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GROET -William Seven-
huysen en René Petiet hou-
den namens Duinrand S de
'Altamira Revival' op 7
april in Café Mereboer aan
de Heereweg 275. Op deze
zaterdag willen zij in het
kader van de verenigings-
avonden van Café Mere-
boer, voor de bezoekers het
mogelijk te maken nog één
keer hetAltamira gevoel te
beleven.
Duinrand S vult één van de
drie verenigingsavonden. Op
de drie verschillende avonden
gaan DGAC, Duinrand S en
de Reddingsbrigade Schoorl
de strijd aan om in aanmer-
king van een sponsorcontract
van Café Mereboer te komen.
Daarnaast levert de avond
een bijdrage aan de vereni-
ging van tien procent van de
die avond gedraaide omzet.
Op de avond staat op de par-
keerplaats een rodeo stier,
waar mensen zo lang moge-
lijk op moeten blijven zitten.
Dit duurt tot 23.00 uur. In-
middels begint een oude DJ

van Altamira met plaatjes
draaien en staan uitsmijters
Peter Kalles, Dirk Zutt en
Ger Hensen als vanouds bij
de deur.
Om 22.30 uur begint de
plaatselijke rockband Stolen
en dj's sluiten de avond af
met de muziek uit de 'goeie
ouwe' Altamira tijd. Vele
oude bekende barkeepers zijn
aanwezig net als eigenaren
Dekker en Manten. De op-
brengst is voor de allerklein-
sten van Duinrand S.

'Altamira Revival'

Nog een keer het Altamira ge-
voel.

Het idee voor een eigen al-
bum ontstond zo'n twee jaar
geleden in Hongarije. "Ik

speelde daar samen met wat
plaatselijke muzikanten.
Mijn vrouw vroeg zich af
waarom ik niet een eigen cd
maakte. Tja, waarom eigen-
lijk niet?" Daarmee was de
basis voor de cd gelegd. Sa-
menwerking werd het motto.
Met verschillende artiesten
uit binnen- en buitenland
werkte Robert samen. Zo
ook met de Bergense Remy
Groeneveld die te horen is
in het nummer Take Off.

Genieten
Het gezicht van Robert
straalt terwijl hij over het
vak praat. "Ik kan echt zeg-
gen dat ik, na al die jaren in
de muziek, geniet van elke
toon die ik speel. Daarom
heb ik ook zo laat een solo-
cd gemaakt. Ik moest rijpen,
net als mijn muziek." Robert
toont met On the Block zijn
muzikale voorkeur. "Smooth
Jazz, funky R&B, geef het
maar een naam. Dit is mu-
ziek die mij van nature ligt."
Als bassist staat Robert
meestal op de achtergrond.
Met dit album laat hij zien

dat hij meer wil, durft en
kan. "Daarom ook de titel
On the Block. Ik sta nu op
de voorgrond, op een blok."
Zijn nummers tonen hoe
veelzijdig de Bergenaar is.
Hij rapt, doet achtergrond-
zang, speelt toetsen, de gi-
taar en zijn favoriet: de bas.
Robert heeft de smaak van
'de solo' te pakken. "On-
langs was ik zomaar een
nieuw liedje aan het maken.
Ik vermoed dat het begin
van een nieuwe cd er al is."

Ship's Revival
Dat Robert ook heel goed op
de achtergrond fungeert, be-
wijst hij niet alleen bij Al-
derliefste, maar ook bij de
pas opgerichte band Ship's
Revival. "Ik wilde heel
graag 'iets' met dorpsgeno-
ten doen. Maarten Schi-
phorst had al lang niets in de
muziek gedaan en vond het
ook wel tijd." De band met
Maarten Schiphorst, Robert
Kramers, gitarist Leo Mau-
bach en drummer Rolf Bree-
mer treedt 17 mei voor het
eerst op in café d'Alderlief-
ste.
Wie wil genieten van On
the Block kan terecht bij
boekhandel Thomas, op
www.robertkramers.nl en
via www.cdbaby.com.

