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BALLNACHT

Sessy Smironlna.

Er is een nieuwe operette van Oscar Straus. Dat

wekt direct herinneringen op aan vroeger, o.a. aan

,,Ein Walzertraum”. Leopold Jacobson en Robert Bodansky
zijn hier als librettisten minder bekend, doch dat deert niet, Oscar Straus

heeft de muziek geleverd. Bijaldien bij een operette ~ ’tis altijd het minst

dankbare van de taak van den schrijver, dat de componist wel driekwart van

de eer inslikt —- de muziek toch ’t meest te beteekenen heeft en deze de tekst

haast kan doen vergeten -
T niet geheel natuurlijk, zoo erg is ’t nog niet •

—

daarom is ’t ai dadelijk een beteekenend iets, dat iemand die öp dit terrein

een reputatie heeft, zijn naam aan een operette heeft verboftden.

Zoo is ’t met Oscar Straus en ,,Eine Ballnacht”.

Georg Braun heeft een nieuw ensemble saamgesteld, waarbij een paar van z’n

oude beproefde krachten — Kalman Knaack en Hugo Ben der — en met dit

gezelschap, aan welks hoofd de regisseur Paul Weiner staat, is hij in de Am-
sterdamsche Stadsschouwburg voor ’t voetlicht getreden met het hier meerge-

noemde zangspel.

,,Eine Ballnacht” is een operette van het oude genre, d.w,z. het succesgenre.

Is ze in Weenen niet meer dan duizend maai Vertoond? De muziek is inder-

daad weer een verrukking. Er zit pit in- en de componist toont dat het wals-

rythme nog steeds voor een operette het geliefkoosde is. Bij een operette moet
men in de vereischte stemming komen en wat is er dan meer geschikt dan

walsmuziek? Wat waren steeds de Schiager-melodieën uit de vorige suoces- ope-

rettes? Welnu steps, trotts, alles ten spijt is dit zoo gebleven tot op den

huidigen dag. Is ’t met de muziek in orde, ook met de overige factoren voor

het welslagen van een operètte is dit het geval.

De aankleeding is inderdaad uitnemend en wat is er appet ij telijker, wanneer

men in een theater zit, dan een keurig aangekleed tooneel, waar in bewonde-

renswaardige, bevallige toiletjes de lieftallige actricetjes en koormeisjes ronddooien.

Daaraan ontbreekt ditmaal niets. De ensceneering v/as schitterend vooral het

modepaleis en de theetuin. En in dat modepaleis een tentoonstelling van de

schoonste toiletten van Maison de Vries. Wat wil men nog meer?

Men aanschouwt twee verwisselingen. De eene is van een gravinnetje, die

er lust in gevoeld om eens in lagere regionen rond te dooien. De andere is

van een winkelmeisje, dat van rijkdom en vorstenpraa! droomt en dit meent

te vinden in de schitterendste toiletten. Die beide dames gaan eikaars leven

leven en ’t winkeldametje gaai als gravin naar het bal en ze ontlokt er zelfs

een jongen vorst een liefdesverklaring. Maar aan ’teind wordt ze toch het

vrouwtje van haar Willy en ’t gravinnetje krijgt eveneens dan man van haar

keuze. Het winkelmeisje Riki wordt op voortreffelijke wijze gespeeld door Edith

Karin, het gravinnetje Edith Ortendorff door Lo Bernd. Buitengewoon goed is

Max Ehrlich als graaf Ortendorff, de voogd van Edith, en de winkelbediende,

die zich in z’n hoofd heeft gezet om Riki te veroveren is Erich Seidler. De
oude bekenden Kalman Knaack en Hugo Ben der zijn respectievelijk de aan-

staande schoonvader van het gravinnetje en een lakei.

Er wordt met opgewektheid gespeeld, Paul Weiner heeft de zaak goed in

elkaar gezet. Let op: „Eine Ballnacht” wordt een succes van belang in den lande.

