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INFO: grAZENDEZWAAN.NL

WELKOM BIJ
GRAZENDE ZWAAN!

LANDGOEDTHEATER

Grazende Zwaan is – ook in coronatijd – een avontuurlijk theaterfestival
in de Haarlemmermeer voor jong en oud, met theater en meer in de polder.
Een vrolijk en bijzonder programma op en om monumentale boerderij en
landgoed Kleine Vennep in Nieuw-Vennep.

Omdat Kleine Vennep volgend jaar officieel een
landgoed is introduceren we nieuw op Grazende Zwaan:
‘Landgoedtheater’. Toffe voorstellingen verstopt op
plekken op het landgoed. We hebben tien routes
samengesteld waarbij je twee voorstellingen ziet en
tussendoor een drankje drinkt.

voor volwassenen

Programma in het kort
Landgoedtheater: Kies uit een van de tien routes met telkens twee
voorstellingen ergens op het landgoed en tussendoor een drankje
Boerderijconcert: Onze traditie op de zaterdagavond; 		
een theatraal bach-concert in de monumentale boerenschuur
Familieprogramma: De hele zaterdagmiddag en zondag 		
is er vééél te doen en te beleven voor de hele familie! 		

(pag. 3 t/m 7)
(pag. 7)
(pag. 9 t/m 19)

Locatie – Boerderij Kleine Vennep
Alle activiteiten spelen zich af op en om boerderij en landgoed Kleine Vennep
in Nieuw-Vennep, Hoofdweg 1041. Eenmaal daar is alles op steenworp afstand.

Openingstijden
za 12 september 13:30 – 22:30
zo 13 september 11:00 – 19:00
Wij wensen je een buitengewoon festival toe! Els, Ilse, Nico, Laura, Bram en Larissa
English: Feel welcome on this farm and estate with site specific theatre, workshops
and music. Grazende Zwaan is a festival for the whole family. Some performances are
‘language no problem’, check the tag LNP (Language No Problem).

Partners:
Familie Molenaar

Karavaan, buitengewoon theater op locatie
website grazendezwaan.nl | mail info@grazendezwaan.nl | bel of sms 06-23111715
@grazendezwaan
@karavaantweet
@karavaan_exeptionel

Je kunt zelf een route kiezen aan de hand van de voorstellingen die je wilt zien, of
het tijdstip dat jou past. De voorstellingen vind je op pagina 4 t/m 7 en op onze website.
De routes duren allemaal +/- 1 uur en 45 minuten en hieruit kun je zaterdag en zondag kiezen:
Zaterdag
Route 1 / 14:30 uur / Oma Fred & Ver van mijn boom
Route 2 / 15:00 uur / Het jaar van de man & De vrouw die er niet was
Route 3 / 15:30 uur / Azul & Oma Fred
Route 4 / 16:00 uur / Het jaar van de man & Niets
Route 5 / 16:30 uur / Tot onze grote spijt & De vrouw die er niet was
Route 6 / 17:00 uur / Het jaar van de man & Tot onze grote spijt
Route 7 / 17:30 uur / Ver van mijn boom & Oma Fred
Route 8 / 18:00 uur / Azul & De vrouw die er niet was
Route 9 / 18:30 uur / Niets & Ver van mijn boom
Route 10 / 19:00 uur / Tot onze grote spijt & Azul
Zondag
Route 1 / 12:00 uur De vrouw die er niet was & Het jaar van de man
Route 2 / 12:30 uur Ver van mijn boom & Niets
Route 3 / 13:00 uur Azul & Tot onze grote spijt
Route 4 / 13:30 uur Oma Fred & Het jaar van de man
Route 5 / 14:00 uur De vrouw die er niet was & Azul
Route 6 / 14:30 uur Ver van mijn boom & Tot onze grote spijt
Route 7 / 15:00 uur Niets & Het jaar van de man
Route 8 / 15:30 uur Oma Fred & Tot onze grote spijt
Route 9 / 16:00 uur De vrouw die er niet was & Niets
Route 10 / 16:30 uur Azul & Oma Fred
Een kaartje voor een route kost € 14,50 (incl. drankje), te bestellen op grazendezwaan.nl.

