
25 jaar

Programmakrant

2 en 3 juni



<2 Programmakrant 25e editie straatkunstenfestival Mooi Weer Spelen Delft 2 en 3 juni 2012

3>

Programmakrant 25e editie straatkunstenfestival Mooi Weer Spelen Delft 2 en 3 juni 2012Programmakrant 25e editie straatkunstenfestival Mooi Weer Spelen Delft 2 en 3 juni 2012Programmakrant 25e editie straatkunstenfestival Mooi Weer Spelen Delft 2 en 3 juni 2012Programmakrant 25e editie straatkunstenfestival Mooi Weer Spelen Delft 2 en 3 juni 2012

Ook dit jaar zetten Delftse winkeliers zich in om de straten en de 

etalages in de binnenstad op te fleuren met de kleurrijke en fantasie-

volle personages van Kunstkarakters. Om 12.30 uur maken deze 

personages onderdeel uit van de openingsparade, waarna zij vanaf 

13.00 uur in de straten en de volgende etalages/straten te zien zijn.

Deelnemende winkeliers

Marktsjop Oude Langendijk 17

Van der Leeuw Optiek  Oude Langendijk 1

Bonne Vie Hippolytusbuurt 47 

Knotten Voldersgracht 24

Annelies Schröder Voldergracht 15

EKO-Plaza Vrouwjutteland 33

Art&Casey Burgwal 17-19

Combrink Textilis Interior Burgwal 23

Trompper Optiek Burgwal 29

Lunchcafé VRIJ Brabantse Turfmarkt 61

SNS-Bank Pynepoort 7

Sneakers Paradijspoort 2

Kaldi Koffie & Thee Molslaan 13

O’Donna Molslaan 12

Winkeliersvereniging Binnenwatersloot

Technische Boekhandel Waltman B.V. Binnenwatersloot 33

Marcel&Ruud Bloembinders Binnenwatersloot 31

Computershop Delft B.V. Binnenwatersloot 34

Muziekhandel Van Buytene Binnenwatersloot 16

Kleyweg’s Stads-Koffiehuis Oude Delft 123

Le Bounge&Mariage Hyppolytusbuurt 8 

HYPO-Supermarkt Hyppolytusbuurt 14

Pearl Opticiens Jacob Gerritstraat 1-1a

Atelier by Monique Broerhuisstraat 48

De Winkel Vrouw Jutteland 41

De Sleutelspecialist Verwersdijk 2

Lazuli Lange Geer 72

Coproductie van Something Extra en Mooi Weer Spelen.

Opening Mooi Weer Spelen

De 25e editie van de Mooi Weer Spelen wordt om 12.30 uur op de Markt 

feestelijk geopend door Milène Junius wethouder Cultuur van de gemeente 

Delft. De openingsact wordt verzorgd door de jongeren van Delft Moves 

met host Lloyd Marengo en de kleurrijke personages van Kunstkarakter.
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Juni: zomermaand! Mooi Weer Spelen!

Alle jaren werd het straattheaterfestival in de maand juni 

georganiseerd: juni zomermaand! Als de Mooi Weer Spelen 

gehouden worden dan gaat de zomer beginnen en naar dat 

moment wordt in dit land door veel mensen uitgekeken. 

Op Mooi Weer werd daarbij altijd gehoopt zo niet gerekend 

zodat de omstandigheden optimaal zouden zijn om dit 

feestje te vieren. En Mooi Weer is het vaak geweest.

Zo niet dan Spelen we Mooi Weer

Maar natuurlijk is het met dat Mooie weer niet altijd gelukt. 

Er waren geheel en gedeeltelijk verregende dagen bij. Er 

waren dagen dat de regen net voor de aanvang van de 

optredens stopte en er waren momenten dat de regen pas na 

de laatste voorstelling begon, maar in alle gevallen was het 

altijd nog mogelijk om te Spelen dat het Mooi Weer was en 

dat is altijd hartstochtelijk gebeurd.

Mooi dat we Weer kunnen Spelen

In de afgelopen 25 jaar zijn er talloze groepen uit binnen- en 

buitenland, uit Delft en van iets verder weg met heel veel 

plezier naar onze stad gekomen, omdat ze het Mooi vonden 

om hier Weer te kunnen Spelen. 

Mooi om te kunnen optreden met de prachtige historische 

Delftse binnenstad als decor. Mooi om zo buitengewoon 

gastvrij ontvangen en verzorgd te worden. Mooi om oude 

bekenden en nieuwe vrienden te ontmoeten en vooral ook 

Mooi om al die verrassende, vernieuwende, spectaculaire of 

juist subtiele acts Weer te kunnen Spelen.

