
Podium Westland is dit jaar deels overdekt
 

De voorstelling Het zigeunermeisje
tijdens Podium Westland afgelopen
jaar.
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NAALDWIJK
Op de manifestatie Podium 2017
presen-teert cultureel Westland
zich in de volle breedte. Rekening
houdend met even-tueel minder
weer is het evenement deze keer
deels overdekt.

RIEN VAN DEN ANKER

Eén dag per jaar staat Naaldwijk
bol van cultuur. Zaterdag is daar
voor de derde keer de manifestatie
Podium Westland. Daarna is er nog
tot 23.00 uur 's een pop- en
rockmuziekfestival van Muziek
Centrum Westland, voor de deur
van café De Slimmerick.

,,Nieuw zijn een grote circustent op
het Wilhelminaplein en veel
activiteiten in winkelcentrum De
Tuinen", vertellen Wendy van Es en
Jasmijn van Holsteijn van de
ondersteunende organisatie
Cultuurweb Westland. Dat betekent
dat een flink deel van het
festivalterrein overdekt is, waardoor
er met nat weer toch voldoende
droge plekken zijn voor de
bezoekers. Dat geldt natuurlijk
eveneens voor de bibliotheek en
theater De Naald.

,,Maar ook buiten gebeurt heel
veel", benadrukt het Cultuurweb-
duo. ,, Het is echt een totale
presentatie van het Westlandse
culturele veld."

Circustenten

Het podiumterrein van de regionale
uitmarkt omvat deze keer grofweg
het gebied van de bieb naar het
Havenplein, via het Wilhelminaplein
naar winkelcentrum De Tuinen. Op
het plein met de Oude Kerk komt
een circustent van 14 bij 20 meter,
die plaats biedt aan 200 personen.
Daar zijn de hele middag tal van
activiteiten met muziek, dans en
theater. De rest van het plein wordt
verder 'gekleurd' door kleinere
circustenten, waar workshops en
zangoptredens zijn.

In De Tuinen komt een
korenpodium waar verschillende
koren optreden. In het middendeel
is een kunstenaarsmarkt met
kramen en schildersezels, die
mede opgezet is door Kunsthuis 18
en het kunstenaarscollectief WIT.

Schrijvers en dichters dragen en
lezen voor in de bibliotheek, waar
twee keer de kindervoorstelling
Broemmm! plaatsvindt. Verder zijn
er workshops en een Taalhuis
Virtual Reality Tour.

In de patio naast De Naald komt
een 'thee'atertuin', waar allerlei
soorten thee kunnen worden
gedronken, terwijl
toneelgezelschappen optreden. In
het theater zelf zijn cabaret- en
dansoptredens. De hele dag fietst
een moderne dorpsomroeper rond,
die naar hem gestuurde digitale
berichten ouderwets uitschreeuwt.

Nieuw is tenslotte de extra
aandacht voor mensen met een
verstandelijke beperking. ,,We
willen niet dat deze groep ergens
apart staat, maar dat zij op tal van
plaatsen geïntegreerd meedoen. Er
zijn dus speciale activiteiten voor
hen, maar daar kunnen ook
mensen zonder handicap aan
meedoen."
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