Midzomerfestival Kralingen 2015
op zaterdag 20 en zondag 21 juni
Op zaterdag 20 en zondag 21 juni gonst het in Kralingen van
de culturele activiteiten en voorstellingen. Met 'Midzomer' als
centraal thema bent u van harte welkom bij muziekvoorstellingen, theater, dans en tal van andere activiteiten.
We vieren de langste dag en de kortste nacht graag met u. Er
zijn activiteiten voor jong en oud. Sommige activiteiten zijn
gratis, voor andere wordt entree geheven. U vindt het gehele
programma op deze pagina.
We hopen op uw komst en wensen u een plezierig Midzomer!

Organisatoren en instellingen van het
Midzomerfestival Kralingen

vegetarische maaltijd met zomergroenten uit de buurt,
verzorgd door buurtkantine 'Het lachende Varken'.
Reserveren: alleen telefonisch tot uiterlijk donderdag 18 juni,
telefoon (010) 411.61.48

Botanische Tuin, Cederstraat 5
Zaterdag 14.30-15.00 | Toegang gratis
Opening tentoonstelling Zomer door Arjen Baas, voorzitter
Kunstroute Kralingen-Crooswijk, met muziek. Willem van
Hest interviewt exposerende kunstenaars.

Het Midzomerfestival Kralingen is mede mogelijk gemaakt
door de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk, Elize Mathilde
Fonds, Erasmusstichting, Hubo Kralingen, Klip & Koo,
Kunstroute Kralingen-Crooswijk, STOER en tal van vrijwilligers
bij de deelnemende culturele organisaties.

Zaterdag 15.00-16.00 | Zondag 11.00-16.00 |
Toegang gratis
Tentoonstelling Zomer, met werk van zes Kralingse kunstenaars: Willem van Hest, Willemien Fransen, Vera Harmsen,
Lara Muradjan, Jacqueline Specken en Anton Vrede.

Opening door Ernest van der Kwast

Zaterdag 21.45-23.00 | Toegang gratis | Maximaal 72
deelnemers
Interactieve dansvoorstelling Midzomernacht. Om 22.03 uur
gaat de zon onder. De Botanische Tuin is dan verlicht door
vuurkorven. De leden van Productiegroep Danshuis Haarlem
nemen de bezoekers in kleine groepjes mee door de tuin en
verrassen ze met... Aan het eind geven de dansers een
voorstelling. Zie voor meer informatie over Productiegroep
Danshuis Haarlem ook: www.dansgroephaarlem.nl

Niemand minder dan de bekende schrijver en wijkgenoot
Ernest van der Kwast opent zaterdag om 12.30 uur het
Midzomerfestival Kralingen.
Ernest van der Kwast (1981) debuteerde in 2005 met de roman
Soms zijn dingen mooier als er mensen klappen. Onder de
naam Sieger Sloot publiceerde hij in 2007 de roman Stand-in.
Tevens was hij medeverantwoordelijk voor de verhalenbundel
Man zoekt vrouw om hem gelukkig te maken, die onder de
auteursnaam Yusef el Halal verscheen. Met zijn autobiografische roman Mama Tandoori (2010) brak hij door bij het grote
publiek. In totaal werden van deze roman meer dan 70.000
exemplaren verkocht. In 2012 verscheen de novelle Giovanna's
navel. Op 2 januari 2015 verscheen zijn nieuwe roman De
ijsmakers.
Tijdens de opening zijn er gratis ijsjes van Doppio, de bekende
ijswinkel uit de Lusthofstraat! Zolang de voorraad strekt, dus
laat die kans niet voorbij gaan!

Informatie

Meer informatie over het Midzomerfestival Kralingen vindt u
op:
www.midzomerfestivalkralingen.nl
www.facebook.com/midzomerfestivalkralingen

Zondag 13.00-14.00 | Toegang gratis
Workshop dans voor kinderen (en ouders) door Productiegroep Danshuis Haarlem. Vooraf uitleg over de seizoenen
en over de langste dag.

Inleiding over de composities en de uitvoerenden door
Anne Gercama (Stichting Muzikc)
 Zomer uit De vier Jaargetijden van Vivaldi door ensemble
'Concerto Grosso' en 'Intermezzo' van het Hellendaal
Instituut o.l.v. Katja Dirven en Michael Zemtsov. Soliste:
Hawijch Elders (viool)
 Nuits d'été van Hector Berlioz en Summertime van George
Gershwin, door Jenny Haisma (sopraan) en Celia Garcia
Garcia (piano0


Trompenburg Tuinen en Arboretum,
Honingerdijk 86 (beneden)
Entree € 6,25 | Voor wie een Rotterdampas of een Museumkaart heeft is de toegang gratis.
Voor onderstaande voorstellingen hoeft niet extra betaald te
worden. Op beide dagen zijn er twee exposities, waaronder
de geschiedenis van de Perenhof. Er mag worden gepicknickt in Trompenburg. Brengt u gerust uw picknickkleed en
gevulde picknickmand mee, maar...vergeet u niet al het afval
weer mee naar huis te nemen!
Theehuis
Het theehuis in Trompenburg is beide dagen geopend. Op
zaterdag van 10.00-21.00 uur, op zondag van 10.00-17.00 uur.
U kunt er terecht voor koffie, thee en taart en voor een
heerlijke lunch. Op het festivalterrein van Trompenburg is
koffie, thee, biologisch sap en taart verkrijgbaar.