Ook voor de vele vrijwilligers, die er al 25 jaar voor zorgen dat 

de Mooi Weer Spelen vrijwel vlekkeloos zijn verlopen, geldt 

dat ze altijd weer uitkeken naar het moment dat ze hun 

bijdrage konden leveren aan het welslagen van de Spelen.

Gewoon omdat het leuk is om te doen, gewoon omdat 

het gezellig is om daarvoor met een grote groep samen te 

werken, gewoon omdat het dus zo’n leuk feestje is.

Maar gewoon is het natuurlijk niet dat je als organisatie op 

zo’n grote groep enthousiaste mensen kunt rekenen en een 

woord van grote dank is hier dan ook meer dan op z’n plaats.

De Mooi Weer Spelen zijn de eerste jaren klein maar 

fijn begonnen, waarbij de spektakels, die daarbij wel 

georganiseerd werden, insloegen als een bom.

In de jaren daarna groeide en groeide het festival, waarbij 

ook locaties buiten de binnenstad betrokken werden. De 

afgelopen jaren hebben de Mooi Weer Spelen wat tegenwind 

en dus slecht weer te verduren gekregen, maar dit jaar 

schudden we dat water van ons af.  Met trots presenteert 

ons bestuur u twee dagen festival met theateracts en een 

ouderwets spektakel op zaterdagavond op de markt. 

We hopen u allemaal te zien en wensen u  

Weer Mooie Spelen.

Corina Heuvelman

Voorzitter Mooi Weer Spelen

Programma zaterdag 2 juni

25 jaar

Spelende Etalages 

De Spelende Etalages zijn de festival editie van de Levende 

Etalagedag, een succesvol evenement dat de afgelopen drie 

jaar de binnenstad van Delft omtoverde in een kleurrijk geheel. 

Voorwoord

Aan de vooravond van de 25e editie van de  

Mooi Weer Spelen in Delft, wil ik een paar 

gedachten en herinneringen met u delen.
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Zaterdagavond

Flames of Chaos (NL) 
Vuurtheater

De terugkeer van de Koning 

De wereld is verwoest door een enorme 

alles vernietigende oorlog en bevindt 

zich in een nucleaire winter. 

De overlevenden hebben zich teruggetrokken onder 

de grond en hebben een koning en een koningin 

aangesteld om de laatste energiebronnen, twee 

uraniumkristallen, te beschermen. Tot dat een boze 

magiër roet in het eten gooit. Er volgen gevechten, 

liefdesscène, ballet en spektakel en een goed of slecht 

eind…

Een modern sprookje van mythische proporties in een 

post apocalyptische wereld waarbij visuals van een 

live VJ gecombineerd worden met passende muziek en 

ongekende brandende kostuums. De Terugkeer van de 

Koning is een fusie van een traditionele vuurshow wat 

met ballet en theater beelden creëert die je niet snel 

vergeet.

Om 22.40 trekt vanaf het Doelenplein de stoet 

overlevenden met hun vuurtoortsen naar hun wereld: 

het podium op de Markt om hun strijd voor hun koning 

en koningin te beslechten.

Op de Markt start om 23.00 uur de voorstelling  

De Terugkeer van de Koning!

The Street is My Stage 

De Street is My Stage is een nieuw 

programma onderdeel voor Delftse 

jongeren. Tussen 13.00 uur en 17.00 uur 

kunnen zij hun kunsten laten zien op de 

Markt, het Doelenplein en de Boterbrug.

De deelnemers melden zich bij de presentator en krijgen 

dan vijf minuten de tijd om bijvoorbeeld hun dance-

moves, eigen rap of een mooi gedicht te laten zien en 

horen. Daarna maken zij weer plaats voor een andere 

deelnemer en gaan dan op streettour langs de andere 

plekken. Tijdens deze The-Street-is-my-Stagetour geven 

de jongeren van Delft Moves en het VAK een korte 

performance, waarbij Lloyd Marengo als presentator 

optreedt. Om 16.00 uur geven deze jongeren een 

spetterende afsluiting op de Markt.

Coproductie van Something Extra en Mooi Weer Spelen.

 Lloyd Marengo.
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kinderen en familie

Wie speelt waar en hoe laat, zondag 3 juni

Onbetwist nummer 1 zijn de Giraffen van Companie Off uit Frankrijk 

geworden. De grote rode giraffen trokken in een grote parade door de 

binnenstad en verbaasde alles en iedereen. De voor hen lage doorgang 

van de Oostpoort nekte letterlijk één van deze giraffen en er gonsden 

al snel over alle porto’s: “een giraf heeft zijn nek gebroken!” Dit 

bericht kwam ook de hulpdiensten ter oren, een ambulance rukte uit 

om er vervolgens achter te komen dat het hier niet om een levende 

giraf ging … (2005)

Een zeer goede nummer 2 is de voorstelling Titanic uit Duitsland. Deze 

act werd in samenwerking met de jubilerende TU Delft met veel, heel 

veel water uitgevoerd op de Markt. Een spetterend spektakel in 1994.

