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Delft Kennisstad

^rillen, trillen, angst

slikdiks, rondzwonden, moergrabs

magie trekt een weekend lang

door 750jaar Delft,

dat wordt genieten van

schitterend straattheater'

wethouder Aad Bonthuis

Gemeente Delft

KALIBRA

Marktgericht
in meettechniek

KALIBRA NEDERLAND B.V,

■ POSTBUS 283 ■ 2600 AG DELFT ■ KALFJESLAAN 66 ■ 2623 AJ DELFT ■

■ TEL, 015 2780111 ■ FAX 015 2572728 ■

NKO ERKEND ONDER NR. K 088 ■ KAMER VAN KOOPHANDEL DELFT NR. 28701



PRO G RAMMA

VRIJDAG U JUNI

OFFICIËLE OPENING MOOI WEER SPELEN
Met medewerking van mw. Ir. J.M. Leemhuis-Stout, Commissaris van
de Koningin van Zuid-Holland, Mr. H.V. van Walsum, burgemeester van
Delft en Hans Varenkamp.
19.30 uur. Pagodepark, Paardenmarkt, alleen voor genodigden.

Les Alama's Givrés (krankzinnige ziekenhuis-soap)
21.30 uur, binnenplaats Hotel De Plataan, beperkte toegang
(zie ook pag. 12)

Hesperia/Teleluna
Uniek, multimediaal openluchtspel van Florentijn Boddendijk en Paul Koek.

22.30 uur. Doelenplein

ZATERDAG 15 JUNI

DE UITTOCHT
HAGICAL MYSTERY TOUR.

CONFRONTATIE TUSSEN GOED EN KWAAD

0^
Onderkruipsels en reuzenobjecten trekken
door het nachtelijke Delft. De bevolking
wordt meegelokt, meegesleept, wil zien hoe
dit afloopt. 22.30 uur (denken we) in de
buurt van de Paardenmarkt: een vreemde

familie-reünie. Als het loos gaat, kan het
wel even duren. Onze adviseur Hans Varenkamp verwacht rond 24 uur
in de nacht een apotheose in de buurt van de Ezelsveldlaan. Wat er in
de tussentijd gebeurt? Wij weten het net zo min als u. Om op het ergste
voorbereid te zijn, zullen de groepen STEPS en Plasticiens Volants in
stelling worden gebracht. Overigens is het niet uitgesloten dat er ook 's
middags al krachten loskomen waarvoor we geen verantwoordelijkheid
kunnen dragen. Via Radio West zal de bevolking op de hoogte worden
gehouden.

ZONDAG 16 JUN

STRAATTHEATERFESTIVAL
13.00 -17.00 uur, binnenstad
Circa 100 voorstellingen In centrum Delft. Elders vindt u»1nformatiéV ;

, over groepen, voorstellingen, tijden en plaatsen. .'

20.30, Brabantse Turfmarkt
The Bowlers, een wereldact

SLOTSPEKTAKEL
23.00 uur. Markt
Totem sluit festival af met het slotspektakel. Speciaal vdSdé
gecomponeerd. Tussen en boven de hoofden van het publiek wordt voor

g^^rihet laatst de confrontatie beleefd tussen licht en donker. Overdonde-
""^end, kleurrijk, romantisch.

RADIO West

Provincie Z«id-HolUnd

THO
Delft
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STERKE STAALTJES

EN STOUTE STUKJES
Vrienden van de Mooi Weer Spelen,

Er staat weer een festival voor de deur. Ons negende. Verwacht niet dat het

binnenkomt. Ons festival zou door gebrek aan frisse lucht, aan ruimte, aan
klinkers en keien onder uw ogen verpieteren. Nee, wij blijven liever buiten.

Niet wij gaan de deur door, u lieve lezer, moet de drempel over. Weest

gerust, een aanzienlijke beloning zal u ten deel vallen. Wij zullen u meene
men naar een andere wereld. Een wereld van vlees en bloed, van een lach

en een traan, van theater en van magie.

Magisch zal ons weekend worden. Krachten en tegenkrachten zullen zich

meten en zullen u in verwarring brengen. Magie, de sleutel naar andere

dimensies, naar de tussenwereld tussen de levenden en de doden. En

bedenk wel, in de wereld van de magie bestaat geen toeval. Het is geen toe
val dat ons festival ieder jaar even dreigt te verregenen. Het is een schot

voor de boeg: bovenaardse machten eisen van ons bescheidenheid. Het is

evenmin toevallig dat zovele sponsors dit festival hebben mogelijk
gemaakt. Zij weten intussen dat ze waar voor hun geld krijgen.
Maar daarom niet minder bedankt. Hetzelfde geldt ook voor Pro

vincie en Gemeente. Die weten ook dat het geen toeval is dat we

dit jaar negen jaar bestaan. En het is zeker geen toeval dat u straks
met duizenden anderen door het oude Delft dwaalt om te genieten
van straatthcater. Want er is geen beter podium voor straattheater
dan het oude Delft, zeker niet voor theater van topniveau. En dat

gaan we u wel bieden, toevallig.

Gertjan Oldeman
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EVEN MET ONS MEE

Vreemde vibraties in Delft in het

weekendvan 14,15 en 16 juni 1996

Er is

sche

zwaar weer op komst voor Delft. Dat hebben we afgeleid st

codes die alleen voor ingewijden betekenis hebben. Hans Varen-*

kamp is zo'n 'verlichte geest'. Hij heeft ons voorgerekend dat Delft op

weg is nair 'de culminatie van de 13', zoals hij het noemt. Het gefal .

van h^ongeluk, van de dood. Delft werd stad in 1246. De som van deze
ctjfe^^is 13. En dat iftiet best. Pas nu, na 750 jaar, is er een omslag op
komstt'Want 1996 telt op tot 25 en dat is 13 plus 12. En de 12 is in de -

magie l^et getal vanide volmaaktheid. Maar voor het^.ver is, zullen de ̂'
mach^n van het kNvaad proberen om hun positie veilig te stellen. En
volgens Hans Varenkai^ is 14/6/1996 een Uitgelezen datum voor een

confrontatie. Want deze cijfers tellen op tot è6. En 36 is 12x3. HleT

duiken dus de 1, de 2 en de 3 van de 12-en dé 13 weer op. Daarom kan

het in ons weekend wel eens gaan spannen in Delft. Met dank aan Hans

Varenkamp. Aardige vent, alleen die ogen...

