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Filmhuis:
Jagten

Wanneer kleuterleider Lucas
door de 5-jarige Klara ten on-
rechte wordt beschuldigd van
misbruik, verandert zijn leven
van het ene op het andere mo-
ment in een nachtmerrie. Het
nieuws verspreidt zich snel en
de inwoners van het dorp begin-
nen zich tegen hem te keren. De
eens zo hechte lokale gemeen-
schap valt uit elkaar, terwijl Lu-
cas tot doelwit is verklaard. Net
als in Festen, schetst Vinterberg
in Jagten (De Jacht) een beeld
van de eenzame mens binnen
falende sociale structuren. De
wereld van Lucas, een geschei-
den vader met een tienerzoon,
stort in. Iedereen gelooft het
kind meteen, ook haar ouders
en Lucas' beste vrienden. De va-
der van het meisje maakt deel
uit van Lucas' vriendenkring,
mannen die elkaar al sinds hun
jeugd kennen en die graag op
herten jagen in een nabijgele-
gen bos waar een schitterend
herenhuis staat.

Maandag 4 en woensdag 6 febru-
ari, Filmhuis Artishock, Steen-
hoffstraat 46a, € 6,50/5,00,
reserveren via www.artishock-
soest.nl of tel. 06-43870112.

Gevarieerde expositie van Kollectief in Artishock

Vijf kunstenaars met 'pit'

Vijf kunstenaars, met ieder een
heel eigen stijl, eigen carrière,
achtergrond, levenswijze en van
verschillende leeftijd hebben
elkaar ontmoet tijdens hun geza-
menlijke opleiding. Samen heb-
ben ze één passie: schilderen. Als
het PIT kollectief exposeren deze
vijf kunstenaars voor het eerst.
En dat doen ze in Artishock.

Herma Petraeus-Breuers, Nanette
Smeets, Nel den Buitelaar, Nicolet-
te Peters en Tanja Minks vormen
samen het PIT Kollektief.
Het kollektief, dat zij in 2010 op-
richtten, betekent voor hen zeker
niet een opgaan in een groter geheel
met eventueel identiteitsverlies.
Integendeel, het vormt juist een be-
schermend orgaan om ieders indivi-
duele ontplooiing te ondersteunen.

Via brainstormtechnieken kwamen
ze op de term: PIT, een woord met
meerdere betekenissen.
Het staat voor het aangaan van een
zoektocht naar ieders authentici-
teit binnen de diverse kunstuitin-
gen en het eigen handschrift daarin:
het gaan naar de kern, naar de pit
voor ieder.

Ontwikkelingen delen
'Je hoort ergens bij, het biedt gebor-
genheid, je werkt immers vanuitje
meest pure emoties en daar ben je
kwetsbaar in. Je deeltje ontwikke-
ling met elkaar en dat maakt ook
steeds meer bewustwording moge-
lijk en geeft richting aan je werken.
We geven elkaar energie, inspiratie
en motivatie. Vooral het positief-kri-
tisch commentaar geven op ieders
werk, maakt een verder doorgroeien

• Herma Petraeus-Breuers, Nanette
Smeets, Nel den Buitelaar, Nicolette
Peters en Tanja Minks, vormen samen
het PIT Kollektief.

mogelijk,' aldus de leden van het
kollektief. Herma Petraeus-Breuers
toont in Artishock haar 'Markante,
indringende portretten' (acryl), Na-
nette Smeets haar 'Spinsels in olie-
verf (olieverf en 3D-draden), de
schilderijen van Nel den Buitelaar
vertellen over 'ritme, ruimte, kleur
en beweging' (olieverf en acrylverf).
Nicolette Peters komt met 'Onbe-
waakte ogenblikken' (details uit
iemands houding, die de persoon
karakteriseren, in olieverf) en Tan-
ja Minks schildert met olieverf en
heeft als onderwerp 'Reflectie'. De
opening van de expositie in Arti-
shock is zaterdag om 20:00 uur.

Marieke Visser met eerste show in Idea

Verder ook
in Artishock

Zaterdag 2 februari
20:30 uur: JazzClub met Sem-
my Prinsen, die voor deze
avond zijn medespelers uit-
nodigt. De avond staat in het
teken van bekende standards
van Coltrane, Getz, Rollins en
Davis. Ter gelegenheid van de
opening van de expositie. Toe-
gang gratis.

Zondag 3 februari
14:30 uur: JazzCats, sessie voor
gevorderde jazzamateurs, o.l.v.
Paul Grob. Alle instrumenten
zijn welkom, inclusief zang.
Het repertoire bestaat uit een
keuze uit bestaande lijst/map-
pen, Real books, vrije keus van
de deelnemers eri blazerarran-
gementen van de sessieleider.
Toegang gratis, deelname kost
€ 5,00/3,50 (leden Artishock).

Vereniging Artishock, Steen-
hoffstraat 46a, www.artishock-
soest.nl.

Zangreis van
Paul Snoek
naar Antwerpen
Muziekcentrum Paul Snoek organi-
seert op 29 en 30 juni een zang-
weekend in de binnenstad van Ant-
werpen. Op het programma staan
optredens in onder andere de O.L.
Vrouwekathedraal en de andere go-
tische centrumkerken, waaronder de
Sint Pauluskerk. Voorafgaand zal.
met het projectkoor worden gere-
peteerd op zaterdag 15 en 22 juni
van 10:00 tot 12:30 uur in de Hilt
aan de Hasselaarlaan te Eemnes. Om
thuis te kunnen oefenen zijn er ook
oefentracks beschikbaar. Op het re-
pertoire staat vooral oude muziek
van o.a. Lotti, Casciolini en Pnlcslri-
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, Cabaretière Marieke Visser staat veel misgaat.'Grappige, soms onge- Tijdens Carneretton durfde il< v««n-
donderdagavond 7 februari met makkelijke, maar vooral herkenlww
haar eerste avondvullend»» i i i««


