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In de openingsvoorstelling Erf van Schweigman& trekt een onophoudelijke 
stroom mensen in een strakke choreografie voorbij. ‘Ik wilde geen individuele 
geschiedenis vertellen, maar een universeel verhaal.’ 
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Bij het blessen van bomen blijven 
toekomstbomen staan. Zij krijgen 
de ruimte verder te groeien. Met 
ervaren hand beslist de boswach-
ter. Werkt het ook zo in de cul-
tuursector? In hoeverre bepaalt de 
politieke agenda wat kunstenaars 
maken en wie er over blijven? Tij-
dens het derde Oerol-seminar met 
de titel ‘Realising the impossible, 
art in public landscape’ kwam de 
discussie goed los. 
Tekst Marloes Fopma Foto Nichon Glerum

Het derde seminar Sense of Place is dit 
jaar georganiseerd door Oerol in samen-
werking met Leeuwarden2018 en IN-SITU. 
Werner Schrempf, lid van dit Europese 
netwerk van locatietheaterfestivals, vertelt 
er meer over tijdens zijn lezing. ‘We vragen 
een actieve inbreng van de leden en nodi-
gen makers uit met ideeën te komen.’

Dat geldt ook voor The Art of Impact, het 
nieuwe samenwerkingsverband van ver-
schillende fondsen, dat makers oproept om 
met plannen voor projecten te komen. ‘De 
politiek moet juist volgen en niet leidend 
zijn’, stelt programmasecretaris Floris Lies-
hout. Dat onderschrijft ook Harmen van der 
Hoek, natuur & cultuur producer van Leeu-
warden Culturele hoofdstad 2018. Hij geeft 
aan dat zijn organisatie, hoewel er veel 
wordt samenwerkt met de politiek, vooral 
werkt vanuit een bottom-up methode. ‘Vaak 
overleggen hoort erbij. Net als discussies.’
Dien je dan bewijs te leveren voor de 
impact die kunst heeft, vraagt moderator 
Trevor Davies zich af. Kunstenaar Merijn 
Vrij denkt daar het zijne van: ‘Wanneer 
ik op straat aan een project werk, kan ik 
makkelijk meten hoeveel mensen er voor-
bij komen. Maar blijf niet hangen in meten, 
geniet er gewoon van! We willen maken.’
En dat doet Collectief Walden, een club 
waarin een bioloog, een filosoof, een dra-

maturg, een mimespeler en een producent 
hun krachten bundelen. Filosoof Hella 
Godee: ‘Deze combinatie hebben we niet 
bedacht om subsidies te krijgen. Het is zo 
ontstaan.’ In de bus onderweg tussen twee 
seminarlocaties verrassen ze de ruim tach-
tig deelnemers met een interventie met een 
ontwortelde berk, gedragen over het pol-
derpad. De komende dagen reizen ze met 
de berk naar festivalterrein Westerkeyn.
Aan het einde van de busrit ontvangt Kees 
de Pater van de Vogelbescherming de 
gasten in de polder, waar ze zich kunnen 
verplaatsen in een vogel in een voorproefje 
op het Expeditie-project De Weide Wereld 
van De Waterlanders. Met het hoofd in een 
houten gruttosnavel zie je op een scherm 
wat de anderen in het weiland doen. Zo 
biedt het zicht op makers, beleidsmede-
werkers, natuurorganisaties en weten-
schappers, die allemaal willen raken met 
kunst. Zoals dat ook de komende tien 
dagen weer gebeurt op het eiland.

Reis met 20% korting

>> Reis je deze zomer vaker naar Terschel-
ling of Vlieland? Misschien zijn Doeksens 
daltarieven dan wel iets voor jou! Op gese-
lecteerde afvaarten van de veerdienst reis je 
met maar liefst 20% korting voor zowel per-
sonen als voertuigen. Dat tikt lekker aan! En 
ben je in het bezit van een vaste reizigers-
pas, dan profiteer je van éxtra lage tarieven! 
Op www.rederij-doeksen.nl/daltarief lees je 
er alles over. De actieperiode geldt t/m 30 
september 2015. (foto: Rederij Doeksen)

Meebouwen

>> Oerol opent vanmiddag om 16.00 
uur officieel op de Westerkeyn. Maar er 
zijn dan al de hele dag voorstellingen te 
zien geweest, en al om 9.30 uur krijgt het 
festival een officieus startschot op West. 
Daar zal Bert Wassink, de brandnieuwe 
burgemeester van Terschelling, de eerste 
steen leggen voor de theatrale puzzel van 
TAAT. Bezoekers zijn vervolgens van harte 
welkom om zelf mee te bouwen aan het 
kunstwerk en sociale experiment KHOR II. 
Na deze fase BOUW volgen nog twee delen 
van KHOR: het doe-het-zelf-theaterstuk 
SPEEL en ten slotte DEEL, dat in het teken 
staat van uitwisseling, observeren, creëren 
en doen. Zelf iets in te brengen? Doe nu al-
vast mee via www.konnektid.nl/oerol2015.

Proost!

>> Niets beters dan een Juttersbitter om  
de koude Terschellingse nachten de baas  
te zijn. Maar door het aangescherpte drank-
beleid in heel Nederland, mag het klassieke 
eilanddrankje - dat immers flink op sterkte  
is - niet meer op de Westerkeyn, de  
Betonning en het Groene Strand geschonken 
worden. Gelukkig wist men raad bij Brand, 
Boomsma en drankenhandel West-Aleta,  
de eigenaar van het gepatenteerde jutter- 
recept. Samen ontwikkelden ze een waardig 
vervanger, minder sterk maar met diezelfde 
uit duizenden herkenbare Juttersmaak. Met 
een knipoog naar Oerols eerste man Joop 
Mulder is het nieuwe brouwsel het Snorreke 
gedoopt. Zo is ook op de festivallocaties 
dat ouderwets warme Oerol-gevoel toch 
gewoon voorhanden.

Dilemma op 3: Gasboring of zoutwinning?
Dagelijks legt de dagkrant een 
festivalgast een onmogelijke keuze 
voor. Vandaag: Kees Wevers, die 
vijftig jaar geleden als zestienjarige 
één van de oprichters van de Wad-
denvereniging was.
Tekst Veerle Corstens Illustratie Nina Maissouradze

In 1965 schreef Wevers een brief tegen 
plannen om de Waddenzee in te polderen, 
en later datzelfde jaar richtte hij met een 
clubje mensen de Waddenvereniging op. 
Tijdens de opening van het festival wordt 
hem vanmiddag het eerste exemplaar van 
het boek ‘De kleuren van het wad’ aange-
boden. ‘Ik was als jongen betrokken bij het 
milieu en dol op wadlopen’, vertelt Wevers. 
‘Toen ik destijds hoorde van de plannen 
om een dam te leggen naar Ameland, 
besloot ik een brief te sturen naar de 

Telegraaf. Daar kwamen enkele reacties 
op, onder andere van een Amsterdamse 
meneer die vijf euro in de envelop stopte. 
Ik heb me sindsdien jarenlang ingezet voor 
het Waddengebied, al ben ik inmiddels 
alleen nog erelid van de vereniging.

‘De keuze tussen gasboring of zoutwin-
ning vind ik echt onmogelijk. Allebei die 
activiteiten horen gewoon niet in het 
Waddengebied thuis. Het is een groots, 
grotendeels ongerept natuurgebied en 
daar moet je van af blijven. Natuurlijk 
vindt er juist hier activiteit plaats van-
wege toerisme, maar dat moeten we zo 
veel mogelijk kleinschalig houden en niet 
stapje voor stapje steeds meer van gebied 
af snoepen. Er zijn ontzettend grote 
hoeveelheden gas in de wereld, het is niet 
goed om dat uit de Waddenzee te halen. 
En ook van zoutwinning snap ik niet 
waarom dat in het Waddengebied moet 
gebeuren. Ten oosten van Texel staat al 
het Zuidwalboorplatform. Op zich heb 
je daar weinig last van, voor wadlopers 
is het zelfs een handig baken. Maar daar 
moet het wat mij betreft bij blijven, het is 
tenslotte werelderfgoed.’

Toekomstboom voor kunst
Derde editie seminar Sense of Place
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PROGRAMMA
BIJ STAYOKAY & DE RICHEL

LIVE-ACTS / DJ-SET’S
AANVANG STAYOKAY 21:15

 AANVANG DE RICHEL 22:30 

ENTREE: 4 EURO

12-21 JUNI 2015

STAYOKAY / PROGRAMMA DE RICHEL / PROGRAMMA

VR 12
22:30

ZA 13
22:30

ZO 14
22:30

MA 15
22:30

DI 16
22:30

WO 17
22:30

DO 18
22:30

VR 19
22:30

ZA 20
22:30

VR 19
21:15

VR 12
ZO 21
17:00
MA 15
VR 19
19:30
VR 12
20:00
ZA 13
19:15
ZA 13
21:15
ZO 14
19:15
ZO 14
21:15

MA 15
21:15
DI 16
21:15

WO 17
21:15

DO 18
21:15

ZA 20
21:15
VR 12 
ZO 21
22:30

DANSEN MET DE SOULCLAP DJ’S!
ELKE DAG /  GRATIS

DINER  /  ELKE DAG 

OPIUM TV / MA TOT VR

LETLAND -    NEDERLAND
MET DE SPEELMANNEN!

