Nieuws over culturele activiteiten in Schagen
De redactie bestaat uit:
Margreeth van Dijk (redacteur)
Lia Rienks (eindredactie)
De evenementen worden zowel in de Amuse als
op de digitale kalender op de website van de
KCARS vermeld. Meld uw evenement aan bij
Margreeth van Dijk: marvd@xs4all.nl.

T/m 18 november zijn in
verband met extra
maatregelen alle
voorstellingen gecancelled.
Naar verwachting zijn de
theaters, bioscopen en
bibliotheken weer open
vanaf 19 november.
NIEUWS VAN HET
BESTUUR VAN DE KCARS
In de laatste schriftelijke
ledenvergadering van de
KCARS is onder andere het
aftreden van Wieger Fortuin
aan de orde geweest. Wieger
heeft sinds de oprichting het
secretariaat van de
vereniging op zich genomen.
Dat heeft hij met veel inzet
en betrokkenheid gedaan.
Het bestuur van de KCARS
heeft hem daarvoor bedankt.
Het stokje wordt nu
overgenomen door Piet de
Lange. Piet is bereikbaar via
email-adres
pietdelange@kcars.nl.

EXPOSITIE
In kunstetalage De Etalage
exposeert een wintertentoonstelling van Wout de
Jong in de maanden
november en december. De
expositie omvat
voornamelijk werken van
dieren, in aquarel pastel en
olieverf, maar er zijn ook ’n
paar winterlandschappen en
bloemschilderijen te zien.
Westersingel 3, Schagen.
Info: wjj.visser@quicknet.nl
06-50543409

Deze periodieke digitale nieuwsbrief verschijnt
onder verantwoordelijkheid van de KCARS. Hierin
vindt u een overzicht van alle bij de KCARS
bekende culturele activiteiten die plaatsvinden in de
gemeente Schagen.
Daarnaast leest u actueel nieuws en interviews met
culturele organisaties over geplande evenementen.
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CULTURELE AGENDA 15 NOVEMBER t/m 31 DECEMBER 2020
FILM
Do 19 november, 20.00 uur, Theater Scagon De Luxe. DEUX (Frankrijk 2019,
Filippo Meneghetti, 95 min.). De grootste wens van twee buurvrouwen die in
het geheim elkaars geliefden zijn, is om samen naar Rome te verhuizen. Entree
€ 9,-. www.scagondeluxe.nl
FILM matinee
Vr 20 november, 14.00 uur, Theater Scagon De Luxe. A NIGHT AT THE
LOUVRE: LEONARDO DA VINCI (documentaire, Frankrijk 2019, 90 min.)
Exclusieve opnamen van de Da Vinci tentoonstelling, gemaakt onder regie van
de curatoren van Het Louvre. Entree € 9,-. www.scagondeluxe.nl
FILM
Vr 20 november, 20.00 uur, Theater Scagon De Luxe. DEUX (Frankrijk 2019,
Filippo Meneghetti, 95 min.). Entree € 9,-. www.scagondeluxe.nl
CIRCUS - FAMILIEVOORSTELLING
Zo 22 november, 15.30 uur, Scagon de Luxe, Familievoorstelling
CIRCUSSCHOOL TEFREDO met FABRIQUE DU CIRQUE.
Spannende acts gecombineerd met theater en muziek, over het
leven in een fabriek, afgewisseld met spectaculaire, grappige en
spannende circusacts. Tickets t/m 12 jaar € 8,50, volwassenen
€9,50, www.scagondeluxe.nl
THEATER
Wo 25 november, 20.00 uur, Scagon de Luxe. Zinvol Zijpe: ERIK JAN
TILLEMA en VICTOR POSCH als duo samen in ‘VAN BEGIN TOT HET
ABSOLUTE EINDE’. Erik Jan Tillema neemt de aanwezigen mee langs
scheppingsverhalen uit alle hoeken van de wereld: van het bekende verhaal uit
de Bijbel tot onbekende verhalen van de eilanden in de Grote Oceaan. De
veelzijdige muzikant Victor Posch is al jaren een veel geziene gast op de
Nederlandse podia. Hij zingt, speelt saxofoon, drumt en zorgt zo voor de
muzikale omlijsting. Foto: Jessica Heetebrij. Entree: € 10,00.
www.scagondeluxe.nl
FILM
Do 26 november, 20.00 uur, Theater Scagon De Luxe. ROCKS (VK 2019, Sarah
Gavron, 93 min.). Nadat haar moeder plotseling is vertrokken, neemt de 15jarige Brits-Nigeriaanse Shola de zorg voor haar jongere broertje op zich. Entree
€ 9,-. www.scagondeluxe.nl
FILM matinee
Vr 27 november, 14.00 uur, Scagon Theater. THE PERSONAL HISTORY OF
DAVID COPPERFIELD (VK/VS 2019, 119 min.). De door zijn stiefvader uit huis
gezette David beleeft in het Victoriaanse Engeland avonturen in voor- en
tegenspoed. Entree € 9,-. www.scagondeluxe.nl
FILM
Vr 27 november, 20.00 uur, Theater Scagon De Luxe. ROCKS (VK 2019, Sarah
Gavron, 93 min.). Entree € 9,-. www.scagondeluxe.nl

