
Zaterdag 18 mei
Literaire � etstocht van 13:00 tot 17:00

Bloementaal
Tour
Literaire � etstocht
Zaterdag 18 mei 2019 
van 13:00 tot 17:00
Startpunt: Bibliotheek Bloemendaal

Doe tijdens het Lentefestival mee aan de Bloemen-
taaltour. Op de � ets ga je langs bijzondere plekken 
in Bloemendaal en geniet je van literatuur, cabaret 
en poëzie.

Ook zo’n lentekriebels? Kom naar het Lentefesti-
val in Bloemendaal. Met de Bibliotheek kun je op 
Bloementaaltour: een literaire � etstocht langs 
unieke locaties in Bloemendaal. Laat je raken door 
de Bloementaalmakers. Luister in een kapel naar 
gedichten en muziek. Ga in de intieme setting van 
een huiskamer in gesprek met een schrijver. 
En kijk naar pijnlijk-komisch-absurd-uit-het-
leven-gegrepen cabaret.

Zaterdag 18 mei | 13:00-17:00 uur | € 10
Bijzondere plekken en locaties in de gemeente 
Bloemendaal. Startpunt: Bibliotheek Bloemendaal

www.bibliotheekzuidkennemerland.nl

Kosten: € 10 HUN
16:00 uur & 17:00 uur
Restaurant Fleurie 
Bloemendaalseweg 4

Demi Baltus
13:30 uur & 14:30 uur
De Kapel, Potgieterweg 4

Maria Vlaar
14:00 uur & 15:00 uur
Bibliotheek Bloemendaal 
Korte Kleverlaan 9

Antoinette Beumer
14:30 uur & 15:30 uur
Zocher Lounge, Zocherlaan 1

Kees van Beijnum
15:00 uur & 16:00 uur 
Pop-up Galiere Bloemendaal 
Bloemendaalseweg 464

Martje Saveur
15:30 uur & 16:30 uur
Huis Martje, Potgieterweg 15
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Bloementaal Tour
 Literair act 1e ronde 2e ronde Locatie Adres
1 Demi Baltus 13:30 uur 14:30 uur De Kapel Potgieterweg 4
2 Maria Vlaar 14:00 uur 15:00 uur Bibliotheek Bloemendaal Korte Kleverlaan 9
3 Antoinette Beumer 14:30 uur 15:30 uur Zocher Lounge Zocherlaan 1
4 Kees van Beijnum 15:00 uur 16:00 uur Pop-up Galerie Bloemendaal Bloemendaalseweg 46
5 Martje Saveur 15:30 uur 16:30 uur Huis Martje Potgieterweg 15
6 HUN 16:00 uur 17:00 uur Restaurant Fleurie Bloemendaalseweg 4

1  Demi Baltus Dichter
Demi Baltus verwoordt eerlijk en oprecht wat wordt gedacht 
maar niet wordt gezegd. Ze beklom de afgelopen jaren 
verschillende literaire podia, waaronder Onbederf’lijk Vers 
en het Wintertuinfestival, leerde slammen van de groten en 
ging met de Poëziebus mee op tour. In 2017 won zij de Haar-
lemse Olifant aanmoedigingsprijs, verscheen haar eerste 
bundeltje genaamd Uitgedokterd en was ze huisdichter van 
de IJmuider Courant. Demi studeert Creative Writing aan de 
kunstacademie in Arnhem.

2 Maria Vlaar Schrijver
Maria Vlaar is schrijver van korte verhalen, recensent en 
interviewer voor de Vlaamse krant De Standaard. In 2016 
werd Vlaar, zelf a� omstig uit West-Friesland, benoemd tot 
biograaf van Joost Zwagerman. In november 2018 stelde zij 
de bloemlezing samen Grote groet uit Zwagerland met alle 
teksten van Zwagerman over Noord-Holland. Zij debuteer-
de in 2018 met de verhalenbundel Diepe aarde, die werd 
bekroond met de J.M.A. Biesheuvelprijs 2019 voor de beste 
verhalenbundel uit 2018 en op de longlist staat voor de ANV 
Debutantenprijs.

3  Antoinette Beumer Regisseur en schrijver
Antoinette Beumer is regisseur en schrijver. Ze regisseerde 
onder andere ‘De Gelukkige huisvrouw’, ‘Loft’ en de hit� lm 
‘Soof’. Begin 2018 verscheen haar debuutroman Mijn vader 
is een vliegtuig. De � lmrechten zijn inmiddels verkocht en 
Antoinette zal zelf de regie ter hand nemen.

4 Kees van Beijnum Schrijver en scenarioschrijver
Kees van Beijnum neemt ons mee in de wereld van het boek 
dat ver� lmd wordt. Welke rol heeft de auteur van het boek 
in dit traject, welke invloed kan hij/zij nog doen gelden als 
geestelijk vader van het verhaal? Van Beijnem’s boeken De 
ordening, en Oesters van Nam Kee werden ver� lmd. Neem 
plaats voor dit unieke kijkje achter de schermen en kluister 
als kers op de taart ook nog naar passages uit van Beijnum’s 
laatste boek ‘Het mooie seizoen.’

5 Martje Saveur Schrijver
In ‘Het ko� ertje van mijn moeder’ vertelt Martje Saveur over 
de oorlogsjaren in Nederlands-Indië. Na de bevrijding keert 
haar moeder als weduwe met haar dochtertjes terug naar 
Nederland, met als enig bezit een ko� ertje. Pas jaren na de 
dood van haar moeder durft Martje het ko� ertje te openen. 
Er komen brieven uit, telegrammen, paspoorten, voedsel-
bonnen, herinneringen aan Indië. Martje besluit haar ouders 
achterna te reizen en zo de puzzelstukjes aan elkaar te 
leggen. Met een terugblik van nu en herinneringen van toen 
laat zij zien hoe oorlog het leven van mensen op zijn kop zet 
en al bij de allerkleinsten diepe sporen nalaat. 

6 HUN met ‘Alles is Wel’ Cabaretiers
Sabine Krol en Charlotte de Vries zijn Hun, beiden afgestu-
deerd aan het Conservatorium. Gewapend met piano’s, 
gitaren, glitters, synthesizers en andere elektronische shit, 
shinen ze de pan uit met Hun tweede voorstelling ‘Alles is 
Wel’. Een voorstelling vol van tekst, geen tekst, Nederlands-
talige liedjes, dikke dansmoves en levensvragen die niet 
beantwoord zullen worden.
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