De Vereniging Vrienden van het Vondelpark:
streeft naar een heerlijk park voor alle gebruikers
praat met politici over de toekomst van het park
trekt aan de bel als dat nodig is
helpt met raad en daad bij het onderhoud
geeft financiële steun aan goede initiatieven
publiceert informatie over het Vondelpark
bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers
Wil jij ook Vriend van het Vondelpark worden? Ga dan nu naar
www.vriendenvanhetvondelpark.nl

Verenigingsnieuws
Kascie keurt jaarrekening goed
De kascommissie van de VVVP, onder
leiding van oud voorzitter en erelid Robbert
Reinders Folmer heeft de jaarrekening van
2012 goedgekeurd.

Gemeente onderzoekt
bestuursvorm Park
Stadsdeel Zuid onderzoekt momenteel
voor het Vondelpark naar de ideale
bestuursvorm voor de toekomst. Gekeken
wordt of, en in hoeverre, particulieren en
bedrijven daarbij een rol kunnen spleen.
De VVVP hoopt op meer invloed in het
reilen en zeilen van het park. Als voorbeeld
nemen wij Central Park in New York dat al
decennialang succesvol wordt bestuurd
door een conservancy, een soort stichting
waarin publiek-private partijen alle
besluiten nemen. Wordt vervolgd.

Activiteitenkalender
Hele maand

Theehuis brouwt koffie met
kardemom
Het Blauwe theehuis anticipeert op de winter met een
zelfbedachte koffievariatie; de New Deli. Het gaat om een
mélange met vanille, kruidnagel, mierzoete gecondenseerde
melk en kardemom (Elettaria cardamomum). Dit kruid uit ZuidIndia is familie van gember en heeft een zoete, scherpe geur
en smaakt naar bergamot, citroen en kamfer. Kardemom is na
saffraan en vanille het duurste specerij ter wereld. Een kop
New Deli kost €2,60
‘t Blauwe Theehuis
Vondelpark 5, 1071 AA Amsterdam
020 662 0254
Hele maand

Word Vriend van het Vondelpark
Particulieren
Vriend worden van de Vereniging Vrienden
van het Vondelpark kost slechts € 15,- per
jaar. Ga naar
www.vriendenvanhetvondelpark.nl om je
aan te melden.

Ron Blauuw publiceert
zuurkoolgeheim voor thuiskoks
Speciaal voor de koude wintermaanden heeft sterrenkok Ron
Blaauw een favoriet recept gepubliceerd op zijn
facebookpagina. Het gaat om de zuurkoolschotel met
stooflapjes. Iedereen die van zijn of haar gerecht een foto
upload, maakt kans op een cadeaucheque van € 15,- Het
recept staat op deze pagina.

Rons Gastrobar
Sophialaan 55
1075 BP Amsterdam
020 496 1943
Hele maand

Kunstenaar Wiener beeldhouwt met
taal
Overzichtstentoonstelling met bijna 300 tekeningen van de
Amerikaanse kunstenaar Lawrence Weiner omvat het werk
van de vroefe jaren zestig tot nu. Het verhaal van de
tentoonstelling wordt bepaald door een aantal grafische
‘gebaren’, die de kunstenaar speciaal heeft ontworpen. Zo is
de tentoonstelling zelf opgezet alsof het om één grote tekening
gaat: de kunstenaar heeft speciaal hiervoor een architecturale
installatie ontworpen die de monumentale benedenverdieping
van de nieuwe Stedelijk-vleugel beslaat. Weiner speelde een
centrale rol in de opkomst van de conceptuele kunst in de
jaren zestig en is vandaag nog steeds een toonaangevende
kunstenaar. Het werk van Weiner bestaat uit “taal plus de
materialen waarnaar wordt verwezen’. Daarbij is taal voor hem
ook sculpturaal en driedimensionaal. Dagelijks van 10:00 tot
18:00 uur. Donderdag tot 22:00 uur.
Stedelijk Museum
Museumplein 10
1071 DJ Amsterdam
Hele maand

