-
cusvoorstellingen op 29 en 30 de-
cember heeft het theater allerlei
extra’s georganiseerd.
Onder de titel Winterkost biedt
De Lieve Vrouw in de kerstvakan-
tie naast het circus nog meer cultu-
reel vermaak voor kinderen. Er
zijn verschillende theatervoorstel-
lingen: Over Meneer Mølsk (4+),
die per ongeluk het Museum van
Geluiden verstoort en dan voor de

eerste keer in zijn leven zijn oren
gebruikt en een wonderlijke reis
in een hem onbekende wereld
maakt, door de geluiden en mu-
ziek te volgen. Over Mevr. Ophe-
lia, van Het Filiaal (6+), een oude
dame die op een dag een schaduw
ontmoet die bij niemand hoort,
net als zijzelf en besluit om de
schaduw bij zich te houden. Maar
dan komen er meer en dat wordt
moeilijk, omdat Ophelia niet al te
erg wil opvallen. ’s Avonds komen
de schaduwen uit haar tas en spe-
len ze de prachtigste verhalen. Na
afloop van de voorstelling kunnen
kinderen vragen stellen aan de ac-
teurs. Beste Sneeuw (8+) is een
ontroerend verhaal van een meisje
met ouders die denken dat ze niet
meer van elkaar houden. Meer in-
formatie en reserveren onder
meer op de website van het thea-
ter: www.lievevrouw.nl.

Cultuur.Uit past de
openingstijden aan

Kerstzang in
Hervormde kerk
van Hoevelaken

Winterkost in theater
van De Lieve Vrouw

M et de digitale camera
lijkt het schieten van
een goed plaatje kin-
derspel. Henk Merjen-

burgh weet echter wel beter. Foto-
graferen doe je met je hoofd en de
apparatuur is ondergeschikt.
De Harderwijkse beroepsfotograaf
bewijst dit in zijn nieuwste uitga-
ve met bijna zeventig portretten
van het plaatselijke bedrijfsleven.
Het maken van dit fotoboek was
een creatieve exercitie waar hij een
jaar mee bezig is geweest. Om zich-
zelf scherp te houden, was Henk
Merjenburgh doorlopend op zoek
naar inspiratie. Ideeën deed hij on-
der andere op tijdens lange autorit-
ten, of saunabezoeken.
In ‘Harderwijk werkt door!’ staan
compositie en uitlichting centraal.
Om een bijzonder beeld te krijgen
zijn alle 68 foto’s gemaakt met flits-
licht. ‘Zo ontstaat een uitstraling
die je in een normale situatie niet
hebt. Ik heb steeds mijn eigen
licht gecreëerd met flitsers rond-
om de te portretteren personen.
Door middel van een zender op
mijn camera traden zij in wer-
king.’
Dit resulteert bijvoorbeeld in een
sfeervolle avondopname van taxi-
baas Hans van Bochove met naast
hem een natuurlijk naar muziek
luisterende Jan Douwe Kroeske.
Door het gebruik van losse flitsers
valt het licht gecontroleerd op hun
gezichten. Op een zeer donkere
dag maakte Henk Merjenburgh
een strandfoto van een zandkaste-
len bouwende Maurits Aalderink
van Vestaal Vastgoed. Dankzij de
geplaatste flitsers lijkt het echter

alsof de zon schijnt. Vrijwel in elke
foto, of in het korte bijschrift zit
een ludieke factor. Dit geeft de uit-
gave in de ogen van Henk Merjen-
burgh een meerwaarde en een lan-
gere houdbaarheidsdatum. ‘Har-
derwijk werkt door!’ dat veelal ge-
bruikt wordt als relatiegeschenk is
daardoor meestal nog jarenlang op
allerlei locaties te vinden. Het licht-

voetige aspect is voor de maker
ook een aangename andere wijze
van bezig zijn naast zijn serieuze
werk als bedrijfs- en reclamefoto-
graaf. ‘Beschouw het als een vrije
en daarom fantastische opdracht.
Tijdens de opnames is het vaak
enorm lachen. Niet alleen voor
mij, maar ook voor de deelne-
mers.’