PIEPSCHUIM

FUNKSTAMATICS

PIEPSCHUIM

BLIND ROOFERS

JANNE SCHRA

MISTER AND MISSISSIPPI

SPEELMAN EN SPEELMAN

AFTERPARTEES

COOKACHOO

GERSON

ORANGE SKYLINE

SNOWAPPLE

MAX MESER

SPEELMAN EN SPEELMAN

THE COSMIC CARNAVAL

KOPVOETER & TIM KNOL

THE GOSPEL SESSIONS

BOURBON AVENUE

GERY MENDES

DANSEN MET DE SOULCLAP DJ’S!
ELKE DAG /  GRATIS

VR 12 
ZA 20
23:30

ENTREE: 4 EURO

STAYOKAY TERSCHELLING 
'T LAND 2 
WEST TERSCHELLING
TERSCHELLING@STAYOKAY.COM

f /STAYOKAYTERSCHELLING

MIXCLOUD & SOUNDCLOUD:
SOULCLAPCOLLECTIVE 

SOULCLAP.NL

f /FUNKINESSALOM

EETCAFÉ DE RICHEL 
HOOFDWEG 8 
WEST TERSCHELLING
CAMPINGCNOSSEN.NL

f /EETCAFEDERICHEL 
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Zand in je gebleekte lokken

Uit je ritme

De jongens van strafkamp Green 
Lake zijn gedoemd om eindeloos 
gaten te graven. Of nemen ze hun 
lot in eigen handen? De voorstel-
ling Holes is geen makkie voor de 
acteurs: fysieke arbeid in de volle 
zon en ’s avonds kilo’s zand uit je 
haar wassen.
Tekst Leonie Hosselet Foto Nichon Glerum 

Een opgedroogd meer in Texas. Troostelo-
ze bootjes en vissengraten liggen ver-
spreid over een zandvlakte. Hier brengen 
vijf jeugddelinquenten hun dagen door 
met gaten graven, om hun karakter te vor-
men. Sommigen staan al tot hun romp in 
het zand, alsof ze elk moment uit het zicht 
kunnen verdwijnen.
‘In de repetitieruimte deden we het graven 
een beetje alsof, maar het zand geeft 
zoveel meer’, zegt acteur David Schwarz. 
‘De uitputting hoef je niet meer te spelen, 
die is echt. En die brandende zon erbij: 

ideaal.’ Zijn personage Magnet is één van 
de kruimeldieven die zwoegend in een 
gat verdwijnt. Maar nu nog niet. Nu wordt 
hij nog even geblondeerd in de kappers-
stoel van Lucky Lok te Midsland. Met een 
voorbeeldplaatje van Brad Pitt in de hand 
en collega Romke Gabe Draaijer alias Zig-
zag in de stoel ernaast als morele steun. 
Schwarz: ‘Magnet is een irritant mannetje. 
Daar past een geblondeerde kop wel bij.’
Lucky Lok is een van hun laatste uitstapjes 
naar de beschaving voor ze zich in hun kuil 
moeten laten zakken. Maar ze kijken er 
niet tegenop. Schwarz: ‘Als je de techniek 
eenmaal te pakken hebt, is het graven juist 
verslavend.’ Draaijer beaamt dat: ‘Ik voel 
me weer een klein jongetje dat een gat 
naar China wil graven. Als de gaten af en 
toe weer dicht worden gegooid, doet dat 
zelfs een beetje pijn.’

De Jonge Republiek / Tryater – Holes
12 t/m 21 juni (behalve 15), 13:00 en 16:30, 

Locatie 11 Nollekes Zuid West, €13

Pony en sneeuw-
machine mee
Tien dagen lang kun je op elk  
moment van de dag langs bij Tem-
popia. Hier spelen Moeremans 
&Sons en NNT twee voorstellingen 
per dag, maar ook tussendoor kun 
je aanschuiven in hun tijdelijke 
utopie.
Tekst Machteld Vinkenborg Foto Pieter Crucq

Het is rustig en zonnig op het Zeeburger-
eiland in Amsterdam, waar het jonge col-
lectief Moeremans&Sons in de weken voor 
Oerol vast buiten op een plein repeteert. 
Ik spreek ze daar voordat zij naar Terschel-
ling vertrekken om daar een maand lang 
te verblijven. Een postbode kijkt verbaasd 
naar het groepje spelers op de grond. Ze 
schrijven een rap. Een hardloopster rent 
door het speelveld. Op de achtergrond 
springen acteurs op kartonnen dozen: de 
vloer voor een vrijscène. Dat het regis-
seur Sarah Moeremans en speler Matthijs 
IJgosse afleidt van het gesprek, deert 
niet. Het hoort bij hun methode: je speelt 
met wat er is - of dat nu op Oerol of in een 

moderne woonwijk in Amsterdam is.
Oerol is voor de makers een tijdelijke uto-
pie: dat echte festivalgevoel is zo bijzonder 
juist omdat het niet blijvend is. Maar tij-
dens Oerol is het wel volcontinu: vieren-
twintig uur per dag kun je aanschuiven in 
Tempopia. De spelers slapen in stapelbed-
den, gaan het eiland over voor ochtend-
gymnastiek, bespreken vage hobby’s en 
gaan filosofisch koken. Het is de bedoeling 
om steeds in te spelen op het onverwachte 
en zo de horizon te verbreden. Het moet 
simpelweg kunnen ontstaan. Het decor 
is inwisselbaar. De repetitie is nu bijvoor-
beeld op straat, maar zou net zo goed in 
de flat op 8-hoog kunnen. Die openheid 
geldt ook voor de inhoud, zegt Moere-
mans: ‘Het is links en tegelijkertijd rechts, 
het is net zo vrij als dat het gestileerd is.’ 
Op eerdere Oerol-edities ontdekte zij al 
dat je met het publiek hier gemakkelijk de 
diepte kunt opzoeken: ‘Kleine uitwisselin-
gen over alledaagse zaken worden al snel 
gesprekken over maatschappelijke beteke-
nissen.’ Dat typeert de vrije ruimte die zij 
met Tempopia willen neerzetten.

Hoewel...? Van de spelers vereist het juist 
een strakke planning, want de gehele 
verantwoordelijkheid van spel én produc-
tie rust op hun eigen schouders. Hoe zij 
zich daar op voorbereiden? Door rekening 
te houden met werkelijk alles dat mis kan 
gaan. Risico’s vermijden ze niet; die pony 
en die sneeuwmachine gaan gewoon mee 
naar Terschelling. En mocht je denken dat 
de spelers bang zijn om genoeg van elkaar 
krijgen: ‘Daar zijn we wel aan gewend. 
Op de toneelschool werk je continu nauw 

samen en wroet je in je diepste emoties,’ 
verklaart IJgosse. Die vrijheid, waarin alles 
mag ontstaan, brengt ze juist dichter tot 
elkaar. Nee, dan tien dagen regen. Dát 
vergt pas uithoudingsvermogen. 

Moeremans&Sons / NNT – TEMPOPIA 
Vr 12 t/m Za 20 juni, doorlopend. Locatie 6 

Voetbalveld West en Ieders Plak – West,  

€37 voor 2 voorstellingen.

De voorstelling Crashtest Ibsen: Nora is 

ook los te bezoeken.

Twee oude Oerol-rotten maken 
vanavond hun opwachting op de 
Westerkeyn. Smutfish-frontman 
Melle de Boer vond al eens bijna 
de dood toen hij met zijn drum-
mer op een skelter van een duin af 
racete; Janne Schra verloor ooit 
bijna haar stem toen ze zich flink 
verkeek op het alcoholpercentage 
van het Juttersbitter.
Tekst Marieke Steijvers Beeld Smutfish

De bandnaam Smutfish, een combina-
tie van ‘mudfish’ en ‘smutzig’, doet een 
slijmsoortige viezigheid vermoeden. 
‘Wij maken geen beschaafde muziek’, 
bevestigt frontman Melle de Boer. Zijn 
verhalende liedjes doen qua klank en 
kleur aan Americana denken. Deze ver-
halen worden ook letterlijk verbeeld, in 
cartoon-achtige tekeningen van De Boer 
zelf, zoals het bandportretje hieronder. 
De tekeningen ondersteunen de muziek 
van Smutfish tijdens hun optredens en 
verschijnen ook, in zeer beperkte oplage, 

in boekvorm naast het album Trouble.
Voor Janne Schra ging er een wereld open 
toen ze in 2007 voor het eerst naar Oerol 
kwam met haar band Room Eleven. Voor 
haar is Oerol met zijn sfeer, spannende plek-
jes en piepkleine kroegjes vooral een plek 
waar kunst en natuur samenkomen en iets 
heel magisch worden. ‘Je raakt uit je norma-
le, stugge ritme en er komt een nieuw, vrijer 
ritme voor terug, die je ook nog een tijdje 
meeneemt naar het vasteland.’
De vorige keer kwam ze met band en 
strijkers in het Bostheater. Dit jaar geeft ze 
energieke shows, zowel op de Westerkeyn 
als in de StayOkay en de Vijfpoort. Met 
hier en daar een klein luisterliedje, want 
daar heeft ze er natuurlijk ook genoeg van. 
Algemeen advies: ‘Bergschoenen uit en 
dansschoenen aan!’