DIGITAAL APPLAUS

Het liefste zouden we met iedereen een praatje maken op het festival.
wat
Maar dat lukt ons natuurlijk nooit. We vinden het leuk te horen
jullie ervaren hebben op karavaan.nl/applaus/grazende-zwaan
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Een komische voorstelling over
territoriumdrift met appels in de
hoofdrol
We betreden de boomgaard van boerderij
Kleine Vennep. Misschien fluiten er wat
vogels. De grond is bezaaid met appels.
De één rot en beurs, de ander vol, weer een
ander klein, sommige rood, andere groen.
Er wordt gesmiespeld. Zijn het de appels
die fluisteren?
Er ontwaart zich een wereld waarin de
appel aan het woord is. Twee in het
bijzonder:Lady en Elstar. Beiden van een
andere grond; Lady uit Australië en Elstar
van Nederlandse bodem. Wat staat deze
appels te wachten wanneer de mens zijn
intrede doet? Willen zij de wensen van
de mens vervullen? Zijn zij überhaupt bij
machte iets te doen?

De vrouw die
er niet was
Muziektheater over de waarheid
Een voorstelling gebaseerd op een waargebeurd
verhaal. Parijs, 2015. Alexandra was niet
aanwezig bij die aanslagen. Ze had krap 20
minuten voor de aanslag besloten haar vrienden
toch níet op te zoeken die avond. Drie jaar later
wordt Alexandra veroordeeld tot 6 maanden cel.
Vanwege ‘doen alsof’. Het doen alsof ze er
wél bij was.

MOON SARIS

LISETTE ZEEGERS / TAPAS THEATER

MARISKA KERPEL

MOON SARIS

VER VAN MIJN BOOM

OMA FRED

Niets

Kleinkunstsolo over ouder worden

Tragisch en komisch theater over niets

We willen het allemaal, oud worden, maar
oud zijn willen we liever niet. Frédérique
zoekt uit of ze oud en wijs wil worden of
juist jong en onwetend wil sterven.

NIETS geeft ons hoop
NIETS houdt ons tegen
NIETS is oké
Verwacht niet niets. We zullen wel iets doen.
Alles of niets

Een voorstelling vol muziek en
mooie teksten.
Spel en concept: Frederique Arnold |
Regie: Esther Habbema | Muziek: Bob Tonglet

Een energieke muziektheatermonoloog over
(onze) eigen waarheden. Want willen we niet
allemaal gezien worden?

Alles begint met ‘een absoluut niets’. Op het
moment dat je geboren wordt, begin je al te
sterven. En zo gaat het met alles. Uiteindelijk
sterven we allemaal. Iedereen. Wat een gedoe.
Alleen daarom al zouden we van elkaar
moeten houden, maar dat is niet zo.
Das Lemniscaat poogt ‘niets’ te omarmen, en
daarmee álles tot rust te laten komen. Maar
als je niets omarmt, wat wordt dan zichtbaar?
NIETS.

Spel, tekst en concept: Zoï Duister | Muziek: Daniel Koomen |
Regie/begeleiding: Marcel Harteveld

Door: Das Lemniscaat | Spel en concept: Tessa Friedrich,
Liza Kollau, Dennie Lukkezen | Begeleiding: Arend Pinoy |
Muziek: Robbert Klein

Spel en concept: Daisy Hagendoorn, Janna Adank

ONDERDEEL VAN ROUTE:
> ZATERDAG: ROUTE 1, 7 EN 9
> ZONDAG: ROUTE 2 EN 6

ONDERDEEL VAN ROUTE:
> ZATERDAG: ROUTE 2, 5 EN 8
> ZONDAG: ROUTE 1, 5 EN 9

ONDERDEEL VAN ROUTE:
> ZATERDAG: ROUTE 1, 3 EN 7
> ZONDAG: ROUTE 4, 8 EN 10

ONDERDEEL VAN ROUTE:
> ZATERDAG: ROUTE 4 EN 9
> ZONDAG: ROUTE 2, 7 EN 9

BUITEN, ROLSTOELTOEGANKELIJK,
LANDGOEDTHEATER

BUITEN, ROLSTOELTOEGANKELIJK,
LANDGOEDTHEATER

BUITEN, ROLSTOELTOEGANKELIJK,
LANDGOEDTHEATER

BUITEN, ROLSTOELTOEGANKELIJK,
LANDGOEDTHEATER, LNP (LANGUAGE NO PROBLEM)
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GLITTERSTUDIO

JAAP REEDIJK

Tot onze grote spijt

AZUL

Het jaar van de man

Een feestelijke afwijzing

Muziektheater om het diepste
te durven voelen

Cabaret over de moderne man

Terwijl iedereen een perfect leven leidt,
stond voormalig redder des vaderlands
Leon Brill vanochtend met zijn sok in
een plas water. Hij besloot er een solo
over te maken.
Tot onze grote spijt… is een ode
aan de mislukking. Een feestelijke afwijzing
waarin we gezamenlijk de algemene
teleurstelling die het leven heet vieren.
Succes gegarandeerd!
Spel en concept: Leon Brill | Regie: Teun Smits

