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19.30 - 00.00 uur 

Er rijden vier speciale Hop-on Hop-off Kunst tot de Nacht-bussen van 
en naar het Canadaplein. Die je gratis naar vele locaties brengen. Het 
reisbureau op het Canadaplein biedt alle informatie.
Hop-on en ervaar een bijzondere reis, een mini-theater, een experiment 
in het donker of een vervreemdend feest in de bus.
Stap in en laat je verrassen!
 
Overal op en af stappen • Bijzondere reis • Station • 15 minuten •
Centraalpunt Canadaplein • Spot On • Alkmaarse kunstenaars 
verzorgen een verrassende busprogrammering • Gratis
Kijk voor de routes achterin de folder!

Reisbureau & Hop-on Hop-off Spot On 
Kunst tot de Nacht staat dit jaar in het licht! Tijdens deze nacht ontdek 
jij de Culturele Hotspots, mooie expo’s, unieke optredens op meer dan 25 
locaties in Alkmaar! Stippel je eigen route uit, neem een Hop-on Hop-off 
bus, zoek jouw parels en wees een nachtbraker! 

www.facebook.com/kunsttotdenacht
twitter.com/ktdn8

www.kunsttotdenacht.nl
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Canadaplein 

Dynamische structuur  

Dynamische structuur 23217 is bewegingstheater ontstaan uit een 
samenwerking tussen beeldend kunstenaar Willem van Weeghel 
en danseres Angela Vriend. Het is een veranderend lichtobject, 
bewogen door zestien dansers. De veranderende structuren die
ontstaan bewegen zich in de overgangsgebieden tussen chaos en orde, 
tussen grilligheid en wetmatigheid, tussen veranderlijkheid en rust. 
Als een verzoening van tegenpolen. 
De voor dit stuk geschreven muziek 
is gecomponeerd door David van 
Weeghel. Speciaal voor Kunst tot 
de Nacht wordt een korte preview 
uitgevoerd met drie dansers.

Canadaplein 
21.30 uur • 22.15 uur • 23.00 uur



Metal Art

Mireille Ponsioen & Joeri Dijkman vormen samen het kloppend hart 
van edel-smederij Metal Art. In het centrum van Alkmaar maken zij 
bijzondere sieraden. Deze avond kun je binnen lopen voor een workshop 
stempel sieraden maken. Sla je tekst in een zilveren ring, hanger of 
armband d.m.v. slagletters (v.a. 10 euro)

Route 1 - 19
www.facebook.com/
stadskantine alkmaar

Noorderkade 1027, Overstad 
19.00 - 00.00 uur

B

Galerie Kruithuisje

Glasgalerie Loes Reek

Het Kruithuisje, een historische plek op de verdedigingswallen van
Alkmaar. Met verhalen over wat er gebeurt wanneer mensen muren 
bouwen, over het zoeken naar het licht en de wording van een 
kunstenaar. Meesterverteller Walter Roozendaal brengt zijn verhalen 
in het licht van lichtkunstenaar Arno Rollenberg.

GLASOBJECTEN 
Tentoonstelling met glasobjecten van diverse kunstenaars. Er kunnen 
objecten in opdracht en op maat gemaakt worden. Het geheel wordt 
muzikaal omlijst door Live muziek. En ook voor een hapje en een glaasje 
wijn moet u vanavond even in t’kleine straatje bij Loes Reek zijn.
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Route 2 - 24 

www.metalart.nl

Laat 81
20.00 - 23.00 uur 

Stadskantine Alkmaar 

CRUISING IN THE NIGHT & DE ANDERE WAARHEID 
Deze zomer nog niet ge-eiland hopt? Herkansing Cruising in the Night. 
De andere Waarheid is dat de 9/11 aanslagen niet werden uitgevoerd 
met passagiersvliegtuigen. Neem een handleiding mee en laat u door de 
expositie leiden. Uiteraard met een muzikale omlijsting! 