Smutfish
12 juni, 20.30 uur, Westerkeyn,  

vrij toegankelijk met polsbandje

Janne Schra
12 juni, 22.30 uur, Westerkeyn,  

vrij toegankelijk met polsbandje
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AMSTERDAM CS
UTRECHT CS

€ 19,95
Stap straks in Harlingen Haven vanuit de boot direct de Festivalbus 
in, die je snel en comfortabel thuisbrengt.
Een snelle verbinding zonder overstappen, zonder vertragingen,
geen gezeul met bagage, gezellig, snel, groen en voordelig.

Woon je verder landinwaarts dan Utrecht of Amsterdam?
Ook dan is de Festivalbus de snelste wijze om naar huis te gaan!

15.30+18.00+
19.45 uur
17.45 uur
18.00 uur
18.00 uur
17.45 uur
14.45+17.45 uur
14.45 uur
14.45+18.00+
22.00 uur
14.45+15.45 uur

Zo

Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo

Ma

14Jun

15Jun
16Jun
17Jun
18Jun
19Jun
20Jun
21Jun

22Jun

Vertrektijden bus Harlingen Haven

*De Festivalbus wacht op de boten weergegeven in de dienstregeling op 
www.festivalbussen.nl! (Wijzig eventueel gratis je bootticket bij Doeksen)

Wil jij ook met de Festivalbus richting huis? Reserveer dan 
je busticket bij het VVV kantoor in West Terschelling, via 
www.festivalbussen.nl of direct aan de deur bij de bus (vol=vol).

´ formerum 47
www.vijfpoort.nl

vrijdag 12 juni

zaterdag 13 juni

14.30 André Manuel ’t Geval Apart

16.00 Julie Scott m.b.v. Roeland Drost 

2015 advo Oerol dagkrant 1 (128x190 mm) z/w

´ 

VIJFPOORT
 CAFEDE formerum 47

www.vijfpoort.nl

zaterdag 21 juni

zondag 22 juni

14.30 André Manuel ’t Geval Apart

14.30 André Manuel ’t Geval Apart

16.00 Stokers 
dansen gratis

entree bands 7,50

            vr. 13-06: ‘s avonds dansen met DJ
            Jan van Teake // za. 14-06: André Manuel
                ’t Geval Apart • Wilson • Tim Knol • DJ Jan van
                    Teake //  zo. 15-6: André Manuel ’t Geval Apart •
              Wilson • The Sore Losers • DJ Jan van Teake // ma. 16-6: André 
   Manuel ’t Geval Apart • open podium Oerolvrijwilligers • Hallo Venray 
     • DJ Jan van Teake // di. 17-6: André Manuel ’t Geval Apart • Poor John • 
  The Silverfaces • DJ Jan van Teake // wo. 18-6: André Manuel ’t Geval Apart • B.J. 
       Baartmans • The Ex • DJ Jan van Teake // do. 19-6: André Manuel ’t Geval Apart 
           • Poor John • Tear Drops • Dancing Dollekamp • DJ Jan van Teake // vr. 20-6: 
     André Manuel ’t Geval Apart • Tear Drops • Tigre Blanco • DJ Jan van Teake   

advo Oerol dagkrant 9

22.00 tribute to the Allman Brothers
17.00 Heinoos

13.00 Stokers 

16.00 Heinoos

22.00 DJ DNA & DJ Jan van T

m.m.v. André en Rick Manuel, Adri Karstenberg & Texas Radio

vr. 12
-6  André Manuel ’t G

eval Apart  •
  Julie Scott m

.b.v. Roeland Drost  •
  Smutfish  •  z

at. 13
-6   

    Some Kind of Fir
e Rose  •  A

ndré Manuel ’t G
eval Apart  •

  Julie Scott m
.b.v. Roeland Drost  •

  Donnerwetter  

      •
  zo. 14

-6  Some Kind of Fir
e Rose  •  A

ndré Manuel ’t G
eval Apart  •

  Le Garage  •  R
oos Rebergen solo  •  

      
     J

anne Schra  •  m
a. 15

-6  Some Kind of Fir
e Rose  •  A

ndré Manuel ’t G
eval Apart  •

  Vuig Tuig  •  F
ratsen    

      
      •

  di. 16
-6  André Manuel ’t G

eval Apart  •
  Donnerwetter (Johnny Cash American Recordings)  •

  Tim
 Knol & 

      
      

   Th
e Miseries  • 

 wo. 17
-6  André Manuel ’t G

eval Apart  •
  Poor John  •  B

ack Corner Boogie Band  •  d
on. 18

-6   

      
      

     A
ndré Manuel ’t G

eval Apart  •
  Dokter Watjes  • 

 The Bonneville
s  • 

 vr. 19
-6  Halfway Station  •  A

ndré Manuel 

      
      

  ’t G
eval Apart  •

  Zazi  •
  Giant Tig

er Hooch  •  z
at. 2

0-6  De Stokers  •
  André Manuel ’t G

eval Apart  •
  The

      
      

Heinoos  • 
 King Champion  Sounds  • 

 zon. 21-6  De Stokers  •
  André Manuel ’t G

eval Apart  •
  The Heinoos  • 

 

      
      

   DJ DNA  vs 
 DJ Jan van Teake  +  pre-show bFake

-

14.30 André Manuel ’t Geval Apart16.00 Julie Scott m.b.v. Roeland Drost 
22.00 Smutfish

13.00 Some Kind of Fire Rose

22.00 Donnerwetter

Elke avond na de band dansen met DJ Jan van Teake
Entree avondbands 8,00 / Dansen gratis

www.vijfpoort.nl

Download nu gratis
de interactieve 
LC smartphone app
Met de interactieve smartphone app heeft u de Leeuwarder Courant altijd bij de hand:

• Het laatste nieuws uit Friesland, binnen- en buitenland

• Alerts bij breaking news

• Met een alles-in-1 of digitaal abonnement gratis toegang tot alle plusartikelen

Download nu gratis
de interactieve 

Fotografie: Geert Snoeijer

Nieuwe app_LC_OEROL_A5.indd   1 20-04-15   14:08

Zeelen
zeelenfiets.nlJe komt er met een fiets van Zeelen

zeelenfiets.nlJe komt er met een fiets van Zeelen
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Het is de officiële openings-
voorstelling van het festival dit 
jaar: Schweigman& met Erf. Een 
universeel verhaal over de grote 
stroom van mensen die altijd maar 
weer komt en gaat en de lasten 
en krachten die door generaties 
worden meegetorst.
Tekst Marije Sietsma Foto Anke Teunissen   

De voorstelling doet beseffen dat zelfs de 
grootste problemen nietig worden in het 
licht van de stroom levens die voorbijtrekt. 
Boukje Schweigman bedacht het concept 
en deed de regie: ‘Ik wilde geen individuele 
geschiedenis vertellen, maar een universeel 
verhaal. Wat je als mens ook doet in dat le-
ven, de tijd gaat altijd vooruit. Dat dwingen-
de gegeven zit heel erg in de voorstelling.’ 
Het thema vormt een mooi contrast met 
het maakproces. Daarbij liepen Schweig-
man en haar team namelijk tegen be-
hoorlijk wat problemen op. Aanvankelijk 
zou Erf neerstrijken in het Hoornse Bos. 
Totdat bleek dat daar een havik was gaan 
broeden. ‘De dag die we eigenlijk zouden 
besteden om onze komst voor te bereiken, 
ging daarmee op aan de zoektocht naar 
een nieuwe locatie.’ 

Ruim veertig 
Nog wat later bleek dat ook de zelfont-
wikkelde vuurinstallatie niet gebruikt kon 
worden vanwege brandgevaar. Schweig-
man: ‘Dat zijn zeker momenten dat ik 
denk: de volgende keer maak ik gewoon 
iets voor een zaal! Maar ook daar heb je 

gedoe. Volgens mij betekent talent heb-
ben niet alleen dat je een goede voorstel-
ling kunt maken, maar ook dat je in staat 
bent om door te zetten. Voor locatiethe-
ater moet je flexibel zijn. Dat is de keuze 
die je maakt.’ 
Schweigman ontwikkelde de voorstelling 
in Eefde in de Achterhoek, waar ze een 
enorme groep vrijwilligers wierf: ruim 
veertig per voorstelling. ‘Het leuke aan dit 
project vind ik dat het niet alleen draait 
om het eindresultaat. Het is zeker geen 
sociaal project, maar we maken met alle 
spelers een heel proces door. Het is heel 
interessant om te zien wat er gaandeweg 
met die mensen gebeurt. De voorstelling is 
daardoor ook nooit klaar met groeien.’
‘Het raakt me best dat iedereen zo en-

thousiast is. Er is geen enkele vrijwilliger 
afgehaakt. Eerder andersom: veel vrij-
willigers uit Eefde zijn meegereisd naar 
Terschelling. Ik hoor regelmatig terug dat 
ze het heel fijn vinden om te doen. Wat het 
bijzonder maakt is dat je helemaal mag zijn 
wie je bent.’ 

