Zaterdag, 6 oktober aanvang: 20.15 uur.
Presentatrice: Lorien de Roode
Muziek:
'Bel-Cante'
Rik en Paola spelen Spaans-sefardische liederen van de Sefardische Joden die vanuit Spanje moesten vluchten en
hun Jodie en Moorse cultuur gebruikten om hun muzikale iden teit vast te houden.
Cabaret:
'Top'
Raymon Rodenburg is cabare er en vanavond zien jullie een stuk uit zijn nieuwe voorstelling, ge teld 'Top'. Raymon
maakt al geruime jd cabaret en hee vorig jaar op het Open Podium gestaan met de voorstelling 'Held' over zijn
hobby 'Larp'. 'Top' gaat over de toekomst en wat er van Nederland overblij na de overstroming.
Muziek:
'Gitaar en zang'
Joaquim Rosa is een gitarist en singer songwriter, geboren in Portugal. Hij werkt met verschillende muzikanten en
bands samen in verschillende muziekgenres. Laat je vanavond verrassen door het repertoire van deze gitarist.
Toneel:
'De jurk'
Lies en Andrea van toneelgroep Tot Ieders Genoegen brengen deze dialoog ten tonele. 'De jurk' gaat over een vrouw
die aan het einde van haar leven besluit om het roer om te gooien. Het is een voorstelling over loslaten en
verlangen, met een open einde. Het is dus aan de verbeelding van het publiek hoe dit verhaal aﬂoopt.
Dans:
'More than dance'
Giselle Joosten van 'Balletstudio more than dance' zal de avond afsluiten door interac e met het publiek. Zij
presenteert Mind Movement. 85% van onze communica e is non verbaal. Hoe bewegen we, welke mimiek, geur en
uitstraling hebben we? Zij laat met het publiek zien wat deze avond ons hee gebracht. Zonder woorden in
beweging.

Zondag, 7 oktober aanvang: 14.30 uur.
Presentator: Carlos Zeegers
Muziek:
'Gitaar en Zang'
Het zangduo OPIUM woont al 38 jaar in Leiderdorp en zingt uit lie ebberij old songs onder begeleiding van een
gitaar of yukelele. Bekende songs van de jaren 60 geven een nostalgisch gevoel van weleer. Muziek maken is voor
hen als OPIUM. Verslavend dus.
Toneel:
'Polydimethylsiloxaan'
Lot en Mark stonden voor het eerst samen op de planken op het Leids Dialogenfes val. Het samenspel is zo goed
bevallen dat ze het stuk 'Polydimethylsiloxane' vanmiddag weer spelen. Het stuk gaat over twee oude bekenden die
elkaar spij g genoeg weer ontmoeten. De situa e zorgt voor angst, woede, verdriet en trots. Hoe het uitpakt, is voor
beiden een vraagteken.
Muziektheater:
'Liedjes over Liefde'
Lisanne zingt mooie muziektheaterliedjes en popsongballads voor in het theater. Verschillende genres, zoals
country-, theater-, pop- en soulmuziek. Het verhaal wordt via zang verteld.
Film:
'Leugenland'
Charlo e komt tot de ontdekking dat de smoezen die ze bedenkt om onder verplich ngen uit te komen,
verstrekkende gevolgen hebben. 'Home Made Produc ons' is een groep van vier amateurﬁlmers die deze ﬁlm tot
stand brachten.
Muziek:
'Popkoor Heart & Soul'
Het Leiderdorpse popkoor zingt nummers uit de pop- en soulgeschiedenis, zoals 'Hit the road jack' en 'Proud Mary'.
Maar ook hedendaagse muziek wordt gezongen, zoals 'Empire State of Mind', 'Firework' en 'Viva la Vida'. Met
Ballads als 'May it Be' en uptempo nummers als 'Let me Entertain You' en 'Waka Waka' en zelfs uitstapjes naar
Afrikaans repertoire.