RUIMTE VRIJ IN MARKT 18
Op 1 juni 2021 komt er een
ruimte vrij in het souterrain
van het Cultuurhuis Markt
18. De ruimte heet De
Verdieping. Hij meet 11 x 9
m, waarbinnen een
kantoorgedeelte, toiletten en
een keukentje. We zoeken
een permanente huurder
liefst uit de culturele of
sociaal-maatschappelijke
sector. Bestuur van Stichting
Markt 18. Contactpersoon:
Henk Kok,
secretarismarkt18@quicknet.nl

NEDERLAND LEEST Een
Familiegeschiedenis
In november leest Nederland
traditiegetrouw één boek,
dat bezoekers cadeau krijgen
in de openbare bibliotheek.
Dit jaar ‘Het Zwijgen van
Maria Zachea’ van Judith
Koelemeijer. In deze
bestseller vertellen 12 broers
en zussen het verhaal van
hun familie. Wat weten die
eigenlijk van hun moeder en
van elkaar? Hoe kijken ze
terug op hun gezamenlijke
jeugd in de jaren vijftig en
zestig? Met hun familiegeschiedenis ontvouwt zich
de geschiedenis van
Nederland in de 20e eeuw.
In de archieven
Elk jaar staat er tijdens
Nederland Leest een thema
centraal, dit jaar ‘kleine
geschiedenis, grote verhalen’.
Met behulp van Delpher.nl
kunnen liefhebbers zoeken
naar hun eigen familiegeschiedenis in een
krantenarchief met 13
miljoen pagina’s. De
persoonlijke geschiedenis
begint klein en ligt soms
verborgen, maar als je je
verdiept in het verleden, is er
altijd een groot verhaal te
vinden.

DANS 2x
Za 28 november, 15.00 + 20.00 uur, Scagon de Luxe, VORMEN door Groep
PARDANS van Balletschool Schagen. De titel Vormen staat voor: laten ontstaan
of (iemand) zich laten ontwikkelen. Een aantal choreografieën is door de
dansers zelf gemaakt. Ook balletgroep Pardeux presenteert zich. Intermezzi van
groep Pardix, de woensdaggroep van Balletschool Schagen. Entree € 12,00
Jongeren tot 16 jaar: € 6,00, www.scagondeluxe.nl
DANS 2x
Zo 29 november, 15.00 + 20.00 uur, Scagon de Luxe, VORMEN door Groep PARDANS van
Balletschool Schagen. Entree € 12,00 Jongeren tot 16 jaar: € 6,00,
www.scagondeluxe.nl
FILM
Do 3 december, 20.00 uur, Theater Scagon de Luxe. Film: KAJILLIONAIRE (VS
2020, Miranda July, 105 min.). Komedie over een zwendelaarsgezin dat een
vreemdeling overtuigt om mee te doen aan een klus, waardoor hun hele leven
drastisch verandert. Entree € 9,-. www.scagondeluxe.nl
FILM matinee
Vr 4 december, 14.00 uur, Theater Scagon De Luxe. THE SHINING, extended
edition (VS 1980, Stanley Kubrick, 144 min.). Schrijver met een writer’s block
neemt met zijn gezin zijn intrek in een afgelegen hotel. Hij verandert langzaam
in een moordzuchtige maniak. Entree € 9,-. www.scagondeluxe.nl
FILM
Vr 4 december, 20.00 uur, Theater Scagon De Luxe. KAJILLIONAIRE, (VS 2020,
Miranda July, 105 min.). Entree € 9,-. www.scagondeluxe.nl
FILM
Do 10 december, 20.00 uur, Theater Scagon De Luxe. CORPUS CHRISTI
(Polen 2019, Jan Komasa, 116 min.). In een dorpskapel wordt een jonge
delinquent tijdens een werkverlof aangezien voor een jonge priester. Hij
groeit in die rol, maar ontmaskering ligt op de loer. Entree € 9,-.
www.scagondeluxe.nl
FILM matinee
Vr 11 december, 14.00 uur, Theater Scagon De Luxe. BARN (Noorwegen 2019,
Dag Johan Haugerud, 157 min.). Na een dramatisch ongeval op een school in
Oslo bemoeilijken speculaties en conflicterende emoties het verwerkingsproces.
Entree € 9,-. www.scagondeluxe.nl
FILM
Vr 11 december, 20.00 uur, Theater Scagon De Luxe. CORPUS CHRISTI (Polen
2019, Jan Komasa, 116 min.). Entree € 9,-. www.scagondeluxe.nl
CONCERT 2x
Za 12 december, 13.30 + 15.30 uur, Scagon de Luxe, muziekensemble DE
ZOETE INVAL speelt Hollandse anonieme muziek uit de Gouden Eeuw
op eigentijdse wijze. De musici van dit ensemble bespelen bijzondere
instrumenten als de draailier, hakkebord, strijk-psalter, rinkelbom en
nyckelharpa, gecombineerd met gitaar, fluit, mandoline, viool, contrabas
en kleine percussie. Entree € 10,-, www.scagondeluxe.nl
CONCERT 2x
Za 12 december, 17 uur + 20 uur, Kerkje Valkkoog. LUCIE HORSCH
en THOMAS DUNFORD met blokfluit, luit en theorbe. Een warm
welkom terug voor Lucie Horsch. Nu komt ze met een van de beste
blokfluitisten ter wereld naar ons dorpje, Thomas Dunford.
Begrippen als virtuoos en inlevingsvermogen in de geest van de
componist dringen om voorrang. Tickets € 15,-,
www.kerkjevalkkoog.nl

