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Nieuws over culturele activiteiten in Schagen
De redactie bestaat uit:
Margreeth van Dijk (redacteur)
Lia Rienks (eindredactie)
De evenementen worden zowel in de Amuse als op
de digitale kalender op de website van de KCARS
vermeld. Meldt uw evenement aan bij Margreeth
van Dijk: marvd@xs4all.nl.

Het bestuur van de KCARS en
de redactie van de Amuse
wensen u gelukkig 2022!
Helaas zijn er tot 25 januari
nog geen culturele
evenementen mogelijk.
Gelukkig is er wel een online
kunstlezing op 20 januari. En
een expositie die via de etalage
is te bewonderen.

Deze periodieke digitale nieuwsbrief verschijnt
onder verantwoordelijkheid van de KCARS. Hierin
vindt u een overzicht van alle bij de KCARS
bekende culturele activiteiten die plaatsvinden in de
gemeente Schagen.
Daarnaast leest u actueel nieuws en interviews met
culturele organisaties over geplande evenementen.

Oplage: 2100
7e jaargang, nummer 67
Datum van verschijning: 15 januari 2022
Kunst- en CultuurAdviesRaad Schagen
registratienr. Kvk: 61748536
website: www.kcars.nl
Meldt u aan voor deze gratis nieuwsbrief
via www.kcars.nl

CULTURELE AGENDA 15 JANUARI T/M 28 FEBRUARI 2022
ONLINE KUNSTLEZING
Do 20 januari, 19.30 uur, online via Zoom. Online Kunstlezing
‘KRIJG DE PEST”. Kopgroep Bibliotheken organiseert weer i.s.m.
Bureau Boeiend een online kunstlezing. Kunsthistoricus WOUTER
MAAS vertelt over PANDEMIE-KUNST, over de invloed van de
pest op de kunstgeschiedenis. Deelnemers kunnen thuis de lezing
volgen via zoom, krijgen afbeeldingen te zien en kunnen vragen
stellen. Kaarten € 5,- te koop via www.kopgroepbibliotheken.nl.
Culturele evenementen zijn helaas gesloten tot 25 januari 2022; de FILMS van
Scagon de Luxe voor februari staan niet in deze Amuse. De films worden
aangevuld als er na 25 januari weer culturele activiteiten mogelijk zijn.

EXPOSITIE IN DE ETALAGE
Marianne exposeert de
maanden januari en februari
2022 coronaproof in
kunstetalage “De Etalage” in
Schagen. Ze exposeert haar
mooie bloemen aquarellen,
waarvan ze een grote
verjaardagskalender heeft laten
drukken, deze mooie kalender
is tevens te koop voor 30 euro
Het idee om ’n blijvende
kalender te maken deed ze op
in Engeland. Zij is aan de klus
begonnen, en de 12 maanden
zijn met liefde door haar
geschilderd.

FILM
Do 27 januari, 20.00 uur, Scagon De Luxe. ANNETTE (2021 Frankrijk, VS, Leos
Carax, 140 min.). De wereld adoreert het perfecte glamourkoppel Ann en
Henri. De geboorte van hun wel heel bijzondere dochter verandert hun leven
voorgoed. Musical over een liefde op en voor de bühne. Entree € 9,-. www.scagondeluxe.nl
FILM
Vr 28 januari, 14.00 uur, Scagon De Luxe. HERR BACHMANN UND SEINE
KLASSE (2021 Duitsland, Maria Speth, 217 min.). Deze indringende
documentaire toont een onorthodoxe leraar die de eigenwaarde van zijn
leerlingen, tieners afkomstig uit negen verschillenden landen, mede door zijn
persoonlijke betrokkenheid, versterkt. Hij biedt hun zicht op een betere
toekomst. Entree € 9,-. www.scagondeluxe.nl
FILM
Vr 28 januari, 20.00 uur, Scagon De Luxe. ANNETTE (2021 Frankrijk, VS, Leos Carax, 140
min.). Entree € 9,-. www.scagondeluxe.nl
CONCERT
Za 29 januari, 20.00 uur, Protestantse Kerk, Dirkshorn. HET
MATTHIAS VAN DEN BRANDE TRIO. De Belgische
bandleider/saxofonist Matthias Van den Brande laat zich hier
versterken door twee supertalenten uit de Nederlandse jazz scène:
Tijs Klaassen (bas) en oud-Dirkshorner Wouter Kühne (drums). De
intieme setting van dit trio geeft de muzikanten een ongelofelijke
vrijheid om nieuwe ritmische, melodische en harmonische ideeën uit
te werken. Entree € 12,50, reserveren: info@cultureeldirkshorn.nl

