
Publiek over ‘Zwervelingen’ in TOM  
 

Op 1 juni was het ‘Vrijdag uit de Kunst’ in Vorden met als afsluiter van de dag de voorstelling 

‘Zwervelingen’ in Theater Onder de Molen. Mariet Lems schreef een prachtig poëtisch programma 

naar aanleiding van de schilderijen van Cora Vries. De muzikale omlijsting van Victor Vet, Robert 

Vermeulen en Josée van der Staak sloot naadloos aan op de prachtige taal en de geprojecteerde 

beelden van de schilderijen. Van heinde en verre waren er ‘zwervelingen’ gekomen om deze 

voorstelling in het theater te Linde mee te maken.  

 
vlnr Mariet Lems, Victor Vet, Robert van der Meulen, Josée van der Staak (foto JW Drijver) 

 

TOM wil niets meer toevoegen aan wat er door de gasten geschreven werd in het gastenboek:  

21:20 pauze en ik weet al: hier wil ik meer van horen. (Waddinxveen) // Wat fijn, Josée, om je weer 

eens te horen zingen en te zien optreden, wij genieten met volle teugen. (Waalwijk) // Uit Schelluinen 

naar de Achterhoek gekomen om te genieten van deze voorstelling. Wat een ambiance, wat een 

harmonie: Hoort zegt het voort! We genieten van alles, maar vooral van de prachtige bundel van 

Mariet en Cora. // Geweldig, wat een feest! Zoveel plezier en muzikaliteit, maar ook bezinning, in deze 

hectische, onzekere tijd. Heb enorm genoten. // Wat was dit weer een mooie, intieme avond. Vol 

schoonheid van taal, muziek en uitbeelding. In één woord af! (Barchem) // Een boeiend programma op 

een bijzondere locatie in een prachtige omgeving: wat wil een mens nog meer? (Den Haag) // Zeer 

bijzondere combinatie van muziek, dichtkunst en beelden: zo inspireren wij elkaar. Fantastisch om 

hier met oude en huidige vrienden samen te zijn en ook nog iets te mogen voordragen in deze molen! 

(Den Haag) // Het was absoluut de moeite waard om voor dit programma twee uur te rijden. Het 

programma zat prima in elkaar, het was van begin tot eind genieten. Ik wens de organisatie van TOM 

veel succes met de volgende programma’s in dit theater onder de molen. Bedankt dat we dit mochten 

meemaken. (Lisse)  

Rest te vermelden dat te zijner tijd op de webstek www.tom-vorden.nl een bloemlezing van dit 

optreden te zien zal zijn.  

 


