RONDJE BAKENES - ZONDAG 7 APRIL 2013
1STE LUSTRUM
tijd

12.00

activiteit

locatie

Opening bij Koffiesalon 't Teylertje met muzikale omlijsting*

Spaarne 4

Ateliers Frans de Roo* - Restauratieatelier & Lijstenmaker - Open Huis

Koudenhorn 8

Gerda Weijerman* - Open (kunst)Huis

Koudenhorn 40-rd

Hillenius Bruidscouture* - Open Huis

Koudenhorn 80

Suburban Record Store* - Open Huis

Donkere Spaarne 14

Janneke Makkink* - Open Atelier

Donkere Spaarne 28A

Galerie Marie Lébère* - Open Huis
13.00-17.00
open inloop

Bakenesserstraat 26

Galerie Rob de Vries - Open Huis & Lezing (15.00)

Donkere Spaarne 32-zw

Nel Gozeling* - Verkoopexpositie Quilts

Bakenessergracht 87

Wereldkoor Haarlem*

Bakenessersgracht 87

Hart Werk&Kunst* - Verkoopexpositie

Bakenessergracht 65

Marjan Hagenaars* - Open Atelier

Bakenessergracht 25

Beelden aan de Gracht - Expositie van Beeldhouwwerken

Bakenessergracht 36-zw

Juttersdok* - Open Huis

Lange Begijnestraat 8

13.00-13.30

Carillonspel* - Rien Donkersloot - stadsbeiaardier van Haarlem

13.00-14.00

Teylers Museum - De Rozen van Redouté - rondleiding door Leo den Dulk*

verzamelen bij 't Teylertje

13.30-14.00

Rondje Bakenes - Haarlem Canal Tours (inschrijving vooraf verplicht)

Korte Spaarne t.h.v. nr 17

13.30-16.00

Rommelmarkt & Optreden - door & voor kinderen (alleen na opgave bij leovos@xs4all.nl)

13.30-14.00

'Zandtekenaar' Gerrie Hondius* (€6 p.p. voor stichting Alpe d´HuZes)

Bakenessertoren

Schuilkerk/ ingang Kokstraat 11

De Inspiratie van de Meester - Barbla Tanner* speelt werken van A. Liadov

14.00-14.30

Rondje Bakenes - Haarlem Canal Tours (inschrijving vooraf verplicht)

14.15-14.45

INDECH's DOCHTER - micropera van Dick Kreuger* voor het 1ste Lustrum

15.00-15.30
15.30-16.45
16.15-16.45

'Zandtekenaar' Gerrie Hondius* (€6 p.p. voor Stichting Alpe d´HuZes)

Vrouwepleintje

Bakenesserstraat 20-zw
Korte Spaarne t.h.v. nr 17
Bakenesserkerk

Schuilkerk/ ingang Kokstraat 11

Individueel op Reis door Myanmar - lezing door schrijversechtpaar Judy Lohman* Bakenessersgracht 41
Bakenesserkerk - glas-in-lood ramen van Haarlemse striptekenaars - Martin Busker*
'Zandtekenaar' Gerrie Hondius* (€6 p.p. voor Stichting Alpe d´HuZes)

Bakenesserkerk

Schuilkerk/ ingang Kokstraat 11

De Inspiratie van de Meester - Barbla Tanner* speelt werken van A. Liadov

Bakenesserstraat 20-zw

17.00-17.30

INDECH's DOCHTER - micropera van Dick Kreuger* voor het 1ste Lustrum

Bakenesserkerk

17.30-18.00

*SNELVEILING* van (kunst)werken & diensten

Bakenesserkerk

17.30-18.30

Afsluiting in de Bakenesserkerk - muzikale omlijsting door KUBUS*
Bakenesserkerk
Bruschetta's van BAR BIARRITZ* - het nieuwe restaurant aan het Spaarne / hoek Bakenessergracht
Koffiesalon 't Teylertje* serveert 'Koffie-met-Gebakenes’ vanaf 12.00
Spaarne Kunstroute - folder beschikbaar op de locaties van het Rondje Bakenes