Bassist Alderliefste solo

Eerste album voor Kramers

BERGEN - Hij noemt zichzelf een laatbloeier, maar
zijn tijd is nu toch echt aangebroken. Bassist Robert
Kramers (43) van de bandAlderliefste bracht onlangs
zijn solo-cd On the Block uit.

Robert Kramers geniet van elke noot die hij speelt. (Foto: Ron Jenner)

SCHOORL - Buitenscentrum
Schoorlse Duinen van Staats-
bosbeheer exposeert tot en
met 31 mei werk van Joep
A'Campo en Helena Frohn.
Deze natuurfotografen uit
Rotterdam brengen verbor-
gen kleuren in de natuur aan
het licht. De foto's tonen ge-
varieerde patronen van vorm
en kleur. De bijzondere struc-
tuur van bijvoorbeeld boom-
schors komt daardoor sterker
naar voren.

'Verborgen
kleuren aan
het licht'

BERGEN - In mei en juni
komt de Theaterwerkplaats
Bergen met een grote pro-
ductie. Hiervoor zijn zij op
zoek naar mensen van 18 jaar
en ouder die mee willen doen
als figurant voor zowel spel
als zang. Voor deze grote
theaterproductie wordt een
aantal keren gerepeteerd.
Aanmelden: info@theater-
werkplaatsbergen.nl of
www.theaterwerkplaatsber-
gen.nl.

Figuranten
gezocht

'Anne', zoals zij haar werk
signeert, kwam in 1951 in
Weesp ter wereld en bracht
een deel van haar jonge ja-
ren in Amsterdam door.
Een bezoek aan die stad
vervult haar nog steeds met
blijdschap. In haar jeugd
trok zij met haar ouders
naar Bergen, waar zij ken-
nismaakte met de kunste-
naarsgemeenschap. De ba-
sis was gelegd voor haar

latere artistieke vorming in
Oman. Daar volgde zij een
opleiding in portrettekenen.
Vervolgens maakte zij ken-
nis met nieuwe technieken
als aquarelleren en olie-
verfschilderen.
Haar huidige acrylschilde-
rijen worden gedomineerd
door expressie in kleur. In-
spiratie put zij uit de natuur
en het kleurenpalet in de
grote stad.

Expositie bij Ome Jan

BERGEN - In eetcafé 'Ome Jan' aan de Jan Oldenbur-
glaan exposeertAnnemiek Dalmulder vanaf 6 april
haar acrylschilderijen.

Annemiek Dalmulder met haar werk.

MADNESS THE KOOKS DE DIJK THE WOMBATS
SANDER KLEINENBERG DR. LEKTROLUV SELAH SUE
RACOON ERICK E BINGO PLAYERS SANDRO SILVA

For Free Spirits

Karel de Grote laan 1, Bergen

Zondag 1 april 17:00 uur
KAZ LUX & JOHN SCHUURSMA EN VEEL BRAINBOX

APRIL

Maandag 2 april 21:00 uur
BIRDLAND JAMSESSION JIMMY KARAKUSEVIC, RON EL, KROPPO E.A.

Vrijdag 6 april 20:00 uur blues weekend
PEPPING EXPRESS ROCK & ROLL, BLUES, BOOGIE-WOOGIE EXPRESS

Zaterdag 7 april 21:00 uur
WOODLANDS PRE-PARTY BAND CONTEST

Zondag 8 april 17:00 uur
FINAL TOUCH ROCK, REGGAE, SKA, NEDERPOP

Zondag 15 april 17:00 uur
JIMMY’S GANG ROCK, SOUL, FUNK EN BLUES

Zondag 22 april 17:00 uur
BACK TO BASIX STEVIGE DANSBARE 60’S SONGS

Woensdag 25 april 21:00
WHALE TOWN JAZZBAND OLD-FASHIONEDDIXIE/JAZZ

Zondag 29 april 17:00 uur
REMMELT, MUUS & FEMKE CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG

Maandag 30 april 17:00 Koninginnedag
WET T-SHIRT CONTEST FUNKY PSYCHEDELISCHE ROCK

www.taverne.nl


