zondag 8 april 2018

een hele
vermakelijke
middag in
de leidse
binnenstad!

www.verhalenvandestad.nl

Welkom
Met Verhalen van de stad wil ProKwadraat de verhalen van toen weer tot leven
brengen. Wij wensen u een genoeglijke middag. De scènes die vanmiddag gespeeld worden zijn geinspireerd op historische foto’s die op die plek zij gemaakt!

locatietheater
Figureren op de burcht

Leidse welsprekendheid

tOELJEE!

naaiwerk

Copyright UBL

Aan het eind van de 19e eeuw verhuurt het Heilige Geest-weeshuis
ruimtes om financieel rond te komen. Ook het naai-atelier van mej.
Lindner, in de meisjesvleugel van
het weeshuis, blijft niet gespaard.
Locatie: Weeshuis,
Hooglandse Kerkgracht

In 1974 zijn er op de Leidse Burcht
opnames voor de grootse Tv-serie
“Dynastie der kleine luyden”. Onder
regie van Willy van Hemert figureert
een groot aantal Leidse inwoners
in een opname van dit historische
drama.
We zijn getuige van de repetities voor
de opnames. Willy en zijn productieassistent Gemma hebben hun handen
vol. De echte acteurs zijn er nog niet
dus zijn er nog meer rollen te spelen.
Locatie: Burcht

In 1833 wordt in Leiden de
Rederijkerskamer voor Uiterlijke
Welsprekendheid opgericht. De
vrienden Nicolaas Beets en Johannes
Kneppelhout zijn medeoprichter van
deze “romantische club”.
Nu, jaren later, komen Beets en
Kneppelhout elkaar weer tegen en
op welsprekende wijze gaan zij na
welke sporen zij in Leiden hebben
achtergelaten. Nicolaas Beets schreef
het bekende Camera Obscura.
Johannes Kneppelhout gaf onder zijn
pseudoniem “Klikspaan” inkijkjes in
het Leidse studentenleven.
Locatie: Voor Openbare bibliotheek,
Nieuwstraat

Overdag zijn zij respectabele
Leidse notabelen. ’s Avonds geven
ze zich over aan … het kegelen.
Kom naar de demonstratiemiddag van de Leidse
kegelclub Toeljee (opgericht in 1888), waar alle
soorten weddenschappen zijn
toegestaan.
Locatie: Hooglandse Kerkgracht

SPEELTIJDEN SCÈNES
13.00; 13.30; 14.00; 15.00; 15.30 en 16.00 uur.

colofon
Verhalen van de stad wordt georganiseerd door ProKwadraat-Groepswijzer.
nl en mede mogelijk gemaakt door Fonds 1818, Winkeliersvereniging
Haarlemmerstraat, gemeente Leiden, stichting CTV Zuid-Holland. Dank aan alle
acteurs, orgeldraaiers, dichters, gidsen, schippers en boekhandels.

Plattegrond anno 1874
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start rondvaart

Naaiwerk

tOELJEE!
Locatietheater
Start stadswandelingen
(Grandcafé de Burcht)
en rondvaart (Apothekersdijk), Dichters

Figureren op de burcht

Leidse welsprekendheid

Draaiorgels
Activiteiten
boekhandels
OPENBARING Leiden
Oldtimers

dichters

start stadswandelingen

thematische stadswandelingen
De stadsgidsen van Groepswijzer.nl laten
zich niet onbetuigd. Voor u zijn een aantal
thematische stadswandelingen langs de route
samengesteld met de volgende thema’s:
14.00 uur Rembrandtwandeling
14.00 uur Kelderwandeling met Jeroen Windmeijer
15.00 uur Verhalen van de Breestraat
16.00 uur Kelderwandeling met Jeroen
Windmeijer
Startlocatie: Tuinzaal Grandcafé de Burcht
Reserveer tijdig via www.verhalenvandestad.nl
of als er nog plaats is op de dag zelf.

dichters
Op de locaties van
het locatietheater
zullen onder andere
Han Ruijgrok en
Wouter Ydema op
Leiden geinspireerde
gedichten
voordragen.
Tijd: 14.00 tot 16.00
uur.

OPENBARING LEIDEN
De Leidse binnenstad telt een groot aantal
muurgedichten en kunstwerken in de openbare
ruimte. ProKwadraat nam ondersteund door de
gemeente Leiden het initiatief deze kunstwerken
te voorzien van een audio of videofragement dat
de kunstwerken een nieuwe lading meegeven.
De kunstwerken zijn aan elkaar verbonden
via de stadswandeling
OPENBARING Leiden. Deze
is te koop bij de VVV of te
downloaden via deze qr-code.
Op de kaart zijn een aantal
locaties aangegeven met een
groene punt.

vaartocht
Verhalen vanaf het
water tijdens een
bijzondere rondvaart
waarbij met foto’s de
oorspronkelijke tegen
de huidige situatie
wordt afgezet.
Tijd: 14.00 uur.
Reserveer via www.
verhalenvandestad.nl

Leidse Draaiorgeldag
In de schitterend heringerichte
Haarlemmerstraat staan een keur
aan Leidse draaiorgels opgesteld.
Het Bloemenmeisje, de Blauwe
Pilaar, de Drie Accordeons,
Sensation en de Amazone zijn
onder andere van de partij.
Voor deze gelegenheid worden
nostaligische boeken gedraaid.
Tijd: 13.00 tot 16.00 uur

Boekenboulevard
De Breestraat is onmiskenbaar
de Boekenboulevard van Leiden.
middag zijn er diverse activiteiten
in de verschillende boekhandels,
zoals om 13.00 uur in Kooyker:
de introductie van het nieuwe
boek van Jeroen Windmeijer ‘het
Pilgrim Fathers complot’.

Oldtimers+westfries
Op het Hooglandsekerkplein
zijn diverse oldtimers te
zien waaronder een aantal
automobielen van de leden van
de Traction Avant club. Het orgel
de Westfries verzorgt de muzikale
ondersteuning.
Locatie: Hooglandsekerkplein
Tijd: 13.00 tot 16.00 uur

nog meer leuke evenementen
22 april 2018 – LeidenWalk
5, 10, 20 of 30 km wandelen in Leiden en
omgeving
22 april 2018- Lentebierwandeling Leiden
Proef zes lentebieren met hapje in zes verschillende cafés
18, 19 en 20 mei 2018 –Schemerstad
Rondavaart langs vijf stukken locatietheater
in schemerachtig Leiden.
10 juni 2018 - Zomerbiervaart
Proef zes verschillende zomerbieren tijdens
een vaartocht.
26 augustus 2018 - BIGGG! smallbandfestival Verfijnde wereldse muziek op verfijnde iek op diverse locaties in de Pieterswijk.
www.prokwadraat-groepswijzer.nl

Meer info: www.verhalenvandestad.nl
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