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KRUISLAND - Een cultuurjuweeltje op een plek waar je dat absoluut niet zou verwachten. Salon 
dell'Arte in Kruisland biedt aanstormend talent een podium om voor een select publiek ervaring op te 
doen. 

En amateurs en professionals die zich met muziek en muziektheater bezighouden worden gefaciliteerd, 
onder meer door in het goed geoutilleerde tuinhuis plaats te bieden voor try outs, repetities en zanglessen. 
 
"We doen het uit pure passie", zegt Lia van den Brand. Deze mezzosopraan maakt zelf deel uit van 
verschillende gezelschappen. En ze heeft meegewerkt aan een groot aantal theaterproducties. Zij is met 
haar man de drijvende kracht achter de salon, die van professionele geluids- en opnameapparatuur is 
voorzien. "Iedereen die hier optreedt krijgt een cd mee. Als herinnering, maar ook om ervan te leren." 
 
Een keer of zes per jaar organiseert de salon een zondagmiddagconcert, zoals afgelopen zondag door 
Anstatt dass Trio, met werk van onder anderen Bertold Brecht en Kurt Weill. Op 14 december is er een jazzy 
kerstconcert. Na het optreden kunnen de bezoekers kennis nemen van de uitgebreide collectie 
hedendaagse schilderijen.  
 
De passie voor podiumkunst van het echtpaar Van den Brand reikt zo ver, dat de salon ook beschikbaar is 
voor de voorbereiding van theaterproducties.  
 
Op dit moment repeteert de stichting Klein Podium er. Klein Podium brengt jaarlijks een 
muziektheaterproductie. Dit jaar staan ze daarmee op 15 november in De Kring in Roosendaal. Met 
'Liebeslieder' van Brahms, waarin acht solisten worden begeleid door door Imelda Hack-Brugmans en Kelvin 
Grout. 'Songs of Travel' van R. Vaughan Williams worden vertolkt door Erik Stevens. Tenslotte brengt Klein 
Podium de komische miniopera 'The Telephone' uit 1947 van G. Menotti.  
 
Het programma begint om acht uur en duurt 1,5 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via De Kring. 
 
- www.salondellarte.nl  
 
www.kleinpodium.nl  
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