ALVAST VOOR DE
AGENDA:
- 9 januari, Sytse Buwalda en
Steven Faber, countertenor
en vleugel in Kerkje
Valkkoog
- 9 januari, Formatie Zomer
in Scagon de Luxe
- 17 januari 2021 Britta
Maria en Maurits Fondse in
Herboren Toren.
- 13 februari, Trio Tim
Kliphuis in Kerkje Valkkoog
- 21 februari: Zephyr
Saxofoonconcert in
Herboren Toren
- 13 maart Mylou Mazali en
Annelies Komen in Kerkje
Valkkoog
- 21 maart: Unicorn in
Herboren Toren

CONCERT
Zo 13 december, 15.00 uur, Scagon de Luxe, HANS LADUC en
THE MEMPHIS 2. Waarom werd de Rock & Roll uitgevonden in
Memphis, de stad van de blues? Waarom kwamen de eerst nr. 1
hits van Johnny Cash, Elvis en Carl Perkins uit de Sun studio in
Memphis? Laat je met songs en verhalen meevoeren, terug naar
de tijd dat de muziek nog draaide om passie en avontuur. Een
programma vol prachtige songs van Hans Laduc en de beste singer-songwriters uit de USA.
Entree € 12,50, www.scagondeluxe.nl
KUNST VERKLAARD (2x)
Ma 14 december, 16.00 uur + 20.15 uur, Scagon de Luxe, KUNST EN
MODE, met ambachtelijk couturier en kunstenaar RONALD KOLK in de
serie KUNST VERKLAARD Kolk heeft jaar een eigen couturehuis, en kleedde
sterren als Grace Jones en Liesbeth List. Als mode en kunst al geen broer en
zus zijn, dan zijn ze in ieder geval neef en nicht. Zeker, je kunt daarover
praten, maar je moet het ook zien. Ronald Kolk onderbouwt zijn betoog
vanavond met een professioneel gepresenteerde modeshow. Entree € 15,- /
€ 7,50, www.scagondeluxe.nl.
FILM
Do 17 december, 20.00 uur, Theater Scagon De Luxe. THE PAINTED BIRD
(Tsjechië 2020, Václav Marhoul, 169 min.) Na het overlijden van zijn
pleegmoeder trekt een joodse jongen, mishandeld en weggejaagd door de
primitieve Oost-Europese bevolking, van dorp tot dorp. Hij is getuige van
gruwelijk geweld. Entree € 9,-. www.scagondeluxe.nl
FILM matinee
Vr 18 december, 14.00 uur, Theater Scagon De Luxe. UN FILS (Tunesië 2019,
Mehdi Barsaoui, 95 min.). Tijdens het verblijf in het zuiden van Tunesië
verandert het leven van een jong gezin hun leven ingrijpend door een
gebeurtenis. Entree € 9,-. www.scagondeluxe.nl
FILM
Vr 18 december, 20.00 uur, Theater Scagon De Luxe. THE PAINTED BIRD
(Tsjechië 2020, Václav Marhoul, 169 min.). Entree € 9,-. www.scagondeluxe.nl
CONCERT
Za 19 december, 20.15 uur, Scagon de Luxe, Close Harmony Group
CHANGE zingt de mooiste driestemmige liedjes. Change heeft
gekozen voor de mooiste werken van de popgeschiedenis. De
arrangementen zijn gemaakt door Martine Wolkers en Henk Greven.
Ook liedjes speciaal voor kerst. www.scagondeluxe.nl entree € 10,-.
CONCERT
Zo 20 december, 15.00 uur, Close Harmony Group CHANGE zingt de mooiste driestemmige
liedjes. Change heeft gekozen voor de mooiste werken van de popgeschiedenis. De
arrangementen zijn gemaakt door Martine Wolkers en Henk Greven. Ook liedjes speciaal voor
kerst. www.scagondeluxe.nl entree € 10,-.