Iemand die dat lachen uiteindelijk
wel verging is Dion Meulstee van
het Harderwijkse Car Centre.
Henk Merjenburgh had bedacht
dat het aardig zou zijn als hij langs
de A 28 op zijn kop aan de takel
van zijn bergingsvoertuig zou han-
gen. ‘Ik realiseerde mij niet dat het
zo zwaar zou zijn. Hij kon iedere
keer slechts een paar seconden in

zijn positie blijven en moest dan
weer naar beneden. Uiteindelijk is
hij tienmaal omhoog getakeld en
achteraf bleek de eerste foto de bes-
te te zijn.’
Maarten Nieuwenhuis zag er de
lol wel van in om met zijn hoofd
ingepakt te worden door stapels
belegde sandwiches. De eigenaar
van Maartenz Catering die gere-

geld hapert had evenmin moeite
met de oneliner onder zijn foto.
‘Hij reageerde gelijk enthousiast
op mijn tekst: ‘De lekkerste brood-
jes en smaakvolle catering komen
van mm… mm… mm… Maar-
tenz.’ Hij heeft namelijk totaal
geen probleem met zijn stotteren.’
Soms ging er wel eens iets niet he-
lemaal naar wens. Nanja Smink

van restaurant Da Gabrielle wilde
naar eigen wens in een uitdagende
pose vastgelegd worden. Nadat ze
de foto aan haar familie had ge-
toond, adviseerden zij haar echter
dat ze als representant van haar be-
drijf beter een wat ‘nettere’ opna-
me kon laten maken. Directeur
Gert Huisman vond het echter pri-
ma om zichzelf in een peeskamer-
tje aan te bieden. Je hanteert als be-
drijf immers niet voor niets de
leus: ‘Skippy Rent verhuurt bijna
alles!’Zijn eerste uitgave over wer-
kend Harderwijk maakte Henk
Merjenburgh in 1989 nog met een
analoge camera. Hoewel hij sinds
1997 zweert bij het digitale schie-
ten is er geen verschil opgetreden
in zijn manier van foto’s maken.
‘Ik krijg nogal eens te horen dat ik
sommige opnames volledig mani-
puleer. Natuurlijk pas ik photos-
hop toe om oneffenheden te verbe-
teren. Maar ‘Harderwijk werkt
door!’ is gebaseerd op pure fotogra-
fie. Je eigen creativiteit is bepalend
voor de kwaliteit van een foto.’

Fotoboek ‘Harderwijk werkt door!’
HENK MERJENBURGH Fotograaf zweert bij het digitaal schieten van foto’s

Filmcafé

I n het filmcafé van de biblio-
theek aan der Frieswijkstraat
in Nijkerk draait vanavond de
romantische komedie Love Ac-

tually. De film speelt zich af in de
weken vlak voor kerst, waarin de
ups en downs in de relatiesfeer on-
gekende pieken en dalen bereiken.
Het is niet één verhaal over de lief-
de maar tien verschillende. Met
een cast, bestaande uit Britse ster-
ren zoals Hugh Grant, Liam
Neeson, Emma Thompson en Ro-
wan Atkinson. De aanvang is om
half acht. Kaarten kosten zes euro.

Veluvine

F ilmhuis Veluvine in
Nunspeet vertoont woens-
dag 5 januari 2011 ‘De Brief
voor de Koning’. Het is een

verhaal van lang geleden, toen er
nog ridders waren. De 16-jarige Tiu-
ri zet zijn toekomst als ridder op

het spel wanneer een stervende rid-
der hem een opdracht geeft. Hij
moet een uiterst geheime brief
voor de Koning van Unauwen be-
zorgen. De film begint om half
vier, de toegang bedraagt vijf euro.

Atlantic

I n bioscoop Atlantic in Harder-
wijk gaat woensdag 22 decem-
ber de film ‘Meet the parents:
Little Fockers’ in première.

Het is een hilarisch vervolg op de
succesvolle komedies Meet the Pa-
rents en Meet the Fockers met Ro-
bert de Niro en Ben Stiller. Na tien
jaar lijkt Greg Focker (Ben Stiller)
eindelijk geaccepteerd te zijn door
zijn eigenzinnige en achterdochti-
ge schoonvader Jack Byrnes (Ro-
bert de Niro). Maar wanneer de
jonge vader van twee kleine Focker-
tjes gaat bijklussen bij een farma-
ceutisch bedrijf krijgt Jack toch
weer argwaan. Opnieuw moet hij

bewijzen dat hij geschikt is als echt-
genoot. Reserveren is noodzakelijk
via www.bioscoopatlantic.nl.

