De Kamers is een bruisend
huis vol culturele verrassingen, onverwachte ontmoetingen en inspirerende
worskhops. Het is een theater. Het is een ontmoetingsplek. Maar ook een locatie
voor vergaderingen, feesten
en werkdagen. Iedereen die
binnenkomt, kan genieten
van een voorstelling in de
Theaterkamer, een goede
maaltijd in de Eetkamer, een
programma volgen in de Bovenkamer of elkaar ontmoeten in de Huiskamer.
Je bent welkom!

Programma Zomer

kijk voor de routebeschrijving:
www.dekamers.nl

ZO 6 MEI ZINNIGE ZONDAG
10.30 met Inez van Oord
Vrijwillige bijdrage

Als onderdeel van de Catalaanse weken, die De
Kamers samen met ICOON organiseert, exposeren twee kunstenaars in ons pand. De in Barcelona wonende en werkende beeldend kunstenaar
Iris Tonies heeft het hangende object The house
of Mazu gemaakt in de foyer. De Amersfoortse
fotograaf Frans Kanters siert met een serie zwartwit foto’s onder de titel ‘45 hours in Barcelona’ de
Huiskamer. De kunstwerken zijn gratis te bezichtigen tijdens kantooruren en tijdens activiteiten. Zie
hiervoor de agenda op www.dekamers.nl.

Journalist Inez van Oord en fotograaf Mirjam
Bleeker gingen dertig dagen naar Mamita Helena. Zij bezochten Niños del Arco Iris, een project
voor vergeten kinderen in Urubamba. Resultaat
van deze indrukwekkende reis is het boek Mamita, moeder van een vallei vol kinderen. Tijdens
deze Zinnige Zondag vertelt Inez over het boek
en het project Niños del Arco Iris. Mirjam Bleeker
vertoont haar foto’s en een film als illustratie van
haar verhaal. Kamerheer Jos van Oord gaat in
gesprek met beide dames. Het boek is ter plekke
voor 19,95 euro te koop. De gehele opbrengst
van de verkoop gaat naar het project. De Zinnige
Zondagen zijn een samenwerkingsproject tussen
de Veenkerk en De Kamers.

Fotografie Frans Kanters

MA 1- VR 11 MEI TENTOONSTELLING
Catalaanse weken met Iris Tonies en Frans Kanters

DI 1-VR 4 MEI ALLES KIDS
Tijdens de meivakantie is het weer tijd voor ALLES
KIDS. Het thema van deze vakantieweek is ‘Vlinders in je buik’. Iedere dag is er een leuke activiteit bij een van de meewerkende locaties.

DO 10 MEI THEATER
20.15 Stenen op de weg door Marius Gosschalk
en Ignas te Wiel
€14,50 en 12,50 (<16 jr/CJP)
Stenen op de weg is een verteltheater programma met verhalen uit de wijsheid van vele culturen
over de hele wereld. De verhalen reizen net als
stenen. Je kunt ze oprapen en een tijdje met je
meedragen, als herinnering. Begeleid door de bijzondere muziek en klanken van multi-instrumentalist Ignas vertelt meester-verteller Marius zijn verhaal en weeft daar een serie bijzondere verhalen
en gedichten van over de hele wereld doorheen.
Elk verhaal spiegelt ons eigen verhaal. Ze moeten
verteld worden. Want een leven zonder verhalen
is als een reis door de woestijn zonder water.

VR 4 MEI KINDERTHEATER
14.00 Voorjaarskriebels (4+) door JeBo Entertainment
€4
JeBo heeft vlinders in zijn buik. Mooie, kleine vlinders in alle kleuren van de regenboog. Met het
publiek laat hij deze vlinders los in Theater De Kamers. Een vrolijk spektakel met zang, dans, goochelen, jongleren en een bijzonder warm einde.
En een speciale hoofdrol is natuurlijk weggelegd
voor de kinderen in het publiek. Zij stelen uiteindelijk de show!
VR 11 MEI MUZIEK
20.15 Arnold Veeman
€15