De leerlingen van de dansschool van fllisabelh Duncan — niet te verwarren met Isodora Duncan — te Berlijn.
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Loet C, §arnstijn's
.
Filmpvoductions,

Den Haag

1. Geraldina Farrar in de hoofdrol van

Marcia Warn, de latere beroemde opera-

zangeres. 2. Fen beeld van ellende uit

het rijk dat door innerlijke verdeeldheid

ten gronde gaat. 3. Twee zielen hebben

elkaar gevonden en uiten dit in een

langen, innigen kus. 4, De prins op een

rijtoer met eenige van zijn vrienden.

5 . De strijd is ontbrand.

UIT WOELIGE

DAGEN
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UIT WOELIGE DAGEN
AT hier in deze film „Uit woelige

Dagen” als hoofdzaak op het

doek wordt gebracht, laat zich

wel begrijpen. Emotioneerend

moet dit door LoetC. Barnstijn’s

Filmproductions te ’s Graven-

hage uitgebrachte werk zijn en

nog duidelijker is dit voor hen,

die Geraldine Farrer in haar werk kennen,

als ze weten, dat deze de hoofdrol vertolkt.

Op het landgoed van prins Orbeliam in

de Kaukasus was Robert Wam, een Ameri-

Marcia om genade smeekend.

kaansch ingenieur, belast met de ontgin-

ning van olievelden. Marcia Warn, het

dochtertje van den ingenieur, was een

zelfstandig wezentje, en ontmoette op

zekeren dag een speelmakkertje, een jonge

prins.

Vanaf dit oogenblik had het sprookje

van asschepoetster een nieuwe beteekenis

voor haar.

jaren zijn voorbij gegaan. Asschepoetster

had. haar diamanten prins niet vergeten

het was echter een vervlogen droom, de

prins uit haar sprookje herkende haar zelfs

niet meer en was getrouwd met barones

Olga Amilva.

In de zes jaren van zijn huwelijk heeft

prins Michel leeren inzien, dat zijn droom
van geluk . , . slechts een droom gebleven is.

Marcia’s vader is gestorven en de oude
prins heeft zich met de opvoeding van
Marcia belast.

Hij heeft haar naar St. Petersburg ge-

zonden, om haar voor zangeres te laten

op leiden. Eenige jaren later, op de openings-

avond van een groote opera, vervulde het

vergeten boerenmeisje de hoofdrol, en thans

besefte de prins meer dan ooit, wat hij

verloren had. Hij kan zich door zijn positie

niet laten scheiden, evenmin een opera-

zangeres trouwen.

Aan de vooravonden van de gebeurte-

nissen — het reeds zoo zwaar beproefde

land stond op het punt geheel ten gronde
te gaan, gaf Marcia zich geheel aan de

Dit is het beroemde merk van de

„HIS MASTER’S VOICE
Gramophones en platen!

Verkrijgbaar bij

:

H

Willem Sprenger
Agent der

Gramophoae Comp, L*d

Passage 46,

Den Haag - Tel. H 3778

Verzending naar al le plaatsen

Mia May.

William S. Hart is hier een der meest

populaire Amerikanen. En in de bovenge-

noemde, door 4e H. A. P. Film Comp te
f

s Gravenhage gebrachte film vertolkt de

onverschrokken cowboy-artist de hoofdrol

van een strijder voor het recht.

Men wordt verplaatst naar een goud-

zoekers-vestiging Glory Hole, waar in de

Torty Rod bijgenaamd de „Roóde Kroeg”

de gouddelvers hun geld verruilen tegen

slechte whisky en dansvermaak. waar ook

allerlei geboefte samenkomt.
Een man is er, Tulliver, wien al die

ruwheid verd? iet en hij wil het geboefte

verdriiven.
* •v

Het gaat echter niet gemakkelijk ....