Geconcentreerder
De groep vrijwilligers wisselt regelmatig 
van samenstelling. Niet iedereen is na-
melijk in de gelegenheid om twee weken 
volop mee te draaien. ‘Wat dat betreft is 
Erf echt een logistieke draak,’ zegt  
Schweigman. ‘Niet alleen om iedereen hier 
te krijgen, maar ook om alle spelers op het 
juiste moment over het veld te laten lopen 
en tijdig van kostuum te laten wisselen.’ 

Toch levert locatietheater uiteindelijk voor-
al veel cadeautjes op, vindt Schweigman. 
‘Het gaat pas mis als je teveel gaat pushen. 
Op de Griene Pôllen kunnen we de voor-
stelling nooit precies hetzelfde maken als 
in Eefde. Hier is het veld vierkant en een 
stuk smaller. Maar dat maakt de voorstel-
ling ook geconcentreerder.’ Sleutelen aan 
de omgeving doet ze liever niet. ‘Ik wil iets 
creëren wat er niet was, zonder dat ik de 
omgeving zelf manipuleer. Ik wil mensen 
laten zien wat er werkelijk is, niet alleen 
hoe de wereld er in mijn of hun eigen 
hoofd uitziet.’

Schweigman& - Erf
12 t/m 20 juni (muv 16 juni), 21.15 uur, 

locatie 3, Griene Pôllen, €15.

Puntjes op de i’s, streepjes door de t’s
Gisteren werden de laatste voorbereidingen getroffen. Links: een laatste likje verf. Rechts, van boven naar beneden: de Aquaduck 
op de Westerkeyn, de dagkrantredactie (in wat ooit het huis van Joop Mulder was!) en kleurrijke welkomstborden bij de Betonning. 
Foto’s: Pieter Crucq, Ruben Hamelink, Michiel Landeweerd

Niet te veel 
pushen

HEMA Terschelling, Torenstraat 43-45

Bij HEMA Terschelling kunt u terecht voor allerlei leuke, 
handige en lekkere producten. Stap er snel eens binnen:
er valt veel te ontdekken.
        

Kom langs en
ontdek HEMA 
Terschelling-
West in de
Torenstraat
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FLEVODRUK HARLINGEN

DUURZAME KOFFIE VAN TOPKWALITEIT

+31 515-572561 | www.brandsmakoffie.nl

lounge - zwemmen
big bottle - lunch
verse mosselen - diner
bubbelen - happas aan zee 
genieten - visroken 
muntthee - relaxen
openhaard - verse smoothies 
kampvuur - champagne 
cranberry cheese cake ...

Gedesoriënteerd 
onbeschrijflijk ...
West Aan Zee

Dagelijks geopend vanaf 10:00 uur

TONIGHT 22.00 ~ LIVE MUSIC

GrOOVE OrIENTEd, jazz INfLUENCEd 
aNd LEd by a TwIN aTTaCk Of  

rOarING HaMMONd OrGaN aNd  
CHICkEN pICkIN’ GUITar

Bar dancing wyB • OOsterBuren 11 Midsland • 0562 448930

Funkstamatics
Vrijdag 12 juni  
Funkstamatics
Zaterdag 13 juni
komen Lopen
ZOndag 14 juni

Yuko Yuko
Maandag 15 juni  

coFFeeDick 
dinsdag 16 juni 
pLaatwerkers

wOensdag 17 juni 
21.00 uur  

stanD-up comeDY caFÉ 
22.30 uur

cHocomeL posse 

dOnderdag 18 juni
coFFeeDick

Vrijdag 19 juni
crYstaL Dream
zaTErdaG 20 jUNI 
rampscenario

~

~ ~

~ ~

~ ~

GraTIS ENTrEE

Ook op Oerol draadloos internet,
gegarandeerd goed.

Event Wifi  is een product van:
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Programma Horeca

>  Story Arcs  23.00 – 0.00 camping 
Terpstra, Midsland

>  Orange Skyline 22.30 – 23.30 De 
Richel, West

>  Orange Skyline 0.45 – 01.45 camping 
Terpstra, Midsland

>  The Funkstamatics 22.30 – 23.30 
WYB, Midsland

>  Smutfish  22.30 – 23.30 De Vijfpoort, 
Formerum

TEMPOPIA

>  11.00 TEMPOPIA Beweegt: Mega 
Touwspringen op het Havenplein 
(West)

>  13.30 Aardappelen Schillen Met 
Jean-Jacques Rousseau door Louis 
van der Waal

>  18.15 Shoot The Messenger
>  20.00 Feed Me Teach Me: Xander 

Straat over de verbouwende mens
>  22.00 Crashtest Ibsen: Nora

Instagram

#Oerol15. Foto Kees van der Ploeg

Kaartverkoop

>  Denk aan je entreebandje! Het is je 
startbewijs voor tien dagen festival!

>   Kaartje kopen? Haal een nummertje 
bij de ingang van de Westerkeyn. 
Op verschillende plekken op het 
terrein zijn schermen waarop je kunt 
zien wanneer jouw nummertje aan 
de beurt is in The Barn. Onze hosts 
wijzen je daar de weg.

>  Internetbestelling afhalen? Loop 
direct door naar de afhaalkassa in The 
Barn. Je hebt geen nummertje nodig

>  Wil je snel op pad? Ga naar de snel-
kassa’s op de Westerkeyn en De Be-
tonning. Kaarten voor voorstellingen 
die binnen drie uur beginnen, kun je 
daar direct aanschaffen. Je hebt geen 
nummertje nodig.

Expeditie 11:00 - 17:00

Vanaf ZATERDAG kun je tussen 11:00 - 17:00 op verschillende locaties Expeditieprojecten  
bezoeken. Bekijk het programmaboek en de fietskaart voor exacte locaties en inhoud.

BUITEN
TOEGANKELIJK MET ROLSTOEL
LANGUAGE NO PROBLEM
ENGELS
VERDIEPING

Wijzigingen

Check voor de laatste wijzigingen 
het twitteraccount @oerolwijziging 
en houd de schermen op de  
festivalterreinen in de gaten.

>  STEREO Akt speelt vandaag niet om 
12:00 

>  Muziektheater Transparant speelt 
vandaag ook om 21:00 

>  Roma B. speelt vandaag niet om 
10:00

>  Aanvang Theater Artemis is gewij-
zigd naar 21:30 

>  Aanvang Schweigman& is gewijzigd 
naar 21:15 en duurt nu 95 minuten

>  Speelduur Wunderbaum is gewijzigd 
naar 120 minuten 

>  Speelduur Tijdelijke Samenscholing 
/ Productiehuis Rotterdam is gewij-
zigd naar 90 minuten 

>  Speelduur Wunderbaum is gewijzigd 
naar 120 minuten 

>  Speelduur ZimmerFrei is gewijzigd 
naar 60 minuten 

>  Jette Derlagen / Rudolphi Produc-
ties speelt zaterdag 13 juni niet om 
21:30

>  Theater Artemis   speelt niet op 
maandag 15 en wel op dinsdag 16 
juni 

>  Aanvang TEMPOPIA beweegt op 17 
juni is gewijzigd naar 11:15 

>  Het The School of Life programma 
van vrijdag 19 is op zaterdag 20 en 
vice versa. 

>  Roma B. speelt zondag 21 juni niet
>  Claudio Stellato en Hanneke de Jong 

& Jonas de Witte zijn niet rolstoel-
toegankelijk

>  Waterlanders en Pé Okx zijn wel 
rolstoeltoegankelijk

Aanvullingen

>  Speelduur Literair Productiehuis 
Wintertuin en Strijbos & Van Rijswijk 
is variabel, max 120 minuten 

>  Lieke Benders: maximaal 20 minuten 
wachttijd 

>  Johannes Bellinkx bij Feikes Huis is 
LNP

Straattheater
 West 
>   Tall Tales Acrobatics: 13:00 + 15:15 + 17:30
>   Fontys Academy for Circus and Perfor-

mance Art: 13:45 + 16:00
>   Duo Laos: 14:30 + 16:45
>   Stage Code: 13:00 + 15:00 
>   Verzamelpunt tegenover fietsenstalling 

Betonning. Haal een uur van te voren je 
kaartje. Let op: vol is vol. 

 
 Midsland 
>   Charlie O’ Taney: 13:00 + 16:00
>   Piepschuim: 13:00 + 14:30 + 16:00 + 17:30
>   Mees en de Grote Jongens: 13:30 + 15:00 

+ 16:30
>   LIVSMEDLET: verzamelpunt Oosterburen 

voor de kerk: 14:00 + 16:30 

 Westerkeyn 
>   Officiele opening Oerol: 16:00
>   Peepbox Stories: 13:30 tot 15:30 en 18:30 

tot 20:30
>   La Lettrice vis-a-vis: 11:00 tot 13:30 en 

17:00 tot 20:30
>   Les Cubiténistes: 14:00 tot 16:00 en 19:00 

tot 21:00
>   Daan Draait: diverse tijden
>   Catacloppe: diverse tijden
>   Shanti Straub: diverse tijden
>   Aquaduck: doorlopend
>   Klim in het Nest: doorlopend

EN

Vandaag start TAAT met BOUW. Om 9.30 opent de burgemeester van Terschelling Bert 
Wassink het bouwpakket, om 13.00 is er lunch en om 18.00 de onthulling. Vanaf dan is 
TAAT een ontmoetingsplek waar bezoekers elkaar treffen rond een serie actuele onderwer-
pen en prangende vragen.

