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Plantage
Filmfestival
2013

Films van Niek Koppen, documentairemaker en producent
Desmet Studio’s, Plantage Middenlaan 4

2
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Activiteiten

Zaal open 12.00 uur, aanvang 12.30 uur

Activiteiten

Toegang €10. Gratis voor leden

Activiteiten

Vóór de voorstelling en in de twee korte pauzes zijn in

Activiteiten
Filmmaker Niek Koppen (Hengelo, 1956) studeert in 1981
Activiteiten Jaarvergadering

af aan de Filmacademie in regie, productie en montage.

Oproep Expositie Kunst op kamers

Hij maakt een paar jaar kinderprogramma’s voor de VPRO,
maar daarna documentaires. In 1999 is hij medeoprichter

4

Oproep

De documentaires van Koppen kunnen thematisch nogal
uiteenlopen, maar gaan eigenlijk vooral over de voor hem
interessante groepsprocessen die plaatsvinden en over hoe

5
6

Oproep

Maarten Frankenhuis

Ook in de Plantage 4 mei herdenking
Battling Siki

Redactie
Uitgave
Verschijnt 4x per jaar. Bestuur
Nieuwe leden
Contributie

-

ACTIVITEITEN 28 FEBRUARI

SOOP-lezing:
Luud Schimmelpennink
Toegang gratis
-

De witte stad van de toekomst
-

De slag

per en lid van de Amsterdamse gemeenteraad is hij vooral

in de Javazee
-

gehad. Amsterdammers lijken echter vooral te hechten aan

den ooggetuigen. Vijftig van hen vroeg hij om hun verhaal
milieuvriendelijk en veilig vervoer in Amsterdam.
ACTIVITEITEN 28 MAART
-

SOOP-lezing: Denise Citroen

The Hunt
legt hij heel realistisch het complexe milieu van de Engelse

Toegang gratis
Joodse Huizen

documentaire Goud

Vorig jaar rond 4 mei vonden voor het eerst de interactieve

Koppen vijf jaar leiding aan de documentaireafdeling van

Huizen

klederdracht rondlopen.

er met u over in gesprek.
ACTIVITEITEN 6 APRIL

Wandeling Diamantindustrie
o.l.v. Daniël Metz
gola. Deelname gratis
nieten van Battling Siki, De slag in de Javazee
The Hunt

-

Omars schuld
erfgoed de geschiedenis te reconstrueren. Hij richtte het
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reddingsactie van de Diamantslijperij Maatschappij aan de

ACTIVITEITEN 14 APRIL

-

Literaire middag in Eik en Linde
met Ad Zuiderent en
Anton Korteweg
Café Eik en Linde, Plantage Middenlaan 22

omgeving, de geschiedenis van de plek. Heeft u een sug-

Aanvang 15.00 uur
Toegang €5 (gratis voor Vrienden van de Plantage)

Plantagegedicht

ACTIVITEITEN 15 MEI

Jaarvergadering

UITVAART
Aanvang 20.00 uur
-

De Here had deze keer weer eens genomen en
met grote droefenis hadden wij kennis gegeven
en vertrokken wij om 2 uur van het sterfhuis.
-

In de eerste volgauto’s zwijgend de mannen:
iets van aartsvaders hadden ze - hoewel de meesten
toch maar gewoon kantoorbediende waren.
Daarna onder troosteloze hoeden de vrouwen,
in het volle ornaat van de trieste frigiditeit

-

die recht op een stoel in de hemel geeft.
Maar waarom reed daarachter nu dat rode autootje
met die luidzingende chinees?

Langs Kroegen en
Kathedralen

Riekus Waskowsky
-

(1932-1977)
NIEUWS

De Vrienden op Facebook
nadere invulling van het programma en de jaarstukken.
OPROEP: HUIZEN GEZOCHT

Expositie 'Kunst op kamers’

NIEUWS

Nieuwe instellingen en historisch binnenterrein in de Plantage
In het tijdschrift Amstelodamum, het laatste nummer van
-

kamers’.
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De prijsuitreiking vond plaats in de prachtige Tangosalon

Adrienne Morriën.
anderen dochter Alissa.