DI 15 MEI THEMA ONTBIJT
8.00 Dienend leiderschap door Jaap Lodewijks
€7,50

In maart is het natuurproject voor peuters succesvol van start gegaan. In mei en juni vindt de
tweede serie van 4 vrijdagochtenden plaats. Het
thema is dit keer ‘Wij helpen op de boerderij’.
Het project is een samenwerking tussen ABC De
Laak en De Kamers. We verzamelen bij ABC De
Laak, Zwartsluiskade 2. Begeleider mee is verplicht. Inclusief een drankje voor peuter en begeleider. Data van dit blok: 11 en 25 mei, 1 en 8
juni.

Arnold Veeman, geboren en getogen in NoordNederland, is een veelzijdig componist. Van filmmuziek tot onvervalste Groningse ballades, van
symfonische composities tot eigentijdse autonome
muziek. Hij speelt contrabas, gitaar, drums en andere instrumenten en zingt zijn eigen songteksten.
“Hij praat, hij zingt, hij vertelt, hij fluistert, hij fluit.
Semicantando en semiparlando. Begeleid door
vooraf opgenomen muziek. Van strijkkwartet tot
blaassextet. Van groot klassiek tot moderne pop.
(…) Een man, een voordracht, een stem die zo kan
worden gekoppeld aan Paolo Conte of Leonard
Cohen.” Huub van ‘t Hek.

Begin de dag geïnspireerd met dit speciale themaontbijt. Te gast is Jaap Lodewijks, auteur van
het boek Als het wassen van andermans voeten.
In zijn boek neemt Lodewijks Franciscus van Assisi
als voorbeeld van een leider die een ‘dienende
leiderschapsstijl’ toepast. Franciscus van Assisi zag
zijn leiderschap als noodzakelijk, maar vond die
taak niet belangrijker dan het ‘wassen van andermans voeten’. Beide moeten zo goed, eerlijk en
netjes mogelijk gebeuren. Jaap Lodewijks vertelt
tijdens het ontbijt over deze leiderschapsstijl en
gaat met zijn vroege disgenoten in gesprek. Vooral over de vraag: Hoe organiseer ik tegenspel
in mijn organisatie? Zijn verhalen zijn interessant
voor iedereen die leiding geeft of ondergaat.

vLucht is een stuk dat in opdracht van Amersical
door regisseur Susannah Iseger is geschreven.
De musical gaat over gestrande reizigers op een
luchthaven. Er gebeuren enge en bizarre dingen
op deze luchthaven. Wie van de reizigers haalt
uiteindelijk zijn vlucht en wie moet er weer terug
naar huis? vLucht is een voorstelling voor jong en
oud, vol drama, humor en romantiek. De kans is
groot dat u de zaal verlaat en denkt: Zie je wel,
niets is wat het lijkt.”

Fotografie Jolanthe Lalkens

VR 11 MEI NATUURPROJECT
10.15 Start Natuurproject voor peuters
€7,50 voor 4 bijeenkomsten

ZA 12 MEI 15.00/20.30 & ZO 13 MEI 15.00
Musical: vLucht door Amersical
€12,50

Foto Arnold Veeman door Anke Teunissen

De Kamers

WO 16 MEI GRID 2012
14.00 Opening moeder/kind project
Gratis
Op 16 mei vindt in de St. Joriskerk de officiële
opening van GRID 2012 plaats. GRID is een tweejaarlijks internationaal beeldevenement. De Kamers is een van de circa 25 locaties in Amersfoort
waar dit evenement plaatsvindt. Voorafgaand
aan de opening rijden er tuktuks door de stad
langs alle deelnemende locaties. De tocht start
bij De Kamers, waar het project Moeder/kind van
fotografe Jolanthe Lalkens feestelijk wordt geopend. Jolanthe fotografeerde moeders uit Vathorst met hun kind(eren) in de leeftijd van 0 tot14
jaar. Haar project maakt deel uit van ‘Amersfoort:
Spiegel van NL’. De foto’s sieren van 16 mei tot 13
juli 2012 de buitenkant van ons bijzondere pand.

