
NIEUWS VAN: 

Maria Magdalena…

In de vorige nieuwsbrief  kondigden wij aan dat wij voor het volgende seizoen een voorstelling 

wilden maken over Maria Magdalena; misschien wel de meest markante vrouw die de Kern 

portretteert. Ons impresariaat ProActs.nl ging enthousiast aan de slag om de productie aan de 

theaters aan te bieden. Maar eind februari waren er te weinig weggezet. Hoe kan dat? 

In het huidige politieke klimaat wordt aan 

kunst weinig belang gehecht. Naast de 

200 miljoen die de hele cultuursector moet 

inleveren, worden de stadstheaters ook 

door hun gemeentes flink gekort. Daarom 

programmeren ze zo veilig mogelijk, zodat 

die altijd vol zitten. Een voorstelling moet 

dus een bekende titel hebben of er moeten 

bekende Nederlanders in staan. 

Dat betekent dat niet alleen Theatergroep 

de Kern, maar àlle kleinere toneel-, 

cabaret- of dansgezelschappen het 

nakijken hebben. Dit zijn dus de gevolgen 

van deze voor de cultuur veel te rigoureuze 

bezuinigingsronde!  Wij hebben besloten 

‘Maria Magdalena’ terug te trekken en een 

andere, kleinere productie uit te brengen, 

waar wij op dit moment met ontzettend 

veel plezier aan werken. 

“Kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen

En vertel ze honderd malen, alle malen zal ik wenen’’ 

(Leo Vroman)

Kom vanavond met verhalen

In het kader van 65 jaar bevrijding brengt de Kern een intiem literair programma met aangrijpende 

liederen, gedichten en proza-fragmenten. Ineke ter Heege en Jan-Jaap Jansen spelen en 
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Liederen, gedichten en verhalen
over oorlog en vrede



vertolken ze en concertpianiste Ariane Karres 

(voorheen bij PianVoce) begeleidt hen. De 

Kern wil de wijsheid en de levenslust laten zien, 

die mensen steeds opnieuw weten  te stellen 

tegenover wat hen is aangedaan. Een verhaal 

dat moet worden doorverteld. Ineke heeft een 

uitgebreide zangopleiding en zingt o.a. het 

“Hooglied” van Mikis Theodorakis  en een  lied 

over het bombardement op Rotterdam. Naast 

protestliederen tegen de oorlog van Bertolt 

Brecht, vertolkt zij prachtige composities op 

gedichten van Gerrit Kouwenaar 

en Henriëtte Roland Holst. Ook het 

wat lichtere “Ik zou wel eens willen 

weten” en “We’ll meet again” zijn 

in het programma opgenomen. Verder brengen ze gedichten van o.m. Marsman, 

Leo Vroman en Remco Campert. En dagboekfragmenten van Etty Hillesum, Abel 

Herzberg en Primo Levi.

 

Als rode draad dient het verhaal van het joodse meisje Edith van Hessen uit Den Haag, die 

tijdens de oorlog een dagboek schreef. Maar in tegenstelling tot Anna Frank overleefde zij. Als 

ze bijna haar hele familie heeft verloren, schrijft ze: “Zelfs als we denken: onmenselijkheid, dat is 

nu eenmaal het lot van de wereld, dan zouden we moeten vechten om dat te verbeteren. Ik denk  

dat  in ons allen iets goeds sluimert, iets dat met liefde te maken heeft.”

In theaters, maar ook thuis

De voorstelling kan overal gespeeld worden. In theaters spelen we op 25 maart a.s. in C.C. 

Maldesteijn in Malden. Op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondagmiddag 10 april a.s. en op vrijdag 15, 

zaterdag 16 en zondagmiddag 17 april in literair theater Branoul in Den Haag! Tenslotte in theater 

de Naald in Naaldwijk op  4 mei a.s. Daarnaast bieden we dit kleinkunstprogramma aan Kunst 

in de Kamer en bibliotheken aan. Maar ook particulieren die familie en vrienden willen laten 

kennis maken met een avond hoogstaande cultuur kunnen de voorstelling bij ons aanvragen. 

Het programma blijft het hele volgende seizoen op het repertoire staan! Telefoon: 035-8884935.

Donaties

Donaties zijn – dat zult u wel begrijpen in deze cultureel zware tijden - nog altijd welkom op 

rekening nummer 8111858 t.n.v. Theatergroep de Kern in Hollandsche Rading. Met uw bijdrage 

kunnen wij deze brief blijven versturen.


