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Den1onstraties en
culturele activiteiten
Dtr se1zoen wordt de bezoeker van het Duitenmuscum wederom een uitgcbretd demonstratieen cultureel programma voorgeschoteld. Beide
programma's zijn grati~ toegankelijk voor de
bezoekers van het museum en vinden zo veel
mogelijk in de open lucht plaats.
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Enkhuizer f.ml:trckorps 'Dmdu.a' speelt in de muziektcm.
PoppcmhcJter liJm Schoen met 'Tissmhijn' in het
p.wtl Oaartl.
Idem.
(I Jcmelvaart\dag) Poppcntht':lter Ham Schoen met 'Dom Geluk'
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Amsterdams Straat Orkc,t.
'Kt--cr;jc Baba en de tÏJdrovers' door Cee~ Orandt; beweging en
d.r.ru-mtvocnng voor kinticren vanaf 6 Jaar.
Trekzakmuzick.
Het M.tli. Tak hlmurke~t 'Ma x Tak op drift' speelt filmmu:rtt·k btJ

Puoksl<'rd:ljo~)

Idem.

7ondag

zwijgende tilms met een m.1nt1em onderwerp.
Poppcnth~-:ttcr Pann.tn met :Jan Kl.l.l~nm 't land'.
Ubu de Clown cn 71Jn poppcncucus.
29JIII11
t)juli
l'oppcnthcatcr Alda lodlèn met 'tlec~tcnkind'.
20jUJj
(Toer-in) 'More worries on the shc:lf': stra.lttheatcr.
(1 ocr-in) Onk,oh~t Roy lo~vitt in 'ja.tp tclh hi~ tale'.
l7 juli
.1 auguslUs Wurrc Wurre met rtra.It<Jtlimati~s; vtsuecl theaterwerkstuk door
PhJiippe de Macrtclacre en Tom Roo,.
10 augustlts (Tocr-m) 'De rode oortjes'; straat-meldenten met een
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perf<>rmancc-achug k.mr.ktcr.
17 augustliS The.1tergroep Narct~ met' Appel eet bolhoed':
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absurde a ebi op ~tra at.
tondag 24 augustus Tapd.r.ncc CO's c:n crn lcerlingrngroep onder leiding v.tn
Lisba Nclmcn.
vnJdag .:!9 augusw~ Ru:ciom cnscmhlc met de acteur Thco Jo11ng .
:wndag 31 augusnts (Toer-in) P.1gctti en Snukk.lrom, downsduo met het programma
'Neuspeuteren'.

In de maandenJuni.JUit, :~ugustm, september en
oktober op 1cderc donderdagmiddag muziek van het drnatorgcl
D.: Drommcdari\'

Lrt lip! De ;lanv.tng&t1Jd van de mu1ick- en theatcrvoorstclhngcn
is 14.00 uur.

OI·. MON~T~i\rtHS

VJn 12..tpnltotJ.I oktober

Alle zatcrci.lgcn Schildt'J'Sdrmoustraties
Dagehjks (onder voorbehoud) Drmotlstratirs 11isrokcll,
nrtte/I taliet~ c11 boeten
In de maandcnjuni,jult en augustus iedere woensdagmiddag
om r:z..oo, tJ.JOcn 15.00 uur

Vc1ret1 met liet 11issermhip dt• blaztr

I Iet demonstratieprogramma ts. in vergelijking
111N V<.lrigja~r. a:m;ricnlijk uitgebreid. F.r worden

niet alleen meer dcmomtraucs gegeven. maar
teven' cijn er ntcuwe onderdelen aan het
programma toegevoegd. Jn het hele ~etzoen geven
medewerkers van de sttchung 'Schildersmu~cum'
op zaterdag demonstraces in de ~childerswmkel.
Vcrder worden het hele.- seizoen demonstraces
gegeven dtc betrekkmg ht·bben op de vmeru. Zo
wordt bij Koehooi t'n achter het Zutdeande vis
gerookt, netten getaand, roop gedraaid en netten
geboet, terwijl daamaast op andere plaatsen m het
mu~eum demonstratics \\Orden gegeven van het
mi!kcn van hoek wam en het maken van ze1lcn.
NiCU\\ ut het programma is het varen met de
blazer TX 1 1 De blazer IS een Tt.·xcls vi'lserschip,
waarvan enkdejaren geleden een repltca lS
gebouwd, die dn se1zocn wordt inge2cr voor vaartochcc.-n met bezoekers. In de.- maanden Jlllli.JU!i t•n
augustus vertrekt de blazer, m1ts de weersomstandigheden het toelaten, iedere woensdag
drie maal Jaags vanuit de Marker haven voor ecu
tocht van ongeveer een uur over het IJsseJmeer
Met het Anmcrdams Straatorkest werd op 31 mei
van drt Jaar het culrurele programma gestart.
In de maandcnJU11Î,JllU en augustus treedt iedere
zondagnuddag een keur van aruestcn op met een
programma datlOV. cl voor kinderen als voor
volwa~scnen "bestemd. Naast straattheau:r en
jeugd- en poppentheater staat vcrder nog dans,
muz1ek en film op het programma. Iedere
dondcrdagmtddag ts tevens her draaiorgel Oe
Drommedaris te beluisteren. ln het voor~e1zocn
geeft Hans Schoen met ztin poppeiltheater
vijf voor~tdhngcn m het pand Baard.
Het hougseizocn wordt afgesloten met t:en
optreden van het Riciocti-cmcm blc dat een
gevarieerd muz1kaal programma brengt met
acteur Theo Joltng.
Popptmthr.ucr 4/do u•tffcu.