De woeste mannen, sluiten zich aaneen om
weerstand te ’bieden. Men wacht Tulliver

op in de Forty Rod, de groote danszaal,

waar hij zal verschijnen om eigenhandig

Deacon Doyle en nog eenige minder ge-

schikte individuen te verwijderen.

Pe overmacht is groot. ... de voordeur

gesloten en bewaakt. Onverschrokken stijgt

Tulliver te paard. Met een vaart rijdt hij door

Tulliver en z'n geliefde in hel „nieuwe” Giory Hole,

de achterdeur, nadert een tweetal mannen,

de lasso, dien hij in de hand houdt, suist

door de lucht en kringelt zich om de twee. .

.

Voor zij
?

t weten, voelen zij zich mede-

gesleept. . . Er is geen uitweg voor Tulliver.

Geen nood! Zijn paard neemt een ver-

vaarlijken sprong, een hevige slag, gerinkel

van vallende glasscherven... Tulliver is

met paard en al • door het venster ge-

sprongen 1

De moed van Tulliver maakt toch in-

druk op de kerels.

Een van de beide zusters Buston levert

Tulliver wekelijks wat poëzie voor zijn

krant en de aanvankelijke .vriendschap

heeft geleid tot een inniger gevoel : liefde.

Wreed dreigt echter de droom van den

oprecht lief hebbenden man te worden

verstoord.

Hij heeft iemand uit de plaats verbannen,

die beter daar had kunnen blijven. . . Reeds

vroeger had hij de man al eens gezien in

gezelschap van het meisje, dat hij, Tulliver

nu het zijne durft noemen. ... En thans

komt dat meisje hem zelf vragen, dien

man terug te roepen om een begane misstap

te herstellen. . . de eer te doen weergeven.

Ofschoon hij zijn liefde voor altijd ver-

loren waant, doet hij toch, wat hij denkt

zijn plicht te zijn en haalt hem terug.

Dan blijkt echter, gelukkig, een mis-

verstand in het spel te zijn, blijkt Tulliver

zich terdege vergist te hebben. Alles keert

zich ten goede.

verzorging van de ouderlooze geheel on-

schuldige slachtoffers der abnormale tijden.

Ver van huis zette Michel plannen in

elkaar om met Marcia te vluchten.

Een gevecht ontstaat tusschen het hoofd

der opstandelingen en den prins, een strijd

op leven en dood, dien Peter verliest. Na
dagen van inspanning en ontbering gaan

prins Michel en Marcia een nieuw leven

tegemoet.

DRIE SCHOTEN KNAL-
DEN IN DEN NACHT

.

CARUSO
Gramophone

records

f3,75 en f4.95.

Verkrijgbaar bij:

WILLEM
Passage 46* Den Haag
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leade. (Erich Sefdler, Lo Be?nd t Max Ehrüch, Edith Karin).

Ie acte. (Lö Saffld en Hans filmer).

Edith Karin als Riki.Lo Sftrnd als Edith.

L.

Edith Karin en, Max Ehrüch.

<5eor§ 5raun, ‘directeur.

'2e acte. (In het midden Kalman Knaack.)
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Drie Schoten knal
— (H,A.P, Film O

l-Tulliver en. mejuffrouw Buston voor
de Forty Rod waar de gouddelvers hur

van fulliver, waar de krant wordt gebc
zuivering van Glory Hole. 4 . De pijnlijk

heerlijke wending zouden nemen. 5. Tuil

Hole bepleitend. 6. Aan alles schenkt

brengen. 7 . 1 ulliver is voor geen kieinighe

den onvermoeiden kamper voor betere to
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De redactie van ,,Cinema en Theater’’

verzocht *mij onze cabaret- diva Stella

. Fontaine een en ander te vragen omtrent
haar bevindingen te, Berlijn, waar zij de
gast is geweest van de beroemde film-

ster Asta Nie ] sen.

