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Zonnewijzer
op het strand
‘Met de zon het landschap tekenen, dat is de bedoeling’, zegt Marc van Vliet
over zijn installatie Zeven Streken. Het object is één van de blikvangers op
het Groene Strand, dit jaar opnieuw Oerols Toonkamer Sense of Place.
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Werelderfgoed
>> Sense of Place is dit jaar opnieuw het

thema van Oerol. Joop Mulder legde dat als
volgt uit: ‘Een focus op het bewustzijn en
de betekenis van de plek waar je verblijft en
hoe je je daartoe verhoudt.’
Dit weekend wordt het Unesco Werelderfgoedweekend gevierd. De Waddenzee is
(sinds 2009) één van de Nederlandse Werelderfgoederen. De medewerkers van Rederij
Doeksen zijn er trots op, dat zij dit prachtige
gebied tot hun werkgebied mogen rekenen.
Doeksen maakt zich dan ook sterk voor
het behoud van dit prachtige gebied. Door
bewust minder milieubelastende keuzes
te maken en actief te participeren in het ontwikkelen van een groene veerboot op LNG.
Geniet ook vandaag weer van je omgeving!

Expeditie van start
DE SLEUTELKLARE OPLOSSING

DIRECT CONTACT?
BEL 0187 - 49 79 00

of ga naar hamburgverhuur.nl

Oerolgangers: op de pedalen! Vanaf vandaag kun je met een wapperende kaart in handen het eiland
over fietsen om expeditieprojecten
te bezoeken. Gisteren nam TAAT
alvast de eerste stap door een
paviljoen te bouwen op het Groene
Strand. De burgemeester van Terschelling en Joop Mulder legden
ceremonieel de eerste balk.
Tekst Leonie Hosselet Foto Nichon Glerum

Burgemeester Wassink en Mulder zetten
hun bouwhelmen maar vast op. Over het
TAAT-shirt van de één hangt de Terschellingse burgemeestersketting, onder
de mouwen van het andere piept een
hawaii-blouse uit. ‘Is het arbotechnisch
verantwoord om de ketting om te laten?’
vraagt een bezorgde toeschouwer zich af.
Maar Wassink heeft wel voor hetere vuren
gestaan: ‘Laatst was ik bomen planten met

DUURZAME PARTNER VAN HET FESTIVAL!
VAN KLEINE TOT GROTE EVENEMENTEN VOOR DE INVULLING VAN
UW TERREIN KUNT U BIJ ONS TERECHT. WIJ LEVEREN AGGREGATEN,
KASTEN, KABELS, LICHTMASTEN, UNITS, (CHEMISCHE) TOILETTEN,
DOUCHES, CONTAINERS, BOUWHEKKEN, DRANGHEKKEN,
CROWDBARRIERS, FIETSENREKKEN, HORECAMEUBILAIR,
VLAGGENMASTEN, PODIUMELEMENTEN ETC.

Oude-Tonge
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T: 0187 - 49 79 00
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paviljoen als decor voor een do-it-yourself
theatervoorstelling.
Ben je het bouwen en praten even zat?
Dan waai je gewoon weer verder. Er zijn
nog zat andere expeditieplekken op het
eiland waar je je kunt verwonderen. Ga op
bezoek bij de eenzame Hannah (5D i.s.m.
Judith Hofland), en creëer zelf een einde
aan haar verhaal. Verwen je oren in de
Public Jukebox van Kristof Kintera, waar
een geopolitieke, absurde en emotionele
playlist op je staan te wachten. En ben je
écht moe van het fietsen, dan is er niets
fijners dan je in het weiland van Pé Okx te
nestelen en te luisteren naar weidevogels,
niets dan weidevogels.
TAAT – DEEL KHOR II
13 t/m 21 juni, doorlopend tussen 11.00
en 17.00. Locatie D Groene Strand – West,
vrij toegang met entreebandje. De do-ityourself-voorstelling SPEEL KHOR II speelt
dagelijks om 18:00, 19.30 en 21.00.

Dilemma op 3: Chris of Paulien?
Dagelijks leggen we een festivalgast een onmogelijke keuze
voor. Vandaag: Bram van Dijk, die
– onbegrijpelijk – de dagkrantredactie verliet om op de Betonning
de talkshow Vier Tellen Vooraf te
presenteren. De concurrentie is
niet mals: de Ochtendtalkshow van
Paulien Cornelisse en Chris Bajema
is inmiddels een beroemd Oerolfenomeen.
Tekst Pieter-Bas van Wiechen Illustratie DoemijNina