Hollandsche Manege zoekt
toneelspelers voor familiestuk
Kerstmis
De Hollandsche Manege zoekt tientallen amateurtoneelspelers en mensen voor achter de schermen die willen
helpen met het opvoeren van ‘Elize in de Hollandsche
Manege’, een spannend en avontuurlijk liefdesverhaal dat zich
afspeelt in de Jordaan van de 19de eeuw met de beruchte
Palingoproer als spectaculair en tragisch hoogtepunt.
Meedoen? Stuur dan een email naar: bjorn@lijn6.nl, De
regisseur en producent zullen een selectie maken uit de
aanmeldingen. De repetities beginnen deze maand, meestal in
de weekenden. De voorstelling zal plaatsvinden op 26, 27, 28
en 29 december om 14.30 en 19.30 uur. Voor meer info:

en 29 december om 14.30 en 19.30 uur. Voor meer info:
www.elizeindehollandschemanege.nl.
Hollandsche Manege
Vondelstraat 140
1054 GT Amsterdam
020 618 0942

Zaterdag 2 november

Feest Allerzielen verlicht grote vijver
met brandende lichtjes
Van oorsprong rooms-katholieke herdenkingsceremonie
waarbij men (dierbare) overledenen herdenkt, krijgt in het
Vondelpark sinds enkele jaren een prachtige invulling door
honderden brandende lichtjes die in kleine bootjes op de grote
vijver dobberen. Voor jong en oud. Drijflantaarns, kaarsjes en
lucifers zijn beschikbaar, evenals briefjes voor een persoonlijke
boodschap die desgewenst mee aan boord gaat. Aanvang
19:00 uur bij de grote vijver. Iedereen is welkom en deelname
is gratis. Voor meer informatie:
www.allerzieleninhetvondelpark.nl.
Maandag 11 november

Kinderen lopen door Vondelpark
met lampionnen
Jaarlijkse Sint Maartenviering met een optocht voor kinderen
door het Vondelpark. De kinderkaravaan maakt onder
begeleiding van een muziekband met toeters en bellen een
ronde door het park met (zelfgemaakte) lampionnen en zingt
onderwijl de gebruikelijke liedjes. De optocht wordt
georganiseerd door de Werkgroep Jeugd, Wijkcentrum
Vondelpark-Concertgebouwbuurt. Tel 6628237. Aanvang
18:00 uur op het bordes van het voormalig stadsdeelkantoor
op de Koninginneweg 1
Dinsdag 12 november

Samenzang met inloopkoor bevrijdt
de stem
Wekelijkse bijeenkomst in de PC Hooftzaal van mensen die
een heilzame werking ervaren tijdens samenzang. Er wordt
niet toegewerkt naar een uitvoering; het gaat puur en alleen
om stembevrijding, klankmeditatie en plezier. Het repertoire
van Koor-Amor (zo heet deze zanggroep) bestaat uit ‘Come

Together Songs’. Dit zijn liederen uit alle windstreken,
waaronder mantra’s. Zowel voor ervaren als onervaren
zangers. Aanmelden hoeft niet. De groep wordt begeleid een
vleugelpiano door zangdocent Jan-Hendrik Veenkamp
Van 19:45 tot 21:45 uur.
Prijs: € €10 per keer
Centrum De Roos
P.C. Hooftstraat 183
1071 BW Amsterdam
Tel.: 020-6890081
Vrijdag 15 november

Gasten Vondeltuin vinden tijdens
herfst en winter onderdak in nieuw
café Kiebert
Grand opening van café Kiebert dat wordt ondersteund op de
Facebookpagina van de Vondeltuin. Met optredens van Sheila
Hill en Franklin Reeves. De vaste crowd kan nu tijdens de
herfst en winter, als hun hangout in het Vondelpark is gesloten,
terecht in deze nieuwe kroeg. Vanaf 20:00 uur. Toegang
gratis.
Café Kiebert
Marathonweg 2
1075 VR Amsterdam
Maandag 18 november

