BRUISEND GROEN IN ZEVENKAMP
Op zaterdag 25 augustus 2012 worden de tenten van het Reizend Podium
Zevenkamp neergezet in het Wollefoppenpark voor Cultureel Centrum
Orion, naast de tent van het circus Nicole & Martin uit Zwitserland. Door
deze unieke combinatie ontstaat van 13.00 – 17.00 uur een mooi
programma aangeboden met muziek, circus en poëzie. Daarnaast kunnen
workshops gevolgd worden. Het programma ziet er als volgt uit:
13.00 uur:

opening van het Reizend Podium

13.10 uur: poëzie voordrachten groene tour Orion
Enkele bewoners van Orion Camphill hebben een poëtische wandeling gemaakt in het
Wollefoppenpark. De gedichten die naar aanleiding daarvan zijn gemaakt, worden
voorgedragen.
13.25 uur: S.A.M. Express (pop, jazz en latin)
Zangeres Carla Maljers vertolkt songs in de stijlen pop, jazz en latin. Ze laat zich begeleiden
door Royston Paulina (drums/percussie), Robert Brands (toetsen) en Roy Colee (gitaar).
13.55 uur: El Narrador & Roy Colee (poëzie & gitaar)
Dichter El Narrador brengt gedichten ten gehore die door gitaarklanken worden begeleid.
14.15 uur: DeGoesting (kleinkunst)
Onder het adagium ‘de straten nat van pas geverfde liedjes’, brengen de kleinkunstenaars van
deGoesting, al 2 jaar een smaakvolle melange van poëzie en muziek. Na 6 maanden van
intensief optreden is er eindelijk iets tastbaars: de single 'Vandaag'; het resultaat van de
vruchtbare samenwerking tussen de muzikanten. Muziek; klaar om te worden gevangen.
15.00 uur
Circus Nicole & Martin
Het Zwitserse sprookjestheater Nicole & Martin treedt op in heel Europa, o.a. tijdens het
grootste theaterfestival, het Edinburgh Firing Theater Festival, en geniet inmiddels grote
bekendheid met haar sprankelende voorstellingen. Kinderen en volwassenen worden
meegenomen in een wereld die bestaat uit een combinatie van vertelkunst, muziek, zang,
jongleren, acrobatiek en mime.
16.10 uur
S.A.M. Express & El Narrador (muziek, zang en poëzie)
Deze gelegenheidscombinatie zal enkele poetic songs ten gehore brengen waarin zang, poëzie
en muziek worden gecombineerd.
16.30 uur
De la misma tierre (flamenco cross over)
De middag wordt afgesloten met zomerse flamenco muziek.
17.00 uur

Het zomervuur wordt ontstoken

Workshops
Naast het programma op het podium worden enkele natuur-, poëzie- en creatieve workshops
aangeboden.

Activiteit
Om 14.00 uur gaat de activiteit Verhaal & Expressie voor kleuters en peuters van start. Bij
deze activiteit wordt het boekje De Vlinder van Dumas voorgelezen. Tijdens het voorlezen
kunnen de kinderen het verhaal gaan uitbeelden.
De voorstellingen en workshops van het Reizend Podium zijn gratis. De toegangsprijs voor het
circus bedraagt voor volwassenen € 3,50 en voor kinderen € 1,50.
Met het openbaar vervoer kunt u het Wollefoppenpark bereiken door uit te stappen bij
metrohalte Ambachtsland en vervolgens te wandelen over de dijk bij de Billy Holidaylaan
langs Taka Tukaland in de richting van Cultureel Centrum Orion.
Voor meer informatie of kaartjes reserveren voor het circus kunt u op dinsdag-,
woensdag- en donderdagochtend bellen met de BOZ op telefoonnummer 010 –
289 24 00 of mailen naar infozevenkamp@xs4all.nl.
Deze middag wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de deelgemeente Prins
Alexander.

