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PHILOSTRATE verlaat het podium

ACT I
SCENE I. Athene. Het paleis van
THESEUS.
THESEUS, HIPPOLYTA,
PHILOSTRATE en bedienden
komen op
THESEUS
Lieve, heerlijke Hippolyta, onze
huwelijkstijd gaat snel voorbij;
vier gelukkige dagen voor ons
Nog een maan: maar, o, denk ik,
hoe langzaam
Deze oude maan neemt af! ze
blijft hangen in mijn verlangens,
Zoals een stiefmoeder of een
weduwe
wegkwijnen bij de aanblik van
een jonge man .

Hippolyta, ik heb je het hof
gemaakt met mijn zwaard,
Won uw liefde, met als gevolg uw
verwondingen;
Ik zal met je trouwen in een
andere toonaard,
Met pracht, met triomf en met
zwelgen.
EGEUS, HERMIA, LYSANDER en
DEMETRIUS komen op
Origineel: William Shakespeare
Vertaling: Hoss Wilstra

HIPPOLYTA
Vier dagen zullen snel in de nacht
vallen;
Vier nachten zullen de tijd snel
wegdromen;
En dan de maan, als een zilveren
boog
Nieuw gebogen in de hemel, zal
de nacht aanschouwen
Van onze plechtigheden.
THESEUS
Ga, filosoof,
Wek de Atheense jeugd op tot
vrolijkheid;
Ontwaak de brutale en behendige
geest van vrolijkheid;
Breng melancholie voort naar
begrafenissen;
De bleke metgezel is niet voor
onze pracht.
illustratie: Hoss Wilstra
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Zomer is vooraf voorpret
om met vakantie te gaan
oorden in landen uitzoeken
en dan overeenkomen
met diegene waarmee je gaat
Zomer is van zon genieten
met blote voeten in de zee
Aan een grasdijk picknicken
en voedsel tot je nemen
totdat de maag voldaan is
Zomer is onder de luifel
aan de gevel van je huis
Verhalen maken op de laptop
of creatief iets maken
wat leuk is voor later
Zomer is erop uit gaan
te voet of met de fiets
onderweg foto’s maken
te laten zien waar
je bent geweest
Zomer is wijde polders zien
hoe het graan op het land
groeit en geoogst wordt
goed voor regiobakkers
om broden te bakken
Zomer is een periode
even zonder zorgen
dieren in eigen habitat
rustig in alles opgaan
van dingen om je heen

Cora de Boed
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Flamingo's bu Faunapark Flakkee te Nieuwe-Tonge
Cora de Boed

Zomer
Ver voorbij de struiken
ligt de horizon
omfloerst door roze en rood licht
De schemer doet zijn intrede
na een zinderende zomerse dag
De stilte is reeds voelbaar
De dag is klaar
en mag gaan rusten
in de schoot van het bestaan.
Lucie Polders

illustraitie: Rita van |Loon

Jut en Jul aan de waterkant
wel oud maar nog niet afgedankt
Jut houdt van Jul
en Jul houdt van Jut
zodoende is leeftijd flauwekul
bij elke blik over en weer
smaakt het nog altijd naar meer.
Rita van Loon

foto: Rita van Loon
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Zinnen oplaaiend door minnende zon
Lijf en leden geprikkeld, totaal ontwaakt
Het hart danst van puur jolijt
Zin te zwemmen, fietsen, springen en sjansen
Ik tel mijn zegeningen.
Dorstig ziltig en gulzig tot aan de einder
Intens warm geluk koesterend en strelend
Song Despacto zindert in cadans door het ijle hoofd
Een schattige sms van zoonlief maakt alles compleet
Ik tel mijn zegeningen
Oneindige levensvreugde door brandend gezond lichaam
Ode aan de hemellichamen zo schoon
Geven, ontvangen en delen
Mijn ongeschonden mantra
Ik tel mijn zegeningen

