
Blaricum krijgt zijn 
theater weer terug!



Blaricum krijgt zijn theater terug
In januari 2022 zal Het Theater haar deuren openen. Blaricum krijgt 
zijn theater terug op de plek waar dat in de eerste helft van de 
vorige eeuw ook gevestigd was. In Het Theater is straks van alles 
te beleven op het gebied van toneel, cabaret, muziek, zang, film, 
inspirerende lezingen, debat en literatuur. 

Het pand aan de Huizerweg is door architect Rick Smets samen 
met bouwbedrijf van de Wardt verbouwd en gerenoveerd. Er is een 
prachtige entree gecreëerd en de foyer zal na inrichting als een 
knusse huiskamer aandoen. De artiest zal zich welkom voelen in de 
royale gezellige artiesten foyer met directe toegang tot het 
karakteristieke podium. De theaterzaal krijgt een houten vloer en 
moet nog voorzien worden van een telescopische tribune met 
heerlijke luxe theaterstoelen.   
. 

‘Een intiem dorpstheater 
waar het naast de programmering 

ook draait om ontmoeting 
en het maken van verbinding’

De hoofdingang en de 
deuren naar het terras
kunnen bijna open.

Artist’s impression
van Het Theater
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’Het Theater, waar al het mooie samenkomt’

De foyer zal na inrichting
als een knusse huiskamer aandoen.
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De geschiedenis
van Het Theater
In 1906 begon Nanning George Enzlin een bakkerij aan de 
Huizerweg en bakte naast brood en koek ook de beroemde sport-
beschuiten. Al snel verscheen er een bord op de gevel met de tekst: 
Sportbeschuit fabriek. Het werd een begrip.

De bakkerij aan de Huizerweg fl oreerde, zo goed zelfs dat er aan de 
voorzijde bij de winkel, een lunchroom gemaakt werd. Een woord 
dat in Blaricum nog maar weinig mensen gehoord hadden in die 
tijd. Ebele Faber kwam te werken in de bakkerij en gaandeweg nam 
hij deze over van zijn pleegvader Nanning George Enzlin. 

De lunchroom liep goed en werd een goede bron van inkomsten 
voor Faber. Daar viel de kost beter te verdienen dan in de bakkerij.
In het begin van de jaren twintig werd de bakkerij omgebouwd tot 
‘Zaal Enzlin’. Hier werden feesten gegeven, maar ook toneel- en 
fi lmvoorstellingen. De ‘Kunstzaal’ werd een begrip in Blaricum en 
omstreken. 

Na de oorlog werd de naam omgedoopt in Zaal Faber. Naast 
feesten en bijeenkomsten traden er ook bekende artiesten op zoals 
o.a. Piet Muyselaar en Willy Walden.

Nanning George Enzlin

Interieur van 
de lunchroom

‘De Kunstzaal
werd een begrip

in Blaricum 
en omstreken’
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‘Er traden ook 
bekende artiesten 

op zoals o.a. 
Piet Muyselaar 

en Willy Walden’

‘Er traden ook 
bekende artiesten 

op zoals o.a. 
Piet Muyselaar 

en Willy Walden’

De bakkerij aan de 
Huizerweg met een
lunchroom.

Zaal Enzlin
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Soundpush een heilige plek.
Een nieuw tijdperk brak aan. Het theater verdween en Dirk Verwey 
startte in het pand de Soundpush Studio. Later nam Frans Mijts 
de leiding over. Daarna volgde Jaap Eggermont, die de inmiddels 
beroemde studio eind jaren tachtig over deed aan Rob en Ferdi 
Bolland. Zij doopten de Soundpush studio om in de Bolland Studio’s.  

In de studio periode van de Huizerweg 13 hebben er heel wat 
beroemde ‘namen’ rondgezongen en zijn er heel veel grote 
(internationale) hits ontstaan. Voor menig muziekliefhebber een 
heilige plek.

