
reportage Project reist na Castricum door naar Alkmaar

’Onder de sterren’
met een ode aan
dode dichter

Maanfestatie
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Sabrina (I), Marina en Milou voor ’Catchfish’ tijdens inspirerende strandwandeling.
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latie Universum kon inbrengen en 
Milou net bezig was met haar EP 
Onder de sterren. „We zaten alle 
drie in dezelfde energie.”

Voor het uitgewerkte project 
kregen ze uiteindelijk circa 10.000 
subsidie, gegeven door Castricum, 
gemeente Alkmaar en het Alkmaar- 
se Victoriefonds. Onder de sterren 
is een reizend project. Na Castri-

Kunstenaars 
van muzikale 
tour zaten in 

dezelfde energie

Castricum ■ Met de plotselinge 
dood, vorig jaar, van Castricummer 
Howard Krol alias Arthur Lava was 
de in 1988 zo spraakmakende dich- 
tersbeweging De Maximalen in vijf 
jaar tijd drie van zijn belangrijke 
leden kwijtgeraakt. Joost Zwager
man en Frank von der Möhlen 
alias Frank Starik gingen Howard 
voor. Nu klinkt in het dorp zijn 
stem bij een van de stops tijdens de 
bijzondere muzikale audiotour
Onder de sterren. De smartphone 
is onontbeerlijk.

Kunstenaarsduo Marina Pronk 
en Sabrina Tacci brachten het tot 
stand met zangeres en ’multima- 
ker’ Milou Mignon. Dit onder de 
vleugels van Stichting Kist.
Versterken
In haar zelfbedachte term vat Mi
lou allerlei disciplines samen. Ze 
maakt muziek en bedenkt projec
ten waarbij de kunsten - van thea
ter tot pop - elkaar ontmoeten en 
versterken. De drie vrouwen sloe
gen de handen nu voor het eerst 
ineen, maar kenden elkaar als 
kunstmakers.

„De klik was er dus al”, zegt 
Sabrina. „In februari dit jaar hiel
den we tijdens een brainstorm
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cum (tot 31 oktober) gaat het naar 
Alkmaar.

’Een zinnenprikkelende audio
tour’ noemen ze het, en terecht. De 
liefhebber kan dagelijks op elk 
moment gratis, en met platte
grond, Castricum ontdekken op 
acht speciale locaties: Bakkums 
Genoegen, De Oude Keuken, Jo- 
hanna’s Hof, Camping Bakkum, 
Open Atelier Marina & Sabrina, 
Tuin van Kapitein Rommel, Huis 
van Hilde en grafisch atelier Sopit.

Op elke plek staat een grote 
stalen ster, met in de kern een 
afbeelding van ’Marina’s Univer
sum’. En daarin een met de camera 
van je smartphone te scannen 
QR-code. Na de scan ’listen in 
browser’ aantikken, om vervolgens 
enige minuten met koptelefoon of 
oortjes te genieten van een gespro
ken tekst, gevolgd door fraaie en 
prachtig opgenomen liedjes van 
Milou.

Een van de woordkunstenaars 
die te horen zijn, is Howard Krol,

hiervoor met z’n drieën een strand
wandeling, mét anderhalve meter
afstand natuurlijk. Het idee was 
meteen dat we in coronatijd ook
eens cadeautjes wilden uitdelen,
zónder al te hoogdrempelig te 
worden.” Het toeval wilde dat
Sabrina een mooie tarotserie had 
geschilderd, Marina met een serie ___________
keramieken lampen de lichtinstal- die ’Klimaatdich’ter’ v^rdra^T’

Het is zijn laatste gedicht. Harm
Noordhoorn van ’Sopit’ die hem 
goed kende en met hem samen
werkte, vroeg toestemming van
Howards ex-vrouw en dochter. „Ze 
waren allebei enthousiast.” Mari
na: „Howard was ook onze trots.”
Stoeipoes
Howard Krol alias Arthur Lava 
duikt hierna opnieuw op, dan in de 
expositie Stoeipoes & andere karak
ters (20 en 21 november). Het is een 
mix van woordkunst (Howard) en 
drukkunst (Harm). De locatie is 
Harms grafisch atelier Sopit, waar 
’typografiek’ ontstaat, een combi
natie van typografie (tekstvormge- 
ving) en grafiek (kunst op basis van 
technieken met ambachtelijke 
drukpersen, houten biljetletters en 
letterkasten met loden letters).

Sinds 2018 vormden ook Harm 
en Howard een kunstenaarsduo. 
Met ’drukwerkpoëzieperforman- 
ces’ waren ze op het festival Kunst
& Koningsduin en onderdeel van 
de Kunstfietsroute. Hun project 
Stoeipoes & andere karakters is na 
de dood van Howard door Harm 
’in de geest van en met werk van 
Arthur Lava afgerond’. „Doodzon
de dat zijn opzwepende perfor
mances zwijgen.”

Harm verbeeldt menstypes zoals 
de stoeipoes, kroegtijger of feest
varken. „Pjëzie bij de beesten af.” 
Daarbij treffende onliners van 
Howard. Zoals: 'Sloddervos viert 
vaak het feest van iets terugvin
den’.

Onder de sterren mondt op 30 
oktober uit in een dagfestival: 
’Maanfestatie’. Dan treedt 
Milou op, schildert Sabrina ter 
plekke, is er tevens kunst van 
Marina en zijn er 
lichtinstallaties van 
kunstenaarscollectief CAKtwo. 
De route lopen? Ga naar 
onderdesterren.com (daar is de 
plattegrond te downloaden).

'Onder de sterren' heet de verrassende wandeling 
die door Castricum en Bakkum voert. De route is 
een kunstproject van kunstenaarsduo Marina Pronk 
en Sabrina Tacci aangevuld met zangeres Milou 
Mignon.
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Sloddervos, 
en andere 

menstypes bij 
de beesten af
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