We gaan het liefst probleemloos op vakantie.
Maar juist als je in de zon in een bootje
ronddobbert onder een wolkeloze hemel,
komt wat je al maanden dwarszit pas
écht naar boven drijven.
Marlies zingt, raakt, ontroert en overrompelt
met een grote muzikale verscheidenheid:
van Stephen Sondheim tot Destiny’s Child
en Kurt Weill tot PJ Harvey. Alle songs zijn
verpakt in stoere en frisse arrangementen
en verbonden door Marlies’ eigen teksten.
Spel en concept: Marlies Ruigrok | Regie: Ruut Weisman |
Muzikale leiding en arrangementen: Boudewijn Ruigrok |
Piano: Andrea Vasi | Slagwerk: Arend Niks |
Tuba: Peter Keijsers

Mannen, we moeten aan de slag... 2020 is
het jaar van de man. Bart & Maarten leggen
de moderne man onder de loep, mét al zijn
gevoelens en onzekerheden. Want hoe kan
het dat we, meer dan anderhalf jaar sinds
#metoo, nog steeds vasthouden aan onze
oude gedragspatronen? Mannen, we moeten
aan de slag. We leren jongens van kleins af
aan dat ze stoer en sterk moeten zijn, maar
het is tijd om afstand te doen van die
traditionele sekserollen. Ben je als man stoer
genoeg om ook kwetsbaar te durven zijn?
Je onzekerheden te omarmen? De moderne
tijd vraagt erom dat we de identiteit van de
moderne man en zijn rol in de samenleving
herdefiniëren.
Concept, spel en tekst: Bart Klop, Maarten Hopman |
Muziek, piano: Stefan Bos | Eindregie: Loes Luca |
Fotografie: Roeltje van de Sande Bakhuijzen |
Grafisch ontwerp: Glitterstudio

ONDERDEEL VAN ROUTE:
> ZATERDAG: ROUTE 5, 6 EN 10
> ZONDAG: ROUTE 3, 6 EN 8

ONDERDEEL VAN ROUTE:
> ZATERDAG ROUTE 3, 8 EN 10
> ZONDAG ROUTE 3, 5 EN 10

ONDERDEEL VAN ROUTE:
> ZATERDAG ROUTE 2, 4 EN 6
> ZONDAG ROUTE 1, 4 EN 7

Bach’s
Boerencantate
Kluchtige mini-opera vol aardse
genoegens van het boerenleven
Voor de vierde keer een theatraal
bach-concert in festival Grazende Zwaan
op het (bijna) landgoed Kleine Vennep.
We gaan ze maar eens Landgoedconcerten
noemen.
De Boerencantate is een geestige
mini-opera waarin de aardse genoegens
van het boerenleven worden bezongen
in 18e-eeuwse populaire deuntjes.
Twee zangers, een accordeonist en een
cellist nemen je mee naar het platteland
van drie eeuwen terug. Met de kwaliteit van
Bach, veel humor en in het Nederlands!
Zang (sopraan): Klaartje van Veldhoven |
Zang (bariton): Berend Eijkhoudt |
Accordeon: Renée Bekkers | Cello: Benjamin Glorieux

LOCATIE: MONUMENTALE SCHUUR
EEN TICKET KOST € 10,00 EN IS TE BESTELLEN OP
WWW.GRAZENDEZWAAN.NL.

LANDGOED

12 SEP 19:00 EN 21:00
BUITEN, ROLSTOELTOEGANKELIJK,
LANDGOEDTHEATER
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BUITEN, ROLSTOELTOEGANKELIJK,
LANDGOEDTHEATER

BUITEN, ROLSTOELTOEGANKELIJK,
LANDGOEDTHEATER

CONCERT

BINNEN, ROLSTOELTOEGANKELIJK,
BOERDERIJCONCERT, LNP
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THEATRALE AVONTUREN


BIOEXPRESS

voor DE HELE FAMILIE

ETEN & DRINKEN
Bij Grazende Zwaan kun je terecht voor een hapje, drankje of complete
maaltijd. Maak je middag of avondje uit extra leuk met een heerlijk diner
of een gezellig borreltje na!