INDUSTRIE

schoolkinderen, toen bleef mijn spade aan
de ketting haken. Hij was zo weer gerepareerd.’ De ketting overleeft het inderdaad prima als Mulder en Wassink met
ongekende souplesse balk 1.1 oppakken en
vakkundig plaatsen in zone Geel.
Hiermee is de eerste stap gezet voor expeditieproject en voorstelling Speel Khor II. In
deze eerste fase bouwt iedereen die maar
aan komt waaien aan een paviljoen waar
sociaal initiatief ontwikkeld wordt. Of, in de
woorden van Joop Mulder: ‘Een Tibetaanse
gebedsmolen waarin iedereen zijn ei kwijt
kan.’ Als het gebouw eenmaal staat, is het
de dagelijkse locatie voor gesprekken met
bezoekers. Wat wil je veranderen aan de
samenleving? En wat is daarvoor nodig?
TAAT en Gebied-B organiseren elke dag
een debat en een workshop waarin kennis
delen centraal staat. Maar het blijft niet
bij praten: de bezoekers steken ook de
handen uit de mouwen om een zelfbedacht
initiatief uit te voeren. ’s Avonds dient het

BOUW
www.hamburgverhuur.nl

Stilte. Dat is, geconfronteerd met de keuze
tussen zijn twee concurrenten, Van Dijks
eerste reactie. ‘Chris en Paulien zijn absoluut voorbeelden op talkshow-gebied. Bij
hen maakt het zelfs niet uit wie er te gast
is, het is sowieso een succes. Dat zal bij mij

als groentje wel anders zijn. Overigens krijgen mensen bij Vier Tellen Vooraf meer de
kans zelf wat te doen. Wij zijn er ook voor
de mensen die denken “Waar ben ik?”’
Keuzes, Bram. Keuzes.

‘Het zijn beiden lieve mensen,’ probeert
Van Dijk nog diplomatiek. ‘Mag ik niet
tussen ze in gaan zitten?’
Nee.
Opnieuw stilte en dan: ‘Ik denk dat ik dan
toch voor Paulien ga. Zij kan vlijmscherp
uit de hoek komen en Chris is meer de
man die alles in goede banen leidt. Ik denk
dat hij mijn keuze eerder van zich af zal
laten glijden.’ Angst voor een genadeloze
reactie van Cornelisse dus? ‘Nee zeker
niet,’ haast van Dijk te zeggen. ‘Ik vind
Chris de knapste!’
Ochtendtalkshow
Dagelijks 10.30, Westerkeyn, vrij
toegankelijk met entreebandje

Vier Tellen Vooraf
Dagelijks 13.30, Betonning, vrij toegankelijk
met entreebandje

Telraam
>> Oerol is veel meer dan in 10 dagen 35

voorstellingen waarvan 23 premières plus 20
Expeditie-projecten, meer dan 100 bands,
muzikanten en dj’s en ontelbare straattheateroptredens. Maar bijvoorbeeld ook:
2.700 fout geparkeerde fietsen, pakweg 20
hammond-orgels die naar het eiland worden
gehaald, 4 kilometer internetkabel, 450
bewegwijzeringsbordjes, iedere dag 1.500
maaltijden en 2.800 bedjes voor artiesten en
vrijwilligers, 125 uur scheuren met een heftruck en 576 uur shovelen, 1.342 vragen voor
de 33 studenten die het Help-mij-kiezenloket bemannen, 10 dagkranten en 4 tellen
vooraf. Als we niet voortijdig uitgeteld zijn...

Beste maatjes
>> Mocht u ergens een groepje mensen te-

genkomen dat enorm in de watten wordt gelegd, dan zijn dat waarschijnlijk Vrienden van
Oerol. Want niet alleen de eilandondernemers (zie pagina 15) doen hun best die voor
Oerol zo belangrijke groep in het zonnetje te
zetten. Ook door het festival en diverse theatergroepen worden speciale activiteiten voor
hen georganiseerd. Zo kunnen zij vandaag
swingen met Mees en de Grote Jongens in
Oerols oer-café De Stoep. Voor later in de
week staan onder meer nog een Masterclass
hoefijzerwerpen met Catacloppe, een kijkje
in de artistieke keuken van RaRa Woulib en
een ontmoeting met de spelers van Tijdelijke
Samenscholing op het programma. Staatsbosbeheer organiseert bovendien dagelijks
een educatieve bosact, waarin Simon Klingen vertaalt wat het bos vertelt.
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Opening Holland Festival 
Mikhail Baryshnikov & Ana Laguna

© Zenka Photo
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Ook Oerol mag dit jaar
rekenen op onze steun om een
uitzonderlijke voorstelling bereikbaar
te maken voor een breed publiek.
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Steun Oerol ook.
Als bezoeker, als vriend, als mecenas.

© Geert Snoeijer

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.