……………………….Bengaals
Vuur…………………………………………

Kristine Wauters

De zomer in je bol,
De zomer in je haren.
De wind in je gezicht
De zon die je verlicht
De zomer op de bomen
en de bloemen in het veld
De warmte die je voelt
Het afwisselende briesje die je huid weer
koelt
De zomer in je haren
De zomer in je bol
De zomer door de jaren
die elk jaar langs komt en weer gaat
Net als andere seizoenen
nemen ze je mee naar een andere tijd en
gevoel
De zomer in je haren
De zomer in je bol
Als je aan de zomer denkt
Kan je overal de zomer voelen

Florens Potter
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Zomer in het hoofd

Zomerzinnen

Het is hoe je zomer in je hoofd
krijgt
je trekt je terug om rust te
vinden
een kloostertuin waar
contemplatie
tussen stenen voor het oprapen
ligt

Het is een vakantie van olijven
zoeken
ik lees het tussen de regels in
brieven
uit een mediterrane stad waar je
rondkuiert
genoegzaam hopt van terras naar
terras
met de handen op de rug

je legt je hoofd op een verweerde
kei
laat het waaien aan zuidenwind
hij verdrijft duistere gedachten
als pluisjes van de paardenbloem
je vangt ze in je hand
dompelt ze onder in koud water
hoe dan het licht zich schikt
van nachtzwart naar
hemelsblauw

Frans Terken 2017

geen waaghalzerij als het
beklimmen
van Mont Ventoux of de Stelvio ik
noem maar
een berg waar sneeuw of wind
steeds spelbreekt
nee dit is een zomer van mag er
zon zijn
een blauwgroene zee die golft en
glinstert tot in nauwe stegen te
zien
en dat er dan op een plein een
bus stopt
die je meeneemt naar het
achterland
waar in kroegen het woord
gevoerd
ja als je dat eenmaal gegeten
hebt
het woord dat je hoort als je
ergens uitstapt
en aanhaakt bij luisteraars
kijkers
naar dichters van het warme vers
je proeft de smaak van olijven
in wat sprekers je serveren
het is hoe je zomer vangt
van de lippen van een lief

Frans Terken 2016
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Midzomernacht 1

Midzomernacht 2

Op de stemmen van stad
en dichters doezel ik langzaam
weg
vanavond heb ik aan zomer
geroken
driekwart maan wrijft de ogen
met zand

Hoor hoe zij haar verzen zegt
een mengeling van hoge en diepe
tonen
klankgevecht tegen eerste slaap
zij aan zij geeft ze poeslief
kopjes

in het zwakke licht geen moeder
die me zorgzaam toedekt
ver weg een koor van vrouwen
in het zwart van de kortste nacht
zij achtervolgen me met roezig
gezoem
dat hinderlijke van muggen
als zuigen zij bloed uit mijn
vermoeide lijf
en ik die weet dat het weer
voorbij is
bij het krieken van de dag
het eerste licht dat alles opblaast

Frans Terken 2018

uit haar spinnen rijst sonoor een
zang
dan tongt ze natte zoenen in het
oor
heft resoluut een voorpoot op en
tikt een begin van sluimeren af
heeft het lijf zich erbij
neergelegd
wil het hoofd de slaap nog niet
vatten
alsof het eerst leegte moet
vinden
stilte die van sterren daalt
een laatste lik
met het raspen van haar tong
haalt ze me ronkend naar
midzomernacht
haar droom die ze in mij verspint

Frans Terken 2018
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Zomer hymne

de Vijgenboom

De midzomernacht
lokt mij als een lome minnaar
naar kamperfoelie geurend
zigzaggend vluchtende hoeven
tussen dicht geboomte
zacht suizende vleugelslag
tjerp tsjirpend zoemen maakt
dit diep duister luisterrijk
alles zingt zinderend
Pan’s zomer hymne

Jij staat
zwart afgetekend
in de zomernacht
zacht
zoete geur
omhult mij
ruisende bladeren fluisteren
takken als warme armen
gladde stam
wordt naakte huid

Branding

Ik tast omhoog
tussen donzig rond blad
je rijpe vrucht valt warm
in de palm van mijn hand
barst dieproze open
sijpelt honingzoet zaad
verleidt lippen
mond
krijgt een eigen leven