Kom met je hele gezin naar Grazende Zwaan! Met een familieticket kun je de
hele dag genieten van familievoorstellingen, straattheater, een circus, een grote
akkerbouwshow, diverse workshops, een theatrale speurtocht en nog veel meer!
Een familieticket kost € 10,- en is geldig voor 2 volwassenen met maximaal 3 kinderen.
Je kunt kiezen uit een ticket voor zaterdag of zondag. Willen jullie beide dagen komen?
Koop dan het familie-weekendticket voor € 15,- en mis niks van Grazende Zwaan 2020!
Op pag. 10 t/m 19 vind je alle activiteiten die je met je familieticket kunt doen.




PROGRAMMA ZA 12 SEPTEMBER
P11

1

11u

12u

13u

14u

15u

16u

17u

18u

19u

Hakim

P17

David en Goliath de Smartlappenopera

P13

Crêpe de la bête

PICKNICKMAND

P15

Speur

P17

Buzzz

Een landgoed zit vol mooie picknickplekken. Bestel dus een goedgevulde picknickmand en
zoek ergens een lekker plekje om te picknicken. Er zijn twee verschillende manden:
een mand voor twee volwassenen en een mand speciaal voor kids mét een cadeautje!
Nieuwsgierig naar de inhoud van de manden? Check grazendezwaan.nl!

P12

Klauterstout

De mand kost € 25,- voor twee volwassenen en € 16,- voor twee kinderen.
Je kunt ze van tevoren bestellen via grazendezwaan.nl.

P19

Imkerpraat en proeven

P19

Bloemen plukken

P15

Park

P16

De Grote Landbouw Show

P19

Hutten bouwen

P18

Zaadbommetjes!

P12

Spin Art

P14

DJ her again



DE BIOEXPRESs
Bioexpress is biologisch, sociaal en lokaal geïnspireerd en ook nog eens erg lekker!
Iedere bijzondere medewerker van Bioexpress heeft een voorliefde en passie voor
goed eten en gezelligheid. Zij maken voor jou de lekkerste smoothies en broodjes
tijdens Grazende Zwaan!

PROGRAMMA ZO 13 SEPTEMBER1
P11
P17

David en Goliath de Smartlappenopera

P10

BV Natuur

P13

Staal

P10

De Grote Hula Show

P17

Buzzz

Soep en brood

P15

Park

P15

Speur

Je kunt bij Grazende Zwaan ook genieten van een heerlijke kop soep met brood!

P12

Klauterstout

P19

Hutten bouwen

P16

Tik Tok workshop

PANNENKOEKEN

P18

Haarlemmermeer Madurodamstyle

P14

Graffiti workshop

In de pannenkoekenkar van het Haarlemmermeermuseum De Cruquius worden
ambachtelijke pannenkoeken gebakken van het meel dat zelf gemalen wordt.
Mjammie!

P19

Bloemen plukken
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11u

12u

13u

14u

15u

16u

17u

18u

19u

Hands up! Lejo

	voorstelling

interactief theater

doe activiteiten
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De Grote Hula Show BV Natuur
Fantastisch hoepelspektakel

Komische theatrale natuurbelevenis

Ringenbezweerster Wietske Vogels en
Meester in de plooikunst Milan Seegers
bundelen hun krachten in De Grote Hula
Show. In dit fantastische hoepelspektakel
passeren ringen in allerlei soorten en
maten de revue. Het circusduo laat zien
hoe veelzijdig een simpele ring kan zijn.
Tenminste, als hun onderlinge geschillen
geen roet in het eten gooien…

Het milieu wordt bedreigd, bossen staan
in brand, het zeewater stijgt. Maak je geen
zorgen, want hier zijn de mannen van
B.V. Natuur! Aat en Karel halen de natuur
naar landgoed Kleine Vennep.
Met hun koddige kraanwagen bouwen zij een
boom versie 2.0. Ze proberen de natuur in
een kunstwerk te vatten, maar richten tegelijk
onherstelbare schade aan.

Concept en spel: Wietske Vogels en Milan Seegers

Concept en spel: Aat Dirks en Karel Casier

Hakim op z’n best

Hands up!

Een interactieve show voor kleine
én grote mensen.

Verrassend en vrolijk vermaak
voor iedereen

Met Hakim kun je lachen! Over van alles en
met van alles. Het is iedere keer weer een
verrassing waarmee hij aan komt zetten.
Of het nu iets geks is uit de sprookjes van
duizend en een nacht, iets geestigs met
stoere cowboys en indianen of picknick
perikelen in de buitenlucht: met Hakim op
z’n best is alles mogelijk. We ontmoeten hem
op een boerderij, dus let maar eens op!