Zo

Niet straks, maar nu. Omdat cultuur
rijkdom is die je met elkaar deelt.

Oerol 2014 Rooftoptiger - Rooftoptigerrr

Vertrektijden bus Harlingen Haven

© Ros Ribas

Opening Holland Festival 
From the House of the Dead

Stichting Dioraphte steunt kwalitatieve projecten
op het gebied van kunst en cultuur met
een landelijk of internationaal bereik.

Oerol 2015 TAAT – Khor II

€ 19,95

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

© Kokkinias + Polychronakis

Opening Holland Festival 
Happy Days

Oerol 2013 Le Collectif G. Bistaki - Cooperatzìa

Sponsor

OEROL DRUKWERK

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

‘Oh poesie, wat zullen we een
mooi huishouden hebben, een
klein lief vrouwke en een lief best
ventje en lieve zachte mooie kindjes – ons geluk zal geen grenzen
kennen.’ Dat schreef de vader van
theatermaker Jens van Daele lang
geleden aan het meisje dat later
zijn vrouw zou worden. Maar een
gelukkige liefde was het niet…

23-04-15 15:48

FLEVODRUK HARLINGEN

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

‘De brieven staan bol van hoe het zal
zijn als ze eenmaal samen zijn’, vertelt
theaterauteur Anna van der Kruis. ‘Als je
de brieven leest kun je niet anders dan
denken: oei. Zo’n enorm romantisch en
rooskleurig beeld, dat kan niet goed gaan.
Er zit ook een soort dringendheid in. Hij
schrijft bijvoorbeeld dat hij zo ongelukkig
is als ze niet terugschrijft.’
De echtgenoot en vader uit de voorstelling
gaat vreemd, drinkt en maakt fikse schulden. Niet bepaald de man die je je voorstelt bij de romantische brieffragmenten.
Toch wilde Van Daele de vader met wie hij

zo’n goede band had, graag eren met Over
Onze Vader. ‘Hoewel, eren… dan was het
een andere voorstelling geworden. Ik wilde
hem graag in gedachten houden.’
Een enorme stapel bewaarde liefdesbrieven was het uitgangspunt voor de
voorstelling. ‘Ik vind ze hilarisch, al heb
ik ze bij lange na niet allemaal gelezen. Ik
ga daar ook niet makkelijk aan staan.’ Van
Daele besefte dat voor een goede tekst
meer afstand nodig was. Daarom was het
niet hijzelf, maar Van der Kruis die uitgebreid met zijn moeder sprak. ‘Zij kon haar
dingen vragen die ik zelf niet durfde te
vragen.’
Veel overleg was er niet tijdens het
schrijfproces. ‘Ik werk juist graag met
mensen die autonoom aan iets kunnen
werken. Maar toen Anna met de eerste
tekst kwam was ik razend kwaad. Omdat
er dingen waren die ik nog niet wist, maar
ook omdat het verhaal van mijn moeder zo
negatief gekleurd was.’
Die woede bleek een vruchtbare voedingsbodem voor het creatieve proces. Naast
zijn moeder geeft actrice Eva Schram nu
ook Van Daele zelf een stem. Schram: ‘Ik

was heel blij dat hij zo kwaad was.
Voor mij is er niets fijner dan wanneer de
noodzaak van het stuk zo duidelijk is.’
Niet alles in de voorstelling is waar.
Van Daele: ‘Er zitten feitelijke dingen in,
maar ook veel gebeurtenissen die zijn
gekleurd door de jaren. Mijn moeder vond
haar verhaal zelf ook eenzijdig, ze vond
het prettig dat ik er een stem in kreeg.
Maar er waren dingen die ze wel graag
verteld wilde hebben. In het stuk zegt ze:
“Ik moet het nu vertellen, want straks ben
ik er niet meer.”’

30-03-15 10:00
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Lief en leed
Peer Wittenbols en Rob Ligthert
leerden elkaar kennen op de
Toneelacademie in Maastricht,
waar Wittenbols teksten begon te
schrijven die Ligthert op de planken zette. Daar zijn ze eigenlijk
nooit meer mee gestopt.

Fotografie: Geert Snoeijer

Download nu gratis
de interactieve
LC smartphone app

Tekst Leila van Wetten Foto Nichon Gerum
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Vandaag is Jens van Daele te gast
in de Ochtendtalkshow om 10.30 op
de Westerkeyn. Anna van der Kruis
geeft vandaag om 13.00 een workshop
Liefdesbrieven schrijven in DEEL KHOR II
op het Groene Strand, dat de hele dag
(11.00 – 17.00) in het teken staat van
het thema Liefde.