Legenda

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

MIDDEN 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

OOST 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

WEST 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

➁➀

➁➀

➀ ➁ ➂

➂

deel 1 deel 1 deel 2 deel 2

Theater

De Betonning 13:00 - 21:00  Toegankelijk met een entreebandje

Voorstelling alleen te bezoeken met de combinatie voorstellingticket en entreebandje

9:00 - 00:00  Toegankelijk met een entreebandje De Westerkeyn

Straat

Verdieping

1  TAAT SPEEL KHOR II Groene Strand €11,-

2  Johannes Bellinkx bij Feikes Huis Framing Seinpaalduin €11,-

3  Schweigman& Erf Griene Pôllen €15,-

4  Margje Wittermans  VluchtGoud deel 1 West-End Theater €11,-

5  STEREO Akt - Artus Company  PROMENADE - urban fate tourism Parkeerplaats Gemeentehuis €17,-

6  Moeremans&Sons / Noord Nederlands Toneel  TEMPOPIA Voetbalveld West / Ieders Plak €37,-

6  Moeremans&Sons / Noord Nederlands Toneel Crashtest Ibsen: Nora Voetbalveld West / Ieders Plak €13,-

7  Jette Derlagen / Rudolphi Producties  Paramaribo - Texel Kleiplak €13,-

8  Toneelschuur Producties / Joost van Hezik  Jeanne - de opstand van de eenling Zandafgraving de Wulp €13,-

9  BOG.  BOG. een poging het leven te herstructureren Bos LU plak €13,-

10  Claudio Stellato Company  la Cosa Nollekes Noord €13,- 

11  De Jonge Republiek / Tryater  Holes Nollekes Zuid €13,-

12  Hoge Fronten / Lieke Benders  Verdrietfabriek Schapenkaasboerderij Halfweg €13,-

13  Orkater Lutine Strand West Paal 8 €13,-

14  Amsterdamse Bostheater / Noord Nederlands Toneel  Much Ado About Nothing Parkeerplaats Paal 8 €13,-

15  Theater Artemis / Ro Theater  REUZEN Arjensdune €15,-

16  Kassys  Hunting High and Low De Gèskieker €7,-

17  YoungGangsters  Guess who’s back Geitenpark €13,-

18  het Nationale Toneel / NTjong  The Summer of ‘96 VMBO Midsland €13,-

19  Roma B. / Marike Splint  ONDER ONS Westerkeyn €13,-

20  Maas theater en dans  Loslopend wild Bostheater €13,-

21  Tijdelijke Samenscholing / Productiehuis Rotterdam  The Big Easy Parkeerplaats Formerum aan Zee €13,-

22  Het Eerste Kwartier / Wilhelmer van Efferink  Motief knokpartij bruiloft nog steeds onbekend Teunisplak €13,-

23  Theater Utrecht  Stad der blinden Schuur Corné Zorgdrager €17,-

24  ZimmerFrei  An Island Erf Cees Spanjer €11,-

25  Hanneke de Jong & Jonas de Witte  Project Solaris Liesinger Plak €13,-

26  Theater RAST  De vlucht van een granaatappel Schuur Jelle Cupido €13,-

27  Literair Productiehuis Wintertuin en Strijbos & Van Rijswijk  Muzikale Dwaalverhalen: En Hier Is Lijf Hedredersplak €11,-

28  Wittenbols & Ligthert  HARTKUILTJE Kom Hoorn €13,-

29  Carrie & Co  De Boskat Achtertuin Groene Weide €13,-

30  Muziektheater Transparant  De koningin zonder land Manege €17,- 

31  Jens van Daele’s Burning Bridges  Over Onze Vader Zandafgraving Oost €13,-

32  Compagnie Bal / Jeanne Mordoj  LA POEME Zeekraal €13,-

33  Circus Ronaldo  Fidelis Fortibus Weiland Bierema €15,-

34  Wunderbaum  We doen het wel zelf Elvisplak €13,-

35  Via Berlin, Orkater en Sytze Pruiksma Dead End Strand Oosterend Paal 18 €13,-

Gastcurator: Spinvis

Mainstage ➀ Cisco Kid + Spinvis   ➁ Spinvis + Freez + A.R.T   

Serre Waterballet Live  

DJ Container Spinvis DJ Collectief

Ronde podium DJ Spinvis

Vier tellen vooraf Gastcurator Erik de Jong (Spinvis) en Kamiel van Rongen (Waterballet)

Wannaplay première Spinvis

Mainstage ➀ Zanillya   ➁ Smutfish   ➂ Janne Schra 

DJ Indie-Pub Soundsystem 

Paviljoen ➀ Ochtendtalkshow    ➁ Blik op de toekomst     ➂ Oerolcollege

The School of Life

Straat

West West

Midsland Midden

Nagesprek bij Margje Wittermans - VluchtGoud deel 1 - 17:00

Inleidingen

Verdieping in TAAT

EN

LNP

EN
EN

EN/NL



Trotse partner
Met trots voor u gebrouwen - Geen 18, geen alcohol

Het Brand-Oerol glas alleen verkrijgbaar bij:
Spar Spanjer - West | Slijterij Lutine - West | Zomerspar - Hee | Laurie’s slijterij - Midsland    
Coop Boezen - Midsland | Jumbo Mier - Formerum | Spar Cupido - Lies | Ben van Alles - Hoorn

ACTIE LOOPT VAN 12 T/M 21 JUNI

OP=OP

HET BEGINT 
EEN TRADITIE 
TE WORDEN
BRAND-OEROL GLAS CADEAU BIJ AANKOOP VAN 
1 KRAT BRAND OF 2 SIX-PACKS BRAND BLIK

12-14 & 16-21 JUNI   BOSTHEATER FORMERUMER BOS   14:00   16:30   19:30

LOSLOPEND WILD ADVERTENTIE OEROL KRANT 128X190MM.indd   1 01-06-15   10:32

WIJ ZIJN 5D  |  TOEGANKELIJK THEATER MAKEN
WWW.WIJZIJN5D.NL

HOOR 
HANNAH

EXPEDITIE DOOR JUDITH HOFLAND
WEST TERSCHELLING

Er gebeurt meer (buiten 
het programma) tijdens 
Oerol op Terschelling. 
Wil je weten wat & waar 
volg dan meer… 

Volg ons op twitter: 
@m_terschelling 
en deel de hashtag: 
#meerterschelling

EEN SERVICE VAN DE 
VVV TERSCHELLING

EILANDPAGINA

EilandAgenda

WEST

20:15 Speelman & Speelman, muziekaal cabaret duo, Stayokay, West

22:00 Junkyard Dogs, Braskoer, West-Terschelling

22:30 Orange Skyline, de Richel, West-Terschelling

MIDDEN

12:30/14:30/16:30 Eilandverhaal: voorstelling voor mythische verhalen en historische personen. Bibliotheek, Midsland

18:00 Mooi weer op straat, Onder de Pannen, Midsland

20:00 Piepschuim, Onder de Pannen, Midsland

22:00 "Dansen in het diepe" met Swokmaster, danscafé de Stoep Midsland

22:30 Acoustic Smile, binnenpodium Onder de Pannen, Midsland

The given horse, stoerdere versie van ACDA & de Munnik, camping Mast, Formerum

OOST

17:30-22:00 Spaans gitaartrio “Cool Gipsy Hot Hot”, de Reis, Hoorn

21:30 The given horse, stoerdere versie van ACDA & de Munnik, camping Mast, Formerum

22:30 Hessel & Tess, zijn al jaren een begrip op Terschelling en daar buiten, Groene Weide, Hoorn

Toe aan ontspanning? Boek op www.massage-terschelling.nl. Spec. actie voor Vr. van Oerol.

EILANDPORTRET - EILANDERS EN HUN OEROL

UITGELICHT

UITGELICHT

TEKST + FOTO: GERRY VISSER

Samen kun je meer dan alleen, vinden Peter Groeneveld van 
Camping Cnossen en Albert Wiegman van de Stayokay. 
En dus slaan ze tijdens Oerol de handen ineen op het gebied 
van de muziekprogrammering. “Ik houd erg van samenwer-
ken”, zegt Peter. “En we zitten zo dicht bij elkaar, dus waarom 
zouden we onze krachten niet combineren?”

Naast de muziek heeft de Stayo-

kay het programma Opium TV 

over de vloer, dat vijf avonden 

lang live wordt uitgezonden vanaf 

het terras. Drukke tijden dus voor 

Albert. “Ja, maar het is machtig 

mooi om aan mee te werken. 

En betere promotie voor het 

eiland kun je niet hebben.” 

Peter: “Weet je, het gaat zoals het 

gaat. En als je vooraf de dingen 

goed regelt, dan kun je er zelf 

ook van genieten.” Hij schiet in 

de lach: “We hadden in de Richel 

ooit een feestje met artiesten die 

op de camping stonden. Dat was 

fantastisch. Ze verzonnen het ene 

na het andere. Er vlogen dansers 

door de lucht, er was een vrolijke 

playbackshow. Ik heb me kostelijk 

vermaakt. Dat was eigenlijk een 

gratis voorstelling.”