Wereldwijde bijeenkomst
technoactivisten
Informele bijeenkomst van techno-activisten, hackers en
iedereen die geinteresseerd is in vrije en open technologie.
Deze meeting maakt deel uit van een wereldwijde beweging
waarbij samenkomsten worden georganiseerd op de derde
maandag van de maand. Vandaar de naam TA3M (Techno
Activisme Third Monday). Er is geen vast programma;
iedereen kan informatie delen, vragen stellen of deelnemen
aan discussies. Zelfs de hele avond ‘hacken’ is volgens de
uitnodiging een optie Aanmelden kan via: https://dudle.inf.tudresden.de/TA3MNovember/.
Vondelbunker
Vondelpark 8 (In de brug)

Donderdag 21 november

Nederlandse toneelspeler reflecteert
op zichzelf in project ‘Portrait 2’ van
Xue Mu
Monoloog van toneelspeler en kunstenaar IJbert Verweij
waarin hij zichzelf speelt. Verweij volgt de kronkelende
patronen van zijn verlangens en ontvouwt zijn strijd tussen de
existentiële twijfels. De transparantie van zijn twijfels, zelfbesef
en (on)bevredigde verlangens zou een zekere schoonheid
hebben. Het verhaal van Verweij is echt, aleen de situatie is
dat niet. Eén ding staat vast: het verhaal van de hoofdrolspeler
zal pas worden gehoord als IJbert Verweij IJbert Verweij wordt.
Portrait 2 maakt deel uit van het lopende Portraits Project van
Xue Mu, die, als uitgangspunt voor haar project, met vier
verschillende mensen met diverse achtergronden (al hebben
ze met elkaar gemeen dat ze allemaal graag dansen), nieuwe
performances ontwikkelt.
Aanvang: 20:00 uur. Prijs: entreeprijs museum
Stedelijk Museum
Museumplein 10
1071 DJ Amsterdam
Zaterdag 23 november

Orgelpark laat ook de fluiten blazen
Bijzonder optreden van het Nederlands Fluitorkest onder
leiding van de Argentijnse dirigent Jorge Caryevschi. Het
Nederlands Fluitorkest (1993) bewijst dat een veelvoud aan
fluiten de expressiviteit en repertoire van dit instrument
vergroot. De eigen klank, die aan enkele orgelregisters doet
denken biedt een opmerkelijke klankkleur, dynamiek en
articulatie die samen met het ‘zwaardere’ orgelspel van Liga
Vilmane een bijzonder geheel vormt. Op het programma staan
ondermeer stukken van Wilbert Bulsink, Joep Franssens,
Jacob Ter Veldhuis,
Aanvang 20:15, Prijs: vanaf 15 euro
Orgelpark
Gerard Brandtstraat 26
1054 JK Amsterdam

Zondag 24 november

Donkere ethetiek kan toch dansbaar
zijn
Als reactie op de veelal blijmoedige disco is er nu de
zogenaamde knekelhuisdisco. Dat is een ietwat treurig en
bozig muziekgenre dat toch lekker dansbaar schijnt te zijn. De
vertolkers zijn deze avond de bands Windhand en Pilgrim uit
de Verenigde Staten en natuurlijk de act van
Dresden/Leningrad die binnenkort hun nieuwe album ‘Tirannie’
uitbrengen. Hun Engelstalige reclametekst is te mooi om te
vertalen: “The riff marches, the devil’s song buzzes over the
battlefield that is bombarded by the kettledrums of hell.
Cannons loaded, rifles polished and oiled, knuckles white and
pupils dilated. Tread the tracks of your fallen brothers,
Dresden/Leningrad is your leading light through No Man’s
Land.” Waarvan akte
Aanvang: 20:30. Prijs €7
Onafhankelijk Cultureel Centrum in IT
OCCII, Amstelveenseweg 134
1075 XL Amsterdam
Tel. 020-6717778
Zondag 24 november