Ik had geen enkel bezwaar, aan dit

verzoek te voldoen, en laat hier onge-

veer hét relaas volgen van het on de' houd
dat ik dienaangaande met Stella had:

Ik vertrok (aldus Mevr. Fontaine) Jen
18den Mei naar Berlijn, met het doel

daar eens poolshoogte te gaan nemen en

eventueel engagementen af

te sluiten.

„Om daar uw liedjes te

zingen ?”

Neen niet in ’t bizon der

daarvoor. Liedjes zingen

doen er honderden daar,

maar in hóofdzaak met
m’n imitatie’s van Duit-

sche cabaret-sterren zooals

,,Ada Soreir,
,
,CilIy Bau-

er”, ,,Hansi Petra”, „Annie
Trauttner” etc.

Asta Nielsen waarmede
ik na haar vertfek uit

Holland in voortdurende

correspondentie ben geble-

ven, had voor mij kamers
in het Hotel verzorgd.

Ik arriveerde ’s avonds
II uur en werd door Asta
Nielsen’s man van den trein

gehaald. Asta zelf liet zich

verontschuldigen. Zij had
tot tien uur gefilmd en was
doodmoe.

Den volgenden morgen
om tien uur werd ik door

de secretaresse van Asta
(we zullen haar in ons

verder gesprek maar een-

voudig Asta blijven noe-

men, vindt u ook niet?)

Ik knikte bevestigend.

Welnu dan, vervolgde

Stella, ik werd op gebeld

om den avond bij haar door

te brengen.

Had u niet een beetje

beklemmend gevoel bij dat

erg officieele?

O neen, ik moet eerlijk

zeggen dat dit alles gewel-

dig meeviel. Asta was de
meest hartelijke-eenvoudi-

ge-charmante gastvrouw
die men zich denken kan.

Men voelt zich dadelijk bij haar op
zijn gemak.

Ik werd dien avond ook voorgesteld

aan Jesta Nielsen.

ik „ jesta Nielsen’'?

Zij (ondeugend lachend): Wist u dat

niet? Asta heeft al een dochter van 18jaar.

Ik weer: Erg interessant, zullen we
onmiddelijk als extra' tijding „Cinema
en Theater” zenden, en vertelt u eens,

die dochter is, zoo stel ik mil haar ten-

minste voor, -een echt fijn. etherisch

figuurtje?

Welnee, hoe komt u erbij, integendeel

een echte mollige leuke blondine, het

proto-type van een Germaansehe,

(Ik krabbel hoofdschuddend mijn

notitie) Vertelt u mij eens iets omtrent

Asta’s wijze van werken.

Heel graag. Asta werkt veel en hard.

Ze is op het moment bij de „Messter-film”.

Bijna iederen dag is er „aufnahme”.
Dan wordt ze ’s morgens om half negen
meestal gehaald, rijdt naar het„Tempel-
hofer” > of ander atelier en het gebeurt

dikwijls dat ze daar gekleed en geschminkt
zoo een heelen dag in touw is.

Hebt u zelf al zoo’n opname meege-
maakt? .

(Even vang ik een blik op waarin
ligt opgesloten „zie je me nou voor vol

aan?”)

Spreekt nogal vanzelf, antwoord m’n
interview-slachtoffer.

Vertelt u mij daar eens iets van.

Op een dag ging ik met Asta erheen.

Zij speelde samen met Max Landa, (meer
bekend als den beroemden detective Joe
Deabs) en nog een andere goeie bekende
heer in Holland,

Paul Wegener?
Neen ik meen een Holiandsch acteur.

Zijn initialen zijn A. E.

Ik denk aan Algemeines Eleetricitats .

.

maar nee, dat heeft met filmspeelkunst .

niets uitstaande, — Ik geef het op.

Raad u het niet? Welnu Adolf Engèrs.

U begrijpt dat ik het erg leuk vond een
landgenoot op het atelier aan te treffen.