Ken je Lejo? Dat beroemde poppetje met die
oogjes? Hij neemt een bonte stoet vrienden
mee naar Grazende Zwaan: een koe met een
eetprobleem, een blaffende buldog en een
stuntelige tapdanser. Zie je de fladderende
vogels, het schattige kinderkoortje en de
inktvis die elegant door het theater zweeft?
Je vergeet acuut dat je naar blote handen
en houten ogen zit te kijken.

P.S. Hakim ken je natuurlijk van Sesamstraat!

Na afloop mogen de kinderen zelf
Lejo-oogjes knutselen.

Concept en spel: Hakim Traïdia

DIGITAAL APPLAUS

LEO PETERSEN

HAKIM

WIM LANSER

ARTHUR HOFMEESTER

VOOR
DE HELE
FAMILIE
!!!!!

P.S. Lejo ken je natuurlijk óók van Sesamstraat!

Het liefste zouden we met iedereen een praatje maken op het festival.
wat
Maar dat lukt ons natuurlijk nooit. We vinden het leuk te horen
jullie ervaren hebben op karavaan.nl/applaus/grazende-zwaan

Concept en spel: Leo Petersen

WIETSKE VOGELS

CIE MOBIL

HAKIM TRAÏDIA

LEO PETERSEN

TE BEZOEKEN MET HET FAMILIETICKET

TE BEZOEKEN MET HET FAMILIETICKET

TE BEZOEKEN MET HET FAMILIETICKET

TE BEZOEKEN MET HET FAMILIETICKET

13 SEP 13:00, 14:30 EN 17:00

13 SEP 12:00 EN 15:00

12 SEP 14:00 EN 16:00

13 SEP 11:30, 13:30 EN 15:30

BUITEN, FAMILIE, ROLSTOELTOEGANKELIJK,
CIRCUS, LNP

BUITEN, FAMILIE, ROLSTOELTOEGANKELIJK,
STRAATTHEATER, LNP

BEELDEND THEATER, BUITEN, FAMILIE,
ROLSTOELTOEGANKELIJK

BEELDEND THEATER, BUITEN, FAMILIE,
ROLSTOELTOEGANKELIJK, LNP
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PETER DONDERWINKEL

MOON SARIS

MOON SARIS

VOOR
DE HELE
FAMILIE
!!!!!

Klauterstout

SPIN ART

Crêpe de la Bête

STAAL

Interactieve theatrale
levende speeltuin

Kunst met de slacentrifuge

Uitbundige show vol luchtacrobatiek

Wat in eerste instantie begint als een
theatervoorstelling met drie ‘werkers’ en
een hele strenge bouwopzichter, eindigt in
een mee-doe-avontuur, waarbij de kinderen
zelf meedoen. Hierbij dienen de acteurs
als levende klimpalen in de ontstane
pop-up speeltuin!

Tijdens deze workshop kun je creatief aan
de slag met kleuren mengen. Je maakt de
mooiste kunstwerkjes... niet met kwasten,
maar met behulp van de slacentrifuge!
Lekker experimenteren, uitproberen en
knoeien, want met Spin Art weet je nooit
precíes hoe het eruit komt. Maar dat is nou
juist de grote verrassing!

Met: Daan Bosch, Mitch de Mooij, Dico Verschure, Mick Vonk

Door: Atelier Artwise

Het is alweer even geleden dat het beroemde
crêpes-restaurant van een vooraanstaande
familie op zijn hoogtepunt was. De tijden zijn
veranderd en vanuit financiële overwegingen
hebben de nazaten het chique restaurant
moeten verruilen voor een paar tafeltjes en
een keuken in de open lucht. Het is zwoegen
en zweten om het restaurant in stand te
houden en er voor te zorgen dat de al lang
overleden grondleggers van het restaurant
zich niet omdraaien in hun graf.

Acrobatiek in een 5 meter
grote stalen constructie

Geniet met Crêpes de la Bête van een spectaculaire voorstelling met (lucht) acrobatiek,
jongleren, humor en niet te vergeten; crêpes.