"eliÜD Erwich-Zielstra



Geniet ervan!

k'AK

Wanneer u als publiek geniec, heefi er voordat het zover is al heel wat voorbereiding plaatsge

vonden. Organiserend en assisterend wordt er loegewerict naar het moment waarop het gaat gebeuren.

Dat motiveert ons, ITf Telecom, om er mei u getuige van te zijn. Betrokken te zijn. Wij bieden

graag alle medewerking aan dit evenement. Met plezier, want ITl' Telecom

vindt dat zowel bezoekers als organisatie die aandacht verdienen.

I Waterloopkundig Laboratorium | wuis een onaYhan^^jUP^^I
instituut voor gespecialiseerd advies en toegepast onderzoeic»
Al bijna 70 jaar adviseren we Nederlandse en buitenlandse
-opdrachtgevers over alle aan water gerelateerde vraagstukken^
iran beleidsondersteuning tot ontwerp en technische assistentie:

^ ' pp het gebied van: .

• offshore " ^

• kusten

• havens

• estuaria '

• rivieren en kanalen

• Industrie

voorfnefer infomnane:
Vlbterla^Hanildig Laboratorium
StafaHaHngiMarlceting & PR
postbus 177
2600 MH Deift

telefoon : 015 2569353

telefax : 015 26196^74

m
waterloopkundig laboratorium | WL^

Wet̂ ̂  Een'Plein apart

. Woo-'

Lumen Filmhuis & Café, Hotel de Plataan,

Restaurant Het Etablissement en Café Doelen



OPENINGSVOORSTELLING
DOELENPLEIN DELFT

Vrijdagavond 14 juni, vanaf 22.30 uur

ALS ARTISTIEKE WERELDEN SAMENKOMEN

I

Video, beeldende kunst, muziek en publiek

zijn de Ingrediënten die de obscurantistische
kunstenaars Jaquem (schilderen) en Anneke

Mulder (video) bij de invallende duisternis

gaan samenvoegen tot een monumentaal

kunstwerk. Het publiek zal ongewild worden

geconfronteerd met zijn eigenbeeld. De

muzikale bijdrage komt van componist Flo-

rentijn Boddendijk.

Geproduceerd voor en door

de Mooi Weer Spelen:

TELELUNA
THEATER GROEP
HOLLANOIA

O

Het is traditie geworden dat de Mooi Weer Spelen starten met een

speciaal voor het festival ontwikkelde manifestatie van straatkunst. Zo

hebben er bij eerdere gelegenheden mobiele objecten door Delft getrok

ken, hebben er zangeressen In de platanen plaatsgenomen en is er film en

theater op intieme plekken In de stad gecombineerd. Als vervolg hierop

gaat het festival dit jaar van start met een evenement waarin een aantal

kunstvormen op een verrassende wijze worden samengebracht: muziek,

beeldende kunst, video, theater, film en als verbindend element muziek.

De voorstelling bestaat uit twee delen: Hesperia en Teleluna.

In de door theatergroep Hollandia en com

ponist Florentijn Boddendijk speciaal voor

de Mooi Weer Spelen gemaakte voorstelling ^
Teleluna wordt de bijzondere geschiedenis

van de Rotterdammer Hans Pfaal uitge
beeld. Hij vloog 150

jaar geleden per lucht-

ballon naar de maan! Pas nu krijgen we te horen hoe

dat mogelijk was. De tekst is gebaseerd op een verhaal

van Edgar Allan Poe (The unparallelled adventure of

one Hans Pfaal'). Tijdens de voorstelling worden de uit

1909 daterende film 'Le voyage au planète Jupiter'

van de fransman Segundo de Chomón.

Regie: Koek & Prins. Muziek: Florentijn Boddendijk, Edwin van der Heiden,

Anne Weimer. Spel: Marjet Sabel. Dramaturgie: Johan Kolsteeg. Kostumering:

Mira Veenman. Film: Stichting Openlucht Bioscoop / Lumen - Filmhuis & Café

Techniek: Stage Accompany, Alles Audio, Improve.

Algehele produktie: Bernard Jan Kahman en Guus Dewulf

(Mooi Weer Spelen). Met steun van: 'Het Etablissement',
café 'De Doelen', hotel 'De Plataan'en filmhuis'Lumen'.



behaenkadviesgroepDe behaenk adviesgroep
adviseert inzake:

pensioenen

levensverzekeringen
schadeverzekeringen
financieringen
hypolbeken
administraties

belastingzaken
fiscaal-juridische-
& economische zaken

industriestraat 8

2624 bb delft

postbus 476
2600 al delft

e-mail: webmaster@behaenk.nl

fax 015-2564220

tel. 015-2563500

nvatudtel. 015-2627339*

Drukkers waarmee je kunt , Y , praten!

DRUK. TAN HECK
«//jeV

Pluympot 1, Delft Tel. 015-2142981
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fABRtQVE GRAPHIQUB • 01S-21260SS



ZATERDAG 15 JUN
Ons advies: binnen blijven!!■I Als op zaterdag 15 juni de duisternis bezit heeft geno

I men van Delft, kan het gaan broeien In de stad. We
I  gaan af op boodschappen van onze adviseur Hans

Varenkamp. Niets Is zeker en dat is zeker geen toeval.
Want de wereld van de magie kent geen toeval I

' We moeten rekening houden met een confrontatie tus
I  sen goed en kwaad en met de komst van enkele zeer

ongezonde families. Hans spreekt over SLIKDIKS,
RONKZWONDEN, MOERGRABS en PRULATEN. En
het is geenszins uitgesloten dat ook ander adderge-

I  broed uit de tussenwereld zijn kansen ruikt. Zoals
,  INKZWATOES, ETTERBUILEN, ZWUBUVALIES en
'  GIERPONTS. Hans waarschuwt zelfs voor G RONDO L-

ROLLEN en TAURIES. Als Hans goed heeft gepeild kan de zaak wel eens aan het
rollen gaan op de Paardenmarkt. Maar zeker niet voor 22.00 uur. We moeten er
rekening mee houden dat dit ongure gezelschap de stad in zal trekken. Draken voe
len zich nogal aangetrokken tot deze halfwezens. Grote draken, heel grote draken.
De noord-zuid-as Is wezenlijk. Tegen middernacht kan het gaan spannen aan de
Zuidwal. Maar pendelend boven de kaart van Delft krijgt Hans toch de sterkste uit
slag boven de Ezelsveldlaan. De eindstrijd?
Het is overigens van groot belang dat de Delftenaar niet in paniek raakt. Misschien
is het verstandig dat alleen jonge, gezonde mannen (18 tot 38 jaar) zich op straat
begeven. Anderen wordt aangeraden om af te stemmen op Radio West. De directie
van dit station heeft beloofd om in deze precaire situatie de bevolking permanent
over de actuele ontwikkelingen in te lichten. Goed dat er onder ons nog zijn die hun
plicht kennen.
Hans waarschuwt nog voor het bedriegelijke
karakter van al deze tussenfiguren. Getuigen zou
den een neiging kunnen voelen opkomen om ze te
associëren met straattheatergezelschappen.
STEPS, Plasticien Volants, Neighbourhood
Watch, bedenk het maar. Niet intrappen! Ver
trouw hem niet, de duivel, Satan, Moene, Lucifer,
Asmodeus, Beelzebub, nooit!

t.