Ja beleefdheidshalve kon ik mij ook
zooiets voorstellen.

De opname zelf valt wel een ' beetje

tegen. Stel u voor. Bij de figuratie b v.

is een dame die met een geste van buiten

gewone voornaamheid een avond- mantel

voor de lens lanceert.

De avondmantel is vervaardigd van
een soort „beddetijk” van de meest or-

dinaire kwaliteit.

Op de cinematografische reproductie

is daar toch niets van te bemerken en

het doet er ook niets toe, het effect is

er niet minder om,

Maar
#
je krijgt zoo even het idee, dat

men heeft als men .een

mooi opgemaakte vrouw
en negligé ziet.

(Deze conclusie ben ik

zoo vrij voor mezelf te

trekken en ik deel daar

natuurlijk niets van mede.)

De scène die ik bij-

woonde, speelde in het

„Casino”.

Rondom de speeltafel

dus veel figuratie. Er was
zoo juist iets gebeurt waar-

door het gezelschap in

lichtelijk geëmotioneerde

stemming moest verkeeren.

Ik had de indruk dat

deze stemming kunstmatig
werd overgebracht door

den regisseur, die in de

allereerste plaats erg ge-

ëmotioneerd was en dat

op ondubbelzinnige wijze

uittedoor voortdurend als

een roofdier te brullen.

Asta zelf blijft bij dat

alles bewonderenswaardig
kalm. Zij was blijkbaar

aan dit brullen gewoon,
zooals een machinist aan
het gillen van zijn machine
en een koe (vergeef mij

de vergelijking) aan het

geluid van de clackson des

automobilisten, dat de lan-

delijke stilte veronthéiligt.

Voortdurend werd * de

scène gerepeteerd tot vier-,

vijfmaal toe tot eindelijk

’t korte kernachtige woord
des regisseurs klonk ,,auf-

nahme
Het is een, ook voor den

toeschouwer sensationeel

moment. Een hevig gesis

vervult de ateüer-ruimte.

Tientallen lampen verte-

genwoordigend een kaarsterkte van ette-

lijke duizenden verspreiden plotseling een
verblindend licht.

Daar verheft zich, kalm en rustig, de
gestalte van die wonderbaarlijke vrouw,
die met het licht van haar groot talent

dit alles nog overstemt.

Ik heb haar nooit zoozeer bewonderd
als in deze oogenbiikken. Iedere pas ieder

gebaar van Asta is „af”.

Iedere trek op haar gelaat een wereld
van ziele-leed.

Dat doet je heerlijk aan te midden
van al dat kunstmatig gedoe der figuratie.

En dat zonder eenige repetitie?

Bijna zonder eenige voorbereiding. Zij

leeft zich de situatie in en het uitbeel-

den is voor haar kinderspel.'

Tusschen de scènes wordt er natuurlijk



9 CINEMA EN THEATER

gepauseerd. Er is aan het atelier een cantine verbonden, hoe kan het anders
met de honderden medewerkenden.

Wij begaven ons naar Asta's garderobe. Een juweeltje van luxe en smaak.
Asta vertelt ons dat in diezelfde kleedkamer Henny Porten van toiletten

• verwisselde in de film ,,Anna Boleyn”.

Mag ik ook nog iets weten omtrent de indruk welke Asta Nielsen uit

Holland heeft meegenomen?
Ik kan niet anders zeggen, aldus Stella Fontaine, die indruk is buiten-

gewoon gunstig. Het beste bewijs daarvoor is, dat indien de omstandigheden
•het maar eenigszins veroorloven, zij van plan is gedurende dezen zomer, een

maand in Holland te komen doorbrengen en een bezoek te gaan brengen
aan de verschillende kleine plaatsen, om een studie te gaan maken van de
daar nog heerschende typische gewoonten waarvan als gevolg de eigenaardige

kleederdrachten.