B

www.kruithuisje.nl 
Clarissenbolwerk 1
21.00 - 00.00 uur

Route 2 - 22

www.loesreek.nl

Schoutenstraat 10 
20.00 - 00.00 uur



Grafisch Atelier 
Alkmaar

Stedelijk Museum Alkmaar

Kinderboekenmaker Henriette Boerendans leest vanavond voor uit haar 
boeken. Het thema is nachtdieren; wat doet het spookdiertje ’s nachts 
en waarom graaft het aardvarken zijn hol zes meter onder de grond? Van 
20:00 uur tot 21:00 uur worden de kleintjes voorgelezen, daarna kunnen 
volwassenen aansluiten. In het Grafisch Atelier Alkmaar is een expositie 
te zien van haar houtsneden. (www.boerendans.com)
Light surprise
Van 20:00 tot 21:00, voorlezen voor de jeugd 
Van 22:00 tot 23:00 voor iedereen

In het museumcafé van Stedelijk Museum Alkmaar treedt de hele avond 
Acoustic Mix op. Een mix van twee eigenzinnige gitaristen. Een mix van 
semi-akoestische gitaren, banjo, bassdrum, mondharmonica en zang. 
Een mix van Pop, Rock, Reggae, Blues, Spaans en Country. Een mix 
uit de jaren ‘60 t/m ‘90. Kortom: Acoustic Mix laat de muzikale tijden 
herleven.

www.stedelijkmuseumalkmaar.nl
Canadaplein 1 

www.grafischatelieralkmaar.nl 
Doelenstraat 23 
20.00 - 23.00 uur

19:00 - 23:30 uur

B

B

Kunstuitleen 
Alkmaar 

Dansstudio Dentro

ANIMATIE EN KORTE FILMS 
Een doorlopende voorstelling van zeven korte films, in lengte variërend.t 
Geniet van de dansende rookpluimen op muziek van Sjamsoedin, een 
atypische videoclip bij Anouks ‘really wanna little something’ of een 
muziekvideo voor ‘Nobody Beats the Drum’. Maar ook van een speels 
uitgewerkt drama over het contrast tussen frietkot en bordeel. 
GROETEN UIT - tentoonstelling 
‘Groeten uit’ toont herinneringen aan reizen van een zestal kunstenaars. 
Stoffelijk en onstoffelijk. Herkenbaar en verbeeldend.

KUNST TOT DE NACHT BIJ DANSSTUDIO DENTRO
Ook dit jaar kun je bij Dansstudio Dentro weer van een bijzonder 
theaterprogramma genieten tijdens de opening van het culturele seizoen 
in Alkmaar. De hele avond zijn er diverse en verrassende optredens van 
dansers en zangers te zien en te horen. Dentro blijkt een kweekvijver en 
een podium te zijn voor creatief talent in verschillende disciplines. 
Deze avond kan iedereen van ze 
genieten!

 

B

D

Route 1 - 10 

www.kunstuitleenalkmaar.nl

Bergerweg 1 
20.00 - 23.30 uur doorlopend

Route 1 - 17

www.dansstudiodentro.nl

Kwakelkade 21, Overstad
20.30 - 00.00 uur



Dansstudio Flex

De GAS!Fabriek 

Dansers van Dansstudio Flex dansen een fragment van de voorstelling 
‘New Adventures’ van Scapino Ballet Rotterdam, te zien op donderdag 
21 september in TAQA Theater De Vest. 

Bekijk tijdens Kunst tot de Nacht het resultaat van twee intensieve 
workshops! 
Dat kan om 20.15 uur, 21.00 uur, 21.45 uur, 22.30 uur en 23.15 uur. 

Dit jaar doet de GAS!Fabriek voor de derde keer mee met Kunst tot de 
Nacht! Dit jaar voorzien van een goed uitgeruste keuken, aangesloten 
op alle NUTSvoorzieningen en voor een gedeelte ingevuld met vaste 
kantoorruimtes. Kom dus kijken naar Kunst, genieten van een bijzonder 
hapje met drankje, volg een workshop en ervaar deze mooie locatie in al 
haar pracht!
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Bergerweg 1 

Archeologisch Centrum Alkmaar

NACHTSCHADE
Life projectie en minimale belichting ondersteunen de dansvoorstelling 
Nachtschade. Op de grens van fictie en realiteit ontstaat een droomw-
ereld waarin twee mensen een groot verlies herbeleven en proberen te 
verwerken. Herinnering en werkelijkheid blijven steeds weer botsen.
Optredens van 10 minuten om: 20.30, 21.00, 21.30 en 22.00 uur.
BEWEEG MEE 
Luister en beweeg mee op de muziek van DJ Wicher Elzinga. 
Optredens om het half uur vanaf 20.15 uur.