Jorga is acrobaat en houdt van schrijven.
Ed is muzikant en maakt alles van metaal.
Door hun krachten te bundelen ontstaat
STAAL, een poëtische voorstelling waarin
twee verschillende karakters een droom
hebben. Zwevend in de lucht vertellen ze je
het verhaal met woorden, partneracrobatiek,
jongleren, mime, bizarre uitvindingen,
luchtacrobatiek en live muziek.
Concept en spel: Jorga Lok, Edwin Schulte |
Coaching: Marc Oyserman | Eindregie: Natasha Schulte

Concept en spel: Hirondelles

RAKE KLAPPEN

KUNSTFORT BIJ VIJFHUIZEN

HIRONDELLES

FABULOKA

TE BEZOEKEN MET HET FAMILIETICKET

TE BEZOEKEN MET HET FAMILIETICKET

TE BEZOEKEN MET HET FAMILIETICKET

TE BEZOEKEN MET HET FAMILIETICKET

12 SEP 15:00, 16:00 EN 17:00
13 SEP 12:00. 13:00, 14:00 EN 15:00

12 SEP VAN 15:00 – 17:00

12 SEP 15:30 EN 17:30

13 SEP 12:30, 14:00 EN 16:00

BUITEN, FAMILIE, ROLSTOELTOEGANKELIJK,
DOEN, DOORLOPEND, LNP

35 MINUTEN, BUITEN, FAMILIE,
ROLSTOELTOEGANKELIJK, LNP

35 MINUTEN, BUITEN, FAMILIE,
ROLSTOELTOEGANKELIJK, LNP

BUITEN, FAMILIE, NIET-ROLSTOELTOEGANKELIJK, LNP
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13

MALOU PALMBOOM

DJ EMMA

WILLEKE RANZIJN

VOOR
DE HELE
FAMILIE
!!!!!

Graffiti

DJ SHOW

Buzzz

David & Goliath

Graffiti op reuzenformaat

her again

In actie met de kunstenaar op reuzenformaat: de locatie als inspiratie, water,
de brug, het land, de tractoren en
Grazende Zwaan. Dit is je kans (en de plek!)
om lekker bezig te gaan met verf.

Emma van Meyeren is DJ onder de naam
‘her again’ en schrijver. Haar werk focust zich
op muziek en feminisme en is verschenen
bij VICE, Glamcult en Resident Advisor.
Op dit moment werkt zij aan essays over rouw,
die zullen verschijnen bij Uitgeverij Chaos.

Interactieve installatie met
levensgrote insecten

Een grappige smartlappenopera
voor jong en oud

Stap op een skelter met reusachtige
prachtige insecten die bewegen als jij trapt.
Als marionetten bewegen ze met je mee.
Op het landgoed en de boerderij wordt
een klein parcours gemaakt met in- en
uitstaphaltes en al. Oe, wat levert dit straks
prachtige plaatjes op.

David is klein en zijn broers zijn groot.
Terwijl zij aan het vechten zijn in de oorlog,
moet David thuis blijven en op de schapen
passen. Dat is natuurlijk vreselijk saai.
Dit kan anders, denkt David en hij vertrekt
naar het front. Eenmaal daar aangekomen,
daagt Goliath (een enorme reus) Davids
landgenoten uit. Niemand durft met deze
knoeperd van een reus te vechten, maar
David heeft een plan. Zing, vecht, huil, bid,
lach, werk en versla Goliath!

Voor iedereen vanaf 9 jaar.
Meenemen: oude kleren en zin om
samen aan de slag te gaan. Podium
voor Architectuur doet de rest.

Buzzz is een theatrale mobiele installatie
voor peuters, kleuters, kinderen en
volwassen kinderen.
Concept en spel: Linda Anneveld

Regie: Tim Schouten | Tekst: Caro Goldenbelt |
Muziek: Marnix Vinkenborg | Vormgeving: Malou Palmboom |
Spel: Pien Trieling en Yara Piekema | Coaching: Judith Faas

PODIUM VOOR ARCHITECTUUR

KUNSTFORT VIJFHUIZEN

CIE DAAD

DEAR T

TE BEZOEKEN MET HET FAMILIETICKET
DEZE ACTIVITEIT HEEFT EEN BEPERKTE CAPACITEIT,
SCHAF VOORAF JOUW (GRATIS) TICKET AAN OM EEN
PLEKJE TE RESERVEREN

TE BEZOEKEN MET HET FAMILIETICKET

TE BEZOEKEN MET HET FAMILIETICKET

TE BEZOEKEN MET HET FAMILIETICKET

12 SEP 18:00

12 SEP VANAF 14:00
13 SEP VANAF 12:30

12 SEP 14:30, 15:30 EN 16:30
13 SEP 12:30, 14:00 EN 16:00

13 SEP VAN 14:00 – 15:30

BUITEN, FAMILIE, ROLSTOELTOEGANKELIJK
THEATRALE INSTALLATIE, HELE DAG, BUITEN, FAMILIE,
NIET-ROLSTOELTOEGANKELIJK, DOORLOPEND, LNP

