
Vos met negen staarten
Abbekerk ✱ Ella Snoep speelt in
haar theater aan Dorpsstraat 69 de
hele zomervakantie ’Akiko en de
vos met negen staarten’. Met pop-
pen, toneel, muziek, tekeningen en
film vertelt ze een verhaal dat
speelt op een eilandje in de Japanse
zee. De voorstelling is iedere dins-
dag, woensdag en donderdag vanaf
15 uur te zien. Kaarten kosten voor
kinderen tot 16 jaar oud 5 euro,
voor ouderen 7,50 euro. Reserveren
kan via 0229-581822.

Judy Blank
Enkhuizen ✱ Judy Blank gaat op
clubtour door Nederland en één

van de eerste concerten geeft ze
morgen in de Drommedaris. Ze
brengt een koffer vol nieuwe ame-
ricana- en folkliedjes mee over
klein geluk, je draai proberen te
vinden in de wereld en de dagelijk-
se gang van zaken in de Southern
States. Het optreden begint om 21
uur. Kaarten zijn à 10 euro te reser-
veren via www.drom.nl.

Cor Ardesch
Enkhuizen ✱ Het derde zomera-
vondconcert in de Zuiderkerk staat
zaterdag in het teken van een lu-
thers kerklied: ’Ich ruf zu dir, Herr
Jesu Christ’. Organist Cor Ardesch
speelt daar bewerkingen van van
oude en nieuwe componisten. Hij

voegt ook een eigen improvisatie
op hetzelfde thema toe. Het con-
cert start om 20 uur. De toegang
bedraagt 5 euro (2,50 euro voor
kinderen).

Bell Trio
Twisk ✱ ’The international Hol-
land music sessions’ maken zater-
dag een uitstapje naar Twisk. Het
Bell Trio geeft vanaf 20.15 uur een
concert in Theaterkerk Hemels. De
leden (pianiste Alla Belova, violiste
Ekaterina Glazova en celliste Anna-
Lucia Costiuc) studeren allen aan
het St. Petersburg State Conserva-
tory. Ze spelen werk van Joaquín
Turina, Johannes Brahms en Lud-
wig van Beethoven. Entree kost 18

euro. Reserveren kan via
www.tihms.nl.

Willeke Smits
Medemblik ✱ Aan Willeke Smits is
de eer om de reeks zomeravond-
concerten in de Bonifaciuskerk af
te sluiten. Zij bespeelt zaterdag
vanaf 20 uur het Pieter Backeror-
gel. Op het programma staan zo-
wel oude als hedendaagse orgel-
werken, waarin een groot deel van
de klankkleuren van het orgel te
beluisteren is. De entreeprijs is 8
euro.

Ortega en Zhao
Enkhuizen ✱ ’The international
Holland music sessions’ zijn zon-

dag om 11 uur terug in de Dromme-
daris. Daar brengen cellist Sebasti-
an Ortega uit de Verenigde Staten
en pianist Kaiwen Zhao uit China
stukken ten gehore van Benjamin
Britten, Franz Schubert, Johann
Sebastian Bach, Johannes Brahms
en Sergej Rachmaninoff. Kaarten
kosten 18 euro en zijn te reserveren
via www.tihms.nl.

Carillonconcert
Enkhuizen ✱ Vader en dochter Wim
en Evelien van den Broeck geven
dinsdag een carillonconcert op de
Zuidertoren. Ze spelen zowel solo
als vierhandig. De muziek klinkt
van 20-21 uur. Aan de voet van de
toren is de beste luisterplaats.

U itgaanstips

Akram Hamza is beeldend kunste-
naar, schilder, grafisch vormgever
en ontwerper van theaterdecors.
Hij was hoofddocent aan de Uni-
versiteit van Damascus aan de
faculteit Fine Arts. Vanwege de
oorlog verliet hij in 2015 zijn vader-
land. ,,Ik had gehoord dat Neder-
land veel vluchtelingen opneemt,
dus daar wilde ik naartoe. Ik ging
naar Libanon en Turkije en met
een boot naar Griekenland. Daar
ben ik een periode gebleven en
toen via Macedonië met de auto
naar Nederland gegaan. Ik wil er

