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.

KERST, OUD & NIEUW
We wensen de lezers van de
Amuse mooie Kerstdagen, een
goede
jaarwisseling
en een
prachtig
Nieuwjaar.
EXPOSITIE
In kunstetalage De Etalage
exposeert een wintertentoonstelling van Wout de
Jong in de maand 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 DECEMBER 2020 t/m 31 JANUARI 2021
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 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, 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, 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, Scagon De Luxe. THE PAINTED BIRD (Tsjechië 2020, Václav
Marhoul, 169 min.). Entree € 9,-. www.scagondeluxe.nl

LANDSCHAPSKUNST IN BIEB
SCHAGEN
Jelle van Wier exposeert tot en
met 12 januari in de
bibliotheek van Schagen. JELLE
VAN WIER is graficus, schilder
en gitarist. Ook is hij
zelfstandig vormgever en
voormalig docent op de
Amsterdamse Grafische School.
Hij woont in Warmenhuizen
en exposeert regelmatig met
aquarellen die op paneel zijn
geschilderd.
www.kopgroepbibliotheken.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 uur, Close Harmony Group CHANGE, www.scagondeluxe.nl entree € 10.
FILM
Do 24 december, 20.00 uur, 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 & 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,--.

EXPOSITIE IN BIEB
TUITJENHORN
Tot 6 januari exposeert NEL
STAM met tekeningen en
kaarten in bibliotheek
Tuitjenhorn. Trouwe
bezoekers van de bibliotheek
in Tuitjenhorn zijn al bekend
met de kaarten van Nel Stam.
Tot 6 januari exposeert ze daar
originele kleurpotlood
tekeningen. Van zes
tekeningen zijn kaarten
gedrukt, die ook in de
bibliotheek te koop zijn.
www.kopgroepbibliotheken.nl

KUNST OP LOCATIE
De Kunstcommissie
Harenkarspel gaat voor 2021
weer de kunstroute “Kunst op
Locatie” voorbereiden. Deze
zal plaatsvinden op zaterdag
29 mei en zondag 30 mei 2021
van 11.00 tot 17.00 uur.
In principe is het dezelfde
route als in 2020 was gepland
maar door de corona niet
heeft plaatsgevonden.
De route loopt door
Dirkshorn, Stroet, Sint
Maarten, Valkkoog en
Groenveld. Natuurlijk onder
de dan geldende regels van het
RIVM. Onze website is
https://kunst-op-locatie.nl
info@kunst-op-locatie.nl
facebook KunstopLokatie

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,--.
FILM matinee
Vr 1 januari, 14.00 uur, Scagon De Luxe. WOLFWALKERS (animatie,
Nederlands gesproken, Ierland, Luxemburg, Frankrijk, VS 2020, Tomm
Moore, Ross Stewart, 103 min.). Als leerling-jager Robyn met zijn vader naar
Ierland reist, ontmoet hij daar een Wolfwalker. Hij beleeft een spannend
avontuur. Voor jong en oud adembenemend mooi.
Entree € 9,-. www.scagondeluxe.nl
JEUGDTHEATER (2+) 3x
Za 3 januari, 10.00 + 11.30 + 13.00 uur, Scagon de Luxe, DIKKIE DIK EN DE
TAART (2+). Op de verjaardag van Dikkie Dik, de beroemdste kat van
Nederland. In een intieme, speelse sfeer zingt, speelt, vertelt JOES BOONEN,
aan de hand van een heel groot prentenboek, een dag uit het leven van
Dikkie Dik. Tekst, liedjes en spel: Joes Boonen. Regie Ferdi Janssen.
Illustraties: Jet Boeke. Entree: € 8,50 kinderen, volwassenen € 11,50.
www.scagondeluxe.nl
FILM
Do 7 januari, 20.00 uur, Scagon De Luxe. THE ASSISTANT (VS 2019, Kitty
Green, 87 min.). De jonge assistente van een entertainmentmagnaat krijgt
langzaam inzicht in de verdorven cultuur binnen het bedrijf. Entree € 9,-.
www.scagondeluxe.nl
FILM matinee
Vr 8 januari, 14.00 uur, Scagon De Luxe. SHIRLEY (VS 2020, Josephine Decker,
107 min.). Fred en Rose trekken in bij professor Hyman en zijn vrouw Shirley.
Er ontstaat een bijzondere band tussen beide vrouwen, die het huwelijk van het
jonge stel op de proef stelt.
Entree € 9,-. www.scagondeluxe.nl
FILM
Vr 8 januari, 20.00 uur, Scagon De Luxe. THE ASSISTANT (VS 2019, Kitty
Green, 87 min.). Entree € 9,-. www.scagondeluxe.nl
CONCERT 2x
Za 9 januari, 17.00 + 20.00 uur, Kerkje Valkkoog, SYTSE BUWALDA
EN STEVEN FABER, countertenor en vleugel met THE ROAD GOES
EVER ON, liederen en pianosolo’s over reizen en leven. Door de
vertaling hiervan ontstaat een mooi gevoel van verbondenheid.
Entree € 15,- www.kerkjevalkkoog.nl
CONCERT 2x
Za 9 januari, 16.00 + 20.15 uur, Scagon de Luxe, de driemansformatie
ZOMER. Drie vrienden met luchtig Nederlandstalig, bewapend met
ukelele, mondharmonica en akoestische gitaren, meerstemmige zang.
Soms met een knipoog, soms serieus. Entree € 10,--.
www.scagondeluxe.nl
CABARET
Zo 10 januari, 15.00 uur, Scagon de Luxe, FANTOOMGELUK door JANNEKE
JAGER. Een fout-nostalgische cabarettrip. Oude cassettebandjes slingeren
Janneke Jager terug in de tijd. Teksten en zang: Janneke Jager, Muziek en
begeleiding Bas Bons en Timo Menkveld. Regie: Titus Tiel Groenestege. Entree
€ 12,50 / 7,50 www.scagondeluxe.nl