THEATERSHOW
Za 29 januari, 20.15 uur, Scagon de Luxe. JAN SJOUWERMAN en
STELLA DE HAAS met een muziektheatervoorstelling, OF IK NOG
EEN RELATIE WIL. Met puntige dialogen en prachtige songs, waarin
lachsalvo’s worden afgewisseld met emotionele momenten.
www.scagondeluxe.nl, entree € 15,-.
CONCERT
Zo 30 januari, 15.00 uur, Scagon de Luxe. NIELS VAN DER
GULIK met IK BLIJF HIER, EEN ODE AAN RAMSES SHAFFY.
Bijgestaan door drie topmuzikanten brengt Niels van der Gulik
bekend en minder bekend werk van Shaffy. Combo: Coen
Molenaar, Peter Wassenaar, Richard Heijerman, Regie Eva
Bauknecht. Entree € 15,-, www.scagondeluxe.nl
CONCERT
Za 5 februari, 20.15 uur, Scagon de Luxe. THE VISITORS met
CROSSING THE PACIFIC. Een avond vol Country Rock met een
hoog Kangaroo gehalte! Een concert van The Visitors neemt je mee
naar droge woestijnen en drukke steden, naar warme huiskamers en
koude winters, maar vooral naar waar de muziek jou aan doet
herinneren. Entree € 10,-/ € 7,50, www.scagondeluxe.nl

CABARET

Zo 6 februari, 15.00 uur, Scagon de Luxe. JANNEKE JAGER met
FANTOOMGELUK. Een fout-nostalgische cabarettrip, oude cassettebandjes
slingeren Janneke Jager terug in de tijd. Teksten & zang: Janneke Jager,
Muziek & begeleiding: Bas Bons & Timo Menkveld, Regie: Titus Tiel
Groenestege. Entree €12,50, CJP: € 7,50, www.scagondeluxe.nl
CONCERT
Za 12 februari, 20.15 uur, Kerkje Valkkoog. WENDY ROOBOL met
MARIA, DOLCE MARIA. Wendy Roobol, sopraan, en Arjen Verhage, thorbe
en luit, brengen een intiem vertel concert “Maria, dolce Maria”. In dit
concert wordt het leven van Maria verklankt in werken van 17e-eeuwse
componisten als Purcell, Caccini en Monteverdi. Geen enkele vrouw is zo
vaak bezongen als zij. Wie was deze vrouw die zovelen nog steeds troost en
inspiratie biedt? Waarom spreekt ze zo tot de verbeelding?
Deur open vanaf 19.45 uur. Entree € 15,- www.kerkjevalkkoog.nl
CONCERT
Zo 13 februari, 14.30 uur, Kerkje Sint Maartensbrug. BUNCH
OF BARRELS. De heren gaan wederom ‘down memory lane’,
en nemen u mee naar de jaren 60 en 70, the Soundtrack of
my life, zoals velen het noemen. Een combinatie van muziek,
beelden en anekdotes. Akoestische setting, intieme sfeer,
sprankelende 4-, 6- en 12-snarige gitaren, bluesharp, basic drums, percussie, accordeon, viool,
en vocal harmonies. Deur open 14.00 uur. Kaarten € 12,50 via 06-34952332 of via
bunchofbarrels@kpnmail.nl
CONCERT
Zo 13 februari, 15.00 uur, Scagon de Luxe, EASY TIME. Een muzikale
manifestatie voor de ware muziekliefhebbers. De bandleden nemen
het publiek graag mee op een muzikale reis, langs jazz, blues,
country rock, easy listening en Nederlandse luistermuziek. Grote
namen zoals Eric Clapton, Sting, James Taylor en Bonnie Raith
komen voorbij. Entree € 12,50, www.scagondeluxe.nl

ALVAST VOOR DE AGENDA:
- 8 maart Internationale
Vrouwendag met o.a. de
film Herself in Scagon de
Luxe