Voormalige eigenaren
Ferdi en Rob Bolland

De voormalige
Bolland Studio’s 

Binnenkort zullen de 
bouwhekken verdwijnen 

en zal Het Theater te 
bewonderen zijn.6



‘In de Soundpush en
Bolland Studio 

op de Huizerweg 13
hebben heel wat 

beroemde 
namen rondgelopen’

Studio1 is alleen nog 
herkenbaar aan zijn vorm. 
Vanaf januari 2022 zal het 
publiek hier weer kunnen 

genieten van prachtige
voorstellingen en concerten. 7



Begin 2022 gaat het Theater open
In januari 2016 kochten Peter en Deirdre Blankenstein het pand aan 
de Huizerweg 13 in Blaricum van de gebroeders Bolland, met het 
voornemen er weer een theater in te vestigen. Peter Blankenstein, 
acteur en zangeres Deirdre Blankenstein zijn helemaal gek van alles 
wat podiumkunst is. Vandaar dat zij 4 jaar later, ondanks dat de 
cultuursector als gevolg van de coronacrisis in ademnood verkeert, 
de voormalig Bolland Studio hebben getransformeerd tot Het Theater.

Wie zijn Peter en Deirdre?
Peter Blankenstein en Deirdre van der Wolk hebben elkaar ontmoet 
bij de toneel amateurvereniging Kunst en Genoegen toen ze nog 
jong waren. Peter stond voor de klas als onderwijzer voor moeilijk 
lerende kinderen en Deirdre net van de middelbare school ging een 
zangopleiding doen aan het conservatorium. Toneelspelen en 
podiumkunsten is van hen beiden een passie. Zie ook de website; 
www.skystone.nl

Toen ze getrouwd en met een gezin, een boerderij kochten in 
Eemnes werd de varkensschuur direct omgebouwd tot theater 
waar amateurgroepen maar ook af en toe professionele acteurs en 
aankomend talent hun kunsten lieten zien. Dit was echter altijd 
op uitnodiging omdat het geen officieel theater was. 

Deirdre Blankenstein

De ruime foyer,
met zicht op de

Huizerweg, is klaar
om geschilderd te

worden.



Peter Blankenstein

Het Theater waarom?
Vrienden van Peter en Deirdre attendeerden hen er in 2015 op 
dat de Bolland Studio voormalig Soundpush studio te koop stond. 
Zou dit niet een geweldig theater kunnen worden? Toen de 
Blankensteins zich erin gingen verdiepen bleek dat deze plek ooit 
een theater was geweest en toen begon het natuurlijk te kriebelen. 
Hoe fantastisch zou het niet zijn als het illustere Blaricum, 
voormalig kunstenaarsdorp waar veel bijzondere mensen wonen, 
een kleinschalig dorpstheater van hoge kwaliteit zou krijgen. 

In dit gebouw zijn vele successen gevierd! Van koloniebakkerij tot 
kunstzaal tot vermaarde opname studio’s en dan nu: Het Theater.
Kunst is tenslotte het cement van de samenleving en liefde voor 
podiumkunst leeft enorm in Blaricum. 

Hoezo de naam: Het Theater?
Na de aankoop van het pand aan de Huizerweg 13 in Blaricum in 
januari 2016 kwam meteen de vraag hoe het theater te noemen.
Inmiddels was er door het plaatselijke huis aan huis blad al opgepikt 
dat er plannen waren voor een theater en via dit blaadje werd 
besloten om een prijsvraag uit te schrijven zodat de Blaricummers 
direct geïnformeerd zouden zijn maar ook mee konden denken.

Hier kwamen enorm veel reacties op. De naam Het Theater trof 
Peter en Deirdre door zijn eenvoud en door de mogelijkheid om er 
tijdelijk iets aan toe te voegen zoals Het …Theater.  Deze naam was 
de suggestie van de bekende Gooise makelaar Jacques Walch en 
componist en voormalig studio gebruiker Piet Souer. Beiden heren 
worden uitgenodigd bij de opening waar ze hun prijs in ontvangst 
zullen nemen.  

De bedoeling van Het Theater?
Het Theater wil een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt, jong, 
oud met kleine en grote beurs. Het wordt een gezellig, intiem 
dorpstheater met een hoogstaande programmering op het gebied 
van Cabaret, Toneel en Muziek.  Het wordt een ontmoetingspunt en 
culturele locatie waar u met uw familie, vrienden of relaties ook kunt 
gaan genieten van Film en interessante Lezingen. Daarnaast is er 
plaats voor amateurgezelschappen en lokale artiesten. 
Een plek van verbinding. Een plek waar al het mooie samen komt! 