Suikertantes feestmaal (door Rik Dereeper)
Hoeveel klatergoud versiert haar handen
-

en hoeveel schmink maakt zelfs een pruilmond blij?
Waarom lacht ze valser dan haar tanden?
Bepoedert zij de wangen kogelvrij?
Haar hoofd schudt ook bij ja voortdurend neen;

Ze kauwt. Twaalf erfgenamen om haar heen.
Verslikt zij zich? Komt zij in ademnood?
-

Hoe tante zuinig van wat ijs geniet:
haar jaren overschrijden haar gewicht.
Ziekenfondsbril waardoor ze mokka ziet.

artikel van David Mulder in Amstelodamum, dat vooral op

Gelukkig leest ze nooit een goed gedicht.

het AOM-erfgoed is gericht, is mede daaruit voortgekomen.
Wanneer ik oud ben (door Arjan Keene)

OPROEP

Wie weet meer

Wanneer ik oud ben zal ik langzaam spreken,
De laatste der rechtvaardigen (1959)
-

zeer langzaam spreken in een taal van hout.
Er zal geen morgen zijn waar ik op reken
en overmorgen is misschien een rekenfout.
Wanneer ik oud ben gaan mijn botten breken

-

en worden stukken van mijn lijf verbouwd.
Met ziekenhuizen en met apotheken
bestrijd ik achterstallig onderhoud.
Maar als ik oud ben is de geest nog jong.

TERUGBLIK 10 NOVEMBER 2012

Ik speel dan potjes schaak onder platanen

Plantage Poëzieprijs 2012 en
10e Morriënherdenking

en zing de liedjes die ik vroeger zong.

Hoe

De leeftijdsgroep van mooie meisjes groeit,

, naar het gelijknamige gedicht van

ik kijk naar alles dat steeds schoner bloeit.

Adriaan Morriën. Het thema mocht overigens ruim opgevat

Mijn lief is dan nog steeds mijn courtisane.
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schoolfoto (door Hans Lam)

-

de jongen op de foto zag de fotograaf

collectie.

en dacht

-

hij ziet alleen

-

mijn rechte scheiding

-

mijn nette hemd gestropte das
voldoende hoog geheven hoofd
maar hoe ik hem zie ziet hij niet
mijn verliefdheid ziet hij niet
noch mijn verveling
hij ziet mijn krullen niet
die later komen
en ook mijn glimlach
ziet hij niet
nu is die foto ouder dan die man toen was
nu kreeg ik kortgeleden lenzen en ik zie
hoe hij mij als een van velen zag
nu ja en ach
OPROEP

Plantage Poëzieprijs 2013
Het thema voor volgend jaar is Uitvaart (ruim op te vatten).

meer, De Nacht van het Goede Leven
-

TERUGBLIK 7 DECEMBER 2012

Bijlmerwandeling o.l.v. Léon
Deben
155, Amsterdam.

leden van de Vereniging op het station Waterlooplein. De

TERUGBLIK 29 NOVEMBER 2012 EN 15 JANUARI 2013

SOOP-lezing en bibliotheekbezoek: Hans Mulder
Hans Mulder, conservator van het Zoölogisch Museum,

-
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-

OOK IN DE PLANTAGE

4 mei herdenking
Aanvang 19.30 uur
ging het richting stadsdeelkantoor aan het Anton de Komen gedichten van leerlingen

in de herdenking enkele joodse
TERUGBLIK 9 DECEMBER 2012

Ko van Geemert in gesprek met
Maarten Frankenhuis

ten met het Wilhelmus.

de voordracht van Maarten Frankenhuis, oud-directeur van

De organisatie is in handen van het Joods Historisch Mu-

Artis, een groot succes.
en de Vereniging Vrienden van de Plantage. Zie voor het

OBSERVATIES UIT DE BUURT
Wereldoorlog.
OOK IN DE BUURT: OPROEP VOOR SALSA-KOOR
Het enthousiasme van de talrijke toehoorders hield gelijke
-

OOK IN DE BUURT
Amsterdam, Plantage Muidergracht, links van nr. 4 - credrie maanden in een ander land een pop-up expositie te

door naar de volgende locatie van de galerie. Zo krijgt niet

-
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