Behalve deze meest favorieten zijn ook nog de volgende 

voorstellingen genoemd. Van een aantal hadden we alleen de namen 

of beschrijvingen en lukte het niet altijd om daar de juiste naam bij te 

vinden of het jaartal dat ze hebben opgetreden.

Zoals de Raptors, de idioten met brandweerwagen uit België, 

Australische (?) pinguïns, show met taxi’s, gezichten met 

computerschermen.

Van een anderen was wel bekend waar ze vandaan kwamen: Bedlam 

Ozz (Australië), TUIG (NL), Onze val in de gracht met zes blinden 

(Delftse productie), mensen in zwarte pakken op stelten: Close Act 

(NL), Strange Fruit (Australië), Chinese Opblaasbeesten: Phoenix 

Theatre Compagny (2003 Duitsland), Hendrik Jan de Stuntman (NL),

Pi-Lau (Frankrijk), Compagnie de Lit de Façade (Frankrijk), Grupa Puja 

(Spanje) Frietcowboys (NL), man op skeelers met een motor op zijn 

rug: Ulik (Duitsland), Race Bob: twee Belgen in een botsauto (BE), 

Odd Engjineers (NL).

Een reactie vanuit de Juniorkamer: “De man met klapstoel was 

geweldig en terechte 1ste winnaar Juniorkamer Publieksprijs. Een 

ander favoriete is: Laburabuga (de zeepbel) groep van 25 Spaanse 

nomaden die het ontzettend leuk vonden in Delft te spelen. De 

Juniorkamer ondersteunde de eerste jaren de Mooi Weer Spelen 

met de JK Publieks prijs. Zoals van 1993-1997 met eerste laptop in het 

Camerette gebouw.

En de meer ruimtelijke acts waarbij de stad gebruikt werd: nog een 

reactie uit de Juniorkamer: “Daarnaast was in 1994 het jaar van de 

connectie: Podia werden met geel folie met elkaar verbonden, van 

Beestenmarkt tot Prinsenhof”. Maar ook een algemene reactie:  de 

rondvaartboot in de grachten, vuur in de grachten, ballonnen in 

de grachten. Over de dansvoorstellingen kwamen de volgende 

namen naar voren: La Rouge Carmen (dansvoorstelling), Banc Public 

(dansvoorstelling).

Al met al is het een hele diverse lijst van acts en spektakels geworden. 

Tja en welke keuze moet je dan maken. Soms werd de keuze bepaald 

doordat het beschikbare financiële budget ontoereikend was of de act 

niet meer bestond of de artiest al geboekt was bij een ander festival. 

Maar ondanks deze argumenten is het festival er wel in geslaagd 

om een aantal ‘oude’ acts weer te vinden en uit te nodigen. Zo komt 

de eerste prijswinnaar van de eerste editie Mooi Weer Spelen weer 

naar Delft: Theatergroep Hilaria. Waren de Mooi Weer Spelen voor de 

dames van het Mobiele Naaiatelier tien jaar geleden als jong talent 

één van de eerste festivals die zij aandeden met hun act, dit jaar zijn 

ze weer te gast, met zang en plaatjes! Naast deze good-old acts zijn 

er ook weer nieuwe acts te vinden in de straten rondom de Markt, 

Burgwal en Doelenplein en Doelentuin.

Loop rond en laat je verrassen door alle acts en personages die voorbij 

komen!

Els Brouwer

Festivalleider

Bereikbaarheid 

binnenstad Delft

Openbaar vervoer

NS-station: 10 minuten lopen.

Achter het station ligt een groot 

busplatform. Hier stoppen bijna alle 

stads- en streekbussen. De vervoers-

bedrijven zijn RET en Veolia. Raadpleeg 

voor vertrektijden de website.

Op zaterdag 2 juni wordt aangeraden 

om het stadscentrum via de 

achterzijde van het station, via de 

Spoorsingel langs het spoorviaduct 

en via de onderdoorgang ter hoogte 

van de Binnen Watersloot het centrum 

binnen te gaan. Op zaterdag 2 juni 

is de Dag van de Bouw en het is dan 

mogelijk om vanaf 10.00 uur de 

in aanbouw zijnde spoortunnel te 

bezoeken. Men verwacht hier een grote 

hoeveelheid bezoekers.