PLASIICIENS VOLAI^TS:

MPÜNERENOIPlasticiens Volants is een Franse
straattheatergroep die een reputa
tie heeft opgebouwd op het gebied van grootschalige spektakels. Met
name met hun enorme opblaascreaturen hebben ze faam gemaakt.
De groep is in 1985 voortgekomen uit het Parijse gezelschap JULIE.
Sindsdien hebben ze overal in de wereld opgetreden. In 1988 trokken
ze met veel succes door Marokko en Israël, in 1991 en 1993 verzorg
den ze het slotspektakel van het grootste straattheaterfestival van
Europa in Chalons-sur-Saóne. In 1992 zorgden ze voor een spectacu
lair slot van de Olympische Spelen in Barcelona. Een mondiale door
braak. De groep kreeg het allengs drukker. In 1994 volgde een toer-
nee door Italië, Polen, Duitsland en Engeland. De kanaaltunnel werd
ingewijd en in Rio de Janeiro leverde men een bijdrage aan het spek
takel 'Opera Mundi Un Sonho Bom', samen met Fura del Baus en
Els Comediants. Het zijn slechts enkele hoogtepunten uit de rijk

gevulde agenda van dit bijzondere
gezelschap.

STEPS/PACIFIC
ENTERPRISES

STEPS en Paciflc Enterprlses spelen een belangrijke rol In de gebeurtenissen
op de zaterdagavond. Het Rotterdamse theaterbureau STEPS, met name
Emile van RInsum, tekent voor de productie. Hanka van der Flier is van Paci
flc Enterprlses. Zij heeft de artistieke leiding. Samen zorgen ze voor een
curieuze transformatie van een omvangrijke groep figuranten in onheilspel
lende creaturen... ^ 2 V
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THEATER iN BEWEGING

OP ZÜNOAGMIDOAG
Andres Corchero

De taal van onze Spaanse gast Andres Corchero is de dans.
Zijn voorstelling draagt de titel 'NADA, la fuerza de existir'
ofwel 'Niets, de kracht van te bestaan'. Er is een relatie tussen
de danser en zijn omgeving. Maar hij wil zich daarvan bevrij
den. Zijn lichaam vecht om iets te zijn zonder hechting met de
buitenwereld. Het genot of de pijn voelen van het naakte
bestaan, zoals de dakloze. Een sterke, provocerende act.

Circus Vladimir

Is Blurp een moerasgedrocht, een gorgel
beest, een stekelspin of een doodlopende
evolutietak? Amateurbioloog Vladimir zet

Blurp ter plaatse in

elkaar. Blurp kan niet

zonder zinderende

muziek.

Apex Moving Company jÊk
Verhuizen van een twee-zitsbank met wat losse kussens. Door de

stad. Vooral niet zelf doen. Daar heb je professionals voor, zoals
de Apex Movers. Briljante act, creatief inspelend op omgevings
factoren en meteen verbluffend hoog puinhoopgehalte. Unieke
slapstick. Maar Gordon Wilson en Kevin Brooking zijn dan ook
niet de eersten de besten.

Born In A Taxi

Hun eerste toernee werd een groot succes.

Daarom is de Australische driemans /

vrouwsformatie 'Born In A Taxi' terugge

keerd naar Europa. Uitermate beweeglijk.
Ze combineren dans en theater met een

flinke dosis humor, zeg maar kolder. En
dat alles verpakt in een verrassende costu-
mering. Wie dit dynamische drietal tegen

het lijf loopt, is direct verkocht. Ze laten
hun publiek niet meer los. Als Gumboot

Brothers komen ze met een wel heel

excentrieke dansvorm. Ook In The Nudies

wordt flink gedanst en plezier gemaakt.
Waar en met wie maar wil. En naakt.

Mooi naakt.

Chrome

De Australische groep Chrome, drie
altijd identiek opererende wezens,
hadden we eerder op ons festival,
jaren geleden. Ze maakten toen veel

indruk. De nieuwste act heet The Liz-

zards. De felrode hagedissen zijn cool,
zacht en geestig. Maar soms ook

angstaanjagend. En het resultaat is

steeds een onvergetelijke chaos.

A.u/d EWC
Visbanken Oellt VAN DER LEE
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Escalarta Circus

Deze twee toeristen zijn niet moei

lijk te onderscheiden van de vele

duizenden andere bezoekers van

ons festival. Meneer met zijn her
dershond oogt wat morsig.
Mevrouw daarentegen steekt strak

In haar deux-piece, nog los van

haar twee pekineesjes. Les Tou-
rists. De hondjes kennen kunstjes,
maar ons paar laat zich ook niet

onbetuigd. Op het balkon, of op
het dak van hun camper. Lachen!

tn
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eSKallbur

eSKalibur is een bijzondere voorstelling omdat verstandelijk

gehandicapten er een hoofdrol in vertolken. Het thema is ont
leend aan de legende van Koning Arthur en zijn Ridders van de

Ronde Tafel. Deze prachtige legende wordt op een heel aparte
wijze vorm gegeven. In wezen gaat het om het leven, de dromen
en de wensen van mensen met een verstandelijke handicap.

Les Alama's Glvrés

Wij zijn getuige van de dagelijkse,
maar zeker niet alledaagse, praktijken
in het ziekenhuis waar de doctoren

Schwarts, Krull, Nickel, Chrome en
Dubocage-Basselin hun heilzame werk
verrichten. Het publiek bevindt zich in

de wachtkamer. De medische stand en

het ziekenhuiswezen worden in ̂ Toubib

or not Toubib' op een hilarische wijze
op de korrel genomen. Alle aspecten
van het ziekenhuisbestaan komen aan

de orde. Een wervelende marathon van

scenes: een ziekenhuis-soap. En daar
kunnen we in ons land nauwelijks

genoeg van krijgen.