Filmhuis

I n de Catharinakapel in Har-
derwijk wordt maandag 27 de-
cember de vakantiefilm ‘L’illu-
sioniste’ vertoond. Het scena-

rio is van Jacques Tati, beroemd
door de Monsieur Hulot films. Na
veertig jaar is dit scenario nu door
de animatieregisseur Sylvain Cho-
met omgetoverd tot een sprookje
over een goochelaar die naar een
wereld zoekt die zijn kunst weet te
waarderen. Hij komt in Schotland
terecht en ontmoet een jong meis-
je dat helemaal in zijn magie ge-
loofd en met hem rondtrekt. In de
geest van Tati is de visuele commu-
nicatie zo sterk dat vrijwel geen tek-
sten nodig zijn. De film begint
kwart over acht. Reserveren kan
via 0341-428899 of via www.cul-
tuurpuntuit.nl.

Kerstromances, ridders en de geest van Tati

� Harderwijk werkt door! is het vier-
de fotoboek van Henk Merjen-
burgh over ondernemers uit Har-
derwijk en Hierden. De uitgave is
gepresenteerd bij Wedding in Har-
derwijk dat de druk verzorgde. Bur-
gemeester John Berends heeft het
eerste exemplaar in ontvangst ge-
nomen.

� Op initiatief van de ondernemende
broers Gerwin en Peter Boonen uit
Hierden en met volledige instem-
ming van Henk Merjenburgh gaat
5000 euro van de opbrengst van
het fotoboek naar de stichting Al-
pe d’HuZes die zich op een sportie-
ve wijze inzet voor de strijd tegen
kanker. Deze zomer fietsten de
broers het bedrag bij elkaar door
op een dag zesmaal de Alpe d’Hu-
ez te beklimmen.

� De gehele uitgave van ‘Harderwijk
werkt door!’ staat in boekvorm op
de website www.merjenburgh.nl.
Een beperkt aantal gedrukte exem-
plaren is ook verkrijgbaar bij de fo-
tozaak van Henk Merjenburgh aan
de Keizerstraat in Harderwijk.

� Merjenburgh werd dit jaar onder-
scheiden tijdens de visserijdagen
met een zilveren botter voor zijn
inzet voor de botterstichting.

John en Bianca Kok van ’t Rookerijtje uit Harderwijk. foto Henk Merjenburgh

Een echte kerstfilm, Hugh Grant als premier met Martine mc
Cutcheon in de film ‘Love actually’, vanavond te zien in het
filmcafé Nijkerk.  foto Gpd

� ZEEWOLDE

Expositie
In kerkelijk centrum Open
Haven aan het Kerkplein in
Zeewolde is tot eind februari
een expositie te zien met
schilderijen en foto’s van Jean-
nette van der Vliet. De schil-
derijen en foto’s zijn gemaakt
tijdens haar reizen naar
Zuid-Afrika in onder meer Jo-
hannesburg, Kaapstad, Dur-
ban, Port Elizabeth en Preto-
ria. In de schilderijen is de
kunstenares geïnspireerd
door de veelzijdigheid van
het land, het licht, de mensen
en het wild.

� HARDERWIJK

Zandkasteel
De familiemusical Het Zand-
kasteel is woensdag 29 decem-
ber twee keer te zien in Thea-
ter Harderwijk aan de Sta-
tionslaan. De musical is geba-
seerd op de gelijknamige
tv-serie. Prinses Sassa, Toto
en Koning Koos zijn klaar
voor een nieuw avontuur. De
koning is een echte kinder-
vriend. Hij leest verhaaltjes
voor en legt dingen uit. Sassa
wil graag alles zelf doen ter-
wijl Toto druk bezig is de we-
reld om hem heen te ontdek-
ken. Gedrieën beleven ze een
bijzonder piratenavontuur.
De kinderen worden uitgeno-
digd mee te dansen, springen,
draaien en bewegen. Na af-
loop van de voorstelling is er
een fotomoment. Er zijn voor-
stellingen om twee en vier
uur. Kaarten kosten veertien
euro en zijn te reserveren via:
www.theaterharderwijk.nl of
0341-428899.