Aan de vloedlijn
waar twee werelden
samenkomen
laverend tussen schelp en
scheermes
dans je golvend om mijn enkels
tijd verwaaid als zeeschuim
Wij spelen het spel
eb en vloed
hartslag volgt golfslag
jouw zout op mijn lippen
balancerend op de rand
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Nog zie ik koele twinkeling
in ogen sterren maan

Seraphina Hassels
Foto’s: Seraphina Hassels

Foto: Jan Bruggeman

Foto: Jan Bruggeman

Wij weten allemaal dat er in de Tropen grote vissen rondzwemmen.
Dat is algemeen bekend. Maar wisten jullie dat er in het Haringvliet
ten noorden van Goeree-Overflakkee ook joekels zitten? Heb het
gehoord van een sportvisser.
Hij vertelt dat het voor een gemiddelde Flakkeeënaar thuiskomen
is: Het Haringvliet zien. “Als je via de N59 het eiland oprijdt vanuit
de regio Rotterdam, zie je daar een enorme waterplas liggen. Het
thuis van een kleine populatie vissen. Onder andere karpers in
allerlei formaten, maar met een belangrijk kenmerk: Een oer
uitstraling. Dat zijn vissen die zijn groot gegroeid op deze
rivierdelta. Water wat geteisterd wordt door enorme stromingen,
stormachtige winden, ruige kanten van basalt keien en een bodem
bezaaid met mossels.” Het is een uitdaging voor deze visser. Want,
zo’n mooie vis vangen is geen gemakkelijke opgave. Zeker doordat
er maar een paar karpers in dit water zwemmen… Toch een leuk
weetje!
Cora de Boed
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Lifeless Past
Nederlandse darkwave/postpunk
band die in Den Haag is ontstaan
in 2012.
Dit muzikale project is opgericht
door songwriter/producer Satori.
Nadat hun eerste demo goed werd
ontvangen in de internationale
gothen
darkwave-kringen,
besloot Satori in 2017 dit project
meer vorm te gaan geven. Na een
paar wisselingen in de line-up
werd de band het duo die we
kennen bestaande uit Daniel op
percussie en Satori op gitaar en
zang.
Na 2017 hebben ze verschillende
concerten gegeven. Zowel nationaal als internationaal Ook
stonden ze op vele festivals in
Duitsland,
Slowakije,
Polen,
België en Amerika.
De muziek van Lifeless Past bevat
zowel elementen uit deathrock,
postpunk, darkwave en gothic
rock. Het is sferisch, soms
melancholisch maar tegelijkertijd
ook troostend en dansbaar.
De band bracht in 2019 hun
debuutalbum uit op het Poolse
label
Batcave
Records
in
samenwerking met het Haagse
Blackmetal en Darksynth label
The art of mystification.
Tijdens
de
Covid-lockdown
hebben ze veel nieuw materiaal
geschreven en de band is van plan
dit allemaal eind 2022
uit te
brengen.
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Satori

'KUNST IS ESSENTIEEL'

PODIA

06kunst.nl is een hedendaags
internationaal podium, bij ons
staat kunst centraal. Dat doen we
door middel van een magazine die
we zes keer per jaar uitbrengen.
In dit magazine staan interviews,
essays, illustraties gedichten,
beschouwingen, korte verhalen,
van en door kunstenaars. Over,
beeldende kunst, muziek, poëzie,
fotografie, en alle andere kunst in
welke vorm dan ook.

Tevens
verzorgt
06kunst.nl
regelmatig een live podium. Op
diverse locaties. Momenteel zijn
de vaste locaties

VOLGENDE UITGAVE:
30 SEPTEMBER 2022
THEMA: ZWART
Inzenden uiterlijk
18 september 2022
correspondentieadres:
info@06kunst.nl

URBAN RAW POETRY
De Gheijnstraat 92, Den Haag
iedere tweede zaterdag van de
maand
06KUNSTLIVE
Deja Vu Food & Drinks
Weimarstraat 62, Den Haag
iedere laatste zondag van
maand
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