Tram

! In het weekend van 2 en 3 juni rijden 

de tramlijnen 1 en 19 vanuit Den Haag 

niet verder dan halte Broekpolder. 

Vanaf deze halte wordt vervangend 

vervoer met stadsbussen ingezet 

richting het stadscentrum van Delft.

Auto parkeren

Speciaal tarief Koepoortgarage

Willem Naghelstraat 1, 2612 XD  Delft 

In het weekend van 2 en 3 juni 

bedraagt het uurtarief slechts €1,-!  

Het dagtarief blijft €7,-.

Vanuit de Koepoortgarage bent u in  

5 minuten op de Markt, het festivalhart 

van de Mooi Weer Spelen.

Memory-Lane

De afgelopen weken hebben bezoekers, inwoners en vrijwilligers gereageerd op de 

oproep om hun meest favoriete optreden van de afgelopen 25 jaar door te geven.
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Doelentuin -kinderen en familie

Clownsgroep Haifaif Welkom!

Atelier 7 Workshops

Minumal  Simply Clara

Proefjes.nl Water& spuitende cola

Roosa Hämäläinen  Ihmelaatikko

Doelenplein -kinderen en familie

Ruimteschiptheater Het zeegat uit

Pikzpalace Floeren Prinsessen

TV Wartburg Cartoons &popcorn&PONG

Het Mobiele Naaitalier Ich bin wie du

  

 

Choorstraat/Vrouwjuttenland 
Bal&Boymans BOOT

Dappertoneel Carnival

De Mobiele Eenheid Rittum&Biet

Black, Brownies&Blondes Prime Improvement

Les Contesd’Asphaldt Odil

 

Rietveld 49 
Rietveldtheater: Theatercafé Kort programma MWS

 

 

Heilige Geestkerkhof/Hippolytusbuurt 
Shooting Art Bakkie Bike Cinema

Het Mobiele Naaiatelier Ich bin wie du

Cafe de Oude Jan
Maison de Malheur Heerlijke muzikale afsluiting [tot 19.00 uur]

  

 

Hippolytusbuurt 
Theatergroep De Klomp De boot gemist

 

 

Camaretten/Voldersgracht 
Trashbeatz Afvalbeet

Black, Brownies&Blondes Prime Improvement

Les Contes d’Asphaldt Odil

 

 

Boterbrug/Wijnhaven 
Shooting Art  Bakkie Bike Cinema

Dappertoneel Carnival

De Mobiele Eenheid Rittum&Biet

Black, Brownies&Blondes Prime Improvement

Les Contes d’Asphaldt Odil

  

Markt 
Infostand 

Vincent de Rooij KIJK!

Vespaqua: station Badhuis Vintage Badderen

Pikzpalace Floeren Prinsessen

TV Wartburg Clips&PONG&TRON

Dappertoneel 

De Mobiele Eenheid Rittum&Biet

Trashbeatz 

Les Contes d’Asphaldt Heer Ottfriedt

Kromstraat 
Tapas, hapjes, flamenco en theater 

Brabantse Turfmarkt/Burgwal 
Theatergroep Hilaria Vliegende Honden Bijten Niet

Pikzpalace Floeren Prinsessen 

Shooting Art Bakkie Bike Cinema 

Dappertoneel Carnival

TV Wartburg Clips&PONG&TRON

Trashbeatz Afvalbeet

Programmatijden onder voorbehoud.  

Kijk op onze website voor de actuele tijden 

en locaties: www.mooiweerspelen.nl

Giraffen van 

Companie Off.

Titanic.
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Wie spelen er op zondag 3 juni

Doelentuin

Minusmal (ES)
Simply Clara 

Clara is een kleine clown die 

alleen maar wil skaten, hoewel 

dit niet zo belangrijk is want 

zij is één van die wezens die 

opvallen, niet om wat zij doen, 

maar om wat zij zijn. Wie maalt 

erom dat zij van niets ter wereld 

meer houdt dan van haar rode 

schoenen? Het maakt niet uit of 

zij zit, rechtop staat of - na heel 

veel moeite - op het koord danst. 

Zij is gewoon puur zichzelf.

Proefjes.nl (NL)
Bruisende vloeistoffen, bubbels 

en spuitende fonteinen, het 

Proefjeslab op Mooi weer Spelen 

staat in het teken van water. Valt 

water altijd naar beneden? Hoe 

maak je schuim? Altijd al eens 

een mega grote zeepbel willen 

maken? Kom proefjes doen in 

het Proefjeslab en speel met de 

wetten van de natuur! Door te 

zien, horen, voelen en misschien 

zelfs ruiken, kunnen kinderen 

natuurwetenschappelijke 

fenomenen op een bijzondere 

manier ervaren.