’Het Theater, waar al het mooie samenkomt’
 

‘Wij willen 
dat de mensen

 een mooie avond 
hebben in

 Het Theater’



Telescopische tribune
De multifunctionele theaterzaal krijgt een telescopische tribune 
met meer dan honderd plaatsen. De intimiteit wordt vergroot door 
de stoelen in een lichte ronding te plaatsen. Er is gekozen voor 
heerlijke luxe theaterstoelen, want ontspannen zitten is belangrijk. 

Professionele licht-,filmbeeld- 
en geluidsapparatuur.
Het Theater wil beschikken over professionele theaterbelichtings- en 
geluidsapparatuur om zijn doelstelling om professionele artiesten 
met de daarvoor geëigende apparatuur te kunnen laten optreden 
om zo hun en ons publiek een volwaardige voorstelling te kunnen 
bieden. Daarvoor zijn wij, Peter en Deirdre, in gesprek met de in 
de theaterwereld bekende firma Ampco Flashlight, het bedrijf dat 
ook nauw betrokken is geweest bij de technische inrichting van de 
voormalige vermaarde Soundpush studio, waarin Het Theater een 
traditie wil voortzetten. 

Het Theater laat zich o.a. adviseren
door Ampco Flaslight. Dit bedrijf is een 

internationaal opererende onderneming in 
licht-, geluid- en video verhuur en verkoop.

Zij hebben een enorme ervaring binnen 
de segmenten broadcast, theater, live- en 

corporate events. 

De telescopische tribune
met luxe theaterstoelen.
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Sponsor
of Mecenas

gezocht

Graag vermelden wij, in overleg, 
uw naam als gulle Theaterliefhebber, 
op het Tableau d’honneur in de foyer en 
de website van Het Theater; ‘die mede 
Het Theater in deze vorm mogelijk heeft 
gemaakt.’ Sponsors krijgen van Peter en 
Deirdre een persoonlijke rondleiding en 
worden speciaal uitgenodigd aanwezig te 
zijn bij de feestelijke opening in jan 2022.

De Vrienden Stichting Het Theater zoekt sponsors 
voor licht, geluid en filmbeeldapparatuur.

Wij hebben het pand en de verbouwing zelf gefinancierd met het 
oogmerk om er een echt theater voor nu en voor de toekomst van 
te maken. Maar alvorens we de eerste podiumkunstenaars in een 
professionele ambiance kunnen ontvangen, zal er nog ‘het nodige’ 
aangeschaft moeten worden door Stichting het Theater. 
Hiervoor nodigen we gulle gevers uit om aan de vervolmaking van 
Het Theater Blaricum een bijdrage te leveren. 

Inmiddels hebben we, door zeer gewaardeerde sponsors, een 
comfortabele, multifunctionele publiekstribune kunnen aanschaffen, 
maar ontbreken nu nog de licht-en AV (beeld en geluids) installatie.

Wij, en de binnen afzienbare tijd te ontvangen artiesten en publiek, 
waarderen het zeer, zoals bij voormelde tribune, wanneer de theater-
techniek door uw bijdragen, zo mogelijk binnenkort, kan worden 
aangeschaft. Naast licht- en geluidsapparatuur t.b.v. de theater- en 
muziekvoorstellingen, streven we ernaar om ook filmvoorstellingen 
te kunnen geven op bioscoopwaardig niveau met uiteraard een 
bijpassend Dolby Surround systeem. Ook hiervoor willen we graag 
in contact komen met een of meer gulle gevers. 
 
De ANBI Stichting Vrienden Het Theater wil, door het uitnodigen 
van sponsoren, het aanschaffen van de benodigde theater-
techniek door Stichting Het Theater, mogelijk maken. De ANBI 
Stichting Het Theater wordt door deze schenkingen de trotse 
eigenaar van deze professionele apparatuur en wordt daarmee 
door u in de gelegenheid gesteld zijn beoogde culturele rol in 
Blaricum en omgeving te kunnen realiseren. 

Bent u geïnteresseerd om bij te dragen aan de totstandkoming 
van Het Theater of wilt u hier  meer over weten? 
Dan kunt u contact opnemen met Peter of Deirdre: 06 53948507 11



Huizerweg 13
1261 AS Blaricum
info@hettheater.nl
06 53948507www.hettheater.nl

‘Wij willen 
dat de mensen

 een mooie 
avond hebben. 
Tot in januari!

Deirdre en Peter Blankenstein
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