ALKMAARSE BODEMSCHATTEN De vakgroep archeologie laat u prachtige 
voorwerpen zien die de Alkmaarse bodem heeft prijsgegeven. Verbaas u over 
de verschillende objecten en hun kleurige decoraties en laat u meenemen naar 
vroeger tijden. 20.00 - 23.30 uur. 
SILHOUET-PRET In de 18e en 19e eeuw was het maken van silhouetportret-
ten bijzonder populair. Ook vooraanstaande Alkmaarse families legden zo hun 
beeltenis vast voor het nageslacht. Dat dit een waar staaltje papierknipkunst is, 
laat Madame Silhouette vanavond zien. Laat je door haar portretteren en krijg je 
beeltenis mee naar huis. Of probeer het zelf! 20.30 - 23.45 uur
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Route 1 - 12

www.gasfabriek.com

Helderseweg 28
20.00 - 00.00 uur

Route 2 - 21

www.dansstudioflex.nl

Koorstraat 31
20.00 - 23.30 uur

Route 1 - 11
Bergerweg 1
20.30 - 00.00 uur

Route 1 - 9

www.alkmaar.nl

Bergerweg 1
20.00 - 00.00 uur



Filmhuis Alkmaar 

Filmhuis Alkmaar vertoont om 20.00 en 22.00 de schitterende pre-
mierefilm Maudie. Sally Hawkins (Blue Jasmine) en Ethan Hawke (Boy-
hood) schitteren in dit ontroerende drama van regisseur Aisling Walsh. 
De film volgt het indrukwekkende levensverhaal van Maud Lewis en 
haar verrassende ontwikkeling tot bekende volksschilder. Programmeur 
Kim Beaumont zal de film voorzien van een introductie en het program-
ma van het nieuwe filmseizoen bij Filmhuis Alkmaar toelichten. 

Daarnaast een indrukwekkende expositie van filmische projecties in de 
foyer door Martijn Dorrestijn, Hein van Putten en anderen.

Tot slot zal illustrator Hans Klaver, bekend van o.a. de strip Schwantz, 
de hele avond aanwezig zijn om live bekende scenes, filmposters en 
karakteristieke filmkoppen te tekenen op een groot videoscherm. 

F Bibliotheek 
Kennemerwaard - 
Centrum 

Boekhandel Feijn 

BIEB & BLUES
Knetterende gitaren en een afgeladen Leescafé: de bibliotheek stond 
vorig jaar op zijn kop en dat herhalen we dit jaar gewoon weer. De 
geoliede Rits Rats muziekmachine brengt hits uit de 60-er, 70-er, 80-er 
en, vooruit dan maar, ook 90-er jaren met stijl, humor en bravoure ten 
gehore. Ondertussen geven bibliotheekmedewerkers demonstraties 
robotica op het Canadaplein. We maken er een feest van en nodigen 
iedereen uit voor een afzakkertje en heel veel gezelligheid. 

LOCAL HEROES 
Tijdens deze muzikale en literaire avond ontvangen wij getalenteerde 
lokale auteurs en muzikanten en gaan wij samen de diepte in. We be-
spreken op creatieve wijze de drijfveren van het schrijverschap, de muze 
van de compositie, de extase van de perfecte ‘hook’, de spanning van 
het debuut en de eerste gillende fan. In de boksring van de boekhandel 
leggen auteurs elkaar het vuur aan de schenen en dagen muzikanten 
elkaar uit. Dit alles wordt kundig gemodereerd door het team van Feijn.
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www.bibliotheekkennemerwaard.nl
Gasthuisstraat 2 
20.00 - 00.00 uur

Route 1 - 13

www.filmhuisalkmaar.nl

Pettermerstraat 3
19.00 - 00.00 uur

Route 2 - 25

www.feijn.nl

Laat 47
20.00 - 00.00 uur



Podium Victorie 

Stadsstrand de Kade

Speciaal voor de eerste Kunst Tot De Nacht in het mooie nieuwe pand van Victo-
rie, halen wij Michelle David & The Gospel Sessions naar onze grote zaal. 
The Gospel Sessions strippen gospel van alle franje en leggen de essentie van 
soul bloot. Volume 2 is muzikaal rijker en nog meer de plaat van Michelle David 
geworden. Met meer percussie, strijkers en een orgel zijn ze een ware beleving 
- die je kan optillen, kan inslaan, maar bovenal in vervoering brengt. 
- die je roert en in vervoering brengt. 
Deur open: 20.00 uur - Aanvang 20.45 uur 