Atelier 7 (NL)
Workshops

Een olifant met een snavel? Een 

krokodil met vleugels? Jij bent de 

baas over je fantasiebeest! Maak 

je eigen knotsgekke beest met 

schuursponsjes en ijzerdraad. 

Wil je liever lekker timmeren 

en je kamer opvrolijken met je 

eigen kunstwerk? Maak met 

spijkers en wol een prachtig 

geheel. Met z’n allen lekker 

“wild” aan de slag met wol. Met 

jouw hulp krijgt de boom een 

lekker warm en gek jasje. Laat 

je fantasie de vrije loop onder 

leiding van Atelier Zeven. 

Clowngroep Haifaif (NL)
Welkom!

Als je naar de Doelentuin komt 

krijg je een warm welkom van 

de clownsgroep Haifaif! Vijf 

knalrode neuzen geven kleur 

aan de Doelentuin en het 

Doelenplein. Haifaif verrast, 

vertedert, onthutst en brengt je 

in vervoering. Haifaif brengt de 

lach naar Delft. Het gezelschap 

bestaat uit vijf clowns die 

improvisatie tot kunst verheven 

hebben.

Roosa Hämäläinen (FI)
“Ihmelaatikko (Fins voor 

‘wonderkist’)

Wat kan je vinden in een doos 

die zijn leven lang op zolder 

staat helemaal bedekt met stof?

Wat zit er verborgen onder de 

hoed? Kijk hoe voorwerpen tot 

leven komen en je meenemen 

in een nog niet eerder verteld 

verhaal. Roosa is afgestudeerd 

aan de Codarts Circus Arts in 2011 

en combineert haar werk met 

handstands en jongleren met 

ballen. Met haar werk geeft zij je 

een kijkje in een andere wereld. 

(nieuw talent).

Doelenplein

Ruimteschiptheater (NL)
Het zeegat uit…

De Delftse beeldend kunstenaar 

Peter de Jong neemt voor 

de Mooi Weer Spelen zijn 

eigen objecttheater mee: een 

samensmelting van een raket 

en een zeeschip. In de romp 

van het schip vertelt hij met 

verrassende objecten het verhaal 

van de ontmoeting tussen een 

zeemeermin en een matroos. Zij 

verleidt hem en hierdoor zinkt 

zijn schip. Zwemmend in hoge 

golven gaat hij op zoek naar 

haar, want zij is toch eigenlijk 

wel heel bijzonder. Zal hij haar 

vinden …

Het zeegat uit… is een korte 

voorstelling van 10 minuten en 

wordt verscheidene keren per 

dag gespeeld. Geschikt voor 

alle leeftijden. Zijn schip biedt 

plaats voor 12 personen per 

voorstelling.

Kromstraat

De ondernemers van de 

Kromstraat nodigen u uit voor 

een bezoek en te genieten 

van een muzikaal programma 

gecombineerd met straattheater 

en live-cooking in mediterrane 

sferen. Vol enthousiasme 

toveren de meiden van Salsa 

Verde de meest feestelijke en 

smaakvolle gerechten op tafel. 

Schuif bij ons aan en geniet van 

de prachtige live muziek terwijl 

uw gerecht direct voor u wordt 

klaargemaakt. Dit dorpsfeest 

is niet compeet zonder een 

verrassende act. Komt dat zien!

Burgwal

Theatergroep Hilaria (NL)
Vliegende Honden bijten niet

In 1987 wonnen zij de eerste 

prijs tijdens de eerste Mooi Weer 

Spelen onder de artiestennaam 

Gebakken Eieren. Inmiddels 

hebben zij deze naam veranderd 

in theatergroep Hilaria en vieren 

zij dit jaar ook hun jubileum. 

Voor dit feest komen zij met hun 

voorstelling Vliegende Honden 

bijten niet, maar weet je dat wel 

zeker …

Hoe bereid je een voorstelling 

“Vliegende honden bijten niet!”? 

Je neemt een heel roedel 

zelf gefokte honden van 

schuimrubber. Je voegt daarbij 

een hoop attributen: hoepels, 

rood velours met gouden 

franjes en een bloedstollende 

zaagkist. Klop dit op tot een 

hoop korte, humoristische 

acts en kruid die met frisse 

nonsens en knotsgekke kolder. 

Roer er vervolgens veel live 

muziek (saxofoon en slagwerk) 

doorheen. Laat er ten slotte 

twee variétéartiesten op 

los. Als resultaat krijg je een 

verwarde chaos van honden en 

toeschouwers, opgediend als één 

groot feest.