Spaarne 4
13.00-17.00

*organisaties en personen met een *stervermelding* stelden belangeloos (kunst)werken en diensten ter
beschikking voor de bekostiging van affiches, flyers, de organisatie van de veiling en de feestelijke afsluiting van
het Rondje Bakenes 2013. Met speciale dank aan Stichting Stadsherstel Amsterdam N.V. voor het gebruik van de
publieksruimte van de Bakenesserkerk en BAR BIARRITZ voor de lekkernijen tijdens de feestelijke afsluiting*

’T TEYLERTJE – KOFFIESALON
Spaarne 4 / vanaf 12.00
Tijdens het Rondje Bakenes 2013 serveert ´t Teylertje ´Koffie-met-Gebakenes´ of een andere versnapering tegen een speciale prijs.

tegenover de Toneelschuur en is tevens een plek waar wordt samengewerkt met Buuv, het project van de Gemeente Haarlem voor
het ruilen van diensten. Vraag ook naar de workshops die er worden gegeven.

ATELIERS FRANS de ROO - LIJSTENMAKER / RESTAURATIE - OPEN HUIS
Koudenhorn 8 / 13.00-17.00
Gerenommeerd atelier voor restauratie van oude schilderij- en spiegellijsten, vergulden van meubelen en oorspronkelijke interieurs en
inlijsten in alle stijlen. Beleef de sfeer van een kunstzinnig ambacht. Van de expertise van Ateliers Frans de Roo wordt veelvuldig
gebruik gemaakt bij de restauratie van bijzondere monumenten in binnen- en buitenland.

RIEN DONKERSLOOT - CARILLONSPEL
Bakenessertoren / Vroonhof / 13.00-13.30
Rien Donkersloot is de jonge en bevlogen stadsbeiaardier die sinds september 2012 de carillons van Haarlem bespeelt tijdens de
reguliere tijden op maandag (Bavotoren 12-13.00) en vrijdag (Bakenessertoren 11.30-12.00 / Bavotoren 12.45.-13.15), maar ook
tijdens speciale evenementen zoals het Rondje Bakenes: de binnenstad van Haarlem krijgt een extra levendig en vrolijk tintje.

GERDA WEIJERMAN - OPEN (KUNST)HUIS
Koudenhorn 40-rd / 13.00-17.00
In haar eigen woonomgeving toont Gerda Weijerman zeer recent werk van zichzelf en mogelijk van diverse andere kunstenaars.

ROZEN van REDOUTÉ - RONDLEIDING door Leo den Dulk
Teylers Museum / verzamelen bij 't Teylertje om 13.50
De originele bloemaquarellen van Pierre-Joseph Redouté [1802-1816] werden gereproduceerd in 2 kostbare boekwerken. Die zijn
beide in Teylers Museum te bewonderen: topstukken in de kleurrijkste uitvoeringen en op het grootste formaat.