VR 25 MEI CABARET
20.15 Vlieguur door Louise Korthals (try-out)
€14,50 en €12,50 (<16 jr/CJP)

De op waarheid gebaseerde film over koning George VI sleepte talloze prijzen in de wacht, met
als hoogtepunt vier Oscars; beste film, beste acteur (Colin Firth), beste regie en meest originele
scenario. De film gaat over de onzekere prins George die, nadat zijn broer aftreedt, de nieuwe koning van Engeland wordt. Probleem is echter dat
de nieuwe koning een spraakprobleem heeft, wat
hem niet koninklijk doet overkomen. Daarom schakelt zijn vrouw de hulp in van de excentrieke logopedist Logue (Geoffrey Rush). De Koning ontwikkelt gaandeweg niet alleen het vertrouwen in zijn
stem om het volk toe te spreken, ook ontstaat er
een hechte vriendschap tussen George en Logue.

“Korthals switcht razendsnel van slimme onzin naar
de diepte” schreef de Volkskrant toen ze in 2011
de finale van het Amsterdams Kleinkunst Festival
won. Ze werd geprezen om haar beeldende liedteksten en de vakjury beschreef haar ‘als een vis
in het water in het theater’. Vol overgave gaat ze
daar staan met haar eerste avondvullende programma, om vlieguren te maken. Te poëtisch voor
haar praktische generatie, voelt Louise dat juist zij
in deze tijd iets moet doen, iets groters, iets wat
boven haarzelf en de mensen uitstijgt. Met liedjes vol ziel en energieke verhalen probeert Louise
grip te krijgen op een wereld waarin er weinig
ruimte lijkt voor de bevlogen idealist.
DO 24 MEI 19.30 THEATER TRY-OUT
ZA 2 JUNI 19.30 & ZO 3 JUNI 14.30
Theater: ZES verlangens op locatie door Paljas
€ 10
Theatergroep Paljas uit Amersfoort is een groep
mensen met een beperking/handicap met heel
verschillende achtergronden. De spelers werken
enthousiast samen om ieder jaar een nieuwe, originele theaterproductie te maken. Daarbij worden
zij uitgedaagd steeds een ander personage te
spelen. Dit keer speelt de groep ‘ZES verlangens
op locatie’. De voorstelling gaat over het verlangen eens iemand anders te kunnen zijn. Over als
je eens zou mogen zijn, wat je altijd al wilde zijn.
Over de wensdroom die ieder van ons heeft. Ook
als je gelukkig bent, blijft er bijna altijd nog iets te
wensen. Het is een absurd stuk, waarbij het nodige
te lachen valt, uitbundig als je durft!

MA 28 MEI DINER CHANTANT
17.00 Viva España!
€39,50 incl. aperitief en tapasmaaltijd
Het vocaal ensemble van Hannie Slingerland, dertien zangers, een gitarist, twee pianisten en een
violiste, verzorgt een passievol Spaans muziekprogramma in vier delen. Daar tussendoor geniet
u van een heerlijke tapasmaaltijd. In het eerste en
derde deel hoort u verschillende solo’s en ensembles van onder anderen Sor en Schumann, SaintSaens en Granados. Het tweede deel is Romancero Gitano van Castelnuovo-Tedesco. Dit werk
bestaat uit zeven zigeunerliederen op gedichten
van Garcia Lorca. Prachtige poëzie op temperamentvolle manier op muziek gezet. In het vierde
en laatste deel hoort u hartstochtelijke Zarzuela
(Spaanse operette) en verschillende delen uit de
opera Carmen van Bizet.