Johan Rebergen
Hij is een van de weinige
straattheaterartiesten van

eigen bodem op ons festi
val. Dat zegt genoeg over

de kwaliteiten die de orga

nisatoren Johan Reebergen

toedichten. Hij komt naar

Delft met 'Een country

hart vervuld van smart'.

Dit programma is gewoon

te triest voor woorden. We

laten het hier dan ook bij.

PLEXUS

VERHUUR

Wines
WRISKIB



Les Pietons

Eindelijk hebben we ze voor ons festival kunnen
contracteren: Les Pietons uit Frankrijk. Een corps
straatvegers (zo'n man of twaalf). Is dat aiies?
Nee. Want het is ook een geoliede machine die
nergens voor terugdeinst en als één man een ter
ras, standbeeld of fontein onder handen neemt. En
dan moet alles wijken. Een wonder van samenwer

king en een bron van grote opschudding. Een
Franse furie. U bent gewaarschuwd.

i

Les Obsessionels

moet je gezien hebben. Als dwergen op zoek

naar een huishoudster voor hun Sneeuwwit

je. Of als sekteleden speurend onder het

publiek naar nieuwe aanhangers. En zo

hebben ze nog wat volstrekt dwaze vertol

kingen. Een topgroep en dus een absolute
aanrader.

Les Vernisseurs

Het is een beetje de vraag of je in een tijd
vol milieuzorgen als organisatie nog wel
aan kunt komen met Les Vernisseurs.

Want ze versieren echt de complete stad.
Maar op de verjaardag van Delft moet het

toch een keer kunnen: een stad vol slin

gers. Les Vernisseurs gebruiken daar

kanonnen voor, dat schiet
lekker op! Zo'n act kan
alleen door een stel compleet

geschuffelde Fransen worden

bedacht. Met excuses aan de

stadsreiniging. Lex Maes

Wij houden van L'ex Maes en wij weten
dat voor u hetzelfde geldt. Daarom is hij
er ook dit jaar weer bij. L'ex is suppoost.I m Van een kleinschali-

1 ge expositie met een
1 eenvoudig maar aan-
'  grijpend thema. L'ex

raakt bij tussenpozen
•  zeer ontroerd van het

beeldmateriaal.

T UtIVAAfitVCft2CRQJHQ

mnemee
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LOKATIES ZONDAG 16 JUNI

Achterzijde hotel Plataan

Doelenplein

Minnebroerstraat, achter Floratheater

Floratheater

Voorstraat, voor Max Havelaarschool

Hoek Oudekerkstraat - Voorstraat

Hoek Oude Kerk - Choorstraat

8 Heiliggeestkerkhof

9 Voldersgracht

10 Hippolytusbuurt

11 Wijnhaven

12 Markt

13 Brab. Turfmarkt 1, Kinderstraat

14 Brab. Turfmarkt 2, Kinderstraat

15 Brab. Turfmarkt 3, hoek Burgwal

16 Brab. Turfmarkt 4, hoek Molslaan

17 Burgwal, voorABN-AMRO

18 Burgwal, voor kerk

19 Maria Gouweloospoort

20 Beestenmarkt 1

21 Beestenmarkt 2

22 Plein Theater de Veste



TIJDEN & PLAA

13.00-13.30 13.30-14.00 14.00-14.30 14.30-15.00

1 achterzijde Hotel Plataan Les Alama's

Givres

2 Doelenplein Andres

Corchero

3 Minnebroerstraat,
achter Floratheater

Braendende

Kaerlighed

4 Floratheater Theatersport Theatersport

5 Voorstraat,
voor Max Havelaarschool

Escalarta

Circus**

Noel

Britten

6 Hoek Oudekerkstraat-

Pottenbakker

Los

Galindos

7 Hoek Oude Kerk/

Choorstraat

Seggel &
Zeep

8 Heiliggeestkerkhof The

Lunatics

9 Voldersgracht Warner & Consorten

(doorlopend)

10 Hypolytusbuurt L'ex Maes

(doorlopend)

11 Wijnhaven Primitives * Delftse

Komedie

12 Markt Delftse

Komedie

13 Brab Turfmarkt 1

kinderstraat

Neighbour-
hood Watch

Delfts

Jeugdtheater
Muze Muis

14 Brab Turfmarkt 2

kinderstraat

Born in

ataxi

Rotje Rups Vladimir * Rotje Rups

15 Brab.Turfmarkt 3

kruispunt Burgwal
eSKalibur eSKalibur

16 Brab.Turfmarkt 4,
hoek molslaan

1

17 Burgwal
(ABN-AMRO)

Nederlandse

Clownsschool

18 Burgwal voor Kerk Schrikkel

19 Maria Gouweloospoort Les

Vernisseurs*

20 Beestenmarkt 1 Johan

Rebergen

21 Beestenmarkt 2 The

Lunatics

Chrome* Apex Movtng Company*

22 Plein Theater de Veste

Te vinden door de hele stad: Les Obsesslonnels

*= vertrekpunt van het optreden

** = 45 minuten, meeioopact



ZONDAG 16 JUNI
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15.00-15.30 15.30-16.00 16.00-16.30 16.30-17.00 17.00-17.30 avond

Les Alama's

Givres

Sessel &
Zeep

Andres

Corchero

Noel

Britten

Seggel &
Zeep

Brandende 1
Kaerlighed 1

20.00

Theatersport

Theater v.d

t/erloren tijd
Theater v.d

Verloren tijd

Los

Galindos

Schrikkel Chrome*

Johan

Rebergen
The

Lunatics

Apex Moving Company*

Born in

a taxi*

Les Pietons* Vladimir* 23.00

Totem

Muze Muis Muze Muis Delfts

Jeugdtheater

Delfts

eugdtheater
Rotje Rups

eSKalibur eSKalibur

20.30

The Bowlers

l*tederiandse

Clownsschool

Johan

Rebergen

Escalarta Circus**

Schrikkel Born in

ataxi

The Uncles Andres

Corchera

Neighbour-
hood Watch

Neighbour*
hood Watch
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HOOFDKWARTIER ORGANISATIE
Informatie en EHBO tijdens het festival:

De Eland, Burgwat 45, Delft

Tel. 2122035 (alléén van 14 juni 14.00 t/m 16 juni, 24.00 uur)

Coördinator: Dick Verhaar

muUac
SKILLS AVAILABLE

MULTEC IS MET

21 VESTIGINGEN ACTIEF OP

DE ARBEIDSMARKT

VOOR HOGER TECHNISCH

PERSONEEL.

