
‘Ik heb niet zoveel zitvlees’
UIT MET...
door Jennifer Faasen

Restaurant
„Ik ben niet zo van de vaste adres-
jes, van de herhaling. Ik vind het
leuker om iedere keer ergens an-
ders naar toe te gaan. Ik heb ook
niet zoveel zitvlees voor een lang
etentje. Ik hou van snel, niet te
duur en niet te chique. Zoals in De
Blauwe Hoek, een Turks restau-
rant aan de Spijkerlaan in Arn-
hem. Snel, goedkoop, gezellig en
lekker. Mijn vijftigste verjaardag
heb ik gevierd in La Rusticana in
Arnhem. Ik heb er genoten van
het eten en de fenomenale wijn.”

Café
„Ik hoop dat het vernieuwde Kul-
tuurhuis Bosch aan de Apeldoorn-
sestraat een succes wordt. Je kunt

er lekker eten en er is een klein
zaaltje dat een soort culturele huis-
kamer aan het worden is. Ik heb er
laatst bijvoorbeeld een You Tu-
be-filmavond meegemaakt. Ik wil
helpen om dit leven in te blazen.
Ik zou daar graag een café-chan-
tant organiseren.”

Theater
„Toneelgroep Oostpool is een van
mijn favorieten. Ik heb nu kaarten
voor Till the fat lady sings. Daar ver-
heug ik me op. Ik vind dat ik eigen-
lijk meer naar het HGO, naar
Keesen & Co en naar Introdans
zou moeten gaan. Ik heb de laatste
jaren veel jeugdtheater gezien, met
de kinderen. Schitterende voorstel-
lingen. Ik ga liever niet naar caba-
ret. Ik hou niet zo van het
lach-of-ik-schietwerk, ik vind het

meeste nogal flauw.”

Concert
„Mijn grote voorbeeld was destijds
muziektheatergezelschap Orkater.
Onlangs ben ik naar de voorstel-
ling Een mond vol zand van
Orkater/De Nieuwkomers in Ra-
dio Kootwijk geweest. Mooie loca-
tie, maar ik had het toch liever op
Oerol gezien. Zo’n voorstelling in
de duinen, dat moet prachtig ge-
weest zijn. Nu vond ik het helaas
zo-zo.
Ik ben verder een grote fan van de
opera’s van Kurt Weill. Ik ken ze
uit mijn hoofd. Mijn droom is het
maken van een muziektheaterpro-
ductie over Paul Biegels jeugdboek
De tuinen van Dorr. Mijn favoriete
jeugdboek. ”

Bioscoop
„Als ik mezelf trakteer ga ik naar
het Filmhuis in Arnhem. Dat is
een uitje, een feestje. Another Year
is de laatste film die ik heb gezien.
The last train was ook mooi, een
echte Filmhuisfilm. We wonen te-
genover een videotheek, dus sa-
men met mijn dochter haal ik ook
wel eens een dvd’tje. Meestal het
echte puberwerk.”

Museum
„Ook zoiets waarvan ik denk:
moet ik vaker naar toe. Het Mu-
seum voor Moderne Kunst in Arn-
hem bijvoorbeeld, een fijne ruim-
te om te komen. Ik hou van mo-
derne musea, maakt niet uit waar.
Ik ben een fan van Miró, van Cha-
gall. Ik hou van het speelse om-
gaan met vormen. Ook schitte-

rend is al het werk van Dumas. In

het Rotterdamse museum Boy-
mans van Beuningen heb ik laatst
een mooie expositie van de Zwit-
serse Pipilotti Rist gezien. Het was
indrukwekkende omgevingskunst
en gaf bovendien een positief
beeld van vrouwelijkheid.”

Vakantieland
„Het liefst stap ik hier op de fiets
en ga waar de wind waait en waar
het mooi weer is. Zo ben ik een
keer via de Achterhoek naar het
noorden van Duitsland gefietst
Het blééf maar mooi weer. Ja, ik
ben wel van de sportieve vakan-
ties, van het stoere, van de buiten-
sporten. Deze zomer ga ik ook een
weekje kajakken op Vlieland. Heb
mijn zeevaardigheid gehaald en ga
nu voor ‘zeevaardigheid extra’.”

Stad
„Deventer. Ik ben opgegroeid in
Zutphen en Deventer was net een
maatje groter. Daar keken we te-
genop. Arnhem is in de oorlog
compleet kapotgemaakt, Deventer
heeft het allemaal nog. Er zijn leu-
ke dingen als het straattheaterfesti-
val en de boekenmarkt. Ik ben ver-
der niet zo’n stedenmens, ik hoef
niet zo nodig naar New York.”

Lievelingsplek
„Mijn kantoor. Het liefste wat ik
doe is schrijven. Ik word het geluk-
kigst van dingen maken, een voor-
stelling of een boek.”

Avondje uit met...
„Angelique Krüger van Omroep
Gelderland. We zijn vriendinnen,
maar zien elkaar niet veel. Ik pro-
beer al tijden een afspraak met
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haar te maken om uit te gaan,
maar het wordt steeds verzet.”

Het programma Geniet met Hester Ma-
crander is vanavond te zien op TV Gel-
derland om 18.20 uur.

geniet.dg.nl/genietoptv

Videoreportage met Hester

Hester Macrander op een van haar favoriete plekken: Kultuurhuis Bosch.  foto Marina Popova
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