VR 8 & WO 13 JUNI THEATER
19.45 Reünie door WZAB
€10 met vooraf en aansluitend voetbal kijken

ZO 17 JUNI MUZIEKTHEATER
14.00 Lief ’t leven door Guido Schaake
€12,50 en €10 voor vaders en kind(eren) (14+)

Vijf voetbalvrouwen treffen elkaar, twintig jaar
na de verloren WK-finale van ’74. Verborgen
agenda’s, onderdrukte emoties en scheve machtsverhoudingen bepalen het weerzien. Wie is er
schuldig aan de traumatische nederlaag van ’74?
Wat is er toen gebeurd? De vrouwen draaien om
de hete brij heen, maar ontkomen er niet aan hun
eigen werkelijkheid onder ogen te zien. Johan Timmers en Leopold Witte schreven op basis van vele
interviews met insiders een theatertekst over dit
voetbaldrama. De regie is in handen van Annelies
Kaan. WZAB speelt precies tussen de wedstrijden
in en nodigen je van harte uit alle wedstrijden gezamenlijk met hen te beleven op groot scherm!

“Ouderschap? Eén grote sprong in het diepe,
maar wel de mooiste en moeilijkste reis die een
mens kan maken.” Zanger/gitarist/cabaretier
Guido Schaake kan erover meepraten, al voelt
zijn vaderschap nog behoorlijk rauw. “Ineens ben
je ouder, in één klap ouder. Dat kost je je ‘ik’ en
je liefdesrelatie verandert in een voedselketen.
Is dat genieten.” En het ‘echte’ opvoeden moet
voor hem nog beginnen. Daar heeft bassist Remus
Aussen dan weer meer ervaring mee. “Bobsleeën
is een stuk rustiger.” Lief ’t Leven is een intieme
muzikale zoektocht naar het kind in iedere man
en naar het Handboek Vaderschap. Vanwege Vaderdag krijgen vaders met kind(eren) korting!

Fotografie Astrid Verhoef

WO 23 MEI FILM
20.15 The King’s Speech
€7 en €6 (<16 jr/CJP)

DI 29 MEI LEZING
20.00 Meditatie als levenshouding door Marthe
van der Noordaa
€12,50
“Onze natuurlijke staat van zijn is ruimtelijk, in de
zin dat deze in essentie leeg is en steeds opnieuw
gevuld kan worden met aanwezigheid”. Uit: Een
Zucht van verlichting. Meditatie wordt vaak geassocieerd met afzondering in stilte, maar hier gaat
het om een meditatieve levenshouding die te vinden is te midden van het dagelijks bestaan. Het is
een houding van totale aanwezigheid die je in het
hier en nu brengt en tot ontspanning leidt. Martha
van der Noordaa vertelt hoe je contact kunt krijgen met deze natuurlijke staat van zijn. En hoe
je deze kunt vasthouden in de drukke dagelijkse
werkelijkheid, met behulp van een aantal praktische meditatietips.

VR 15 JUNI BUURTPICKNICK
12.30-15.00 Buurtpicknick in de boomgaard
Gratis

ZA 23 JUNI MUSICAL
19.30 The Wizz door VDEntertainment
€7,50

Alweer voor de vierde keer organiseren wij de
BuurtPicknick. Ieder jaar komen ouders met kinderen, de Groengroep van Amerpoort, de BSO’s
en wijkbewoners gezellig picknicken. De picknick
is bij uitstek een plek om te delen en te ontmoeten. Het leuke is dat iedereen een iets meeneemt
naar de picknick, voor zichzelf en om te delen.
Uiteraard zorgt De Kamers ook voor iets lekkers
en iets te drinken. Als iedereen iets meeneemt is
er genoeg voor iedereen! De kinderen vermaken
zich op een speciaal spelletjeskleed en kunnen
geschminkt worden. En bij slecht weer verhuizen
we gewoon naar binnen! Locatie is dit jaar de
boomgaard naast Hey!Pannenkoek.