LICHT MET EEN MAGISCH STRANDTINTJE 
De focus wordt gelegd op wind en licht en hoe de aangedreven wind 
het licht aanstuurt. Onder zwoele verlichting op een gezellig ingericht 
podium stappen verschillende artiesten tussen 19.00 en 23.00 uur uit de 
schaduwen. 
18.00 Vuurpaard
19.00 The Fiscus
20.30 Demi Knight
22.00 Herr Alt

www.artiance.nl 
Canadaplein 3  
19.45 - 23.00 uur
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Artiance, Centrum 
voor de Kunsten 

Karavaan

EN ROUTE!
Acteurs/dansers/performers/ muzikanten van Artiance en partners 
nemen je mee door het gebouw van donker naar licht naar donker… een 
rondleiding, een route… laat je verrassen!
De route start om de 20 minuten 

REDERIJ KARAVAAN
Theatrale heen-en-weervaart door de Alkmaarse grachten
Stap aan boord bij Karavaan en laat je verrassen. Drankje in de hand en 
instappen maar! Praktisch: Doorlopend (gratis) op te stappen tussen 
20.00 en 23.00 uur. Op- en uitstapplek: Karavaan, Luttik Oudorp 114 
(t/o het Huis met de Kogel). Hier kom je van 20.00 tot 00.00 uur ook 
voor livemuziek, een borrel&hapje 
en meer Karavaan!
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Route 1 - 14

www.podiumvictorie.nl

Pettemerstraat 5
20.00 - 00.00 uur

Route 1 - 18

www.stadsstranddekade.com

Noorderkade, Overstad
18.00 - 00.00 uur

Route 2 - 23 

www.karavaan.nl

Luttik Oudorp 114
20.00 - 00.00 uur



Theatergezelschap 
Unieke Zaken

Grand Café Koekenbier

Unieke Zaken speelt theater in de vrachtwagen: Naar De Maan is een ruimtereis 
vol schaalmodellen, geluidsfragmenten, reclamebeelden en ooggetuigen op een 
speelvlak van nog geen twee bij twee meter (gratis kaartjes verkrijgbaar aan de 
bar). De Alkmaarse Dress Up Dolls spelen daarna de sterren van de hemel met 
frisse, verrassende rock in de theaterzaal. Tussendoor kun je even landen aan 
de bar in de foyer voor een drankje en snacks.  
20.15 - 21.00 + 21.30 - 22.15 uur  Unieke Zaken speelt BUZZ IV - Naar De Maan
22.15 - 23.45 uur   Dress Up Dolls speelt eigenzinnige rock 
Let op: de theatervrachtwagen heeft plek voor 25 volwassenen, dus kom op tijd en haal je gratis kaartje bij de bar. 

Koekenbier ontluikend de nacht in
Kunst wordt samen gebrouwen! 
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TAQA Theater De Vest 

VERRASSENDE PREVIEWS IN DIVERSE ZALEN
Benedenfoyer:  (presentatie: Nina de la Croix):

Podium 1 20.00 en 21.35 uur Luzazul (15 min) • 20.30 en 22.10 uur Five
Great Guitars (15 min) • 20.55 en 23.00 uur Joris Linssen & Caramba
(15 min)

Podium 2 20.15 en 21.50 uur Tania Kross (15 min) • 20.50 en 22.30 uur
Aria’s uit Hamlet - Opera2Day (5 min) • 21.15 en 22.40 uur Elke
Vierveijzer zingt Maarten van Roozendaal

Plein Zaal Presentatie: Rayen Panday. Vrij toegang op vertoon van 
toegangskaart, te verkrijgen vanaf vrijdag 8 september 12.00 uur bij 
de kassa). Max. 2 kaarten per persoon • 20.00 en 21.30 uur Esther 
Groenenberg / Mondoleone (½ uur) • 20.45 en 22.15 uur Kees van 
Amstel en Mylène / le Roux (½ uur) 