Ja Asta dweept met Holland, en dan wou ik nog even gauw vertellen

dat haar ideaal zou zijn, in Holland nog eens op te kunnen treden in een
stuk van Wedekind.
En nu, moet u me heusch exuseeren, want ik heb vanavond een partij,

ik moet eten, me kleeden, enfin u begrijpt .... en om me gerust te stellen

voegt ze er aar? toe: ,,Als het uw blad intresseert wil'ik ook nog wel eens

vertellen van m’n bevindingen op het gebied van cabaret in Berlijn en
Keulen, maar nu, heusch ik heb geen tijd meer.

Ik was al blij met den oogst voor dezen keer en ik houd haar aan haar
woord, de lezers van dit blad den volgenden keer eens te vergasten op haar
opinie omtrent haar Duitsche collega's.

8 juni 1921 CHEF VAN DIJK.

AAN ONZE LEZERESSEN EN LEZERS

Wij hebben geen enkel ex. van No. 1 en 2 van ons blad

en betalen gaarne 20 cent per stuk voor alle ons

toegezonden onbeschadigde nummers van afl. één en twee.

WIE HELPT ONS?

ADM. CINEMA EN THEATER GALGEWATER 22 LEIDEN

DE DANSERES LIEDJE BLANKENBERG
Liedie Blankenberg heeft bij haar optreden direct veel bijval gewonnen. Haar sublieme
uitbeelding der menschelijke emoties doen haar succes begrijpelijk zijn. Het is ons
daarom aangenaam eenige loto s van haar te reproduceeren. In de eerste plaats, haar
pittig kopje, dat tijdens haar dansen zóó vol innerlijke bewogenheid kan zijn, dan
een van haar dansstanden ais Pierrefte, welke zoowel hare volkomen beheersching der
danstechniek als haar fraaie uitbeelding bewijst. Tenslotte zien wij haar optreden

Het. Wierookvat, een zeer interessante Oostersche dans.

in
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&ARETT EN WALIS.

Dit tweetal geeft een groote verscheidenheid te genieten op dansgebied.

Ze geven ernstige kunst, maar tevens — en dat heeft het wel zijn

grootste populairiteit bezorgd — t is een komisch paar. Barett en

VValls zijn zingende en dansende excentrieken en in Duitschland hebben

ze een geweldig succes. Op ’t oogenbük treden ze op in Berlijn, in de

Wintergarten, en de Berlijner, die verwoed is op dansen geniet met

volle teugen.

MELIOR EN ZAZA.

HET DANS-DUO
De/.e beide kunstenaars geven orioi

n.*ele Russische dansen en muziek te

fot de artisten, die in Zandvoort de bezoekers vermaken behoort ook dit danspaar

Ze treden op in Le Helder, 't Zijn dansers met een internationale reputatie,
j

want reeds bezochten ze Olympia te Parijs en net Palais d Ëfé te Brussel-

LI

U kent (och Dolf Dolfini ? Natuurlijk, ieder

die zich in cabaret of variété wel eens gaat

vermaken heeft hem meermalen gehoord- U

weet wel, Dolfini met Karlchen, Kareltje, die

een deel van Doifini zelf is. Want als dit eigen-

wijze ventje spreekt, is ’t de stem van Dolfini,

die men hoort. Dolf Dolfini is een der knapste

buiksprekers en daarom kan hij er altijd ver-

zekerd van zijn, dat hij, zeodra hij vrij is, direct

DOLF DOLFINI

KA3ANOFF tT
genieten. Van de vete Russen die op
’ reden zijn deze de meest befeekcnencl

r

Indien U éénmaal bij de

GOEPKOOPE MUZIEKHANDEL

N.Z, Voorburgwal 172, b/h Postkantoor

AMSTERDAM

de SPOT-PRÖZEN gezien heeft,

koopt U nooit meer Uw muziek, sna-

ren. violen, mandolines enz. aan

een ander adres.

loor een cabaret-diredeur wordt geënga-

geerd. Hij amuseert ieder, want t zijn meestal

aardige dingen, die hij zijn „partner“ laat debi-

teeren. Al zijn hij en Kareltje steeds dicht

bij elkaar, altijd is goed te onderscheiden de

richting, waaruit het geluid komt. Wie de

gelegenheid daartoe heeft, ga stellig Dolfini

en Kareltje hooren. Op het oogenblik treedt

hij in Modern te Zandvoort op.