THEATER, BUITEN, FAMILIE,
ROLSTOELTOEGANKELIJK

DOEN, BUITEN, FAMILIE, ROLSTOELTOEGANKELIJK

14

15

TIK TOK
TIK TOK workshop in het landschap
De boerderij van Dirk is heel bijzonder als
decor voor film en fotografie! Met strobalen,
landbouwmachines en de beroemde
Calatravabrug creëer je je eigen decor.
Tijdens de workshop krijg je tips & tricks
om een fantastisch filmpje te maken.
Voor iedereen vanaf 9 jaar. Je filmpje komt
op de online expositie van Podium voor
Architectuur.
Meenemen: wat voor jou belangrijk is.

PODIUM VOOR ARCHITECTUUR

TE BEZOEKEN MET HET FAMILIETICKET
DEZE ACTIVITEIT HEEFT EEN BEPERKTE CAPACITEIT,
SCHAF VOORAF JOUW (GRATIS) TICKET AAN OM EEN
PLEKJE TE RESERVEREN

De grote
landbouwshow
knorrende, ratelende en
stomende machines
Landbouwmachines uit alle tijden vormen
tezamen een groot spektakel aan bewegende,
knorrende, ratelende en stomende machines.
Laat je verrassen door de verhalen van
vertellers en explicateurs!

PAULINE VAN LEEUWEN

MOON SARIS

POLDERVONDSTEN...

Speur

PARK

Theatrale speurtocht in het landschap

Vogelhuisjes en fluitconcerten

Een acteur en een muzikant nemen je
mee door de polder. Wat ontdek je daar
allemaal? De polder zit vol met vergezichten,
en met schatten in de aarde. Met bomen
die verhalen vertellen en wolken die
beelden vormen.

De Vereniging Natuurmomenten strijkt neer
op landgoed Kleine Vennep. 100 vogelhuisjes
wachten op jouw fluitsignaal. Kom jij de
vogelkaarten influiten?

Concept: Karavaan | Regie en spel: Pauline van Leeuwen
Muziek: Cris Dus

Trekkertocht

Een trekkertocht (van tractoren) rijdt
zaterdag rond lunchtijd met veel bombarie
door Nieuw Vennep, en eindigt op het
landgoed Kleine Vennep.

HAARLEMMERMEERMUSEUM DE CRUQUIUS
EN ALLE VRIJWILLIGERS

TE BEZOEKEN MET HET FAMILIETICKET

BUITEN, FAMILIE, ROLSTOELTOEGANKELIJK,
DOORLOPEND, LNP

’s Middags geven we gezamenlijk met alle
kinderen en ouders een fluitconcert, onder
leiding van de polderwachter en dirigent.
Maak je eigen soundscape! Intussen klim je
op de uitkijktoren van grote vogelpoten en
geniet je van het uitzicht.
Concept en spel: Eric Langendoen, Erik Woltmeijer,
Anna van Diepen

PAULINE VAN LEEUWEN

WATERLANDERS

TE BEZOEKEN MET HET FAMILIETICKET
DEZE ACTIVITEIT HEEFT EEN BEPERKTE CAPACITEIT,
SCHAF VOORAF JOUW (GRATIS) TICKET AAN OM EEN
PLEKJE TE RESERVEREN

TE BEZOEKEN MET HET FAMILIETICKET

12 SEP VAN 14:00 – 17:30
13 SEP VAN 14:00 – 15:30

WATERLANDERS

VOOR
DE HELE
FAMILIE
!!!!!

12 SEP 14:00, 15:00, 16:00 EN 17:00
13 SEP 11:30, 13:00, 14:30 EN 16:00

12 SEP VANAF 14:00
13 SEP VANAF 11:30

DOEN, BUITEN, FAMILIE, ROLSTOELTOEGANKELIJK,
DOORLOPEND, LNP

DOEN, BUITEN, FAMILIE, ROLSTOELTOEGANKELIJK, LNP

16

BUITEN, FAMILIE, NIET-ROLSTOELTOEGANKELIJK

17

Zaadbommetjes!
Workshop met gegarandeerd
vieze vingers
Kom lekker wroeten in de aarde tijdens
de workshop zaadbommetjes maken! Een
zaadbom is een pakketje bloemzaadjes,
beschermd door klei en compost. Hieruit
groeien tientallen bloemen! Je stopt ze zo
in je jaszak. Ideaal dus om bij je te hebben
voor het geval je een plek ontdekt die wel wat
bloemen en bijen kan gebruiken. Landgoed
Kleine Vennep heeft ook een bijenkolonie.
En ook zijn er heel veel bloemen. Ze maken
niet alleen Haarlemmermeer mooier, maar
bijen zijn ook nog eens heel belangrijk.
Waarom? Ook dat leer je in deze workshop.