MULTEC ZENDT UIT,
DETACHEERT, WERFT EN

SELECTEERT.

llooldkiuitoor

Oude Delfl 1}{2

201] llll Dein

lel: 010-214:52 40

KONING EN HARTMAN
telecommunicatie en industriële elektronica

LEGER\M USEUM
pttltelecom

Lumen



Los Galindos

Wie de verwende TV-kijker wil boeien met trapezewerk, moet
van goeden huize komen. De vier artiesten uit Spanje die zich
Los Galindos noemen, komen van goeden huize! Niet alleen is
hun acrobatiek adembenemend, de komische verpakking maakt
hun voorstelling

tot een onvergete

lijke ervaring.

Een echte

familievoorstel

ling.
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Seggel & Zeep
Seggel en Zeep moeten het hebben van hun kolder

en clownerie. Zeer vruchtbare ingrediënten voor

straattheater. De Inspiratie komt uit de wereld

van glitter, glamour, show, illusie en verval. Het
resultaat Is: absurd!

Schrikkel "

In de grijze stad tussen het afval luncht
een vuilnisman. In zijn eigen plastic

paradijs. Hij speelt voor God. Een spel
met duidelijke regels. De toeschouwer
kan meedoen. Het Is winnen, winnen,

winnen. Alles of niets.

Noel Britten

Noel Britten is een van de meest befaamde Engelse

stand-up comedians. Zijn klassieke straattheater
show omvat het africhten van Rocky The Racoon,

magie, escapologie en een stunt met een kan koffie
melk die je gezien moet hebben om hem te geloven.

OELFTSE KüMEOlE
Ook dit jaar heeft onze eigen Delftse
Komedie zich laten inspireren door het fes

tival. Op zondag: sight-seeing

Delft in 5 minuten.

Over zaterdagmiddag laten

ze niets los.

NEIGHBOURHOOD WATCH

vreemd tegelijk, dit valt onmogelijk te nege-
ilc: een kleurrijke parade met percussie en

rrai-r™". stilts international
het ziet is groot. Want dit is

zo opvallend, zo kleurrijk, zo mooi en
ren. NWSI komt met drie acts: Specni

vuurwerk, de Lichtvogels: aliens
die gekleurde vogels berijden,
en de hoofd-act Chromarama:

een bewegende symfonie van
gekleurde objecten met vuur

werk en muziek. Heel bijzonder.

A. A. RUST BV

open celtafel

.YCHE

f ; Boekhandel
DE OMSLAG



'De Marx

Brothers

van de jaren
negentig'

THE UNCLES i;

THE eOWLERS
The Bowlers komen met een show die alles

slaat als het gaat om originaliteit en humor.
John Fealy, Alex Dandridge, Andre Vincent en
Noel Britten nemen samen 60 jaar theaterer

varing mee. Dat zit dus wel goed! De show is
door kenners wel aangeduid als 'De Marx

Brothers van de jaren negentig'. Ze noemen

het zelf een perfecte combinatie van 'stand up
comedy, theatrale vindingrijkheid en pure
stupiditeit'. De Bowlers maken de grens tussen
theater, straat en streng beveiligde inrichting
wel erg vaag. 'Delft is their only Dutch gig in

1996'. Britten en Fealy treden ook op als The
Uncles. Noel Britten treedt eveneens solo op.

II
The Primitives

The Primitives stropen de straat af op
zoek naar objecten waarmee ze hun

passie kunnen uitleven: muziek maken.

Geen enkel voorwerp is veilig, geen
voorbijganger wordt met rust gelaten.

Alles wordt benut om er absurde

muziekinstrumenten mee te bouwen. Zodra ze aankomen worden de tafel,
het glas, de rioolbuis en het verkeerslicht omgevormd tot geluiden en rit

mes. Het geluid van de stad verwerken ze met verborgen microfoons en

luidsprekers tot een stadskoor. The Primitives hebben onder meer op hun
naam staan: 'De motorkap-rumba', 'De vuilnisvat-rock', 'De Tweewieler-
blues', en 'De Bee-Bop-A-Lantaarn-Tune'.

Theater van de Verloren Tijd

Het Theater van de Verloren Tijd

brengt: 'De Wereld volgens

Blondjes'. Wat gebeurt er als het

bevoegd gezag, in dit geval het

'Ministerie van Aandacht', blond

vrouwelijk schoon ter verant

woording roept? Wegwerpliefde,
levenslustige benen, vrijen in een
zijspan. Slapstick tussen Kafka
en bikini-lijn.

1

ï

KALIBRA
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Teatret Brsndende Ksriighed
Nabo, nabo; straattheater uit Denemarken. Nabo, wij
zouden zeggen nabuur. De voorstelling gaat over onze
relaties met onze naaste buren. In dit geval drie men
sen die al heel lang buren zijn en een nieuwkomer. En
vijf cabinetenten waar één persoon zich in kan terug
trekken, desnoods naakt. Maar de muren hebben oren
en de tentjes staan boven op elkaar. Ga er maar eens
goed voor zitten, want dit sociale drama en komische
geworstel duurt een uur.
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TheLunatIcs .-r .—. i/:

Dit Nederlandse gezelschap meldt niet

zonder trots dat het flop-art produ
ceert. Kunst in beweging die gedoemd

is te mislukken. De maan fungeert als

inspiratiebron en dat past in een festi

val vol magie. Maar de magie van The

Lunatics heeft wel een heel apart

karakter. De voorstelling heet IdiOlympics. De uitkomst zal erg

afhangen van de wisselwerking met het publiek. Gek wordt het zeker.

Vuurwagen

'Vuur' is een creatie van beeldend kunste

naar en performer Wim Doedel. Vuurpot

ten, vuurpalen, een tafel die kantelt als
een ophaalbrug. Kunst op straat met het

element vuur in de

hoofdrol. Wim

Doedel maakt een

vurige rondgang

van een uur door

de stad.

WARNER l CONSORTEN
Warner &. Consorten is een groep wilde
artiesten die 'kunst op ongewone plekken'
maken. Ze verkennen de grensgebieden tus

sen verschillende disciplines. Ze laten dans,
muziek, beeldhouwen en techniek samen
vloeien tot wat ze zelf noemen: 'onverwachte

gebeurtenissen'. Het speelveld, of beter mis
schien het proefterrein, is de ene keer een
drassig weiland, dan weer een drukke win
kelstraat of een stinkende gracht. In Delft,
speciaal in opdracht van de Mooi Weer Spe
len, zal het Nederlandse gezelschap op de
middag van zondag 16 juni van de Volders
gracht een dynamisch kunstobject gaan

maken. De groep bestaat sinds 1993 en
staat onder leiding van de oprichter van de
Dogtroep, Warner van Wely.