”1

CABARET-DANSANTE

MODERN
ZANDVOORT
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Van 1 Juni af vervulf deze arfist een gasfrol bij het ensemble van Charles Braakensiek.

Hij vertolk! in „Hiftepefif” de rol van Winnipec, den cowboy-ridder. Adolt Princelio, die

over- een mooi lyrisch bariton-geiuid beschikt, dat in deze burlesque zeer goed tot zijn recht

komt, waardoor hij een groote aanwinst voor het ensemble is, genoot zijn opleiding te Berlijn

ACHTER DE SCHERMEN
Pearl White, de bekende Amerikaansche

actrice, die vooral in groote seriefilms door

haar durf naam heeft gemaakt, gaat schei-

den. Ze was nog niet lang getrouwd met
Vally Mac Cutcheore, doch ze heeft al

genoeg van hem.

Ieder kent natuurlijk Sherlock Holmes’

„De Hond van Baskerville”. Dit wordt

verfilmd en de bekende Betsy Campbell

zal er in optreden.

Een Amerikaan schreef aan de regis-

seuse Lois Weber: „Ik wil voor de hoofd-

rol niet duur zijn. 500 dollar per week.

Geeft ge geen antwoord dan neem ik aan,

dat ge maar 350 wil betalen. Om tijd te

sparen, neem ik dit vast aan.

Armand Haagman meldt ons dat zijn

compositie Nenette et Rintintin, door

Louisette in het Centraal Theater gecre-

ëerd door het Internationale Danscongres

te Parijs als Danse a la Mode voor het

a.s. seizoen is aangenomen.
»

Drie één-acters van Heijermans.

In de Nederlandsche Bibliotheek is een

nieuw deeltje verschenen, dat drie één- acters,

„echte Heijermansjes” bevat. Het zijn

„Brief in Schemer”, „De Buikspreker” en-

een monoloog „Een Heerenhuis te koop

WAAR GAAN WIJ HEEN

AMSTERDAM

HEIUGENWEG
Vanaf Vrijdag 24 tot en met

Donderdag 30 juni,

2 hoofdnummers

„Scheiden doet Lijden”
vermakeiijke amerikaansche veaudevilie in 5 acten

met Eddy Lrons en Lee Moran, en

„Tweelingbroeders”
drama in 5 acten met Wiiiiam Russel in een dubbelrol

PASSAGE BIOSCOOP
NIEUWENDOK 186, FEL. C. 103

vanaf Vrijdag 24 tot en met Donderdag 30 juni

„Irene** drama van Gaston Roudes, aangrijpend

levensdrama in 5 acten, met M.eiie Louise Cciieney

van het Theater Qdeon te Parijs in de hoofdrol.

CINEMA „DE MUNT”
KAIVERSTRAAT 226 - AMSTERDAM

TELEFOON NOORD 8869

STEEDS DE EERSTE
IN HET BRENGEN

VAN HET LAATSTE
Orkest onder leiding van Jacques Chou.

R1ALTO-THEATER
Ceintuurbaan b/h Sarphatiepark

Buitengewoon boeiend detective-drama
„De Sultana-diamant**, drama in 5 acten.

Schitterend bijprogramma.

GRAN D TH EATRE
lederen avond 81/4 uur en
des Zondagsmiddaqs 2 uur

,DE MUIZENVAL SS

? ?
PALEIS VOOR VOLKSVLIJT

Foldi ReifFs Operette Gezelschap

lederen avond 8 uur

„Het Milliarden-souper"
Muziek E. Steffan. Enorm succes.

