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Programma Festival Schaken en Cultuur 
The Manor Hotel Amsterdam – Hampshire Eden, Linnaeusstraat 89 1093EK,  Amsterdam 

 

Zaterdag 4 juli 14:00  Opening Festival Schaken en Cultuur  

 

Tijdens opening  Dehlia Timman 

Timman is namens D66 gemeenteraadslid in Amsterdam en de dochter van schaker Jan Timman. 

Zij zal een lezing houden over de rol die schaken in haar leven speelt. 

 

Tijdens opening   Poëzie van Mark Boog en Tsead Bruinja 

Als onderdeel van het project “Dichter bij de Schaker” hebben Boog en Bruinja poëtische portretten 

geschreven van respectievelijk Erwin l’Ami en Anish Giri. Tijdens de opening zullen zij deze gedichten 

alsook ander werk lezen. 

 

Tijdens opening  Première Joep Beving’s “NK Schaken Toernooi Tune” 

Joep Beving componeerde de “NK Schaken Toernooi Tune”. De lange versie zal worden gebruikt bij de 

start van de culturele middagsessies, de korte versie zal dagelijks voorafgaand aan de speelronde in de 

speelzaal te horen zijn. Beide versies zullen tijdens de opening hun wereldpremière beleven. 

 

Zondag 5 juli 15:00    Zeus Film “De Schaker Die Ging Mediteren, Portret van Paul vdSterren” 

Voormalig Nederlands Kampioen en oud-wereldtopper Paul van der Sterren heeft zich met de drive van 

de topsporter op meditatie gestort. Over hoe deze tegenstelling in de praktijk uitpakt is door Arnth en 

Reimer van Tuinen een film gemaakt. 

 

Maandag 6 juli 15:00   Poëzie van Maarten Buser en Hans Kloos 

Als onderdeel van het project “Dichter bij de Schaker” hebben Buser en Kloos poëtische portretten 

geschreven van respectievelijk Bianca de Jong-Muhren en Anna-Maja Kazarian. 

 

Dinsdag 7 juli 15:00   Lezing A.L. Snijders 

A.L. Snijders leest dinsdag 7 juli 15:00 een aantal ZKV’s waaronder nieuw werk waarin onder andere zijn 

confrontatie met de leerling Jan Timman een rol zal spelen. 

 

Dinsdag 7 juli 20:00   Toneel van ’t Barre Land 

Op dinsdag 7 juli 20:00 zal ’t Barre Land “Aantekeningen uit het Ondergrondse” van Dostojevski spelen, 

met een introductie door in St. Petersburg geboren ex-Rus Genna Sosonko. 

 

Woensdag 8 juli 15:00 Poëzie van Thomas Möhlmann en Rense Sinkgraven 

Als onderdeel van het project “Dichter bij de Schaker” hebben Möhlmann en Sinkgraven poëtische 

portretten geschreven van respectievelijk Anne Haast en Sipke Ernst. 

 

Donderdag 9 juli  Geen activiteit 
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Vrijdag 10 juli 15:00   Fotografie van Schakers 

Twee studenten van de kunstacademie uit Den Haag, Fabian Fraikin en Liv Liberg, verzorgden acht 

fotografische portretten van deelnemende schakers. Zij presenteren hun werk en geven daarbij 

achtergronden bij hun verschillende manier van werken; fictie vs. documentair. 

 

Vrijdag 10 juli 19:45   Schaak-pop-quiz van Dimitri Reinderman 

Dimitri Reinderman  is de Nederlands Kampioen Schaken 2013 en daarnaast ook fervent popquizzer. Hij 

heeft een schaak-pop-quiz samengesteld, die hij in de bar van het Manor hotel ook zelf zal presenteren. 

 

Zaterdag 11 juli 15:00  Poëzie van Annelie David en Saskia Stehouwer 

Als onderdeel van het project “Dichter bij de Schaker” hebben David en Stehouwer poëtische portretten 

geschreven van respectievelijk Loek van Wely en Robin van Kampen. 

 

Zaterdag 11 juli 20:00 en 21:30  Toneel van Porgy Franssen 

Op zaterdag 11 juli zal Porgy Franssen tweemaal de eenakter SCHAAK opvoeren.  

Dit is een door hem geschreven bewerking van de Schachnovelle van Stefan Zweig.  

 

Zondag 12 juli 14:00  Schrijfster Marian Donner 

Marian Donner is schrijfster en de dochter van Hein Donner. Zij zal op zondag 12 juli om 15:00 op één 

van de favoriete thema’s van haar vader ingaan in de lezing “Kunnen vrouwen schaken?” 

 

 

Expositie   Beeldende Kunst 

Peter de Leeuwe, Ivon Drummen en wijlen Frans Fritchy maken werk dat direct of indirect door schaken 

is geïnspireerd. Zowel in de speelzaal als in vitrines zal dit werk worden getoond. Daarnaast is er het 

bronzen beeld van Carla Rump dat de winnaars van het NK Schaken bij de 1e prijs wordt aangeboden. 

 

Expositie   Kunstuitleen 

Van de kunstuitleen SBK zal het schilderij “Cinema Ouaga” van Papa Adama uit 2006 worden getoond. De 

essentie is dat een geïnteresseerde bezoeker het werk ‘direct’ onder de arm mee naar huis kan nemen. 

 

Meer informatie   Paul Rump 

    Toernooidirecteur NK Schaken 

    Voorzitter Stichting Schaken en Cultuur 

    06-53906031 

    www.nkschaken.nl 

    nkschaken@nkschaken.nl 

 

Het Festival Schaken en Cultuur is mede mogelijk gemaakt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst. 