ROB ROBOT EN ZIJN EIKENHOUTEN BROER
IN DE KINOERSTRAAT

Rob Robot en zijn eikenhouten broer zijn vandaag te vinden in

de Kinderstraat. Rob weet alles van de toekomst want hij

woont op Planeet Toekomst H ij is even een dag op bezoek bij

zijn eikenhouten broer om de laatste nieuwtjes te vertellen.
Met behulp van lichtsignalen en de modernste apparatuur

maakt hij duidelijk dat de slimste mensen op Planeet Toekomst

wonen. Zijn eikenhouten broer die heel erg *puur

natuur' is, is het helemaal niet met Rob eens en

gaat dit dan ook aan het publiek duidelijk

maken. Hij iaat jullie zijn 'wondere wereld' aan

de binnenkant van zijn eikenhouten jasje zien.

(Een Verba produktie)

Winkeliersvereniging

thetnangle
elke vrijdag
van 23:00 tot 4:00

_ ̂  ̂  _ iedere zaterdag
iUNDERGROUNrt van 22:00 tot 4:00

De Koornbeurs organiseert
aktiviteiten gericht op de
jongeren en studenten in
Delft zoals: cabaret, bandjes,
disco's en discussie avonden.

Vol(Jersgracht 1 Delft
Tel 015-2124742

anj,

open eettafel de Koornbeurs
mat/mvrij van 17:00 tot 19:00
vego-, vis-, of vleesmaaltijd f6,-

o.j.v. de



I  DEKiNÜER STRAAT
OUDE^

1 mTTóÉGANG
ONDER

begeujIUÜL
' Eindelijk weer eens een straat in

Delft waar onze kinderen vrijuit

kunnen spelen en genieten. Ook dit f

jaar weer voor de kleineren en de

groten met een klein hart: De Kin

derstraat. De rest van het jaar

gewoon Brabantse Turfmarkt.

Maar op 16 juni van 13.00 tot

17.00 uur een theaterstraat, een
te gekke straat, een poepelepoe-

straat.

De Kinderstraat gaat dit jaar over

natuur, milieu en toekomst. Maar

natuurlijk niet dat hele moeilijke.

Er komen allerlei artiesten optreden en er

zijn leuke dingen te beleven. Wat dacht je

van de avonturen van Rotje Rups en Winnie

Worm? Winnie woont In een appel en RotJe

is maar liefst vier meter lang.

Als je geluk hebt kom je ook Blurp tegen.

Een heel vreemd wezen. Maar

wel aardig. En wat we niet

mogen vergeten te noemen zijn

de bijdragen van het Delfts Kin
dertheater en de

Nederlandse

Clownsschool

Eigenlijk te veel om

op te noemen.

Gewoon komen dus

en gezellig mee

doen!

POPPEN

THEATER

MUZEMUiS
We hebben ook nog het

leukste poppentheater van

de hele wereld: Theater

Muzemuis. Alleen de pop

penkast is al een kunst

stuk!

Straatversfe

Ik schiiivel door een steegje
Mijn kop gonst van bet bier

Ik hoor een helleveegje
Wat zoekt dar veegje bieri

Het komt op bokkepootjes
Het hijgt mij in de rug

Ik boer wat bozzelnootjes

Het veegje nadert vlug

Ik steun tegen een gevel

Verlamd, het leven moe

Uit nachtelijke nevel

Tieedt daar iets op mij toe
Dan knikt het in mijn richting

Loopt langs met flinke vaart

Ik slaak iets van verlichting:

Een stapper met een staart...

Een staartl

Graaf Fitti

Theater MuzemmÈ

waterloopkundig laboratorium communïcatie behasnk
^ ABN AMRO



ENERGIE DELFLAND

FELICITEERT DELFT.

Op zaterdag 15 juni a.s. feliciteert Energie Delfland op geheel
eigen wijze de stad Delft met haar 750-jarig bestaan. Samen met
onze gasten willen we een leuke en boeiende dag beleven. In de
twee pagodetenten, die wij deze dag tot onze beschikking
hebben, is er gelegenheid voor een goed gesprek in een
ontspannen sfeer. Tijdens de barbeque kan iedereen volop
energie opdoen om deze dag onvergetelijk te maken.
Eneigic Delfland levert het: wat ons betreft nog 750 jaar!

networksupport& consultancy'

Uw netwerk acteert niet naar behoren ?

Bel Artefact!

Dè regisseurs van PC-netwerken.

Artefact Nassau/aan 2A, 2628 GH Delft

tel. 015-2617532 fax 015-2618202

'T IS QEZELLIQ

sfuj^Jniis

fit* fits

"KAuk

^  ('atf Df Sljpp«rij

\

café
dubbel drie

Bistro

'Moce duTertre'

OP DE BEESTENMARKT..!



SLOTSPEKTAKEL
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MARKT, 23.00 UUR

Er heerst al 48 uur duisternis. Er is nog steeds angst, paniek. Was de zon niet

onze enige zekerheid? Kwam ze niet elke dag trouw op? Liet ze ons niet iedere

dag ontwaken? Maar de zon is weg. Weggevlogen? Gestolen misschien? Voor

altijd verloren? Dan verschijnt er een man tuseneen honderdtal vogels. M<om

maar mee, we gaan naar de hemel om te zien wat er is gebeurd.'

De mensen volgen de held en de vogels, vooraf

gegaan door hete-luchtballonnen. Ze verwijde

ren zich steeds verder van de aarde. Onderweg

zijn er ontmoetingen met de wind, met ̂Le Petit

Prince' van St. Exupery, met de maan, met

vallende sterren, met engelen, en met de goden!

De reis leidt naar de Lichttoren, De toren waar

dag en nacht op hun beurt wachten. Vreemd, de

vrouw die de toren moet bewaken, is er niet. We

zien al leen een zee van I Icht. Dan keert de

vrouw terug uit de hemel. Ze heeft haar maan-

masker nog op. Ze erkent dat ze te laat haar

verre liefde heeft verlaten. Ze heeft vergeten de

zon te laten ontwaken. Ze haalt de zon binnen

in de Lichttoren en keert terug naar de Grote

Hemel. De maan ver

andert van gezicht.

