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Start kermisseizoen 2010
In februari starten weer de eerste kermissen van
het nieuwe seizoen. Met carnaval zijn er weer enkele
carnavalskermissen zoals in Valkenswaard, Oosterhout
en Roermond. Ook is er een indoorkermis in Apeldoorn
(13 tot 21 februari) en op 27 februari start de kermis
van Amsterdam Buikslotermeerplein (tot en met 7 maart).

Nieuwe kermis van toen: Breda
Op de website www.kermisvantoen.nl is een begin gemaakt
met het plaatsen van de geschiedenis van de Bredase kermis.
De geschiedenis van de Bredase kermis start op deze website in
1852 met een schilderij van de kermis op de Grote Markt. Een
terrein waar nu na meer dan 150 jaar geen kermis meer gevierd
wordt. Verder in de tijd in 1893 is er een inbeslagname van een
variététheater. In 1946 waren er bijvoorbeeld weer attracties als
een fietscarrousel, zaagselsport en een jeep carrousel te vinden
op de kermis van Breda. Naast Breda worden op
www.kermisvantoen.nl ook de kermisgeschiedenis van Delft,
Den Bosch, Hilvarenbeek, Tilburg, Waalwijk en de befaamde
reis naar Egypte onder de aandacht gebracht. In de komende
maanden zullen naast Breda nog meer plaatsen toegevoegd
gaan worden. De website www.kermisvantoen.nl is een iniatief
van Stichting Kermis-Cultuur Nederland.
Modelbouwshow Goes
Op 20 en 21 februari vindt de modelbouwshow in de
Zeelandhallen Goes plaats. Allerlei vormen van modelbouw zijn
op deze show te vinden zoals modelspoorbanen, modelboten en
meccano. Het thema van dit jaar is houtbouw zoals molens,
poppenhuizen, circus en boten. Bij de modelbouwshow
is altijd één kermismodelbouwer aanwezig met een
miniatuurkermis. Dit jaar is dat Bert van Houten.

Kermis in de regen
In 1958 schreef Joop van den Broek de thriller “kermis in de regen”.
In het verhaal steelt een jongen een auto en verwondt de eigenaar.
Een paar dagen later sterft de eigenaar. Op een jonge vrouw, die
getuige was van het ongeluk, wordt een moord geraamd. De moord
wordt gepland op een regenachtige avond bij een
kermisbezoek……. kermis in de regen. De film is op dvd
verkrijgbaar in de serie “Nederlandse Filmklasiekers”. Deze serie
van oude Nederlandse films wordt uitgegeven door het Nederlandse
Filmmuseum. Voor meer informatie : www.filmmuseum.nl

Tentoonstelling Ton van de Ven
Van 2 februari tot en met 31 augustus vindt in het Anton Pieck
Museum in Hattem een tentoonstelling plaats over het werk
van Ton van de Ven. Ton van de Ven ontwierp attracties als
het Spookslot en de Fata Morgana in de Efteling. Ook was Ton
van de Ven creatief directeur van het pretpark. De expositie
met de naam “Dromen met een Geleende Hand” bestaat uit
ruim zeventig ontwerptekeningen van de attracties die Ton van
de Ven maakte. Website van het museum:
http://www.antonpieckmuseum-hattem.nl/
Deze nieuwsbrief is gemaakt ter promotie van Stichting Kermis-Cultuur en de
activiteiten van deze stichting. Daarnaast zal er aandacht besteedt worden
aan kermisgerelateerde zaken. Heeft u een stukje voor deze nieuwsbrief,
aanvullingen of verbeteringen dan kunt u altijd contact met ons opnemen
via e-mail-adres webmaster@kermisvantoen.eu