Acts die je 
tegenkomt in de 
binnenstad of op 
het terras

Floeren Prinsessen (BE)
De luidruchtige Belgische 

gezusters Geukens vinden 

zichzelf als politieagentes 

onmisbaar. Geen enkele 

overtreding ontgaat hun 

spiedende blik, onversaagd 

hebben zij hun opschrijfboekje 

bij de hand en boetes delen zij 

kwistig en met veel vertoon uit.

Met uitermate veel zorg en 

toewijding pakken ze de 

misdaad grondig aan.

Streng maar rechtvaardig, 

hoewel over het laatste de 

meningen verdeeld zijn ...

Trashbeatz (BE)
Wist je dat er muziek in afval 

zit? Drie gemaskerde wezens 

toveren de gekste dingen uit hun 

vuilnisbak. Ze nemen je mee 

op een muzikale reis onder het 

motto: “Alles wat niet stinkt én 

goed klinkt.” 

Het Mobiele Naaiatelier (NL)
‘Ich bin wie du’

Tien jaar geleden stonden ze met 

één van hun eerste optredens 

in Delft, tien jaar later zijn ze 

weer terug en hebben zij hun 

act uitgebreid met theater en 

muziek. Terwijl de dames naaien 

en ter plekke mooie en unieke 

creaties op de kleding van het 

publiek improviseren, wordt er 

gedanst, gezongen en geflirt 

en worden er leuke plaatjes 

gedraaid (op een oude pick-up, 

die ook door fietskracht wordt 

aangedreven!).

Bakkie Bike Cinema (NL)
Delft heeft de primeur van deze 

unieke antieke bakfietsbioscoop!

Dit filmhuisje wordt bediend 

door twee pittige ouvreuses, 

die het publiek al spelend en 

dansend over de rode loper 

de bioscoop in begeleiden. 

Binnen biedt de bioscoop 

zitplaats voor twee personen 

en als de kijker geluk heeft, 

treft hij de ouvreuses daarbij 

in een goede bui en wordt hij 

daadwerkelijk rondgereden bij 

het achterover zakken voor een 

stukje filmcultuur. De bioscoop  

draait uitsluitend korte films. 

Het is niet ongebruikelijk dat 

de ouvreuses zelf de hoofdrol 

spelen in één van de vertoonde 

films! (nieuw talent).

Les Contes d’Asphaldt (BE)
Den Ongekende Weereld des 

Heeren Ottfriedt

Kon Heer Ottfriedt vorig jaar 

geheel onvoorzien niet komen, 

nu wacht Delft met spanning 

op zijn komst: De laatste der 

drakenhoeders, die op pad gaat 

met een nog springlevend en 

vuurspuwend drakenskelet.

Les Contes d’Asphaldt (BE)
Odil

Het lijkt alsof Odil de draad is 

kwijtgeraakt in de schemerzone 

tussen hemel en aarde, maar 

bijgestaan door zijn chaperonne 

zet hij aarzelend een stapje in 

de wereld. Loop Odil tegen het 

verbazend levende lijf en laat je 

verrassen door dit stukje visuele 

poëzie van botten en knoken.

De Mobiele Eenheid (NL)
Riddum en Biet

Een paar jaren geleden brachten 

zij Delft al in beweging, dit jaar 

komen ze weer langs. Op een 

“Van der Lely” invalidebromfiets 

uit 1967 met drum-aan-stel-

hanger toeren Dennis en Henk 

rond, en waar het leuk is.... 

daar wordt gestopt, en start de 

theatrale reis over “riddum en 

biet”!

Toneelgroep Dapper (NL)
Carnival

Een rondreizend dierenkabinet. 

De directeur presenteert 

routineus zijn verzameling 

exotische beesten aan het 

publiek. Hij weet niet dat de 

tamme wezens broeden op 

een uitbraak om de sleur te 

doorbreken en het leven wat 

kleurrijker te maken.

Black, Brownies &  
the Blondes (NL)
Prime Involvement

Tijdens de Mooi Weer Spelen 

krijgen we een voorproefje van 

de nieuwe hiphopshow te zien 

van de Delftse demonstratiecrew 

van Black&Brownie. De groep 

wordt door vijf verschillende 

docenten getraind die allemaal 

hun eigen specialiteit hebben. 

Het resultaat van deze fusion is 

een spetterende show.

Bencha
Hoogzwevend in de 

lucht laat Bencha alle 

stemmen verstommen met 

adembenemende dans en 

luchtacrobatiek. De muziek en 

abstracte vormen in fantasie-

volle kostuums brengen het 

publiek in vervoering. Kijk goed 

in de Platanen in het centrum 

en wie weet zie je ze hangen.

