Den Haag ontwaam
nEN HAAG. Morgenmiddag om 16.t10 uur begint
de eerste editie van '48
uur van Den Haag'. Cul'

tuurinstellingen houden
open huis en stadsgenoten -die zelden een theater of museum bezoeken
ziin extra welkom. Een
van de onderdelen is het
Uit Festival met Siaak
Bralals presentator.
ïÀNYA \íAN

MMffi

SPËK

48 uur rsan Den Haagis de ParaPlu
waaronder komend weekend taltroze

culturele activiteiten plaatsvinden,
zoals het Haags Uit Festival, de Museumnachten Art & Fashion. Nieuw
zijn de Haagse Hotelnacht en het
Embassy Festival. En de kleintjes

kunnen deelnemen aan de Kinder-

grachtenpracht

en

Kindernacht-

route.
Kunst winnen kan ook. Fotograaf

Hans Willink verloot alle twaalf
stukken uit zijn expositie Moods bij
Galerie Haags: zwart-witte sfeertreelden van de stad.
Cabaretier Siaak Bral geeft tijdens
de Museumnacht een workshoP en
presenteert. voor het eerst sinds vijf
jaar weer het Haags Uit Festival oP
het Lange Voorhout. Bral: ,,Het is
bemoedigend om te zien hoe creatief de cultuursector omgaat met de

bezuinigingen. Het Korzo heeft nu
naast dans- ook muziekvoorstellingen en het Haagse Residentie Orkest stond eerder op Lowlands. I{et
Uit Festival heeft nu één Podium in
plaats van twee, maar de l«valiteit
stijgt direct."

PEACE OF ME
Enthousiast is Sjaak BraI over de
voorproefjes die hij mag aankon<iiPe arc Of Me met
als thema het l0O-jarige Vredespa-

gen van de musical

leis en het optreden van Nurlaila
I(arim van de musical Sister Act.

Simone Kleinsma speelt in de musical Sister Act een swingende moeder-overste. Foro ANP
,,En het Holland Dance Festival introduieert de dans Haagse Kakkà.h.
Die moet zich via YouTirbe over de

hele wereld verspreiden zoals de
Harlem Shq.kel'
Hoogtepunten noemt de Presentator de Grachtenpracht, waarbij je
langs aileriei acts vaart, en het Embassy Fesiival. ,,Mooi dat de grachten die eerder zijn dichtgegooid
weer worden gewaardeerd. En Den
Haag heeft 144 nationaliteiten en
een enoim Corps Diplomatique.
\Mat is er leuker dan dat de ambassades een stukje cultuur laten zien?
Ik verzekerje: het Embassy Festival

wordt binnen tien jaar toonaangevend in Nederland.''
Het Embassy Festival biedt landenpaviljoens met kunst, eten, drinken en muziekpodia met soul, jazz,
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pop,

fol\

funk, hiphoP en klassiek.

ambassades droegen bij en
voor volgendjaar staan er aI nieuwe
ambassades klaar.
Haagse Hotels bieden naast voor-

Tkintig

delige ovemachtingstarieven diners,

een borrel op het dakterras, een
poolparty en een workshoP Dekbed
beschilderen.
Op verstopte Ple§es zoals de tui-

ffrue&mss3,r

w#§"#{
{§ §§ §'§§ #§§ §{"-§ N #.{
a

§

*J"\^

"§

§*

*

nen van het Nutshuis en de Nieuwe
Regentes zieje kunstenaars en dan'
sers in openlucht hotelkamers. Ths'
sen het oude Raadhuis en de Grott
Kerk is zeifs 48 uur lang onafgebro'
ken kunst te zien van de HooP-so.

ciëteit.

Spannend wordt het ook in Mu

seum Hofivijèk in !'oorburg. Niet o1

de route van de Museumnachtbut
en -boot, maar wel oP drie minuter
vanaf CS met het oPenbaar vervoer

Hier maken bezoekers in het sche
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merdonker kennis met de toverlan
taarn van uiMnder en oud-be',1'onel
uit de 17de eeïw Christiaan EIuy
gens.

48 uur van Den Haag, van vr 6
tlmzo B sept, binnenstad Den
Haag.
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rÍeedÍ dit
seizoen $CI keer
op in BlgBIt huis
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