Ook Albert heeft ervaring met 

spontane feestjes. “Twee jaar 

geleden riep Typhoon dat de 

afterparty bij Stayokay was. 

Dat klonk over het Groene Strand, 

met vijfduizend man.” Grinnikend: 

“Toen dacht ik wel even: mis-

schien moet ik iets gaan regelen. 

Nou, het werd een fantastisch 

feest tot twee uur ’s nachts. 

Daar hebben ze het nu nog over.” 

Om het programma te promoten 

geven ze samen een heus maga-

zine uit.  Albert:  “Die verspreiden 

we over het hele eiland. Zestien 

pagina’s dik, tweeduizend stuks. 

En we zetten een paginagrote ad-

vertentie in de Dagkrant. Dat is in 

je eentje toch een stuk lastiger.”

Ook op het gebied van de pro-

grammering werken ze samen. 

Ze maken daarbij gebruik van 

Harry en Marcel, de muziekpro-

grammeurs van Oerol. Want ook 

daar geldt: samen kun je meer 

dan in je eentje, vindt Albert.  

“Wanneer je alles zelf doet, heb 

je een berg werk. Daar komt bij 

dat Peter en ik natuurlijk niet de 

kennis en de connecties heb-

ben van Harry en Marcel. Zij zijn 

de professionals, dus laten we 

dat graag aan hen over. Boven-

dien blijf je in de sfeer van Oerol. 

Naast vernieuwend theater heb 

je ook vernieuwende muziek.” 

En dat pakt steevast goed uit, is 

de ervaring van Peter. “Sommige 

artiesten ken je al van DWDD of 

3FM, een aantal ook niet. Maar 

het is altijd leuk.” De avonden 

worden zowel in de Richel als in 

de Stayokay afgesloten door het 

dj-collectief Soulclap. Peter: 

“En die zijn erg goed!”

Naast vernieuwend 
theater ook 
vernieuwende 
muziek

Peter Groeneveld  en  Albert Wiegman

Voor meer informatie en het muziekprogramma:

www.campingcnossen.nl

en www.facebook.com/StayokayTerschelling

Hessel en Tess
Hessel en Tess zijn al jaren een 

begrip op Terschelling en ver daar 

buiten. Bijna 280 x per jaar staan 

ze samen op het podium en 

combineren ze eigen werk met 

covers. Het is er iedere avond 

één groot feest. Je kunt er van 

tevoren ook heerlijk eten. 

Gratis entree. Hessel & Tess: 

Locatie: Groene Weide/Hessel – 

aanvang 23.00 uur.

Chairs of Fu
Op het strand voor ZANDZEE-

BAR staat tijdens Oerol installatie 

CHAIRS OF FU van Rotterdamse 

kunstenaar Gijs van Gemerden. 

Het zijn stoelen gemaakt van 

oude vliegtuigstoelen en ecolo-

gisch afval bont. 

De kunstenaar verbeeld een 

mogelijke toekomstige steentijd 

met high-tech restmateriaal. “Een 

soort MAD MAX , maar dan een 

met liefde en kameraadschap.” 

Doorlopend te bezoeken van 

11:00-20:00 uur.

Download gratis
WadsApp Terschelling

Hessel & Tess, zijn al jaren een begrip op Terschelling en daar buiten, Groene Weide, Hoorn

Toe aan ontspanning? Boek op www.massage-terschelling.nl. Spec. actie voor Vr. van Oerol.

WadsApp Terschelling

Toe aan ontspanning? Boek op www.massage-terschelling.nl. Spec. actie voor Vr. van Oerol.

WadsApp Terschelling
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‘Als Harry belt met een nieuw idee, dan 
weet je dat er avonturen gaan beginnen”, 
zegt Erik de Jong, beter bekend als  
Spinvis. En een avontuur gaat het worden 
op de Betonning, het terrein van Rijks-
waterstaat in West. ‘Het idee is ontstaan 
vanuit de ambitie om naast het theatrale 
aanbod een Oerolwaardige muziek-
programmering neer te zetten,’ vertelt 
muziekprogrammeur Harry Hamelink. 
Samen met Marcel Haug stelde hij zeven 
gastcuratoren aan. Artiesten die een 
band hebben met Oerol, met het eiland 
en natuurlijk met muziek: de Nederlandse 
muzikale helden Spinvis, Wende, Colin 
Benders en Typhoon. En ook de noordelij-
ke festivals Explore the North, Welcome to 
the Village en Into The Great Wide Open 
nemen twee dagen de programmering 
voor hun rekening. De gastcuratoren is 
gevraagd vanuit hun vakmanschap en met 
een open blik muziek, letteren en kunsten 
samen te brengen op de Betonning, en ze 
krijgen voor een dag (of twee) de touwtjes 
in handen. Een aantal van hen kregen we 
tussen het pakken van de koffer en het 
halen van de boot nog net even aan de lijn. 

Couleur locale
Drie festivals uit het Noorden komen naar 
Oerol, want de topografische verbonden-
heid maakt ze tot goede buren. Leeuwar-
dense festivals Welcome to the Village en 
Explore the North slaan de handen ineen 
om te ontdekken wat de Noordzeecultuur 
die zij met Terschelling delen nu eigenlijk 
is. En ook het Vlielandse festival Into The 
Great Wide Open cureert met liefde een 
dag op hun buureiland. ITTGWO’s mu-
ziekprogrammeur Ferry Roseboom ziet 
het beste van twee werelden samenko-
men: “We delen onze couleur locale: de 
Wadden. De kleuren zijn hier anders, en 
de lucht. Dat merk je al als je op de boot 
staat. Eilanden associeer je met lange 
zomers, met weg-zijn. Ja, ook die mindset 
deel je.’

Opgroeien
Wende Snijders mag zich, volgens Haug, 
gerust een ‘Oerolkind’ noemen: ‘Ze speelt 
er al zo lang, en Oerol-directeur Joop Mul-
der heeft haar altijd enorm gemotiveerd in 
het experimenteren met nieuw repertoire.’ 

Voor Glenn de Randamie, alias Typhoon, 
voelt de samenwerking als opgroeien. Zijn 
laatste, extreem goed ontvangen, album 
Lobi da Basi gaat over thuiskomen, en dat 
is precies het gevoel dat hij hier heeft: ‘Als 
ik niet op Terschelling ben, dan mis ik haar. 
Ik ben een kind van Oerol, zo voelt het. 
Ik heb er een aantal jaren gespeeld, was 
vorig jaar artist in residence en nu mag ik 
cureren. Dat is wel een hele mooie nieuwe 
stap. Een stap naar volwassenheid in mijn 
band met het eiland.’ 

Ook Spinvis voelt zich als een vis in het 
water op Oerol, dat hij beschrijft als een 
kweekvijver die naadloos aansluit bij zijn 
half muzikale, half theatrale werk: ‘Op 
Oerol mag je de gebaande paden verlaten. 
Het publiek is heel aandachtig, die willen 
dat wel toelaten. Dan voel je je zo op je ge-
mak en durf je dingen te gaan proberen.’ 
Dat gevoel van vrijheid wordt ook opge-
roepen door de fysieke ruimte, in ieder ge-
val voor Colin Benders, die eerder met zijn 
Kytopia al eens carte blanche kreeg van 
het festival. Wanneer hij begint te vertellen 
over zijn mooiste herinneringen, kiest voor 
de momenten die met muziek niets te ma-

ken hebben: ‘Het eerste jaar dat ik er was 
stond ik opeens een boer te helpen met 
aardbeien plukken in het land. Dat was zo 
goed. Of het jaar daarna, ging ik met een 
boer het wad op om pieren te steken.’ 

Zoektocht
Dat veilige maar vrije gevoel dat de gast-
curatoren betoverd heeft, willen program-
meurs Hamelink en Haug in de dagen op 
de Betonning tot uiting laten komen. En 
dat is voor alle partijen ook best een beetje 
spannend. Want voor het experiment 
moeten de juiste voorwaarden worden 
geschapen. Het is een continu bewegen 
tussen de regie uit handen geven en reke-
ning houden met de setting. ‘Gezelschap-
pen die normaal gesproken in het concert-
gebouw spelen kun je niet ineens buiten 
neerzetten,’ verklaart Hamelink. Dat heeft 
Benders ook gemerkt: ‘Ik wilde eerst veel 
extremer gaan, maar nu ga ik gewoon all 
out binnen de ruimte die er is.’ Hamelink 
noemt het dan ook ‘een enorme zoektocht, 
maar wel een ontzettend mooie. En het 
is stiekem natuurlijk heel interessant om 
met deze muzikanten in gesprek te zijn. Je 
leert hoe ze denken en in het leven staan. 
Je krijgt een kijkje in de keuken van hun 
maakproces.’ 

