
Crypto: klinkt als schrijver die langdurig vermoeid is (9 letters)

Hoe werkt het?
De cryptische omschrijvingen ver-
wijzen naar het theater, beeldende
kunst, film, dans, muziek en litera-
tuur. In vakjes met hetzelfde cijfer
staat ook dezelfde letter. De letters
in de grijze vakjes vormen vervol-
gens achter elkaar het antwoord op
deze kunstcryptogram.

Volgende week donderdag, 2 juli,
drukken we de oplossing af in het
Cultureel Supplement.

Kijk nou: onze cultuurminister 
hangt boven het podium. (6)

Zo te horen gaat dat filmfestival 
wel gewoon door. (6)

Klinkt als een schrijver die 
langdurig vermoeid is. (9)

Brabants theaterfestival 
aan zee? (9)

De kunstkritiek veroorzaakt 
bijna een economische crisis. (8)

Man, trap die cabaretier! (9)

Hebben dansers daar dan 
heel goedkope spitzen? (7)

Routebeschrijving naar een Rotterdams theater: 
de kade op, de gang door en naar de bergruimte. (8)

Schilderde Van Gogh met een 
specifiek soort olie-verf? (12)

Zijn straatje is niet dichtbij en 
ze zijn er nooit tevreden. (7)

MUNCH! (2,8)

Propagandeert Banksy lachgas 
voor de jonge generatie? (6,3,6)

Klinkt als een kapiteinsgroet aan 
het Amsterdamse water. (3)

Zangeres die op een 
keerpunt stond? (5)

Homeruns zonder ’n dichter. (7)

Een verwarde zaal en een Europeaan 
keken naar die musical. (7)

Ruim tachtig, maar had nog nooit 
eerder een dagboek geschreven. (5)

De oehoe rolt zich nog eens om; hierin is geen 
voorstelling te bekennen dit jaar. (5)

Tweederangs verzuchting van 
een Duitse componist. (4)

Beredenering van Dave Eggers 
en Herman van Veen. (6)

Utrechtse filmmaker met 
een mening. (8)

Gezond expressionisme. (5)

Wie is er bang voor deze 
schrijfster? (8,5)

Terugkijkend ontdek je waar Toon Tellegen 
zoal over schreef. (4)

Door de bank genomen lokken 
zij publiek naar het theater. (10)
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Sander
Ja n s s e n s

Sander�Janssens�(1986)
is�theaterrecensent�bij
NRC.�Puzzels�en�crypto-
grammen�maken�is�een
van�zijn�hobby's.


