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Notûh in de toren; in 288 treden op tijdreis door Den Haag.
Wat:
wanneer:
waar:
entree:

Notûh in de Toren
zaterdag 16 september 2017, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 uur
in de toren van de Grote Kerk
€ 7.50

Zaterdag 16 september kan in de Haagse Toren een artistieke tijdreis worden gemaakt door
de geschiedenis van Den Haag. Leden van Haagse toneelgroepen en muziekverenigingen
tonen in vijf scènes een luchtige interpretatie van Den Haag als stad van hof en politiek, van
democratie en cultuur, als stad met verleden én toekomst.
Vanaf dit voorjaar kunnen bezoekers onder leiding van gidsen de Haagse Toren beklimmen
om na 288 treden beloond te worden met een spectaculair uitzicht over stad en omgeving.
De zaterdag voor Prinsjesdag – een Haagse traditie die in de tijdreis niet ontbreekt – nemen
musici en acteurs de rol van de gidsen over. Onder de titel Notûh in de Toren, maken de
bezoekers in korte musicalachtige acts mee waarvan de Haagse Toren in al die eeuwen
getuige is geweest. Op alle vijf vloeren in de toren wordt verhaald hoe de democratie zich
van de vroege 17e eeuw tot op heden ontwikkelde, met stad en toren als onbetwist
middelpunt. Sommige acts zijn speciaal voor de gelegenheid geschreven en gecomponeerd.
De eerste beklimming/uitvoering begint zaterdag 16 september om 12.00 uur. Daarna wordt
tot 16.00 uur ieder uur de voorstelling herhaald. Bij voldoende belangstelling kan ook op de
halve uren de toren worden bezocht.
Kaarten voor deze unieke beklimming kunnen op de dag zelf worden gekocht in het Nutshuis
aan de Riviervismarkt. Ook kunnen telefonisch kaarten worden besteld bij Ga Den Haag, 070
4451869 toestel 1. De kosten zijn € 7,50 per persoon.
Notûh in de Toren is een initiatief van stichting Haagse Notûh en GA Den Haag. Haagse
Notûh organiseerde 10 jaar lang in juni Ut Haags Notûh Festival rondom de Grote Kerk. Dit
jaar was er geen festival maar koos Haagse Notûh voor kleine muzikale projecten met de
toren van de Grote Kerk als centrale locatie.
Blad 2:

Noot voor de redactie:
Nadere informatie over de concertreeks is te krijgen bij
Ina Westerveen, 06 26374707, westerveen@uthaagsnotuhfestival.nl of
Jan Staallekker, 06 53931788, staallekker@mac.com
over de toren bij
GA Den Haag, Peter Duivesteijn, 06 45404870, info@gadenhaag.nl