VOOR DE ZEKERHEID
Tekst voor de Amuse en de
digitale agendaberichten van
de KCARS naar
marvd@xs4all.nl.
De deadline voor volgende
Amuse staat op 12 december
2020.

CONCERT
Zo 20 december, 15 uur, Herboren Toren, Burgerbrug: SIMONèZ,
muzikaal duo uit Hoogwoud. Simone zingt en Dirk-Jan bespeelt de
snaren. Veelal Nederlandstalig, maar ook uitstapjes naar Franse,
Engelsen en Turkse songs. www.herboren-toren.nl, tickets € 10,--.
FILM
Do 24 december, 20.00 uur, Theater Scagon De Luxe. SWEET THING (VS
2020, Alexandre Rockwell, 91 min.). Nadat hun aan alcohol verslaafde vader
verplicht is opgenomen, gaan de tieners Billie en Nico samen met hun vriend
Malik op zoek naar diens vader, een tocht met ups en downs. Entree € 9,-.
www.scagondeluxe.nl

CONCERT
Zo 27 december, 16.00 uur, Scagon de Luxe, VAART DE BAND
met TE WAAR OM MOOI TE ZIJN. Vaart bestaat uit 5
muziekvrienden die hun sporen in het muziekcircuit hebben
nagelaten. De band speelde al tweemaal in het voorprogramma
van De Dijk. www.scagondeluxe.nl entree € 15,--.
CONCERT
Ma 28 december, 20.00 uur, Scagon de Luxe, VAART DE BAND met TE WAAR OM MOOI TE
ZIJN. www.scagondeluxe.nl entree € 15,--.
CONCERT
Di 29 december, 20.00 uur, Scagon de Luxe, VAART DE BAND met TE WAAR OM MOOI TE
ZIJN. www.scagondeluxe.nl entree € 15,--.

THEATER SCAGON DE LUXE NA DE FUSIE
De fusie tussen het Scagon Theater en Filmtheater De Luxe heeft intussen gestalte
gekregen. Tijdens de lock down in het voorjaar en de zomerstop in juli en augustus
is door een groep vrijwilligers veel werk verricht, wat heeft geleid tot een nieuwe
naam: Scagon De Luxe, een nieuw logo, een nieuw reserveringsprogramma en een
nieuwe website.
Op deze website staat het programma van zowel toneeluitvoeringen en live
optredens als van het filmprogramma, beide voorzien van toelichting over de
inhoud van de voorstellingen. Helemaal nieuw op de site is de podcast, waarin in
een ontspannen gesprek wat dieper op de voorstellingen wordt ingegaan.
Reserveren via de website is niet nieuw, maar het scannen van het toegangsbewijs
aan de kassa wel en dat went snel.
Op 29 augustus zijn de deuren van Scagon De Luxe weer opengegaan, zij het –
door de uitbraak van het coronavirus – slechts voor maximaal 28 personen per
voorstelling. Omdat besmet raken in Scagon De Luxe uiteraard zeer ongewenst is, leven bezoekers en vrijwilligers de
maatregelen strikt na. Sommige daarvan zijn echt even wennen, maar de voorstellingen zijn er niet minder om.
Het theater vormt de thuisbasis voor verenigingen die een voorstelling willen opvoeren en ook scholen kunnen er terecht voor
het vertonen van een film of musical. Zo wil Scagon De Luxe cultuur bereikbaar houden voor iedereen in de regio.