niet aan herinnerd worden: het is
pijnlijk, buiten proporties, niet
humaan wat ik heb meegemaakt.’’
In Nederland kwam Hamza via
Oss, Eindhoven, Ter Apel en Den
Helder naar Hoorn. ,,De aankomst
voelde als een nieuwe geboorte. Ik
begon de taal te leren, maakte
kennis met nieuwe mensen, plaat-
sen en het land. De Nederlanders
waren als verloskundigen. Ik heb
een verblijfsvergunning sinds
januari 2016. In december kwam
mijn gezin hierheen. Mijn jongste
kind was 3,5 toen ik vertrok en vijf
toen ik het terugzag.’’
Hamza is opvallend positief over
zijn nieuwe thuisland, met name
over het kunstenaarsklimaat. ,,De
kunstenaars gaan goed met elkaar
om en werken samen. Iedereen
krijgt alle ruimte. Ik heb het gevoel
dat ze mij accepteren zoals ik ben.
In Syrië krijgen grote namen ruim-
te, anderen niet. Je moet geadop-
teerd worden door een grote naam,
anders kun je niets. Relaties zijn
vooral gebaseerd op eigenbelang.’’
Plannen heeft de Syrische kunste-
naar nog steeds. ,,Ik wil andere
dingen dan voorheen; grote dro-
men heb ik niet meer. Wat ik nu
belangrijk vind, is dat mijn kinde-
ren in een gezonde, schone omge-
ving kunnen opgroeien. Ik wil in
een veilige, leuke omgeving wonen
en de ruimte hebben om te zeggen
en te doen wat ik wil.’’
Uiteraard zijn er ook wensen op
werkgebied. ,,Ik heb vroeger arti-
kelen geschreven over kunstge-
schiedenis, scholen waar vernieu-
wingen zijn aangebracht en tech-

niek. Ik wil die graag in het Neder-
lands op de computer zetten en
daar iets mee doen.’’ Ook op het
gebied van de schilderkunst wil
Hamza meer doen, maar hij heeft
geen atelier. ,,Van jongs af aan ben
ik bezig met schilderen en teke-
nen. Ik maak schilderijen van men-
selijke gezichten die ook de inner-
lijke wereld van de mens weerge-
ven. Ik wil duidelijk maken dat de
mens naar zijn eigen dood of ver-
nietiging toe gaat. Dat idee komt

niet alleen door de oorlog, maar
had ik daarvoor al. De mens heeft
de neiging om anderen pijn te
doen en te vermoorden, hij vernie-
tigt alles om zich heen. Kijk maar
naar milieuvervuiling en de stij-
ging van de temperatuur. Ik laat de
mens als moordenaar en vermoor-
de zien.’’ Het frisse groen en de
verse tomaten in de kas staan daar-
mee in schril contrast.

Faralda Houthuijsen

Beladen
Syrische Kunst
in de Kas

Akram Hamza
aan het werk in
de kas waar hij
volgend week-
einde exposeert.
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Kunst in de Kas heeft deze
keer een expositie met

een beladen verhaal. Kunstenaar
Akram Hamza vluchtte uit Syrië en
kwam in Hoorn terecht. Hij brengt
beeldhouwer Moussa Ramou mee
en muzikant Ahmed Abdulla, die
de luit in ieder geval zaterdag om
14 uur en zondag om 12 en 15 uur
bespeelt. Maria Buijs presenteert
zaterdag om 15 uur haar roman
’Simsimeya’, die in Syrië speelt.

E xpositie

’Kunst in de kas’ met Syrische kunstenaars, zater-
dag 25 augustus 13-17 uur en zondag 26 augustus
11-17 uur achter Beatrixstraat 3a (bij de grijze pilaren)
te Zwaag. Zie ook www.kunstindekas.nl.

een van de geliefdste auteurs van
Engeland. Zijn laatste dagen slijt
hij in ballingschap, geteisterd door
verlangens en geconfronteerd met
de vergankelijkheid van lusten. 
Wild, uitdagend, mannelijk, vrou-
welijk, model, popicoon en actrice:
Grace Jones is het allemaal. Regis-
seuse Sophie Fiennes volgde haar
een aantal jaren en maakte de
documentaire ’Grace Jones: blood-
light and bami’.

De redactie mag namens de Cine-
ma twee kaarten weggeven voor
’The happy prince’, zaterdag 20
uur in Cinema Oostereiland en
twee voor ’Grace Jones: bloodlight
and bami’, zaterdag 20 uur in Cine-
ma Enkhuizen. Mail om kans te
maken vandaag voor middernacht
een het filmhuis van uw voorkeur
naar redactie.wef@nhd.nl, onder
vermelding van ’Filmpremière’.
De flamboyante Oscar Wilde was

The happy princeFilmpremière
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