Doorlopend Verpleger van de Geest - unieke theaterbeleving voor 
1 persoon • Vers van De Vest • Informatiemarkt en spectaculaire 
aanbiedingen • Stille Fanfare

T

www.taqatheaterdevest.nl 
Canadaplein 2
20.00 - 00.00 uur

Route 1 - 16 

www.uniekezaken.nl

Pettermerstraat 37, Overstad
20.00 - 00.00 uur

Route 2 - 28 

www.grandcafekoekenbier.nl

Kennermerstraatweg 16
21.00 - 00.00 uur 



Hal 25

Nieuwe Warenhuis 

HOTEL 25
Tijdens Kunst tot de Nacht opent HAL 25 voor de tweede maal, 25-uur lang 
haar HOTEL deuren. Het hotel is uitgeroepen tot Babylonische staat en wordt 
gerund door vluchtelingen. Je wordt verwelkomd door de Perzische hoteldirec-
teur, binnen zie je buitenlands personeel heen en weer schieten, je kunt jezelf 
niet verstaanbaar maken, al je zintuigen slaan op hol en je gaat op zoek naar 
verLICHTING en begrip. Aangevuld met muziek, theater, kunst, film, eten, drink-
en en alle hotelgasten wordt het weer één groot spektakel. De dag wordt van 
00.00 tot 03.00 in de HAL afgesloten met de ‘Kunst tot de Nacht Afterparty’! 

HET URBAN HOTSPOT 
HNW Alkmaar is de co-working standaard van nu. Maak tijdens KTDN 
kennis met onze te gekke ondernemers! Kom een kijkje nemen in de 
Urban Hot Spot van Alkmaar. Waar sporten, muziek, theater en samen-
werken centraal staat. Kom skaten, basketballen, ping pongen, geniet 
van de unieke sfeer & denk samen met ons mee over de toekomst van 
Alkmaar of speel een potje Fifa 17 op ons grote scherm! Het theater 
wordt verzorgd door onze in house 
theatermakers Oberon+! 

O
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Wijkboerderij 
Alkmaar

VERLICHTE SFEREN OP DE BOERDERIJ!  
Workshop op de Klanken van Kizomba - Bachata door Rogerio van 
dansschool Kizomba Paixão! Kizomba betekent letterlijk feestje! Allicht 
bewegen! Verlichting in de stal met Toneelgroep Monter! Korte sketches 
van Ted en Arlette. Glow in the Dark van Maria del Carmen Peruvian-
painter, zal je doen oplichten. Maria is een veelzijdig talent met haar 
levendige fantasie! Bestaat licht uit kleuren? Kaarsen-lampjes of draden 
gespannen in prachtige vormen geven een indrukwekkend lichtbeeld!

20.30 - 21.30 workshop Kizomba en Bachata. 
20.15 - 21.15 - 22.15 - 23.15 optreden Toneelgroep Monter in de stal.
21.30 - 23.30 doorlopend Paint your Body Glow in the Dark

 

 

 

Foto wijkboerderij alkmaar  

2017  

Kunst tot de Nacht 
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Route 1 - 15

www.hal25.nl

Pettemerstraat 15, Overstad
Vrij 12.00 uur - zat 13.00 uur

Route 1 - 20

www.hnwalkmaar.nl

Noorderkade 1027
20.00 - 00.00 uur

Route 2 - 26

www.wijkboerderijalkmaar.nl Vondelstraat 31
20.00 - 00.00 uur



AFTERPARTY 15e editie 
Kunst tot Diep in de Nacht
Afterparty in het HOTEL! 
Zin om na te praten, te swingen, je inspiratie te delen? 
Live Muziek • goed gesprek • DJ • hapje • nazit

www.facebook.com/kunsttotdenacht
twitter.com/ktdn8

www.kunsttotdenacht.nl

Koel 310

Spot On KOEL310 is dé plek in Alkmaar waar cultuur in de breedste zin 
van het woord centraal staat.

