Societyfotograaf

IN DE SPOTLIGHT
DOOR SOCIETYFOTOGRAAF FRANS VAN ZIJST

Carice

“Carice, Een portret in woord en beeld”, zo heeft filmredacteur Ab
Zagt het lijvige boekwerk van Carice van Houten, dat in samenwerking
met een actie van het Algemeen Dagblad is verschenen, genoemd.
Hierin gaat Ab op zoek naar de oorsprong van het acteertalent van
Carice. De lezer ziet haar leven in met veel tekst en foto’s voorbij
komen. Veel collega’s en ook haar ouders, komen aan het woord.
Meestal duikt een dergelijk boekwerk op in de laatste levensfase van
een actrice, maar voor Carice is een uitzondering gemaakt om over
een tiental jaren een vervolg te kunnen maken.

Spiritueel leraar, ofwel gezondheidsmeester,
Ngurah Harta uit Bali reist de hele wereld
over om inner power trainingen te verzorgen. Afgelopen weken deed hij ons land aan
om zijn visie over grip op en gezondheid van het eigen lichaam aan de bezoekers van zijn workshops over te brengen. Mieke Roovers van Toplife begeleidde de grootmeester; zij was met Ngurah
o.a. aanwezig op de Society Lunch, waar hij zich goed vermaakte (zie het Society Lunch artikel op
pag. 94).

Ngurah Harta

CNR POLDERPARTY
Platenmaatschappij CNR hield een echte Polderparty met:
blubber, weiland, gras, boerenlucht, BBQ, drank en veel
muziek, waaronder klanken van: Jan Keizer en Anny Schilder,
Grad Damen, René Schuurmans, Tim Douwsma, Jannes, Antje
Monteiro, René Karst, Helemaal Hollands, Alex en Frans
Duijts. De laatstgenoemde is een fan van het veelbelovende
bandje The Hype, dat veel sixties-werk, onder andere van
Manfred Mann, op het repertoire heeft staan. Frans wilde dan
ook graag even met hen op de foto.

ANTONIO
BANDERAS EN
SKUNK ANANSIE
IN ONS LAND
De Britse band Skunk Anansie, die al in 1994 werd
opgericht, maar in 2001 al ter ziele ging en de
wederopstanding in 2009 beleefde, gaf een spetterend
concert op de bouwplaats van de nieuwe Ziggo Dome
in Amsterdam. Dit jaar heeft de band twee nummers
voor de film Sucker Punch gemaakt. Het optreden op
de bouwplaats is de start van een reeks Ziggo Under
Construction Concerten, op weg naar de grote opening
van deze nieuwe muziektempel in het voorjaar van 2012.
Nóg een grootheid, acteur Antonio Banderas, was even
in ons land. De wereldberoemde acteur heeft de stem
van Puss in de animatiefilm Puss In Boots (De Gelaarsde
Kat) ingesproken. De Nederlandse actrice Anna Drijver
had een ontmoeting met Banderas, omdat zij de stem
van Kitty Softpaws (in de originele versie ingesproken
door Salma Hayek) voor haar rekening heeft genomen.
In december gaat de film in première.
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