ALVAST VOOR DE AGENDA:
- 13 februari, Trio Tim Kliphuis
in Kerkje Valkkoog
- 21 februari: Liguster in
Herboren Toren
- 13 maart Mylou Mazali en
Annelies Komen in Kerkje
Valkkoog
- 21 maart: Unicorn in
Herboren Toren
- 10 april Nikola Meeuwsen in
Kerkje Valkkoog
- 18 april, Boys named Sue in
Herboren Toren
- 29 en 30 mei: Kunst Op
Locatie, Kunstcommissie
Harenkarspel

FILM
Do 14 januari, 20.00 uur, Scagon De Luxe. MANK (VS 2020, David Fincher,
131 min.). Alcoholische criticus en scenarioschrijver Herman J. Mankiewicz
evalueert het Hollywood van de jaren dertig opnieuw, terwijl hij zich haast
om het scenario van Citizen Kane voor Orson Welles af te maken. Entree € 9,-.
www.scagondeluxe.nl
FILM matinee
Vr 15 januari, 14.00 uur, Scagon De Luxe. DE VOGELWACHTER (Nederland
2020, Threes Anna, 89 min.). Een vogelwachter op een afgelegen eiland krijgt
bericht dat zijn post wordt opgeheven. Hij trekt op geheel eigen wijze ten
strijde tegen dit besluit. Entree € 9,-. www.scagondeluxe.nl
FILM
Vr 15 januari, 20.00 uur, Scagon De Luxe. MANK (VS 2020, David Fincher ,131
min.). Entree € 9,-. www.scagondeluxe.nl
CABARET 2x
Vr 16 januari, 16.00 en 19.30 uur, Scagon de Luxe. ‘ECHT’ met ASTRID
CATTEL. ‘Iets is mooi als het echt is’. Actrice, presentatrice en zangeres
Astrid Cattel treedt deze dag twee maal echt aan, en deelt hierbij haar
positieve energie, verbazing en emotie. Ze neemt luisteraars mee in haar
persoonlijke, dagelijkse gewoonste en ongewoonste levenssituaties.
Entree € 16,--, www.scagondeluxe.nl.
CONCERT
Zo 17 januari, 15.00 uur, Herboren Toren. BRITTA MARIA en
MAURITS FONDSE met het programma HUISWAARTS, een ode aan
het Nederlandse lied. Na jaren Franse chansons, keert het duo terug
naar hun wortels, naar het geliefde Nederlandse lied, aangevuld met
Balkan-invloeden van de van oorsprong Moldavische accordeonist
Oleg Fateev. € 15,00, www.herboren-toren.nl
FILM
Do 21 januari, 20.00 uur, Scagon De Luxe. KOM HIER DAT IK U KUS
(België, Nederland 2019, Sabine Lubbe Bakker, Niels van Koevorden, 100
min.). De 9-jarige Mona voelt zich verantwoordelijk voor het gezin waarin
de stiefmoeder alle aandacht opeist. Als volwassene moet ze het heft in eigen
hand nemen. Entree € 9,-. www.scagondeluxe.nl
FILM matinee
Vr 22 januari, 14.00 uur, Scagon De Luxe. THE PIANO (Nieuw-Zeeland,
Australië, Frankrijk 1993, Jane Campion, 121 min.). De digitaal gerestaureerde
film vertelt het verhaal van de Schotse Ada die in de 19e eeuw naar de
geïsoleerde westkust van Nieuw-Zeeland is gestuurd om te trouwen met een
gevoelloze kolonist. Zij krijgt een diep sensuele relatie met een andere
vreemdeling. Entree € 9,-. www.scagondeluxe.nl
FILM
Vr 22 januari, 20.00 uur, Scagon De Luxe. KOM HIER DAT IK U KUS (België,
Nederland 2019, Sabine Lubbe Bakker, Niels van Koevorden, 100 min.). Entree € 9,-.
www.scagondeluxe.nl
THEATER 2x
Za 23 januari, 16.00 + 19.30 uur, Scagon de Luxe. DE VERRASSING
door DEMENTIEPODIUM . Twee maal een theatervoorstelling voor
mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden. ‘De
Verrassing’ maakt de tongen los! Initiatiefneemster Jacqueline van der
Laan voor deze voorstelling: ’Eigenlijk gebeurt er nog meer in de zaal,
dan op het podium’. www.dementiepodium.nl. Entree € 14,50, www.scagondeluxe.nl
THEATER 2x
Za 24 januari, 16.00 uur + 20.15 uur, Scagon de Luxe, JOOST. Na uitstel
door de corona gaat de show nu toch door. Joost Klercq: Ik neem mijn
publiek mee in een reis door mijn leven. Ik bespreek de live events en
doorbreek de taboes uit het leven”. Entree € 12,50,
www.scagondeluxe.nl