EXPO LANDSAAT
Woorden schieten te kort ten opzichte van beelden. Hans Landsaat 
schildert landschappen. “Als ik stil sta bij de onmetelijkheid van het 
heelal, duister en koud, zowel vol als leeg en besef dat onze kleine 
planeet zich daar kleurrijk in wentelt, dan leidt dit bij mij tot een 
nieuwsgierige liefde voor de aarde.” Hierdoor stelt zijn werk vragen, 
wat zorgt voor gedachten, gedachten over hetgeen ons omringt.

LIVE BEATGUM
Onder de lampen van John Hollenberg speelt de band Beatgum. Na 
maanden van schrijven, componeren en experimenteren is de band klaar 
voor de Try-out in Koel 310. De vrijheid van Bowie kan je erin ruiken… 

Expo doorlopend 
Beatgum 21.00 en 23.00 uur 

O

Route 2 - 27

www.koel310.nl / www.beatgum.com

Koelmalaan 310 
20.30 - 00.00 uur

Route 1 - 15
Hal 25 - Pettermerstraat 15 
00.00 - 03.00 uur

Voor het totale programma en laatste nieuws: 



TE BEREIKEN PER VOET
1. Artiance - Centrum voor de kunsten
2. Bibliotheek Kennemerwaard
3. Stedelijk Museum
4. Theater De Vest
5. Grafisch Atelier Alkmaar
6. Stichting Kruithuisje

Route 1
7. Regionaal Archief
8. Archeologisch Centrum  
9. Kunstuitleen Alkmaar
10. Bergerweg 1
11. Station opstapplek 
12. GasFabriek!  
13. FILMHUIS Alkmaar
14. Podium Victorie
15. HAL25
16. Unieke zaken
17. Dansstudio Dentro
18. Stadsstrand Alkmaar   
19. Stadskantine Alkmaar   
20. Het Nieuwe Warenhuis  

BUSROUTES

Route 2 
21. Dansstudio Flex
22. Glasgalerie
23. Karavaan
24. Metal Art 
25. Boekhandel Feijn
26. Wijkboerderij
27. Koel310     
28. Grand Café Koekenbier
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Dynamische structuur  (21.30 - 00.00 uur)
Reisbureau & Hop-on Hop-off  (19.30 - 00.00 uur)

Stadskantine Alkmaar (19.00 - 00.00 uur )

Dansstudio Dentro (20.30 - 00.00 uur)

De GAS!Fabriek (20.00 - 00.00 uur)

Filmhuis Alkmaar (19.00 - 00.00 uur)

Bibliotheek Kennemerwaard - Centrum (20.00 - 00.00 uur) 

Podium Victorie (20.00 - 00.00 uur) 

Artiance, Centrum voor de Kunsten (19.45 - 23.00 uur) 

HAL 25 (vrij 12.00 - zat 13.00 uur) 

Boekhandel Feijn (20.00 - 00.00 uur) 

Stadsstrand de Kade (18.00 - 00.00 uur)

Karavaan (20.00 - 00.00 uur) 

Wijkboerderij Alkmaar (20.00 - 00.00 uur) 

Theatergezelschap Unieke Zaken (20.00 - 00.00 uur) 

Nieuwe Warenhuis (20.00 - 00.00 uur) 
Koel 310 (20.30 - 20.00 uur) 

Grand Café Koekenbier (21.00 - 00.00 uur)
Taqa Theater de Vest (20.00 - 00.00 uur)

AFTERPARTY 14e editie (00.00 - 03.00 uur) 

Metal Art (20.00 - 23.00 uur)

Dansstudio FLEX (20.00 - 23.30 uur)

Bergerweg 1 (20.30 - 00.00 uur)
Archeologisch Centrum Alkmaar (20.00 - 23.30 uur)

Galerie Kruithuisje (21.00 - 00.00 uur)
Glasgalerie Loes Reek (20.00 - 00.00 uur)
Grafisch Atelier Alkmaar (20.00 - 00.00 uur)
Kunstuitleen Alkmaar (20.00 - 23.30 uur)
Stedelijk Museum Alkmaar (19.00 - 23.30 uur)

Beeldende Kunst

DANS

ERFGOED
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LITERATUUR
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19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 00.00 01.00 02.00 03.00
BLOKKENSCHEMA



Projectleider: Chaos Producties www.chaosproducties.nl
Een project van Stichting Uit die mede tot stand is gekomen 

door de Gemeente Alkmaar.

www.kunsttotdenacht.nl


