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ook Have You Ever Seen The Rain
van CCR en Here Comes The Sun
van de Beatles. Daarnaast zijn ook
eigen composities te horen.
Daarna is het de beurt aan blues-
band De Zaak. Deze groep staat
niet voor het eerst op het podium
tijdens Vennip Live. Het publiek
kan stevige blues verwachten,
maar ook rustige nummers.
Cat’s Groove is de afsluitende
band, die on 22.00 uur het podium

De aftrap wordt verzorgd door de
band ATTIC4. De bandleden be-
ginnen om 20.00 uur met hun set
die doordrenkt is van muziek uit
de jaren 60. Zo komt Sunny After-
noon van de Kinks voorbij, maar

betreedt met pop en soul-muziek.
De bandleden duiken ook in het
verleden door het vertolken van
nummer als I Heard It Through
The Grapevine, Take Me To The Ri-
ver, It’s Not Unusual en I Just Wan-
na Make Love To You.

Vennip Live, Pier Kafé, Harmonieplein
2 in Nieuw-Vennep. Toegang is gra-
tis. Kijk voor meer informatie op
www.pier-k.nl

Nieuwe editie Vennip Live bij Pier K
Van onze kunstredactie

Nieuw-Vennep � De eerste afleve-
ring van de bandjesavond Vennip
Live staat gepland voor donderdag
17 januari in het Pier Kafé.

Cat’s Groove PRFOTO

Van rappers tot street-artkunste-
naars, ze waren alom vertegen-
woordigd bij Nieuwe Vide aan de
Minckelersweg. Ook oud-burge-
meester Schneiders kwam - in zijn
functie als voorzitter van de Voed-
selbank - kijken.
Kunstenaars die doorgaans zelf al
niet veel te besteden hebben, zet-
ten zich in voor de bestrijding van
kinderarmoede en brengen geld
bijeen voor zuivel en fruit. Een
nobel gebaar. Aan de wand bij
Nieuwe Vide hangen de werken al
klaar voor de veiling. Het is een
bont geheel en dwarsdoorsnede
van wat er verderop in de ruimte te
zien is. Neem de fraaie pentekenin-
gen van Tom Tornij die hij maakte
in Berlijn: straatbeelden met mu-
ren vol graffiti, uit het lood han-
gende bewegwijzeringsbordjes, en
hier en daar een verdwaalde Ci-
troën Ami in een doodlopende
straat.

’Make some noise!’
Bernt Schneiders is onder de in-
druk van de variëteit aan werken.
In een gloedvolle openingsspeech
legt hij namens de Voedselbank uit
dat hij heel blij is met de mooie
actie. ,,Ik heb nog even gespeurd of
er ook een verdwaalde Rubens van
de Oranjes tussen hing’’, grapt
Schneiders. En, geheel in stijl van

de hiphopscene: ,,Haarlem make
some noise!’’ Master of ceremony
Dya Logue kijkt goedkeurend toe.
Aan de linkerwand hangt een enor-
me geschilderde verftube van de
hand van Duonar, waarachter
TRIK en Stefan Kasper schuilgaan.
Op de tube staan verwijzingen
naar de hiphop en de straatcultuur,

van Public Enemy tot Keith Ha-
ring. Verderop helemaal in de
achterste ruimte zien we tekenin-
gen van Coen Vosveld van allerlei
soorten auto’s, zoals een roze Jeep.
‘Beep beep, who got the keys to the
Jeep? Vroooom! I’m driving to the
beach. Top down, loud sounds, see
my peeps’, lezen we.

In de vooravond is er de kunstvei-
ling onder leiding van TRIK en
Joshua Baumgarten, twee veiling-
meesters die van wanten weten.
Veel werken krijgen een startbe-
drag van bijvoorbeeld twintig euro,
hetgeen vervolgens oploopt tot
honderdveertig tot tweehonderd
eurootjes. Ook de print on hard-

board van - komend tijdelijk direc-
teur - Ytje Veenstra levert een mooi
bedrag op. TRIK: ,,Dit werk kun je
boven je bank hangen en dat er
dan vrienden langskomen die
zeggen: yo, wat heb jij een dope
ding boven je bank.’’ Vervolgens
kan er worden gefreestyled door
een bonte stoet rappers.

Veiling bij Nieuwe Vide met rappers en street-art kunstenaars levert 2400 euro op

Hiphoppen voor voedselbank
Paul Lips
stadsredactie@haarlemsdagblad.nl

Veilingmeesters TRIK en Joshua Baumgarten weten van wanten en drijven de prijzen van de kunstwerken op. FOTO UNITED PHOTOS/ROB VAN WIERINGEN

Haarlem � Met een prachtig evene-
ment en hartverwarmende kunst-
veiling is zaterdag tijdens ’People
Before Likes’ (onderdeel van Planet
Vide) maar liefst 2400 euro bijeen-
gebracht voor de Voedselbank
Haarlem-Oost.

advertentie

Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Prijs p.p. o.b.v. 2 pers. kamer excl. Calamiteitenfonds & reserveringskosten

Brochure en
boekingen:

(0318) 58 09 58
www.bolderman.nl

Bij Bolderman
aanbetalen niet verplicht!

v.a. slechts

499,-

12 dagen
Barcelona

en Andorra

Diverse vertrekdata

v.a. slechts

499,-

10 dagen
Drautal in Karinthië

Diverse vertrekdata

v.a. slechts

499,-

8 dagen
De Engelse Rivièra

Diverse vertrekdata

v.a. slechts

799,-

15 dagen Rondreis
Sicilië, Sorrento

en Amalfikust

Diverse vertrekdata

v.a. slechts

699,-

12 dagen Lago
Maggiore, Cinque
Terre en Toscane

Diverse vertrekdata

De goedkoopste met vertrekgaranties!

v.a. slechts

399,-

10 dagen
Istrië, Opatija

Diverse vertrekdata