FILM
Do 28 januari, 20.00 uur, Scagon De Luxe. Filmkring voor
abonnementhouders. BABYTEETH (Australië 2019, Shannon Murphy, 120
min.). De 16-jarige, ernstig zieke Milla ontmoet bij toeval de rebelse Moses.
Haar ouders schrikken hiervan, maar gunnen hun dochter haar geluk.
www.scagondeluxe.nl
FILM
Vr 29 januari, 14.00 uur, Scagon De Luxe. Filmkring voor abonnementhouders. BABYTEETH
(Australië 2019, Shannon Murphy, 120 min.). www.scagondeluxe.nl

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 januari
2021.

FILM
Vr 29 januari, 20.00 uur, Scagon De Luxe. Filmkring voor abonnementhouders. BABYTEETH
(Australië 2019, Shannon Murphy, 120 min.). www.scagondeluxe.nl
FILM
Za 30 januari, 14.00 uur, Scagon De Luxe. Filmkring voor abonnementhouders. BABYTEETH
(Australië 2019, Shannon Murphy, 120 min.). www.scagondeluxe.nl
JAZZCONCERT
Zo 31 januari, 15.00 uur, Scagon de Luxe, LEO’S DRUGSTORE.
Aanstekelijk swingende muziekmix van Latin, Funk en Jazz. Een
energieke, swingende 7-mansband met een bijzondere eigen sound,
en een breed jazz-repertoire. Instrumentaal en vocale nummers, zoals
oa Herbie Hancock, Miles Davis, maar ook Astor Piazzolla, Janis Ian.
www.scagondeluxe.nl Entree € 12,50.

Historische Vereniging Schagen en Omgeving
De naam ‘Historische vereniging Schagen en omstreken’ doet vermoeden dat we flink oud zijn, maar de vereniging is pas op 15
januari 1986 opgericht. Zij bevordert het onderzoek naar de geschiedenis van Schagen en omgeving. Tevens spant zij zich in voor
het behoud van historisch waardevolle objecten in Schagen en omgeving. Een doelstelling om voor te leven, toch?
Tot op de dag van vandaag is het bestuur bezig om deze doelstellingen waar te maken. Zo
verschijnt vier keer per jaar het blad ‘De Kakelepost’, met prachtige verhalen over het verleden
van Schagen. De leden krijgen het tijdschrift gratis, maar het is ook in de losse verkoop
verkrijgbaar. In dit lijfblad roept de vereniging de geschiedenis van Schagen en omstreken niet
alleen in tekst, maar ook in beeld op.
Naast deze activiteit houdt de vereniging ook vier lezingen per jaar over zeer uiteenlopende
aspecten van de lokale geschiedenis. De inhoud kan variëren van de strijd tegen het water in
middeleeuws West-Friesland ‘Onder golven bedolven / Dwars door de Dijk’ tot
‘Vrouwenkloosters in West-Friesland’. Soms is de inhoud puur op Schagen gericht zoals in de
lezing over ‘Schager Messen’. Naast de lezingen brengen wij ook boeken op de markt. Een aantal
kunt u op de website van de vereniging op https://historischeverenigingschagen.eu zien, of kopen
bij Boekhandel Plukker, of bij de vereniging zelf.
Per jaar hebben wij ook nog vaak een fietstocht of wandeling langs historisch interessante
objecten, panden of landschapskenmerkende uitzichten. Verder kunt u diverse nummers van De
Kakelepost op onze website inzien. De artikelen belichten uiteenlopende aspecten van de Schager
geschiedenis. Kortom, zeer de moeite waard om lid te worden van onze vereniging. De
gemakkelijkste weg is via de website of mail:
Kakelepost@gmail.com Voor het geld hoeft u het niet te
laten. Een lidmaatschap kost u slechts € 22 per jaar.
Als vereniging bezetten wij een eigen honk in de Nieuwe
Nes aan het Schoenmakerspad 1. Daar ontvangen we
mensen, doen onderzoek, vergaderen en verrichten
anderszins voor de uitoefening van onze hobby nuttige
zaken. Wellicht zien of horen we van u binnenkort.

