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Canto Ostinato in Arnhem
ARNHEM - De Canto Ostinato

wordt
zaterdagavond
21
september
uitgevoerd
door
Zwaan Stam en Eric Langedijk.
Zij spelen het fameuze stuk
op één vleugel, een uniek en
fascinerend samenspel dat bij
het publiek een onvergetelijke
ervaring teweeg brengt. Het werk
is een van de beroemdste werken
uit de hedendaagse Nederlandse
In Sint Marten treffen we een cultureel terras met muziek, kofﬁe en
muzikale bijdrages van bewoners.
Foto: Zefanja Hoogers

De wijk als expositieruimte

Theatergroep Cactus
ARNHEM - Theatergroep Cactus

De wijken Klarendal, Sint Marten, Spoorhoek en Sonsbeekkwartier
staan in het weekend van 21 en 22 september weer in het teken
van kunst, cultuur, muziek, theater en dans tijdens de negende
editie van Wijken voor Kunst. Met een kunstroute door de wijken
laat een verrassende diversiteit aan kunstenaars aan elkaar en
aan bezoekers zien wat ze in huis hebben. Met de wijken als
expositieruimte.
Wijken voor Kunst presenteert ‘De Wijk Danst!’ waarbij
wijkbewoners, onder leiding van choreografe Nuria Castells
Molina, een dansvoorstelling geven met als thema ‘Afscheid’. Er
zijn drie groepstentoonstellingen van beeldende kunstenaars uit
de wijken georganiseerd. In Sint Marten treffen we een cultureel
terras met muziek, kofﬁe en muzikale bijdrages van bewoners, het
‘Hart van Sint Marten’. Maar er is nog veel meer te doen. Bekijk
het hele programma op de website wijkenvoorkunst.nl of haal
een programmaboekje bij de deelnemende locaties en horeca in
de buurt. Je herkent deelnemers tijdens het weekend ook aan de
rode vlag.

klassieke muziek. Stam en
Langedijk speelden de Canto
deze zomer al op twaalf locaties
door het hele land en de reacties
zijn zonder uitzondering lovend.
Het concert begint om 20.00 uur.
Kaarten kosten 15 euro en de
verkoop start een half uur voor
aanvang in de Koepelkerk aan het
Jansplein om 19.30 uur.
Meer info: www.ericenzwaan.nl.

laat zich ook dit jaar weer zien
tijdens het ‘Wijken voor kunst
festival’ in klarendal. Op zondag

22 september opent het Huis van
Puck de hele dag haar deuren voor
de Arnhemse theatergroep. Info:
www.wijkenvoorkunst.nl.

Uitagenda
Zondag 22 september
Performance - 13.00 uur. Gratis/museumentree. ‘Guantanamo Museum’,
Moderne Kunst Arnhem, Utrechtseweg
87, Arnhem.
Singles-wandelcafé - 13.45 uur. 14
euro, incl. consumpties. Ginkelse Hei,
start parkeerplaats Driebergweg (inrit
t.o. restaurant De Langenberg).
Socratisch gesprek - 14.00 uur. 7 euro,
leden 5 euro. Thema ‘Nieuw’, bibliotheek Centrum, Kortestraat 16, Arnhem.
Singer-songwriter - 14.00 uur. Gratis.
Lavalui, huize Vredenburg, Klapstraat
112, Westervoort.
Themabijeenkomst - 15.00 uur. 7,50
euro. ‘Voorbij goed & fout’ van dichteres
Ernestine Scheer en kunstenares Klaartje Scheer, tuin De Lage Oorsprong, Van
Borsselenweg 36, Oosterbeek.
Viering - 16.00 uur. ‘Zijpviering’, Diaconessenkerk, Izaäk Evertslaan 11, Arnhem.
Skamuziek - 17.00 uur. Gratis. Cartoon
Violence, café De Kroeg, Nieuwstraat
27, Arnhem.

Maandag 23 september
Lezing - 20.00 uur. 10 euro, leden bibl.
7,50 euro. ‘Hemelvaart’ door auteur Judith Koelemeijer, bibliotheek Centrum,
Kortestraat 16, Arnhem.

Dinsdag 24 september
Wandeling voor mantelzorgers 10.30 uur. Vertrek Horsterpark, Duiven.
Aanmelden tot 19 sept. 0316-282032 of
mvt@mikado-welzijn.nl.
Fotodag - 13.00-17.00 uur. ‘Kijk! Mijn
familie’van Nederlands Fotomuseum en
Foam, museum Bronbeek, Velperweg
147, Arnhem. Aanmelden info@indischherinneringscentrum.nl.
Stadswandeling - 14.00 uur. 3,50
euro, tot 12 jaar 2 euro. Van O.l.v. Gilde
Arnhem, start bezoekerscentrum
Sonsbeekpark, Zijpendaalseweg 24,
Arnhem.

Naast een reprise van de voorstelling ‘Mama’s’ zullen Cactus spelers hun
talent laten zien in verschillende korte optredens.