De held volgt de

vrouw naar de hemel.

Het leven kan er

beginnen.

4

DE VOORSTELLING
De voorstelling wordt speciaal voor deze gelegen
heid gemaakt door de Franse performance-groep

Totem

TOIEM

, Compagnie du Bout des Mondes in copro-

duktie met de Stichting Straattheaterfestival

Delft. De voorstelling volgt als het ware de

gebeurtenissen die zich tijdens het festivalweekend
hebben voorgedaan. De voorstelling speelt Van

Zwart naar Wit'. Het licht overwint, na een korte
heerschappij van de duisternis. De voorstelling zal
worden opgevoerd op de markt in het centrum van

Delft, tussen stadhuis en Nieuwe Kerk. De totale
markt zal worden bespeeld. De voorstelling is
gebaseerd op een actieve deelname van de aanwe

zigen. De toeschouwers volgen bijna letterlijk de
verhaallijn. Zij doen actief mee. Ze zijn actief
betrokken bij het zoeken naar de zon, naar het
licht en helpen mee de duisternis te overwinnen.

Zo ontstaat een gemeenschappelijk

belang: het vinden van de zon. De basis

van de verbroedering.

De voorstelling zal ongeveer anderhalf uur
in beslag nemen en voltrekt zich in Delft

als de maan heerst over de stad.

COMPAGNIE DU BOUT

DES MONDES

De Franse groep Totem, Compagnie du Bout des Mondes, vormt

al jaren een van de meest vooraanstaande straattheatergroe-

pen. Het gezelschap heeft faam verworven met grootschalige

spektakels. Men weet met doorzichtige doeken, grote ballon'

nen, vaandels en vreemde vormsels boven de hoofden van het

publiek een prachtig kunstzinnig spektakel voor te toveren

dat de duizenden toeschouwers meesleept en in vervoering

brengt. De groep gaat uit van visueel theater. Het is altijd

feestelijk. Licht en andere technische effecten spelen een

belangrijke rol in de spektakels. De sfeer is meestal

sprookjesachtig, feeëriek.



Vanuit Delft is Rotterdam Airport het begin
van uw zaken- of vakantiereis!

Snel in- en ultchecken • Comfortabel • Goedkoop en dichtbij

parkeren • Prima bereikbaar • Uitstekende Tax Free Shop

Lijndiensten naar:

Birmingham Manchester 4- Eindhoven Groningen London City Airport
Parijs ̂  London Gatwick ̂  London Heathrow London Stansted

Vakantieviuchten zomer '96:

Ankara (Ideal Tours) Faro, Portugal (Holland international)
Guernsey/Jersey (Arke/Unitravel) ̂  Istanbul (Ideal Tours)
Izmir, Turkije (HTC Super Reizen, Pasha Tours, Ideal Tours)

Las Palmas, Spanje (Holland International)
Palma de Mallorca (Relsorg. Bel Air, Holland International)

Ook deze winter weer vluchten naar de ski-gebieden in Oostenrijk
Meer Informatie en boekingen via uw ANVR-relsbureau

4^ Rotterdam Airport BV

Coopers
&Lybrand

Solutions

for Business

Geen woorden

maar daden.

Dat is onze

business. Accountants

Papsouwselaan 119a
2624 AK Delft

Tel.: (015) 262 56 67

Fax: (015) 262 54 51

Coopers & Lytirand N.V. is lid van Coopers & Lybrand Internatjonal, een in

Zwitserland gevestigde Verein met beperkte aansprakelijkheid.

Elsag Bailey
Process Automation

Elsag Bailey Hartmann & Braun Delft
PROCESAUTOMATISERING

INSTRUMENTATIE

ANALYSEMEETTECHNIEK
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in het Floratheater

Theatersport is een sprankelende
nieuwe manier van theater

maken, waarbij teams bestaande
uit acteurs, al improviserend,
met elkaar in het strijdperk tre
den. De arena van deze opmerke
lijke sport is het Delftse Flora
theater aan de Verwersdijk. Op
zondag 16 juni worden drie

'wedstrijden' gehouden. Ze

beginnen om 13.00 uur, 15.30

uur en 20.00 uur.

MACCUS

HANNES NIET HOGER
De nieuwste productie van de bekende Delftse theatergroep Maccus is
een mini-opera die als titel heeft meegekregen: Hannes niet hoger. Een
voorstelling in het kader van delft 750 Jaar Cultuurstad en geschikt
voor alles en iedereen ouder dan zes jaar. De opera gaat in première op
14 juni In het weekend van de Mooi Weer Spelen en loopt tot eind juni.

DE TOEGANGSPRIJS IS EEN

GULOEN PER PERSOON.

IEDERE AVOND ZIJN ER VIJF

VOORSTELLINGEN.

Ergens in de maand juni van het jaar 1636

besluit Hannes de toren van de Nieuwe Kerk te

beklimmen. Een door Michiel Voet ontworpen
houten object aan de voet van de kerk is zowel

een kunstvoorwerp als ook theaterzaal voor de
mini-opera die ruim 12 minuten duurt. De spe

lers en zangers worden begeleid door het carillon
van de kerk. De personages zouden weggelopen
kunnen zijn van de schilderijen van Vermeer.

PET AF!
Delftse Horeca steunt Mooi Weer Spelen
Zo'n festival is leuk, erg leuk. Maar zonder de steun van velen, zeer velen,
zou het absoluut niet lukken. Bijvoorbeeld de steun van de lokale horeca.

Natuurlijk is het ook in hun belang ais Delft swingt, een naam heeft op het

gebied van cultuur en recreatie, een goed woon-, werk- en leefklimaat biedt.