THEATER
Za 19 februari, 20.15 uur, Scagon de Luxe. D@GH@P met HERFST IN
SCHAGEN . Voor wie ze nog niet kent, of voor wie er niet genoeg van kan
krijgen: D@gh@p in reprise. Na meer dan 25 uitverkochte voorstellingen nu de
laatste kans om kennis te maken met, of afscheid te nemen van Paulien en
Herman van Beem. Het echtpaar brengt al 40 jaar een weekje in de herfst door
in een vakantiehuisje in Schagen. Entree € 12,50, www.scagondeluxe.nl

- 12 maart Nicola Meeuwen in
Valkkoog
- 15 maart Govert Schilling in
NH Kerk Dirkshorn
- 24 april Amstel Saxofoonquartet in NH Kerk
Dirkshorn

THEATER matinee
Zo 20 februari, 15.00 uur, Scagon de Luxe. D@GH@P met HERFST IN SCHAGEN. Entree
€ 12,50, www.scagondeluxe.nl
LEZING
Ma 21 februari, 20.15 uur, Scagon de Luxe. KUNST VERKLAARD met
topharpiste LAVINIA MEIJER. Voor Kunst Verklaard zal zij uitleg geven én
vertellen over haar liefde voor het spelen op dit sprookjesachtige
snaarinstrument dat al bestond in 3500 v.Chr. De avond wordt
‘geadopteerd’ door harpiste Colet Nierop uit Beverwijk. Lavinia Meijer
speelde in verschillende combinaties met diverse muziekgezelschappen in en
buiten Europa. Zo stond ze in Wenen, Athene, Keulen en New York. Entree
€ 15,- / CJP € 7,50, www.scagondeluxe.nl
LEZING
Di 22 februari, 14.30 uur, Scagon de Luxe. GROENLING, LEZING door
vogelkenner en beschermer NICO DE HAAN, ’Hoe maakt u van uw tuin of
balkon een vogelparadijs?’. Hij heeft naast zijn tv-werk een aantal boeken
over vogels geschreven en ontving een gouden plaat voor zijn
vogelzangcursus-cd. In deze lezing, geschikt voor jong en oud, geeft Nico
de Haan tal van tips en ideeën om van elke tuin of balkon een prachtig
vogelparadijs te maken. In de pauze is er de mogelijkheid om het boekje
"Hoe maakt u van uw tuin of balkon een vogelparadijs", door Nico de
Haan gesigneerd en wel, aan te schaffen voor de prijs van € 5,00. Entree:
€ 10,00 via www.scagondeluxe.nl

CONCERT
Za 26 februari, 20.00 uur, Scagon de Luxe. LADUC EN THE
MEMPHIS 3 met AMERICAN SONGS. Music from Memphis &
Nashville in Schagen aan De Markt. Memphis staat voor de R&R en
Nashville voor de Country. Waarom kwamen de eerste nr. 1 hits van
Johnny Cash, Elvis en Carl Perkins allemaal uit de Sun studio in
Memphis? Laat je met songs en verhalen meevoeren, terug naar de
tijd dat de muziek nog draaide om passie en avontuur. Een
programma vol prachtige songs van Hans Laduc en die van de beste singer-songwriters uit de
USA. Entree: € 13,50, www.scagondeluxe.nl

VOOR DE ZEKERHEID
Tekst voor de Amuse en de
digitale agendaberichten van
de KCARS graag sturen naar
marvd@xs4all.nl.
De deadline voor volgende
Amuse op 12 februari 2022.
De volgende Amuse verschijnt
op 15 februari 2022.

CONCERT
Zo 27 februari, 14.30 uur, Scagon de Luxe. ORKEST DE TOEKOMST in
samenwerking met het close harmony project VOICE OVER. De
Toekomst uit Sint Maarten is een ca. 33 koppig orkest met Steffen Snip
als dirigent. Het orkest brengt een breed repertoire met daarin veel
bigband nummers. Maar ook met pop, rock, Hollandse hits en
filmmuziek. Voice Over is het close-harmony project van drie heren uit
West-Friesland. Het repertoire bevat veel Pop klassiekers in een ultieme
uitvoering, begeleid door gitaar en percussie. Voice Over is een onderdeel van Cheap Thrills de
Zappa tribute band waar Toekomst dirigent Steffen Snip de blazerssectie aanvoert. Entree:
€ 15,00, www.scagondeluxe.nl