Experiment
Ook als bezoeker krijg je die kans. Alle 
gastcuratoren nodigen verschillende ma-
kers uit: inspiratiebronnen uit de muziek-
wereld, maar ook filosofen, professoren, 
dichters en dansers. Zo kan een spannen-
de mix ontstaan van vormen en stijlen. 
Benders ziet zijn twee dagen op Oerol als 
een nieuwe mogelijkheid om dat wat ach-
ter de vaak gesloten deuren van zijn mu-
zikale vrijstaat Kytopia in Utrecht gebeurt 
aan de wereld te laten zien. Sommige van 
de door hem gevraagde muzikanten zitten 
dus al samen in de repetitieruimte, maar 
dat neemt niet weg dat zij op Oerol vrij 
baan hebben: ‘Elk project en elk persoon 
heeft zijn eigen context, zijn eigen proces. 
En dat moet op zichzelf de ruimte krijgen.’ 
Typhoon op zijn beurt nodigt muzikanten 
uit de hele wereld uit om op Terschelling 
samen te zijn, thuis te komen, en te ont-
dekken wat er dan komt. 

Het experiment zegeviert op de Beton-
ning. Want ook bij Spinvis, die met zijn 
gasten en het publiek over de toekomst na 
wil denken, wordt niet gerepeteerd: ‘Ik wil 
het niet op slot zetten. We gaan proberen 
om allemaal in elkaars wereld terecht te 
komen. Mensen moeten zich vrij voelen 
om te presenteren, niet om te preste-
ren. Je mag het gewoon proberen, dat is 

eigenlijk het belangrijkste. Dat voelt voor 
het publiek ook veel echter, getuige zijn 
van het experiment.’ Dat een experiment 
ook kan mislukken, hoeft dan helemaal 
niet erg te zijn. De Jong: ‘Het is net als in 
het echte leven, we zijn allemaal continu 
aan het mislukken, en dat is juist toch ook 
mooi? Dat je kunt zien dat we het aan het 
proberen zijn. Ja, trachten is het ultieme 
werkwoord.’ 

Gastcuratoren De Betonning 
Vr 12 t/m zo 21 juni, 13.00 – 21.00 (zo 21 

juni terrein open vanaf 10.00). Spinvis Vr 12 

en Za 13 juni, Explore the Village Zo 14 juni, 

Colin Benders Ma 15 en Di 16 juni, Typhoon 

Wo 17 en Do 18 juni, Wende Vr 19 juni, Into 

the Great Wide Open Za 20 juni.

De programmering op de Betonning is dit 

jaar allesbehalve in beton gegoten. Kijk op 

de website of de programmapagina voor de 

laatste informatie over welke artiesten je 

kunt verwachten.

‘Het eerste jaar 
dat ik er was 
stond ik opeens 
een boer te hel-
pen met aardbei-
en plukken in het 
land. Dat was zo 
goed. Of het jaar 
daarna, ging ik 
met een boer het 
wad op om pieren 
te steken.’

Wie kan zich Oerol voorstellen zonder te denken aan creativiteit, ruimte 
en vrijheid. Of in één woord gevangen: experiment. Zoals de wind over 
het eiland waait, zo spelen makers met het onverwachte. En dat geldt 
ook voor de muziek. Oerol nodigt zeven gastcuratoren uit om vorm te 
geven aan de muziekprogrammering op de Betonning, elke dag van  
13.00 tot 21.00 uur.
Tekst: Machteld Vinkenborg Foto: Nichon Glerum

Veel echter:  
getuige zijn van het 
experiment

Vier tellen vooraf 

Voor het meest up-to-date nieuws kun 
je ook gewoon op de fiets springen. Elke 
dag opent de Betonning om 13.30 uur met 
een live talkshow, waarin de goedgebek-
te presentator Bram van Dijk met de gast-
curator van dienst de dag doorneemt. Na 
een kort interview waarin je de gastcu-
rator vast een beetje beter leert kennen 
is het tijd voor het Speelkwartier, waarin 
je zelf wordt uitgedaagd om je visie te 
geven op het thema van de dag.
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 WELKOM TERUG 
Joehoe voormalige La-Gitana’ 
ers, ik ben er deze #Oerol weer 
van 17-20 juni met nieuwe liefde. 
Zin in Tapa’s! xx Ingeborg 
Lieve pap en mam. Vorig jaar 
hoogzwanger op Oerol, vijf 
dagen later meldde Lena zich! 
Nu met z’n vijven op het eiland, 
10 dagen lang genieten. Wat 
hebben we er veel zin in! Kus P, S 
en L 

> Lieve Mariëtte en Jiskje, na 38 
jaar weer samen op Terschelling! 
We hopen dat jullie heel erg 
gaan genieten van Oerol! 
Misschien is er een traditie 
geboren? Liefs, Willem & Monica 

> Lieve Sanne en Peter, vorig 
jaar nog bij mama in de buik op 
Oerol, nu is ze er helemaal bij: 
“Lena lief”. Wat een feest!

 VRAAGJE 
Lieve M uit B, ik hoop dat je er 
dit jaar weer bent. J 

> Vorig jaar samen op Oerol. 
Zwerft mijn Rooftoptiger nu 
weer ergens over het eiland? Het 
Hoornse Bos misschien? 

> Vraagje! Oerol per longboard? 
Zijn de meeste paden asfalt of 
niet?

 JA! 
Hier houdt het op? Hier begint 
het juist!

 AFWEZIG 
Helaas zijn wij er dit jaar niet bij, 
maar gelukkig maken de 
Geertsjes, Vollersjes en Diepe-
veentjes toch nog iedereen blij! 
Het is maar gissen, hoe erg ze 
ons missen. Hoort u ergens 
“dagkransje” en “Dit is echt 
Oerol”, weet dan, die mensen 
hebben echt lol! Daandaanliek-
matsjulius

 GEFELICITEERD 
Jaaaa lieve Eef! 30! Van harte! 
Proost met een juttertje, dansje 
en het heerlijke Oerol. Duik een 
mooi jaar tegemoet. Liefs M&M 

> Jemig, wat hebben die 
Oerol-medewerkers een 
geslaagde kinderen! Verloskun-
dige-in-de-dop Femke Goudberg 
slaagde voor haar HAVO, en 
Thijs Moors  gaat met zijn 
VWO-diploma op zak Amerika-
nistiek studeren. Hoezee! 

> Dat gaat lekker, Tempopia: 
met stip op 1 in de waar-wordt-
het-hardst-over-getwitterd-rang-
lijst! 

> Lieve Hilde, gefeliciteerd met 
jullie huis!! x Anke 

> Hulde voor vrijwillige fietser 
Gerko Tenkink uit Zeewolde, die 
voor de CO2-neutrale Grenada 
Chocoladekaravaan op pure 
pedaalkracht een lading chocola 
van Amsterdam naar De Ouwe 
Smidte in Midsland trapte!

 PRIL GELUK? 
Oh, Poesie, het is ontzettend 
hoeveel ik van je hou. Ik 
verschiet daar zelf van.

 VRAAG EN AANBOD 
Ik heb door omstandigheden een 
kaartje voor de boot over! 
Vrijdag 13.00 (veerboot) heen, 
maandag 11:45 (snelboot) terug. 
€30! Maartje Geels via Facebook 

> Hallo Oerolgangers, ik heb 
één kaartje voor Reuzen van 
Theater Artemis over op zondag 
14 juni 21.30 uur locatie 15, 
Arjens Dune, ad €15. Iemand 
belangstelling? Simone Beunke 
via Facebook 

> Iemand 4 kaartjes voor 
#muchadoaboutnothing op 17 
juni beschikbaar? 06-23983235 

> Gezocht: iemand om te 
achtervolgen. Ik vaar maandag 
15 juni vanaf Stavoren naar 
Terschelling (friendship 26). Ik 
zou het fijn vinden om achter 
een ervaren schipper aan te 
kunnen varen die de fratsen van 
het wad kent. Zijn hier toevallig 
mensen die 15 juni deze tocht 
maken? Justin Hoek via Face-
book

 PROMO 
> In april had ik een visioen op 
de Noordvaarder. Ik liep daar te 
zingen en op de mondharmoni-
ca, liedjes van Bob Dylan en zo, 
en toen dacht ik: wat zou ‘t mooi 
zijn als iemand dat zou willen 
filmen. Wie is later in ‘t jaar 
(sept/okt) weer op ‘t eiland en 
wil mij dan vroeg of laat op de 
dag, als er verder niemand is, 
opnemen? Vind mij op facebook: 
robvaniren@gmail.com 

> Ben je het laatste weekend 
ook op Oerol en heb je zin om 
daarna de verstilling van het 
eiland optimaal te ervaren? Drie 
dagen Yinyoga & Meditatie (23 
t/m 25 juni) Met thema wad, 
wind en water. Wat? Ja, wad... 
en wat nog meer? Ga het vooral 
ervaren. Doen! 

> Ook de Popunie is aanwezig 
met een speciaal programma van 
Rotterdamse bands op Oerol, 
onder de noemer van #Popunie-
Live. Met optredens van 
GMBisGeryMendes, Mark 
Lotterman music, The Cosmic 
Carnival en Half Way Station 

> Speciaal voor vrouwen! Een 
rode tent bijeenkomst op 
dinsdag 16 juni. Locatie nog 
onbekend, meld je aan voor het 
Facebook event en je krijgt een 
bericht waar je moet zijn!