Hoflaankerk, Hoflaan 1
Zondag 10.00-11.30 | Toegang gratis: vrijwillige bijdrage
(collecte). Kerkdienst met daarin een uitvoering van Cantate
"Ihr Menschen, rühmet Gottes Liebe", BWV 167, van Johann
Sebastian Bach door solisten, instrumentalisten en Cantorij
Protestants Kralingen o.l.v. Pieter van Breugel.
Namen van solisten worden zo spoedig mogelijk online
gezet.

Festivalplein - park 'Nieuwe Plantage'

Mesut Demir van IJssalon Doppio
Zondag 11.00 - 17.00
Expositie Midzomergroen. Deze expositie bestaat uit acht
banieren over de verschillende parken en bijzondere tuinen
die Kralingen rijk is. Elke banier vermeldt het ontstaan, de
ontwikkeling en de recreatiemogelijkheden in heden en
verleden van het betreffende park.

(bij halte Jericholaan van tram 7)

Zaterdag 12.00-18.00 | Toegang gratis
Expositie Midzomergroen. Deze expositie bestaat uit acht
banieren over de verschillende parken en bijzondere tuinen
die Kralingen rijk is. Elke banier vermeldt het ontstaan, de
ontwikkeling en de recreatiemogelijkheden in heden en
verleden van het betreffende park.

Zaterdag 13.30-14.30 | 20:30-21.30
Zondag 11.30-12.30 | 14.30-15.30
Theatervoorstelling Kralingen vrij! In samenwerking met de
Theaterwerkplaats voor Oudere Rotterdammers.
Zondag 13.00-13.45 - Optreden door Klassiek op Zuid o.l.v.
Miranda Rademaker. Klassiek op Zuid is een groep enthousiaste musici, waarvan de meesten een speciale band
hebben met Rotterdam-Zuid. Ze nemen u eerst mee van de
Weense Klassieken naar de Hongaarse Virtuozen om
vervolgens een muzikale boswandeling te maken langs
diverse dieren! Zie www.klassiekopzuid.nl.

Mi Sun Hiltermann van MiXin’Music

Ernest van der Kwast
Zaterdag 12.30-13.00 | Toegang gratis
Opening Festival door schrijver Ernest van der Kwast,
inclusief een voordracht door de schrijver zelf van zijn
nieuwe werk 'De IJsmakers'.

Ensemble: Viool 1: Mi Sun Hiltermann (MiXin'Music); Viool 2:
Annelieke Marselje (MiXin'Music); Altviool: Mara Tieles Cutie;
Cello: Marije de Jong; Contrabas: Joost Verbakel;
Hobo/althobo: Elise Sluiman

Zondag 15.30-16.30 - Optreden door het Hobokenkoor.
Het optreden van het Hobokenkoor zal voor het merendeel
bestaan uit a capella liederen uit de Romantiek (Brahms,
Mendelssohn e.a.) en zullen de natuur en de zomer als
onderwerp hebben.

Pniël, Oudedijk 15

Zondag 16.30-17.00 - Optreden door het Boloney Brass
Quintet. Het Boloney Brass Quintet, kort gezegd BBQ bestaat
uit vijf enthousiaste koperblazers uit de regio Rotterdam, het
Westland en Noord-Brabant. De blazers kennen elkaar vanuit
het wereldje van de blaasmuziek. Zij spelen allen in een of
meer blaasorkesten in hun woongebied, maar vinden het
leuk om daarnaast in kwintet vorm samen te spelen. Het
repertoire dat wordt gespeeld gaat van klassiek tot modern.
Door hun optreden proberen de leden mensen enthousiast
te maken voor de blaasmuziek.

Zaterdag 13.00-14.30 | Toegang € 4,00
Wandeling langs verschillende parken o.l.v. historicus
Dik Vuik, eindpunt Botanische Tuin.

Zondag 11:30 - 13:30 | Prijs € 16,50
Brunchlezing
Beeldpresentatie over Kralingse parken door Dik Vuik
(historicus), waarbij een heerlijke mediterrane brunch wordt
geserveerd.

Zaterdag 15.15-15.45 | Toegang gratis
Uitslag speurtocht

Pro Rege, Oudedijk 113

Zaterdag 18.00-20.00 | Prijs € 21.00 voor een 3-gangen
maaltijd (exclusief drankjes). Vruchtensappen, koffie en thee
kosten 2 euro, wijnen 4 euro. Midzomermaaltijd:

Zaterdag 15.15 - 16.45 | Prijs € 15,- | Inclusief inleiding en
een consumptie
Klassiek concert. Programma:

Zalencentrum Pro Rege

Zondag 13.45-14.30 - Optreden door Emily Oliver, gitaar en
zang. Emily Oliver is een singer-songwriter, die wat covers zal
zingen waarvan iedereen zal genieten. Meer weten?
twitter.com/emmieofficial of
facebook.com/officialemmie97

Trompenburg Tuinen & Arboretum

Botanische Tuin Kralingen

Park De Nieuwe Plantage