Wandeltochten
Posbankloop in trek

Data en entree

Data: wo 18 t/m za 21,
vr 27 en za 28 sept 20.15
uur. Zo 22 en zo 29 sept
15.00 uur. Prijs: 22,50
euro (17,50 CJP). Première incl. bubbels en hapjes
27,50. De entreeprijs is
incl. gratis overtocht over
de Rijn met een veerpont. In de weekenden is
er festivalarrangement
incl. tweegangenmaaltijd
voor 39,50.

INFOMERCIAL - De wandel-

tochten van de Posbankloop
kunnen ook dit jaar rekenen
op veel deelnemers. Een van
de redenen daarvoor is dat
er een ‘volledig’ programma
wordt aangeboden. Van een
wandeling van 7,5 kilometer
voor gezinnen met kleine
kinderen tot en met lange
afstandswandelingen van
65, 80 en zelfs 110 kilometer. De wandelingen worden
gehouden op zaterdag 28 en
zondag 29 september. Start
en ﬁnish zijn in Velp.
Voor alle afstanden geldt
dat er onderweg veel bezienswaardigheden zijn of
andere leuke dingen zijn te
beleven. Zo gaan alle tochten door de fraaie Kasteeltuinen van Rosendael (voor
deelnemers gratis toegang).
Afhankelijk van de gekozen
afstand worden deelnemers
ook verwelkomd bij zogenaamde Greenpoints. Dit
zijn plaatsen langs de route
waar studenten van Helicon of Hogeschool VHL wetenswaardigheden vertellen
over de omgeving.
Op het Burgemeester Brandtplein is voor de kleintjes die
met hun ouders deelnemen
aan de 7,5 kilometerwandeling iets lekkers beschikbaar. Onderweg is er kofﬁe
en thee verkrijgbaar. Ook
zijn er toiletvoorzieningen.
De wandelaars passeren de

Post Mortem
INFOMERCIAL - Rondom de

Inschrijven voor de Posbankloop kan via www.posbankloop.nl of
op de dag zelf vanaf 9.00 uur bij Hogeschool VHL op Larenstein.

geheel gerenoveerde Keienberg en komen langs vijver
Beekhuizen. Ook de verhoogde Emmapiramide is
opnieuw in de route opgenomen en vrijwel zeker komen
deelnemers onderweg ook
de Rhedense Schaapskudde
tegen. Bovendien doen alle
deelnemers gratis mee aan
een leuke verloting.
Als de weersomstandigheden goed zijn, zijn er bij
terugkomst outdoor-activiteiten op het terrein van Helicon en wordt ook het ‘blotevoetenpad’ weer ingericht.
Bovendien is er een kleine
wandelsportmarkt en kunnen de deelnemers zich melden voor een gratis massage.
VoetFit Velp verzorgt in het
kader van haar 15-jarig be-

staan voetmassages en het
Centrum voor Body&Mind
uit Arnhem biedt stoelmassages aan. Kinderen t/m 12
jaar krijgen, ongeacht de
afstand die ze hebben gelopen, ook een medaille.
De afstanden zijn 7½, 15, 25,
35, 65, 80 en 110 kilometer.
NordicWalkers kunnen ook
kiezen voor een speciaal
uitgezette halve marathon
(21 km). Inschrijven kan
via www.posbankloop.nl
of op de dag zelf (zondag 29
september) vanaf 9.00 uur
bij Hogeschool VHL op Larenstein. Inschrijven voor
de langste afstanden (65, 80
en 110 km) kan alleen via de
website. De start van deze
afstanden is al op zaterdagmiddag.

jaarlijkse herdenkingen van
de Slag om Arnhem speelt
Toneelgroep Oostpool Post
Mortem; een grootschalige
locatievoorstelling in de
Oude Steenfabriek Meijnerswijk in Arnhem.
Het is een aangrijpend drama, vlijmscherpe komedie
en een woedende aanklacht
tegen de oorlog in één.
Geïnspireerd door het Revue theater uit de tijd van

schrijver Noël Coward. Post
Mortem wordt opgevoerd
met een cast van vijfentwintig acteurs waaronder
professionele Arnhemse acteurs en vrijwel alle studenten van ArtEZ toneelschool.
Gespeeld wordt in de Oude
Steenfabriek Meijnerswijk.
“Post Mortem is bepaald
geen Soldaat van Oranje”,
aldus regisseur Joeri Vos.
“Maar er wordt wel degelijk gezongen, gelachen en

muziek gemaakt. In de tekst
zitten prachtige woedende
monologen en mooie ﬁlosoﬁsche
verhandelingen.
Scherpe dialogen worden
afgewisseld met onderbroekenlol en ontzettend slappe
kletspraat.”
Speeldata en kaartverkoop
Post Mortem. Data: wo 18
t/m za 21, vr 27 en za 28 sept
20.15 uur. Zo 22 en zo 29
sept 15.00 uur.
Prijs: 22,50 euro (17,50 euro
CJP). Première incl. bubbels
en hapjes 27,50 euro.
Meer informatie en kaartverkoop via www.
toneelgroepoostpool.nl

Informatie
Meer informatie en
kaartverkoop via www.
toneelgroepoostpool.nl