� NUNSPEET

Kerstzangdienst
In de Christelijke Gerefor-
meerde kerk aan de Gruppen-
delerweg wordt vrijdag een
kerstzangdienst gehouden.

Medewerking wordt verleend
door de Christelijke Gerefor-
meerde zangvereniging Lauda-
te Deum en kinderkoor De
Kinderstem, het christelijk
mannenkoor Con Amore uit
Elspeet, tienerkoor Rejoice,
organist Rene de Ruiter en de
trompettisten Mirjam en Lau-
ra Beelen. De aanvang is om
half acht. De toegang is vrij,
wel wordt een collecte gehou-
den ter bestrijding van de on-
kosten.

� PUTTEN

Volkskerstzang
In sporthal Putter Eng aan de
Engweg wordt vrijdag de jaar-
lijkse Volkskerstzang gehou-
den. Het christelijk mannen-
koor Fontanus verzorgt de
koorzang, de samenzang
wordt begeleid door het fanfa-
rekorps Excelsior. Door domi-
nee G. van Roekel, voorgan-
ger van de Christelijke Gere-
formeerde kerk, wordt een
korte meditatie gehouden
over het onderwerp ‘Kom
over de brug!’. De aanvang is
om acht uur. De toegang is
gratis, wel is er een collecte.

� HARDERWIJK

Kerstconcert
De Verenigde Veluwse Koren
geven vrijdag een kerstcon-
cert in de Grote Kerk aan het
Kerkplein in Harderwijk.
Naast traditionele kerstliede-
ren wordt ook de Adventcan-
tate ‘Verwacht de komst des
Heeren’ van Leander van der
Steen uitgevoerd. Verdere me-
dewerking aan het concert
wordt verleend door de zang-
vereniging Cantilene uit Bar-
neveld, ensemble Parlando
uit Rhenen, Bert Elbertsen,
orgel en Jan Hendrik van
Schothorst, piano. Door do-
minee J. Schuurman wordt
een meditatie gehouden. De
aanvang is om acht uur. De
toegang is vrij, wel wordt een
collecte gehouden.

Vierde fotoboek

� NIJKERK

Kerstconcert
In de Grote Kerk aan de
Holkerstraat in Nijkerk
wordt vrijdag 24 decem-
ber een kerstconcert ge-
geven rond het thema
‘Nieuw leven’. De aan-
vang is om half acht. Mu-
zikale medewerking
wordt verleend door een
ensemble van koperbla-
zers van de christelijke
muziekvereniging Oran-
je Harmonie uit Hilver-
sum. Het Nijkerks chris-
telijk kinder- en tiener-
koor De Regenboog
zingt een aantal liederen
onder leiding van Wil-
ma Gardebroek. De pia-
no wordt bespeeld door
Dirk-Jan Visser, het orgel
door Bas Blankesteijn.
Dominee H. Russcher
houdt een korte medita-
tie. De toegang is gratis.

� HARDERWIJK

Cursus
Centrum voor kunstzin-
nige vorming ‘t Klooster
start woensdagavond 19
januari met een cursus
Textiel Laboratorium.
Aanleiding is dat hand-
werken hip is. Veel kun-
stenaars en ontwerpers
hebben de oude textiel-
technieken weer gevon-
den en passen dit op ei-
gentijdse manier toe in
hun werk. Berend Strik
is hier een voorbeeld
van. Hij past borduurste-
ken toe in zijn fotowerk.
Voor wie op deze ma-
nier eens te werk wil
gaan is de cursus be-
stemd. Deze staat onder
leiding van ontwerper
en docent Joanne
Zwart. Doel is een eigen
stijl te ontwikkelen.
Meer informatie en in-
schrijven via de website:
www.tklooster.nl.

Cultuur
kort
CultuurCultuur
kortkort

CULTUUR

CULTUUR KORT 
TIPS:
Telefoon: 0341-369040                  E-mail: veluwe@destentor.nl

Fotograaf Henk Merjenburgh
heeft een serie van bijna zeven-
tig portretten gemaakt van plaat-
selijke ondernemers. Fotografe-
ren doe je volgens hem met het
hoofd.

door Kees van Loon

Film in de Regio
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