HILLENIUS BRUIDSCOUTURE - OPEN HUIS
Koudenhorn 80 / 13.00-17.00
Bruidscouture Hillenius is een van de zeldzame Nederlandse ateliers waar vandaag de dag nog bruids- en avondkleding op maat
wordt gemaakt. Iedere japon die het atelier verlaat is ter plaatse ontworpen, gesneden en vervaardigd. Deze ambachtelijke methode
maakt het grote en artistieke verschil met de confectiejurk van de modehuizen.
SUBURBAN RECORDS - VINTAGE COLLECTION
Donkere Spaarne 14 / 13.00-17.00
Suburban Records is een in 1997 door Ronald Draijer opgericht platenlabel dat naast muziek van eigen bodem ook de distributie,
marketing en PR verzorgt voor een 90-tal buitenlandse platenlabels. Begin 2013 kwam daar met de verhuizing naar het Donkere
Spaarne ook nog een platenzaak bij, de ‘Suburban Record Store’ (zie www.suburban.nl en de webshop www.shop.suburban.nl).
JANNEKE MAKKINK - OPEN ATELIER
Spaarne 28A / 13.00-17.00
Sinds 2007 heeft Janneke Makkink haar atelier aan het Donkere Spaarne/hoek Bakenesserstraat. Janneke maakt keramische
objecten met een vertekend perspectief die allemaal iets met architectuur te maken hebben. Vooral industriële bouwwerken, zoals
fabriekshallen, machinetorens, silo’s en watertorens, spreken haar aan.
GALERIE MARIE LÉBÈRE - OPEN HUIS & UITLEG bij Martin de Vries
Bakenesserstraat 26 13.00-17.00 / lezing 15.00
Galerie Marie Lébère is onderdeel van Antiquariaat De Vries (Martin) & De Vries (Pieter) in de Damstraat. Martin houdt zich bezig met
het antiquarische boek (www.oudeprenten.com). De tentoonstelling 'Kleren maken de mens - Klederdrachten in kostuumboeken' is nu
te zien in het Teylers Museum. Martin de Vries presenteert een aantal kostbare Nederlandse Kostuumboeken uit eigen collectie en
vertelt om 15.00 over deze boeken en platen die in de 19e eeuw zeer populair waren.
GALERIE ROB DE VRIES - OPEN HUIS
Donkere Spaarne 32-zw / 13.00-17.00
Galerie Rob de Vries, vertegenwoordiger van een aantal interessante kunstenaars zoals Armando, Piet Tuytel, Jan Maarten Voskuil
en TILMAN, is sinds juli 2011 aan het Donkere Spaarne 32 van start gegaan. De galerie staat bekend om heldere werken in
uitgewogen presentaties die maandelijks wisselen (www.galerierobdevries.nl).
NEL GOZELING - VERKOOPEXPOSITIE QUILTS
Bakenessergracht 87 / 13.00-17.00
Ruim 10 jaar geleden werd Nel Gozeling 'gepakt' door het quiltvirus. Met vrolijke stoffen maakt zij quilts met vaak ingewikkelde
patronen. Geometrische figuren hebben haar voorkeur. Te zien tijdens het Rondje bij Leo Vos, in de benedenruimte van zijn
voormalige kantoor.
WERELDKOOR HAARLEM
Bakenessergracht 87 / op diverse tijden Music between the Quilts
Wereldkoor Haarlem is een fris en betrekkelijk nieuw koor in Haarlem dat liederen van over de hele wereld zingt. Hun thuisbasis is op
een steenworp afstand van de Bakenes: het Rosenstock-Huessyhuis in de Hagenstraat.
HART WERK&KUNST - voorheen De Kunstwerkwinkel - VERKOOPEXPOSITIE
Bakenessergracht 65 / 13.00-17.00
In deze winkel, onderdeel van De Hartekamp Groep, zijn bijzondere objecten te koop die in diverse activiteitenateliers aan de
Bakenessergracht zijn bedacht, ontworpen en gemaakt.
MARJAN HAGENAARS - KERAMIEK
Bakenessergracht 25 / 13.00-17.00
In 2011 exposeerde Marjan haar serie keramische objecten 'Versleten Netwerk' en werden alle werken verkocht. Momenteel werkt zij
aan een nieuwe serie objecten die tijdens het Rondje te zien zijn in haar atelier. De schoonheid van het onvolmaakte komt tot
uitdrukking in vorm en decoratie.
BEELDEN aan de GRACHT
Enthousiaste groep amateurbeeldhouwers exposeert recent werk ten huize van Drea de With.

Bakenessergracht 36 / 13.00-17.00

JUTTERSDOK - HAARLEM
Lange Begijnestraat 8 / 13.00-17.00
Een winkel waar curiosa en klassiek aardewerk worden gecombineerd met theaterboeken, posters en muziek. De winkel bevindt zich

