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op 3 november 2018 16.00 uur in de Wassenaarse bibliotheek
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Wassenaarse Cultuurprijs 2018
Wij stellen graag de deelnemers aan U voor

Anouk van 
Teteringen
Staat stil bij kleine 
alledaagse dingen en 
belicht deze 
schoonheid vanuit 
een ander 
perspectief

Ellen van Stokkum
“Life is Art” Met haar atelier  is Atelier Ellen 
uitgegroeid tot een plek waar veel 
Wassenaarse kunstliefhebbers zich thuis 
voelen

Danswing selectie 2
Selectiegroep 2 van Dansschool 
Danswing bestaat uit meisjes van 9 tot 
12 jaar. Als selectiegroep trainen ze 
wekelijks verschillende dansstijlen

Muziekvereniging Excelsior
Bestaan 117(!) jaar en geven vele ( 
laagdrempelige) muziek uitvoeringen 
voor de Wassenaarse gemeenschap

Bibliotheek Wassenaar 
/ Voorschoten
Als Bibliotheek geeft men een 
podium aan diverse vormen 
van kunstuiting. Door middel 
van exposities, lezingen, 
cursussen, workshops, 
filmvoorstellingen, open 
muziekpodia, 
lunchconcerten, zang- en 
dansvoorstellingen 
en natuurlijk door het 
uitlenen van boeken en dvd's 
dragen zij bij aan de culturele 
ontwikkeling.

Adelbert College Toneelgroep
ACT is een toneelgroep met ca 40 leerlingen, 
acteurs, actrices, productie, regie decor etc. 
Er wordt het gehele schooljaar geoefend, 
ontworpen en gebouwd met in april 6 fantastische 
voorstellingen in de theaterzaal van het Adelbert 
College

Lux Buurman
De kunstuiting bestaat uit een rijk 
geïllustreerd schilderboek. Het is een 
weerslag van 40 jaar praktijkervaring 
en onderzoek. Met dit boek wil Lux de 
schat aan kennis van de klassieke 
schilderkunst doorgeven, opdat deze 
rijke traditie behouden blijft.

Van Rheeden / van 
Vliet
Beiden zijn musicus in het 
Rotterdams Philharmonisch 
Orkest. Zij willen graag, met 
hun enorme repertoire een  
strijkkwartet formeren en 
daarmee optreden.
Een eventuele prijs zal hen 
daarbij helpen dit te 
realiseren

Kunstgroep Wassenaar
Heléne Courrier en Max Boekholt startten in 2017 
een verbindend en uitdagend project “Aurore”.In 
dit project worden diverse kunstenaars 
uitgenodigd om over de grenzen van hun 
vakgebied te kijken en met collega’s diverse 
kunstuitingen ‘te vertalen’.

Just for Kixs
Just for kixs is een muziekband van 
jongeren van Adelbert en Rijnlands. 
Jong, spontaan en creatief treden ze 
op in de Wassenaarse gemeenschap

Plein Musique
De kunstuiting bestaat uit een reeks van 4 
jaarlijkse openlucht concerten op het 
Burchtplein in Wassenaar. Zodra de concerten 
in september voorbij zijn begint de 
voorbereiding alweer voor het nieuwe jaar, 
om ook dan weer spetterende life-acts van 
klassiek tot pop te kunnen presenteren

Maimoeme Verschuijl ( 15 j)
Pianospelen is haar lust en haar leven. 
Speelt komend seizoen op het hoogste 
niveau in het Jeugdorkest in Den Haag. 
Geeft concertjes op straat en gaat op 
tournee

Devina Uvage Don
Devina (16 j) maakt schilderijen, thuis 
en op school. Ze won onlangs de 
jeugdprijs voor het mooiste schilderij 
bij de uitvoering van La Boheme van 
de Wassenaarse mini-Opera

Poezie route
Sinds 2015 worden er in Wassenaar 
gedichten geplaatst in de openbare 
ruimte. De ( tot nu toe 15) gedichten 
zijn leesbaar voor passanten en 
brengen de dichtkunst zo dichter bij 
het grote publiek. De verschillende 
dichters hebben allen een band met 
Wassenaar

Tim van 
Broekhuizen
Veelzijdig kunstenaar, 
schildert ( hal 
Havenaer), maakt 
decors, doceert kunst op 
scholen, realiseert 
theaterproducties
en nog veel meer.

Van Wassenaer Orkest
Het orkest geeft twee maal per jaar een 
concert in de Messiaskerk. Het repertoire 
is voornamelijk klassieke muziek. 
Daarnaast treedt het orkest op bij speciale 
gelegenheden in Wassenaar en worden 
benefietconcerten gegeven. Bij deze 
concerten worden expliciet bewoners van 
verzorgingshuizen uitgenodigd tegen een 
gereduceerd tarief, waarbij speciaal 
vervoer wordt geregeld.

Vocaliter
Vocaliter is een 
oratoriumvereniging die 
inmiddels 50 jaar bestaat. Met 
hun 75 leden geven zij jaarlijks 
een aantal avondvullende 
concerten in Wassenaar en 
omgeving
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