SCHOUWBURG FRASCATi
IEDEREN AVOND „HITTEPETIT

99

Burleske Zangspel van SAM TRIP.
Componist CHRIS VAN DINTEREN

ENSEMBLE CHARLES BRAAKENSIEK.

STADSSCHOUWBURG
Wiener Operette — Georg Braun

lederen avond 8 uur:

„EINE BALLNACHT 99

HÖtE L*CA FE-RESTAURANT
„SPLENDID”
TORBECKEPLEIN

TZIGANE MUZIEK.

DEN HAAG

FALAIS MODERN
Ged. Burgwal 10,

lederen middag 4 uur Thé Dansante
lederen avond 8 J

/2 uur Soirée Dansante

Verzuimt vooral niet het gezellige

CENTRAAL THEATER
te bezoeken.

Steeds de beste Programs.

— ~~ ZANDVOORT

= FALAIS D’ÉTÊ —
IEDEREN ZATERDAG en ZONDAG

GROOT BAL
2 ORKESTEN - SERPENTINES - SURPRISES

„LE HELDER”
Vanaf 1 juni iederen avond 81/2 uur attracties

Buitengewone Dansmuziek
lederen middag 5 uur Thé Dansante

Pavillomi RUCHE
IEDEREN AVOND

Soirée Dansante met attracties

EENGOED ADRES VOOR:

THEATER - DIRECTEUREN koopt uw
Schilderstukken, P!afen en

Encadrementen bil

JACQUES AA - ..... C

Tel. C. 798. Amsterdam



Alle rechten voorbehouden. Het is verboden voor beroepsartisten deze coupletten in het publiek te zingen.

DEN POPULAiREN ZANGER
WILLY DERBY

VRIENDSCH. AANGEBODEN MAARTJE VAN SCHALKWIJK
MUZIEK VAN

THEÖDÜR H. POLMAN
OP 39.
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Theodor H. Polman.

De componist, van wien we hier een liedje geven,

heeft al heel wat werk op zijn naam staan. Verschil-

lende composities voor orkest, zang enz. deed hij reeds

het licht zien en de firma Seyffard te Amsterdam gaf van

hem een mandolinen-orkest uit. —- Hij is den 26sten

November 1863 geboren te Nijmegen, waar hij z*n eerste

muzikale onderricht genoot. Zijn verdere studies vol-

tooide hij te Brugge, in België dus. November 1894
vestigde hij zich als muziekleeraar te Amsterdam en in

Juni 1917 verwisselde hij de hoofdplaats met Leiden.

Maarfje* ging mtJ Kee* uit rijden.

Op een hooge, hooge sjees.

Geef je nou geen zoen, zei Kees,

k Laat je voor de wielen glijden!

Maartje zei : „’f Is jou gegund,

Doe waf jij nief lafen kunt.’’

Maarfje ging met Kees uit varen,

t
(n een smalle, smalle schuit.

Geef me een zoen, riep Keesje uit.

Of ik smijt je zóó in ’t Sparen.

Maarfje zei: „’t Is jou gegund,

Doe waf jij nief laten könf.”

Maarfje, zei hij, jij hebt grillen,

’k Droomde dat .je van me hiel. ... •

„’k Doe ’t ook', lachte ze, „in mn ziel .

Kees dacht:’ Zij schijnt niet te willen.

En toch weet ik niet een man,

Die van haar meer houden kan.
t

Hoor reis, zei hij, lieve Maartje !

’k Heb op jou mijn zin gezet

:

Als jij ’f zelf niet belet.

Wou ik spreken met je vaartje.

Maartje zei: „Nou ben je een man!
Doe waf jij niet laten kan.”

i

*

t

NED. ROTOGRAVURE-MAATSCHAPPIj. LEIDEN.