RONDJE BAKENES met HAARLEM CANAL TOURS
Afvaar:t Korte Spaarne t.h.v. huisnummer 17 / 13.30 & 14.00
Vaar het Rondje Bakenes met de open sloep 'De Cornelia' van Haarlem Canal Tours. Schipper Jeroen Hagen vertrekt om 13:30 en
14:00 vanaf het Korte Spaarne t.h.v. huisnummer 17 voor een vaartocht van 30 minuten met uitleg over de geschiedenis en
ontwikkeling van de Bakenes, en over gebouwen en objecten die langs de vaarroute staan (langs de Bakenessergracht, Nieuwe
Gracht, Koudenhorn en Donkere Spaarne). Via Spaarne en Burgwal weer naar het Korte Spaarne (prijs p.p. €5 / maximaal 12
passagiers per vaartocht / betaling met Maestro/PIN is mogelijk / inschrijving vooraf verplicht via info@haarlemcanaltours.com.
ROMMELMARKT voor KINDEREN
Vrouwestraat & Vrouwepleintje / 13.30-16.00
Voor kinderen van de Bakenesserbuurt: zelf tafeltje of kleed meenemen. Alleen na opgave bij Leo Vos (leovos@xs4all.nl).
DE ZANDTEKENAAR
Schuilkerk / ingang Kokstraat / 13.30 / 15.00 / 16.15
Gerrie Hondius is behalve striptekenaar ook zandtekenaar. Ze verzorgt 3 identieke korte voorstellingen op muziek, waarbij de
toeschouwer haar tekeningen in het zand ziet ontstaan en veranderen. Gewoonlijk alleen op congressen en evenementen, deze keer
speciaal in de hoge zaal van de Schuilkerk op muziek als benefiet voor de stichting Alpe d'HuZes! Jong en oud zijn welkom (entree
€6 p.p. /volledige opbrengst gaat naar stichting Alpe d'HuZes). De grote zus van Gerrie, Petra Hondius, overwon in 2012 borstkanker
en traint voor de Alpe d'Huez beklimming van 2013. Zij doet dit voor stichting Alpe d'HuZes en laat zich graag sponsoren door Gerrie
die haar zandtekenvoorstellingen in het Rondje Bakenes speelt als benefiet voor stichting Alpe d'HuZes (zie www.zandtekenaar.nl en
www.opgevenisgeenoptie.nl).
DE INSPIRATIE VAN DE MEESTER
Bakenesserstraat 20-zw / 13.30 & 16.15
Barbla Tanner, pianiste (ook actief als brugwachter en molenaar), woont al jaren met veel plezier in het Teylers Hofje. Vandaag
vertolkt zij enkele juweeltjes uit de verzameling préludes en mazurka's van Anatoli Liadov [1855-1914].
INDECH's DOCHTER - MICROPERA van Dick Kreuger
Bakenesserkerk / 14.15 en 17.00
In de Keltische mythologie is Indech's dochter, samen met Boand en Morrigan één van de drie vrouwen met wie de god Dagda het
bed deelt tijdens het jaarlijks terugkerende feest Samhain. Dat is de intrige van de micropera INDECH's DOCHTER, speciaal
geschreven door Dick Kreuger voor het 1ste lustrum van het Rondje Bakenes. Het werk draait in verhalende zin via voordracht, zang
en muziek vooral om zaken als spijt, wroeging, genade en zelfvergeving.
INDIVIDUEEL OP REIS DOOR MYANMAR - schrijversechtpaar JUDY LOHMAN
Bakenessergracht 41 / 15.00
Het Haarlemse schrijversechtpaar Judy Lohman vertelt ten huize van Maria Wolff over hun recente reis door Myanmar (Birma), een
land in transitie (zie ook www.judylohman.nl voor een gratis kennismaking met hun veelzijdige oevre).
BAKENESSERKERK - DE NIEUWE GLAS-IN-LOOD RAMEN Ingang Bakenesserstraat / inloop 13.00-18.00 / uitleg van 15.30-16.45
De inrichting van de kerk en de nieuwe glas-in-lood ramen naar ontwerpen van Haarlemse striptekenaars zijn te bewonderen. Martin
Busker, projectleider, is aanwezig voor uitleg over de renovatie van de kerk en het glas-in-lood-ramen project.
*SNELVEILING* met buurtveilingmeesters Robert de Jong & Jeroen Schumacher
Bakenesserkerk 17.30
Veiling van diverse (kunst)werken en objecten, ter beschikking gesteld door medewerkers/deelnemers* van het 1 ste lustrum van het
Rondje Bakenes t.b.v. de bekostiging van drukwerk en organisatie.
MUZIEK door KUBUS
Bakenesserkerk - tijdens het Rondje en bij de afsluiting
Kubus, een orkest van een stel oude vrienden, is ruim dertig jaar geleden opgericht en Gerrit Wolfswinkel, woonachtig aan de
Bakenessergracht, is nog steeds de saxofonist. Het repertoire is veelzijdig: bestaande muziek en eigen composities, vooral geworteld
in de jazz maar ook vanuit andere inspiratiebronnen.
SPAARNE KUNSTROUTE
Voor route en adressen: www.spaarnekunstroute.nl / 13.00-17.00
Open ateliers en galeries aan beide zijden van het Spaarne op alle eerste zondagen van de maand.