Markt

Infostand Mooi Weer Spelen
Neem plaats op ons terrasje 

en verdiep je in de gratis 

verkrijgbare programmakrant.

Word je helemaal enthousiast, 

laat ons dat dan weten 

door de enige echte heuse 

Vriendenbutton te kopen 

voor maar €10,-! Je geeft het 

programma een steuntje in de 

rug en je ontvangt onze digitale 

nieuwsbrief! Bewonder onze 

waslijn met festival T-shirts 

uit vervlogen tijden en laat je 

meevoeren over Memory-Lane. 

Vespaqua (NL)
Vintage badderen

Hoe lekker zou het zijn om al 

rijdend in bad te kunnen?

Bezoekers aan het badhuis 

hoeven zelf niks mee te nemen. 

Men meldt zich, krijgt een koffer, 

kleedt zich om, stopt de kleding 

in de koffer, krijgt badkleding 

en een badjas. Gehuld in badjas 

wacht men op de volgende 

‘trein’, voorzien van een goede 

espresso. Teruggekomen worden 

de gasten ontvangen met een 

handdoek en badjas, kleden zich 

weer om en kunnen weer fris 

verder! Het badkuipenstation 

bevindt zich op de Markt.

Vincent de Rooij (NL)
KIJK!

Een analoog observatorium, een 

zinsbegoochelende kijkervaring 

in een nieuwe theatrale 

installatie door Vincent de Rooij. 

KIJK gaat over waarnemen, 

de werkelijkheid als illusie 

en andersom. Wat wij te zien 

krijgen, is de werkelijkheid 

buiten, maar dan op een 

manier die onze waarneming 

intensiveert en verandert. Een 

korte voorstelling met zitplaats 

voor 30 mensen. 

Look! Don’t shoot!

TV Wartburg (NL)
Wat maakt TV Wartburg 

zo uniek? De Wartburg is 

de smalste Wartburg auto 

ter wereld; doorgezaagd en 

versmald tot 120 cm. Op het 

dak zijn twee monitoren 

bevestigd, waarop de eerste 

videoclips die ooit verschenen 

en legendarische opnames uit de 

popgeschiedenis geprojecteerd 

worden. Dit gecombineerd met 

plaatjes draaien vanaf onze 

mini-aanhanger. Wie kent PONG 

(1972) en TRON (1982)? Kom, ze 

spelen, dit keer in 3D!

Zaterdagmiddag bij het terras 

van café de Oude Jan, Heilige 

Geestkerkhof en zondag te zien 

in de binnenstad op de Markt en 

Doelenplein.

Grachten

Hippolytusbuurt
tegenover HYPO-kunst-
super

Theatergroep De klomp (NL)
De Boot Gemist

Wilt u ook zo graag op open zee 

varen? Of vertroeteld worden op 

een mini cruise door de Delftse 

grachten? Smacht u ook om 

het meisje van Vermeer een 

keer echt te ontmoeten? Een 

avontuurlijke voorstelling waarin 

het publiek terug zal varen in de 

tijd. U komt aan boord van de 

pakschuit Nooit gedacht en u 

maakt samen met de schippers 

een avontuurlijke reis.

Delftse amateurtheater-
groep met
Petto Koop, Lizet Huizing, Pieter 

Goelema, Lizeth Kooijmans, 

Mark Kloeg, Noami Steijger, 

Kai Slaghek, dansgroep Van 

Chantdans.

Vrouwjuttenland

Bal&Boymans
Stap aan boord van deze sloep 

en go with the flow. Het gaat om 

de reis, niet om de bestemming!

Vertrouw de crew en beleef deze 

spannende minivoorstelling op 

3m² in het water.

Wie spelen er op zondag 3 juni

25 jaar

Supporters
Linda Produceert, Something Extra, Michel Bijleveld Verhuur, Rozema Verhuur, WestAmp, Westvest Notarissen, RPS Advies en Ingenieursbureau, Sjenkels&Sjenkels, Maltha Sport, De Sleutelspecialist, 

Rondvaart Delft, Combrink Textills Interior, Bonne Vie, Knotten, Barbara-Ann Hoekstra, Lunchcafé VRIJ, Stichting Nooit Gedacht, Kitty Huijbers, Geert Huizing, Steven van Campen, Café De Clipper, 

Muller-Dsign, Kadmium, O’Donna, Kaldi, Sneakers, Art&Casey, Versteegh’s Vak en Vrijetijdskleding, Lazuli, EKO-Plaza, Top Haarverzorging, Stichting Hulp aan Delftse Jongeren, Theaternetwerk Delft, 

Quachet Evenementen, Eet en Proeflokaaltje De Kurk, Restaurant De Kromme, Jazz Café De Bebop, Feestcafé The Limit, Ciccionina, Bar 23, Diamanten Ring, Rust Dranken, Slagerij Theo van Vliet, 

Vivian, Koos Bertels Groenten en Fruit, Köhler Autoverhuur, Euro PA.

