
doet hele dag 
- 

aan cultuur 
(Vnm onze verslaggever) 

HAARLEM, 20 maart - Om di 
leerlingen van het Triniteitslyceum ii 
Haarlem uit de sleur van het dageluk 
schoolleven te halen en hen wat meel 
met het culturele leven te confronte 
ren, organiseert een ,,Kultuur-Kom 
missie" uit de oudere leerlingen hedei 
een ,,Kultilrele dag". De bedoeling is 
dat de Haarlemse lyceïsten kunstzinnii 
creatief bezig zijn. ,,Er wordt," aldu 
een van de leden van de Kultuur Kom 
missie, ,,op school veel te weinig ge 
daan aan cultuur en creativiteit o] 
het culturele vlak." 

Om half tien vanmorgen gaat he 
culturele festijn van start in alle 10 
kalen van de school. Vier acteurs val 
de toneelgroep Centrum, de directeu 
van die toneelgroep Egbert van Pari 
don, en de directeur van de Haarlem 
se Schbuwburg Peter Lohr gaan me 
groepjes leerlingen improviserend to 
neelspelen. 

Ide van Heiningen, een leerling var 
pantomime-kunstenaar Rob van Rijn 
geeft onderricht in expressie, mimr 
en beweging aan groepjes van ter 
hoogste 40 leerlingen. Op muzikaa 
gebied komt er een soort kitsch-con. 
servatorium waarbi.j op alles wat daar- 
voor dienen kan muziek kan worder 
gemaakt en onder leiding van Heler 
Ie Clerq kunnen voorts beat- en soul. 
songs worden beoefend. Andere on- 
derdelen van het dagprogramma: dis. 
cussies over politiek in een soort po- 
litiek café, tentoonstellingen en eer 
repetitie van het schoolorkest. 

Het avondprogramma wordt ge- 
bracht onder de benaming Swinging 
Poëtic Blubbery en zal vooral muzi- 
kaal zijn. De lyceïsten kunnen kijker 
en luisteren naar het New Acousti< 
Swing Duo, dat gevormd wordt dool 
de drummer Han Bennink en de saxo- 
fonist Willem Breuker, naar Johnn~  
the Selfkicker en  naar de ritmesectie 
van the Ekseptions, geleid door Rik 
van der Linden. Ter gelegenheid var 
de culturele schooldag, die nieuw vooi 
Haarlem en mogelijk nieuw voor hee 
het land wordt genoemd, verschijn 
een extra editie van de schoolkranl 
Tee-El vol achtergrondinformatie ovei 
de bedoeling van de dag en de me- 
dewerkers daaraan. 