Maar dat is wel het lange-termijn-effect. De uitwerking op korte termijn

betekent verzoeken om sponsoring, problemen met terrassen, e.d. Maar

ieder jaar wint de positieve benadering het weer. En daar hebben we als

organisatie grote waardering voor. Want zo'n festival, daar moet je ais hele
Delftse gemeenschap achter staan anders lukt het je nooit. Een extra woord

van dank aan de hotels De Plataan, het Dishhotel en het Julianahotel, die
ons voortreffelijk hebben geholpen met het verzorgen van zo'n 400 over

nachtingen. Pet af!

dePlalaan

ROCCADE



The Bowlers,
zondagavond

BOEKINGEN
Les Pietons

Vladlmir

Born tn a Taxi

Escarlata Circus

Les Vernisseurs

Schrikkei

Johan Rebergen
ToTem

Andres Corchero

The Lunatics

Seggel & Zeep
Rotje Rups etc.
Neighbourhood Watch Stilts Int.
Theater van de Verloren Tijd
Teatret Braendende Kaerlighed
Platiciens Volants

Totaal Theater

The Primitives

Apex Moving Co.
Los Galindos

Chrome

L'ex Maes

Les Alamas GivrQs
Les Obsessionels

eSKalibur

The Bowlers

STEPS

Opening vrijdag (B. Kahman)
Verba Produktie

020-627 74 66

Idem

Idem

Idem

Idem

071-512 29 26

0316-26 51 67

0032 68 84 70

0093 296 80 73

030-273 20 47

040-245 8122

073-614 06 61

0044 191 230 10 12

013 535 80 41

0044 35 37 25 12

0033 63 4143 54

073-641 93 13

0032 9 234 12 12

Idem

Idem

Idem

01184-1 87 18

0033 149 29 9189

0032 49 91 93 31

015-215 80 41

020-663 47 75

010-476 75 97

015-214 27 52

015-2560181

Nadere informatie over artiesten en groepen:
Sylvia van de Berg (Mooi Weer Spelen / Streetwise), tele. 020- 627 74 66

Chrome,
zondagmiddag

COLÜFÜN

Een uitgave van Stichting Straattheaterfestival Delft

Postbus 3119, 2601 DG Delft, 015-2143746

Tekst;

Gerard van de Schootbrugge
015 - 269 49 95 (werk), 015 - 310 90 18 (huis)
Vormgeving:
Paul Roos @ Fabrique Graphique
Omslagillustratie:
Marieke de Roo (Fabrique Graphique)

Druk:

Druk. Tan Heek

Delft, 1 juni 1996.
© Stichting Straattheaterfestival Delft
De Stichting Straattheaterfestival Delft stelt zich niet

aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van
fouten in dit programmaboekje,



A&P Supermarkt
ABA Administratiekantoor

ABN Amro

Van Adrichem Bloemen

Albert Nolten Schoenen

Artefact

Bakkerij Bierhuizen
Bakkerij H. van Horssen

Banketbakkerij Van Leeuwen
De Beestenmarkt

Behaenk

Being There
BFI Afvalverwerkingstechniek

Bikker Communicatie

De Boekelier

Boekhandel Huyzer
Boekhandel De Omslag
IJssalon Van Bokhoven

Mw Van Bokhoven

Van Bokhoven Transport
Boomkens Groenten

Brasserie Blanc

Brasserie Rumours

John de Bruin

C'est bon

Cable Care

Café de Joffer

Café Doelen

Café De Oude Jan

Café de V
Café de Wijnhaven

Café Locus Publicus

Café Marktzicht

Café Tango
Café de Doelen

Café-restaurant Monopole
Cees Vos Marcel

ComputerPlan
Coopers & Lybrand

Cultuurfonds Nederlandse Gemeenten

Dansschool Wesseling
Delft Kennisstad

Delft 750 Jaar Cultuurstad

Delfts Studenten Toneelgezelschap
Délifrance

Delftsche Studenten Bond

De Deugsaeme Waer
Dinny's Supermarkt

Dish Hotel

Dols Muziekhandel

Drogisterij De Salamander
Druk. Tan Heek

Eetcafe 't Boterhuis

De Eland

Van Emmerik

Energiebedrijf Delfland
Erwich Zielstra

Het Etablissement

Evenementenburo

Exact

Expreszo
Fabrique Graphique

Festo

Stichting Fonds van de Podiumkunst
Foto van de Reyken
Galerie lutus Martin

Gemeente Delft

Gemeentelijke Diensten Delft
Goudappel Schilders

Grieks restaurant Olympia
Hans Anders Opticiens

Hartmann & Braun

Heineken

Firma Hoogstraten
Holland International

Hotel Juliana

Hotel Leeuwenbrug
Hotel de Plataan

Hubo

In de Stede

co

C

co

CD

ING bank

Innemee Verhuur

J&F Graphics
Kalihra

Kleine Uitspanning
Het Koetshuis

Kookwinkel 't Pauwtje
De Koornbeurs

Het Koornhuis Den Haag
Koos Bertels

Van Koppen-Holland House
Kort Jakje
Drukkerij Lakerveld, Den Haag
Transport Van der Lee
V. d. Leeuw Optiek
Legermuseum
Leonidas

Lumen

Luna (cocktailbar)
De Mallemok

Marco van de Ende

Marley Mode
Marley's Woondecoratie
Multec/Brunel
Multifoon

Museumhotel

Nationale Toneel

Okido Kinderwinkel

Pannekoekhuis Hugo de Groot
Part Apart
Pet Needs

Plexus

Post Verhuur

Priva Computer Systems
Provincie Zuid-Holland
PTT Telecom

Radio Energy Delft
Radio West

Renaud Horeca

Reset

Roccade

Ronald Wezemberg
Rondvaart Brands

Rust Drankenhandel

S&M Shoes

Slagerij Valkenburg
Sounds

Spec. Restaurant Chez Vincent
Steendam Modes

Studio Smit's Reklame

Suiker BV

Sunrise Pub

Terra Aardewerk

Textiiis Woondecoratie
The Body Shop
The Candy Shop
The Way In
TNO

Trompper Opticiens
Uit de Kunst

Verbeek Verf

Versteegh Vrijetijdskleding
De Vierde Dimensie

2 Visbanken
_j Voois en Grabbijn
uj Voldersvier

^ Vrije Akademie Delft
Van Waay en Soetekauw Mode

2 Waterloopkundig Laboratorium
ixj West Amp/Improve
^ Wiener Konditorei

— Wilmer en Zonen sigaren
^ Wines en Whiskies

^ Winkeliersvereniging De Klis
Winkeliersvereniging In De Stede
Woudenberg Juwelier

Het Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH) is
hoofdsponsor van Delft 750 Jaar Cultuurstad en
daarmee ook indirect van de Mooi Weer Spelen.
Dat wilden we niet alleen even noemen maar daar
willen we ook onze waardering voor uitspreken.
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Slim

gebm

De kracht van kennis. Tg#

HommPm
DEN HAAG

ROTTERDAM

Specialist in:

^ Kantoorautomatisering,

produktie-, logistieke- en

financiële oplossingen

^act
■Software.
s, center

Mictosolt
SOLUTION PROVIDER

Wilt u meer informatie? Bel ComputerPlan 015-2569311

A V .O
Meetingpoint.
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