De musicalclass van VDEntertainment is een groep
kinderen tussen de 8 en 12 jaar die een jaar lang
toewerkt naar een optreden van een bekende
musical. The Wizz vertelt het verhaal van Dorothy.
Tijdens een storm komt zij terecht in het land van
Oz, een droomwereld waar haar zoektocht echt
begint en waarin ze bijzondere nieuwe vrienden
ontmoet. Allemaal zijn ze op zoek naar iets wat
ze denken te missen. Een vogelverschrikster zonder hersenen, een blikkenman zonder hart en een
leeuw zonder moed. Ze gaan op zoek naar de tovenaar, The Wizz, om hun hartenwens in vervulling
te zien gaan. Maar tijdens hun reis ontdekken ze
dat het geloof in jezelf veel meer mogelijk maakt
dan ze ooit hadden durven dromen.

WO 27 JUNI LADIESEVENT
19.30 Ladies Event
€3,50 incl. lot

MA 13 - VR 17 AUG BOUWSPEELPLAATS
MA-VR 9.30-15.30
€25

Na het overweldigende succes van 2010 en
2011, organiseert De Kamers weer een spetterend Ladies Event. Maak kennis met verschillende
ondernemers uit Amersfoort Vathorst en omstreken. Geniet van verschillende workshops, modeshow, fotoshoot, gratis advies op gebied van huidverzorging, haarstyling, visagie, interieur en nog
veel meer! Dit alles wordt u gratis aangeboden
door de deelnemende ondernemers. Het Event
is bedoeld voor vrouwen vanaf 16 jaar. Aan het
eind van de avond is er een loterij met vele fantastische prijzen. Na afloop staat er voor iedere
‘lady’ natuurlijk een goedgevulde goodiebag
klaar. Kortom: Het Ladies Event is een avond die
u niet wilt missen!

De Bouwspeelplaats is inmiddels een begrip in
Vathorst. Ieder jaar kan een groep van ongeveer 75 kinderen van 8 tot 14 jaar zich uitleven
als echte bouwvakkers. Dit keer bouwen ze aan
de Stad van de toekomst (thema onder voorbehoud). De dagen duren van 9.30 tot 15.30 uur,
met een middagpauze van een uur. De inschrijving start begin juli. Wees er snel bij, want vol is
vol. Tijdens de week zijn er weer veel vrijwilligers nodig om de kinderen te begeleiden. Maar
ook mensen voor coördinatie en organisatie, te
denken aan zaken als het regelen van materialen, uitwerken van het thema en het organiseren
van losse activiteiten. Heeft u interesse, neem
dan contact op via d.vanoord@dekamers.nl.

MA 9 - VR 13 JULI DE CREATIEVE FABRIEK (8- JULI/AUG ALLES KIDS ZOMERVAKANTIE
12 jaar)
€175
Ook deze zomervakantie organiseert De Kamers
samen met verschillende partijen uit Vathorst leuke
Niet iedereen gaat de eerste week van de zo- activiteiten voor kinderen. Het thema van deze Almervakantie al weg. De kinderen die thuis blijven, les Kids-editie wordt later bekend gemaakt. Hou
hoeven zich wat ons betreft niet te vervelen. In onze agenda in de gaten voor meer informatie en
de Creatieve Fabriek kunnen ze vijf dagen lang om te reserveren! De Kamers werkt voor dit activiworkshops volgen op het gebied van muziek, dans, teitenprogramma samen met Natuurboerderij De
theater en beeldende kunst. De kinderen volgen Brinkhorst, ABC school De Brink, BSO Elmo, BSO
elke dag een andere workshop, zodat ze aan het De Blauwe Vuurvlieg en BSO Teun.
eind van de week vier ‘eindproducten’ hebben.
Deze mogen zij op vrijdag aan hun ouders/verzorgers laten zien. We sluiten de week af met een
gezellige barbecue. De week gaat door bij een
minimum van 20 inschrijvingen.

INFORMATIE, RESERVEREN EN ROUTE

Wezeperberg 1, 3825 DJ Amersfoort
Postbus 2685, 3800 GE Amersfoort
T 033-2012343
E info@dekamers.nl
I www.dekamers.nl
T www.twitter.com/DeKamers
Redactie: Paula Kleisen
Vormgeving: Milou Steegman
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ALLES KIDS ZOMER vakantie

Mogelijkheid om in De Eetkamer gebruik te maken van lunch of diner