PALÈNKA

MOON SARIS

BEE HEROES

PODIUM VOOR ARCHITECTUUR

POLDERVONDSTEN...

Haarlemmermeer
Madurodamstijl

BloemEN
PLUKKEN

HUTTEN
BOUWEN

Imkerpraat
en proeven

Gezinsworkshop miniaturen bouwen
met circulair materiaal

Het landgoed van boer Dirk
staat boordevol prachtige
bloemen. Kom onder
begeleiding jouw bonte
boeket plukken en geniet
thuis nog even na van een
fleurig festival!

Hutten en torens bouwen
met palen en panelen

Imker Joke vertelt

Haarlemmermeer heeft veel opvallende
gebouwen, oud en jong. Boerderijen, molens,
gemalen, fabrieken, forten, kerken, kantoren,
de verkeerstoren. Allemaal herkenningspunten.
In deze workshop voor alle leeftijden bouw je
samen een miniatuur van recycle materiaal.
Meenemen: Materiaal en voorbeeldfoto’s
zijn aanwezig. Maar je mag natuurlijk ook zelf
voorbeelden en materiaal meenemen!

BOMEN PLANTEN
Wil je meehelpen om
bomen te planten in
de Haarlemmermeer?
Meld je dan aan bij
MEERgroen:
meerbomen.nu

Hutten bouwen zónder zagen
en timmeren. Dat kan met
de hutten van Palènpa. Je
maakt alles aan elkaar vast
met bouten en moeren en
bouwt zo prachtige hutten en
torens met bruggen ertussen
en ladders ertegenaan. Je
kunt er in klimmen, doorheen
kruipen en overheen lopen.
Na een korte uitleg mogen
de kinderen zelf bouwen!

Imker Joke Hoogendoorn
weet alles over bijen. Ze
vertelt je er graag alles over!
Ook kun je bij haar honing
proeven.
Door: Imker Joke Hogendoorn

Poldervondsten wordt mede
mogelijk gemaakt door:

Workshopbegeleiders:
Addy Vork & Bas van Haastrecht

BEE HEROES EN KUNSTFORT VIJFHUIZEN

PODIUM VOOR ARCHITECTUUR

DIVERSE VRIJWILLIGERS

PALÈNPA

IMKERIJ ‘IN DE BUITENLUCHT’

TE BEZOEKEN MET HET FAMILIETICKET
DEZE ACTIVITEIT HEEFT EEN BEPERKTE CAPACITEIT,
SCHAF VOORAF JOUW (GRATIS) TICKET AAN OM EEN
PLEKJE TE RESERVEREN

TE BEZOEKEN MET HET FAMILIETICKET
DEZE ACTIVITEIT HEEFT EEN BEPERKTE CAPACITEIT,
SCHAF VOORAF JOUW (GRATIS) TICKET AAN OM EEN
PLEKJE TE RESERVEREN

TE BEZOEKEN MET HET FAMILIETICKET
BEPERKTE CAPACITEIT, SCHAF VOORAF
JOUW (GRATIS) TICKET AAN OM EEN
PLEKJE TE RESERVEREN

TE BEZOEKEN MET HET FAMILIETICKET
BEPERKTE CAPACITEIT, SCHAF VOORAF
JOUW (GRATIS) TICKET AAN OM EEN
PLEKJE TE RESERVEREN

TE BEZOEKEN MET HET FAMILIETICKET

12 SEP VAN 14:30 – 16:30

13 SEP VAN 13:30 – 15:00

12 SEP 14:00 – 15:30 EN 16:30 – 18:00
13 SEP 11:30 – 13:00 EN 15:00 – 16:30

12 SEP 14:30 EN 17:00
13 SEP 12:00 EN 13:30

DOEN, BUITEN, FAMILIE

DOEN, BUITEN, FAMILIE, ROLSTOELTOEGANKELIJK, LNP

DOEN, BUITEN, FAMILIE, ROLSTOELTOEGANKELIJK, LNP

BUITEN, FAMILIE, DOORLOPEND,
NIET-ROLSTOELTOEGANKELIJK, LNP

45 MIN, DOEN, BUITEN, FAMILIE,
NIET-ROLSTOELTOEGANKELIJK, LNP

18

12 SEP 16:00

19
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