Filmprogramma toont 7
prijswinnende op 1 avond
Stampvol bioscoopprogramma onder de naam Future Shorts
vertoont zeven prijswinnende korte films uit Amerika, Azie en
Europa. Het gaat om Amar (India, 2011), Color Film (USA,
2008), Silent River (Duitsland, 2011), Whateverest
(Noorwegen, 2012), A Distração de Ivan (Brazilië, 2009),
Bonefeather (Canada, 2009) en Voyages d'affaires (Frankrijk,
2008). Voor meer informatie:
www.facebook.com/events/546087152128693/.
Aanvang 20:00 uur. Prijs €6
Broedplaats OT 301
Overtoom 301
1054 HW Amsterdam

Woensdag 27 november

Winnaar YPF Piano Competition

2013 speelt gratis in Concertgebouw
Gratis optreden van de nog onbekende winnaar van het Young
Pianist Festival zal hopelijk aan groot publiek bewijzen dat hij
of zij de terechte hoofdprijs heeft gewonnen. Begin deze
maand zullen 24 deelnemers in twee ronden strijden om de
eer in het Muziekgebouw Aan ‘t IJ.
Van 12:30 tot 13:00 uur
Concertgebouw
Concertgebouwplein 10
1071 LN Amsterdam
Zaterdag 30 november

Gokkers luisteren naar tricks van
populaire DJ
Opzwepende performance van de populaire DJ Dani L. Mebius
die op Facebook meer dan 8000 likes heeft. Hij draaide onder
andere naast grote namen als Sebastian Ingrosso, Laidbake
Luke en Fedde Le Grand. Zijn optreden on stage staat bekend
als Big Room, energiek en vol met tricks & live mixing!
Aanvang 22:00 uur
Holland Casino
Max Euweplein 62
1017 MB Amsterdam
020 521 1111

Zaterdag 30 november

Sinterklaas bezoekt Groot Melkhuis
Bezoek van de Goedheiligman aan gerenommeerd
horecaetablissement in het Vondelpark. Kinderen kunnen ter
plaatse vanaf 13:00 uur een tekening voor de Sint maken. Een
uur later komt Nicolaas met zijn (zwarte?) Pieten om de
liefdesbetuigingen in ontvangst te nemen en cadeautjes te
geven.
Groot Melkhuis
Vondelpark 2A
1071 AA Amsterdam
020 612 9674

November

Het regent en het is november
Weer keert het najaar en belaagt
Het hart, dat droef, maar steeds gewender,
Zijn heimelijke pijnen draagt
En in de kamer, waar gelaten
Het daaglijks leven wordt verricht,
schijnt uit de troosteloze straten
Een ongekleurd namiddaglicht.
De jaren gaan zoals zij gingen,
Er is alengs geen onderscheid
Meer tussen dove erinneringen
En wat geleefd wordt en verbeid.
Verloren zijn de prille wegen
Om te ontkomen aan de tijd;
Altijd november, altijd regen,
Altijd dit lege hart, altijd.
J.C. Bloem

Giften
De Vereniging Vrienden van het Vondelpark is door de Belastingdienst aangemerkt als
Algemeen Nut Beogende Instelling. Daarom zijn giften aan de Vereniging Vrienden van
het Vondelpark aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Kijk voor volledige informatie op
www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl/particulier/giften.
Vrienden van het Vondelpark
Postbus 76809
1070 KC Amsterdam
Triodos Bank rek.nr. 19.83.56.056
Colofon
Tekst: Olaf Paulus van Pauwvliet
Vormgeving: Kaz Alting, www.grasveld.net
Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Afmelden
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