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LETDET{ - De dood, organen en kin'
derspee§oed. ln de expositie 'lnme
outofme' brengt Fleur van den Berg

dit op een vanzetfsprekende en [uch'

tige manier samen. Ze onderzoekt
hiermee gïotere thema's ats ver-

vreemding en innerliik conflict. 'lnme
outofme' wordt zaterdag zr mei om

16.oo uur geopend door Zsuzsanna

Jegesi in Petit Poft/PP44, HeÍenstraat

9. Tijdens de vernissage is een tiide-
tiike opstetling van vooral nieuwe
sculpturen te len. De expositie is tot
en met r4 iuti te bezichtigen.

De innerlijke complexiteit van de

mens is een overkoePelend thema
in'Inme outoftne'. Soms uit zich dit
heel letterlijk in verwijzingen naar
organen, bloed, huid en zintui-
gen. Daaronder schuilt echter een

meer duistere laag, die raakt aan

zaken als menselijk gedrag, daden
en schuld. Haar thema's zijn ruw,
maar de uiwoering is aantreld<elijk
en humorvol. Ze bouwt haar sculP-

turen op uit heerlijkgèsmolten glas

of textiel gedrenkt in vloeibare was,
vaak uitgevoerd in helder-wit en
'diepe roodtinten.
Van den Bergs nieuwe werk is meer
persoonlijk, een verkenning van

haar eigen lichaam en de onver-

{tr

ldidit is één van de werken van Fleur

vsn den Bery Goto: PR).

biddeliike levenscyclus. In andere
werken zetze zichmeer kritisch af
tegen de maatschaPPij, maar altijd
gepaard met geestigheid. Ze zoekt
het verweemdende grensgebied

op tussen verontrusting en humor,
met een hoof<lrol voor het conflict
tussen handelen, denken en het
geweten. Zie www.PP44.net. o

Theatersport in
lmperiumtehater
LEIDEÍ{ - Op vrijdag 27 mei om 20.30
uur (zaal open vanaf 19.30 uur)
speelt Moeders Mooiste weer een

thuiswedstrijd. Ditmaal tegen't
Lelijke Eendje uit Amsterdam.
Het belooft een sPannende avond
te worden, vol zinnenPrikkelen-
de, fantastische en meeslePende
improvisatie. De wedstrijd vindt
plaats in het ImPeriumtheater aan
de Oude Vest 33e (in het steegje
naast de Leidse Schouwburg). Kijk
voor meer info en het reserveten
van kaartje(s) op www.moeders-
mooiste.net. o
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LETDEN - Zaterdag lr iuni organiseert
Leiden Attetiek de ASICS Gouden

5pike, de attetiekwedstriid die ditiaar
toe is aan ziin 4oste editie. Deze Top'
meeting in het Nationaal Baancircuit
van de Attetiekunie staat garant voor

atletiek van internationaal niveau en

dat attes 'om de hoek' in Sportpar! de

Leidse Hout.

Voor de beste atleten van Nederland
past de ASICS Gouden SPike Perfect
in de opbouw naar de wereldkam-
pioenschappen die eind augustus

A[[es wat groeit en
bloeit in polderpark
LETDET{ - Zondag 22 rnei wordt om
14.00 uur een wandeling door
polderpark CronesteYn. Yerza-
melpunt is bezoekerscentrum
het Reigersbos. De lente is bijna
voorbij, de zomer breekt aan, een
maand vroeger dan normaal. Gele
lis en gele plomp bloeien in de

sloot, de eerste libellen verschij-
nen. Grassen bloeien voloP. Tij-
dens de wandeling door het Park
laten lVN-gidsen zien wat in deze
tijd van hetjaar te zien, ruiken en
proeven is. Na afloop kan men de
tentoonstelling over hazen inhet
bezoekerscentrum, midden in het
park, bekijken. o

Dr. Kauffmann
onWangt tintje
LETDET{ - Leidenaar Dr. R.H. KaufË
mann, internist verbonden aan
het HagaZiekenhuis in Den
Haag, is door koningin Beatrix
benoemd tot Ridder in de orde
van Oranje-Nassau. Hij ontring
deze onderscheiding uit handen
van Ingrid Engelshoven, loco-bur-
gemeester van Den Haag, tijdens
zijn afscheid. Kauffmann wordt
geroemd om zijn caPaciteiten als
opleider en vanwege zijn weten-
schappelijke publicaties. Hij pro-
moveerde op een baanbrekend
onderzoek naar bloedvat- en
nierontstekingen. Mede door zijn
inspanningen kon de afdelingvan
het HagaZiekenhuis uitgroeien
tot de grootste hemodialyse-afde-
ling van Nederland. Ook heeft hij
zich als pionier met veel inzet en
kennis van zaken ingezet voor het
onderzoek naar en de bestrijding
van hiv/aids. o

Het koningsnummer, de 7oo mel

in het I(oreaanse Daegu geho'

worden. Degenen die zich daar

nog moeten plaatsen zuilen ir
den een limietPoging doen.
geldt ook voor de junioren die
deze zomer hun EuroPees ke

oenschap hebben. Losvande Pl
ties gaan atleten uiteraard ook
de winst in Leiden. Daarbij zull
af moeten tekenen met sterk
tenlandse concurrentie. Vorig
telde het deelnemersveld mee
20 verschillende nationaliteitt
Nederland heeft recentelijk :

nationaal goed gescoord o
meerkamp met zilveren med
voor Eelco Sintnicolaas (EK

door in Barcelona) en de uit
hout afkomstige Remona Fr:

(EK indoor in Parijs) en goud

Dafue Schippers bij de werelc
pioenschappen voor junioret
meerkampers werken in Leid
verschillende onderdelen aar

vorÍn voor de komende kaml
schappen.

Programma
Met maar liefst 25 onderdelen
een ASICS Gouden Spike eer
gevarieerd en aàntrekkelijk
gïarnma. Er zijn looponder
van 100 tot 3000 meter en de

MusicalW

LETDERDoRP - Vrijdog wos de uitv
Naost h et leren van de tekst oeft

spelen, zingen en somenwerke
groep geen geschikte oefenru'
don goat het helemaol verkee,

zusjes bekeken.Vriidag zo mei

War Ch ild ; wederom i n h et Viss
Leiderdorp, tel. o7t'542t662 e


