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Gastpresentatrice:  Erica de Haan, voormalig artistiekleider 
                                     theaterrestaurant Goldmund in Den Haag, 
      gastdocent theaterschool Gieske Blaricum 

       

Carolina Schomper met dans- en balletleerlingen  m.m.v. Ton Akkermans 
Ronny Boogaart & Eric de Rooij – wandeling door het Gooi van ruim eeuw geleden 

Esplanada – met Sarah Koch, Edwin Schimscheimer, Marcel Schimscheimer, 
                     Leo Jansen, Arno van Nieuwenhuize en Eddy Koopman. 
 

Carolina Schomper (voorheen Carry) geeft dit seizoen 40 jaar les in Huizen. De passie voor dansen 
is nog levend en via de dans en de techniek van de dans of ballet wil zij graag iets meegeven aan de 
leerlingen. Dans is voor haar een tool om een innerlijke kwaliteit aan te boren, iedereen kan 
dansen en die leerlingen die volgens de normen niet aan deze kwaliteiten voldoen kunnen uitein-
delijk haar tot tranen beroeren als ze vanuit hun ware innerlijk en emotie gaan dansen. Deze avond 
zal zij iets vertellen over haar visie en leerlingen zullen klassieke techniekoefeningen laten zien en 

vervolgens een ter plekke geïmproviseerde voorstelling dansen op de klanken van een handgemaakte gong door Ton 
Akkermans. 
  
Ronny Boogaart en Eric de Rooij komen vertellen over hun nieuwste boek 'Het beste mijner 

paradijzen, Wandelingen door het Gooi met Van Eeden, Van Deyssel en anderen'. Zij bieden die 

avond een virtuele wandeling door het Gooi van ruim een eeuw geleden, het Gooi van de 

schrijvers Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel. We bezoeken de laatste resten van Van 

Eedens utopie, de kolonie Walden, we bekijken de monumentale villa van Van Deyssel, die hij 

cadeau kreeg van zijn vrienden, maar waar hij diep ongelukkig was. Onderweg ontmoeten we volop andere schrijvers en 

dichters. Bekende namen, zoals Louis Couperus, Willem Kloos, Herman Gorter en Carry van Bruggen, maar ook tijdgenoten 

met een vergeten oeuvre. Welke dichter wurgde zijn vrouw met een laken? En waarom trok de schrijver Adriaan van Oordt 

in zijn hut op Walden middeleeuwse kledij aan? Aan de hand van kleurrijke anekdotes, ontroerende romanfragmenten, 

brieven en gedichten, dwalen we over de Gooise hei, door bossen en door villaparken zonder een voet buiten de deur te 

hoeven zetten. Ronny Boogaart (Kloosterzande, 1968) werkt als taalkundige bij de opleiding Nederlands van de Universiteit 

Leiden. Eric de Rooij (Hilversum, 1965) is historicus en humanistisch raadsman. Samen schreven zij Hart van mijn land ik 

ben terug: een literaire wandeling door het Zeeland van Hans Warren.  
 

De avond wordt afgesloten met een  mini-concert verzorgd door een groep musici van o.m. het 

Metropole Orkest.  Sinds de eerste succesvolle concertreeks van Esplanada in 2008, heeft de 

componist zich wederom laten inspireren door uiteenlopende Oosterse en Westerse klanken en 

kleuren.  De muziek van componist Eddy Koopman is gebaseerd op de schilderijen van Leontine 

Smit (www.leontinesmit.nl). Deze muziek wordt uitgevoerd door een ensemble bestaande uit 

musici van Het Metropole Orkest aangevuld met een gast uit het binnen of buitenland. Voor het kunstcafe nemen de 

volgend musici aan Esplanada deel: Sarah Koch viool, Edwin Schimscheimer piano, Marcel Schimscheimer bas, Arno van 

Nieuwenhuize drums, Leo Jansen saxofoon en Eddy Koopman percussie. 
 

Het Kunstcafé in De Boerderij -Hellingstraat 9, 1271 VA Huizen- 
is gratis toegankelijk.  Een gulle bijdrage wordt op prijs gesteld. 

 
Noteer woensdag 28 maart in uw agenda. 

U bent welkom vanaf 19.30 uur, het programma start om 20.00 uur 
www.kunstencultuurhuizen.nl 

http://www.kunstencultuurhuizen.nl/
http://www.kunstencultuurhuizen.nl/