Mooi Weer Spelen 2012 is mogelijk gemaakt door:
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Zwart op Wit, full service atelier voor grafische 
vormgeving, websites, multimedia-producties
zow@opatelier.nl www.opatelier.nl

Zwart op Wit, full service atelier voor grafische vormgeving, 
ontwerpt sinds 2 jaar met liefde de communicatiemiddelen 
voor de Mooi Weer Spelen. 

Het mooie van straattheater is dat het toegankelijk is voor 
iedereen, een universele taal spreekt. De Mooi Weer Spelen 
zou er niet zijn zonder vrijwilligers. Wij zetten onze expertise 
in voor het festival. Samen doen, kijken, luisteren ...

Advertenties

www.tourart.nl

Aandelenkoersen fluctueren flink, zo leerde het afgelopen

jaar opnieuw. Alle reden om naast de groeipotentie van  

uw vermogen ook de risico’s in kaart te brengen.  

Meer Vermogen adviseert daarover, en biedt meer.

“Wij schatten voor u de risico’s in van een mogelijke daling van aandelen-

koersen. Waar gewenst, beschermen wij uw vermogen”, zegt Rienk Poot, de 

kersverse directeur van vermogensbeheerder Meer Vermogen. “Ook helpen wij 

u om uw portefeuille weer tijdig en goed in te richten, volgens een passende 

herstelstrategie”, vult mededirecteur Ronald Eijgenraam aan. Beide heren 

weten waar zij over praten, na succesvolle carrières van 20 resp. 18 jaar bij 

de ABN AMRO en Rabobank. Met Meer Vermogen B.V. adviseren zij zowel 

vermogende particulieren als bedrijven over financiële zaken. 

Portefeuille op maat
Persoonlijke wensen en doelstellingen van cliënten zijn voor Meer Vermogen 

uitgangspunt. “Wij maken op basis daarvan een beleggingsportefeuille op 

maat. Deze volgen wij nauwlettend”, zegt Rienk Poot. “Wij adviseren u op 

eigen initiatief, in goede en slechte tijden. De hieruit voortvloeiende aan- en 

verkopen op de beurs verzorgen wij volledig. 

Financieel plan
Meer Vermogen gaat verder dan alleen vermogensbeheer. “Hoe staat uw 

huidige en toekomstige financiële positie ervoor? Wij kunnen daarvan een 

uitgebreide analyse maken en uw ideeën voor de toekomst inventariseren. 

Dit kan resulteren in een gedetailleerd financieel plan dat naadloos aansluit 

op uw wensen”, aldus Rienk Poot. 

Onafhankelijk
“Wij adviseren niet alleen over financiële zaken, maar zorgen er bovendien 

voor dat deze écht worden geregeld. Daarom verzorgen wij ook de uitvoering 

van dit plan. Alle financiële diensten die hiervoor nodig zijn, brengen we onder 

bij de meest betrouwbare en best biedende financiële instellingen. Hierover 

ontvangen wij geen provisie. Evenmin maken wij gebruik van specialisten van 

deze banken en verzekeraars. Daardoor profiteert u van gunstige voorwaarden 

Uw toekomst
“Vanuit een sterke persoonlijke betrokkenheid, een zakelijke manier van 

denken en een proactieve instelling leveren wij graag een gefundeerde bijdrage 

aan het welzijn van onze relaties, nu en in de toekomst” besluit Rienk Poot. 

Voor meer informatie over meer vermogen staan Rienk Poot en 

Ronald Eijgenraam u graag te woord. 

Meer Vermogen biedt meer

Meer Vermogen B.V.

Laan van Zuid Hoorn 65 

2289 DC  Rijswijk

I info@meer-vermogen.nl 

T 015 711 27 31

F 015 711 27 33

www.meer-vermogen.nl

AFM vergunningen 12018170 

voor Beleggingsonderneming 

en Financiële Diensten 

(zie www.AFM.nl) 
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TNO STEUNT MOOI TNO STEUNT MOOI 
WEER SPELENWEER SPELEN
TNO steunt de creativiteit en het enthousiasme van de nationale 
en internationale deelnemers en wenst alle bezoekers veel 
plezier tijdens de Mooi Weer Spelen van 2012.

TNO.NL