 VRAAGJE 
> Lieve Willemijn Schellekens, 
het kantoor van de dagkrant 
heeft ook een heel mooi raam. 
Kom je bij ons ook iets vertellen? 

> Wil iedereen onmiddelijk 
stoppen met Facebook en 
Twitter en gewoon weer lokroep-
jes gaan sturen? Anders krijgen 
we onze krant nooit vol.

SPONTAAN 
> Theatergroep Hooi speelt: 
Mysterieuze sterfgevallen in 
ponyland.

 GROET 
> He Van Lennepies! Was 
hartstikke gezellig met jullie. 
CHINESE-TEKENS 

> Hey Son! 

> Lieve Dieko, je bent er pas 
volgende week maar dat geeft 
niet, want ik bewaar deze krant 
en dan geef ik dit berichtje aan 
je als je er bent! Ik hou van je. 
Leonie 

> Lieve jij. Wroet maar in me. 
Ruk alles er uit. Ik vind het 
heerlijk. Liefs, de tuin. 

>  Sid en Chris, geniet van 
elkaar. Liefs dop

JANNEN
> Lieve Jan van de Vijfpoort: 
succes met Oerol. Volgend jaar 
weer volleybal? En bier? 

>  Jan van de radio: beregoed 
bezig!

Van de volgende partners is steun ontvangen voor specifieke projecten: VSBfonds (verdiepingsprogramma), Lwd2018 (Toonkamer Sense of Place), Dioraphte (Toonkamer Sense of Place), Stichting Doen 
(expeditieprogramma), Prins Bernhard Cultuurfonds (expeditieprogramma), Fonds Podiumkunsten Nieuwe Makersregeling (Thabi Mooi, Collectief Walden), Waddenacademie (Oerol-Colleges, expeditie Marc van 
Vliet), Vogelbescherming (expeditieprojecten PolderPracht), Rijkswaterstaat (de Betonning, Stuiflab Slaaphuis),  IN SITU (Johannes Bellinkx bij Feikes Huis, Strijbos & Van Rijswijk, Schweigman&, ZimmerFrei).

OEROL DANKT!

Vriendenactie

>> Vrienden van Oerol worden tijdens het 
festival door tientallen Terschellinger onder-
nemers in de watten gelegd. Zo kunnen ze bij 
schoonheidssalon Total Trip Style in Lies een 
romantisch weekendarrangement winnen. 
Laat je mailadres achter op de kassabon en 
maak kans op ‘de goden-en-godinnenavond 
van de liefde’ in februari 2016. Vrienden van 
Oerol krijgen 5 minuten massage gratis. Ook 
Vriend worden? Meld je aan bij de infobalie 
op de Westerkeyn, of direct bij een van de 
deelnemende ondernemers.

Krant uit? Log in!

>> De dagkrant houdt u iedere ochtend bij 
de tijd over wat er op de dag te gebeuren 
staat. Maar de rest van de dag draait de 
redactie online volop door, met filmpjes, 
artikelen en podcasts. En, nieuw dit jaar: 
de Kletskrant, ouderwets op de FM. De 
frequentie leest u dan weer op Twitter en 
Facebook. Of op het raam van ons kantoor in 
Midsland. Of gewoon morgen op deze plek.

Aangewaaid

 Meedoen? Mail naar dagkrant@oerol.nl, sms of whatsapp naar 0630097143 of twitter met #Lokroepje 

Lokroepjes

In Diepenheim is de kunst overal. Ze wordt er getoond en gemaakt, zowel binnen als buiten. Met 
alle vrijheid voor kunstenaars, een grote betrokkenheid van inwoners en een actieve rol voor bezoekers. Klinkt dat als 
een sprookje? Welkom in de Heerlijckheid Diepenheim, stedeke van kunst en cultuur. Een stadje van heren en boeren geble-
ven, het domein van kunstenaars geworden. Dat is Diepenheim, met 2000 inwoners het kleinste stadje van Overijssel en ook wel liefkozend ‘stede-
ke’genoemd. De zes (!) omliggende kastelen verlenen het toch al fraaie landschap blijvend allure.  

Heren, boeren en kunstenaars 

deHeerlijckheid

Stedeke van kunst en cultuur

Oerol Dag 1

  Tien troeven van Diepenheim
  1  Een kunststadje van betekenis 
 2  Kunstenaars aan het werk zien 
 3  Toonaangevende hedendaagse kunst 
 4  De Tuinen van Diepenheim 
 5  Het hele jaar door een bezoek waard 
 6  Erfgoed als podium
 7  Kastelen en landgoederen rondom
 8  Nationaal centrum van tekenkunst 
 9  Lange traditie met locatietheater
 10  Verhalen voor het oprapen

Tot morgen!
met Kunstenaars 
  aan het werk zien

Kunstvereniging Diepenheim.   Hedendaagse beel- 
dende kunst. Elk jaargetijde een nieuwe tentoonstelling. 
Daarnaast projecten in de openbare ruimte, want de Kunst-
vereniging beschouwt zichzelf als ‘ínstelling zonder muren’. 
Curatoren: Gijs Assmann en Hanne Hagenaars.

Werkplaats Diepenheim.   Kunst- en theaterwerkplaats. 
Hier kunnen in totaal 19 makers uit alle disciplines verblijven 
en werken, individueel of in groepsverband. Regelmatig 
wordt het publiek een inkijkje gegund in het maakproces.  

Cultureel Centrum Herberg De Pol.   Ontmoetingen 
tussen makers, inwoners en bezoekers. Pleisterplaats 
en podium, zowel binnen als buiten. Tevens informatie- en 
documentatiecentrum.

En dan ook nog:   verscheidene galeries, met glaskunst, 
sieraden, schilderkunst en meer. Originele winkels, met 
brocante, vintage kleding, design en meer. De tuinen van 
kasteel Warmelo. Het Oranjemuseum. En elke eerste zondag 
van de maand: de Heerlijcke Markt. Voor liefhebbers van al-
les wat duurzaam, origineel en ambachtelijk is, afgewisseld 
met optredens. Op deze zondagen zijn ook alle winkels en 
galeries open.

De Tuinen van Diepenheim.   Goed voor minstens een 
dag bijzondere ervaringen in het fraaie landschap rondom 
Diepenheim. Met tuinen van herman de vries, Urbain 
Mulkers, Jeroen Kooijmans  en vele anderen. 

Drawing Centre Diepenheim.   Centrum voor heden- 
daagse tekenkunst, het enige in Nederland. Elk jaargetijde 
een nieuwe tentoonstelling. Daarnaast presentaties op 
locatie. Curator: Arno Kramer.

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief en maak 
kans op een volledig verzorgd weekend ‘Heerlijck 
Diepenheim’! Ga naar www.deheerlijckheiddiepenheim.nl 
voor aanmelden en meer informatie.

In die entourage blijken kunst en cultuur uit-
stekend te gedijen. Wat begon met exposities op 
de zolder van het oude raadhuis, later uitgebreid 
met beeldenroutes in de omgeving, mondde 25 jaar 
geleden uit in de oprichting van Kunstvereniging 
Diepenheim. Die weet kunstenaars uit binnen- en 
buitenland aan zich te binden, zowel gevestigde na-
men als aanstormend talent. Intussen bezorgde de 
stichting Kunsten op Straat, eveneens gevestigd in 
Diepenheim, het stadje een reputatie als beschutte 
werkplek voor makers van locatietheater. 
Gezelschappen als Dogtroep en Lunatics wisten 
Diepenheim in het verleden al te vinden. Vanaf 
de opening van Werkplaats Diepenheim in 
december j.l. hebben verschillende gezelschappen 
uit binnen- en buitenland hier reeds gewerkt. 

Brandpunt van cultuur
Bij al die activiteiten staan inwoners graag klaar. 
Die betrokkenheid bleek cruciaal, toen monumen-
tale gebouwen in de oude kern van Diepenheim een 
paar jaar geleden met de sloop werden bedreigd. 
Kunstvereniging, stichting Kunsten op Straat en 
andere (lokale) partners sloegen de handen in 
elkaar. Het resultaat: het historische centrum is 
nu een nieuw brandpunt van culturele bedrijvig-
heid. Dankzij de steun van de provincie Overijssel, 
de gemeente Hof van Twente en het Waterschap 
Vechtstromen staat er een unieke combinatie van 
gerestaureerd erfgoed en moderne architectuur.

De Heerlijckheid Diepenheim is de verzamelnaam 
voor het beste wat het stadje aan kunst en 
cultuur te bieden heeft. Zowel qua locaties als 
qua programmering. Het is genoeg voor minstens 
één onvergetelijke dag. 

Volg de Oerolkrant de komende dagen om 
een beeld te krijgen van wat de Heerlijckheid 
Diepenheim allemaal omvat.

www.kunstvereniging.nl

FESTINA
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COLLECTIVE Nijmegen BV
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...ALSOF JE ZO EEN SPANNENDE AVONTURENFILM BENT BINNENGESTAPT.
- DE TELEGRAAF -

...GRENSVERLEGGEND MUZIEKTHEATER.
- DE VOLKSKRANT -

NOG NOOIT VERTOOND IN DE WERELD.
- METRO -

NEW PRODUCTIONS
PRESENTEERT

foto’s: Joris van Bennekom
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