Amsterdam | foto:

Dioraphte

Tekst Veerle Corstens Foto Nichon Glerum

• Alerts bij breaking news

13 t/m 20 juni, 22.30. Locatie 31,
Zandafgraving Oost, €13

De natuur is de baas

stichting

Een levensgroot kompas, een
zonnewijzer op het strand, een
cirkel van 32 windrichtingen. Of:
het platform. Zo noemt kunstenaar
Marc van Vliet zijn houten bouwwerk op de Noordsvaarder, dat het
getij en de zonnewende duidt.

• Het laatste nieuws uit Friesland, binnen- en buitenland

Jens van Daele’s Burning Bridges –
Over Onze Vader

Typhoon

ontwerp: van Lennep

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).

Zo romantisch, dat
kan niet goed gaan

tekst Marije Sietsma foto Anke Teunissen

• oerol.nl
- 21 juni 2015
helling • 12
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‘Wat ruikt het hier heerlijk’, zegt de schrijver terwijl hij de harsachtige geur van dennennaalden diep opsnuift. De locatie van
de voorstelling ligt ermee bezaaid. Wittenbols is de dagen voor de première eigenlijk
fulltime aanwezig geweest bij het ‘zetten’
van de voorstelling, die hij baseerde op een
dramatische episode uit de lokale geschiedenis: een kinderziekte die einde 19e eeuw
huishield op het eiland. ‘Je kunt er van te
voren nog zo goed over nadenken, hier in
de natuur moet je alles toch weer opnieuw
bekijken. Dingen die bij de repetities in de
theaterzaal werkten, werken nu misschien
niet of heel anders.’ Desondanks zit hij er

ontspannen bij. Misschien heeft dat ook
wel te maken met het feit dat de uitvoerende partij bestaat uit mensen met wie hij al
meerdere malen in verschillende verbanden heeft samengewerkt. ‘John Buijsman
speelt in bijna al mijn stukken en Keimpe
de Jong verzorgt al voor de zoveelste keer
de muziek. We weten dus wat we aan elkaar hebben, ja.’ Wat volgens Wittenbols in
zowel tekst als regie belangrijk is: ‘Mensen
als een pingpongbal de lucht in blazen,
net zo lang tot ze niets liever willen dan
vallen. Dan nog net iets harder blazen, en
dan toeslaan.’ Maar op wat voor moment is
dat? ‘Het ligt voor de hand om een tragisch
moment te kiezen, maar het drama kan ook
besloten liggen in een korte blik of een simpel gebaar.’ Waarom Wittenbols zo graag
samen met Ligthert theater maakt? ‘We
blijven elkaar uitdagen om nieuwe dingen
aan te gaan.’
Wittenbols & Ligthert – Hartkuiltje
13 t/m 20 juni, 14.00 en 16.15. Locatie 28,
Kom Hoorn – Oost, €13.		

‘We hebben nog zeven minuten, dan moeten we de spiegels bijstellen.’ Marc van
Vliet heeft zeven spiegels in zeven windrichtingen op palen gezet, voorzien van
gps, twee motoren en een zonnecel. Het
is de bedoeling dat ze tussen elf en vijf uur
precies zo gericht zijn dat vanaf het platform zeven lichtpuntjes in het landschap
te zien zijn. ‘Met de zon het landschap
tekenen, dat is de bedoeling.’ Dat betekent
dat van Vliet de zeven spiegels precies
zo moet instellen dat ze ieder uur de zon
goed reflecteren. ‘En dat kun je allemaal
uitdenken maar wind, wolken, luchtvochtigheid en vogels kunnen ieder moment
van de dag roet in het eten gooien. De
natuur is toch echt de baas.’
Ook wat betreft het getij moet Van Vliet

in de natuur zijn meerdere erkennen. De
bank op het platform is afhankelijk van eb
of vloed naar buiten of naar binnen gericht.
‘Toen we het testten kwam het water tot de
rand en dat stuwde de drijvers en daarmee de bank naar buiten. Maar nu heeft
een stevige noordenwind het water uit de
Waddenzee weggeblazen en moeten we
het met een klein laagje water doen.’
De kerkklok slaat tien uur: op het zand zien
we een lichtvlekje verschijnen, de reflectie
van de spiegel die Van Vliet laat bewegen
met een afstandsbediening. Hij richt de
spiegel op het platform, waar reflectoren
bronzen stipjes worden als hij precies
goed richt. Dat is al redelijk magisch, maar
zodra je vanaf het platform de zeven ‘zonnen’ hebt kunnen ontwaren, voel je je pas
echt een ontdekkingsreiziger.
Marc van Vliet – Zeven Streken
13 t/m 21 juni, doorlopen tussen 11 en 17
uur. Locatie A, Noordsvaarder – West,
vrij toegankelijk met entreebandje.
In het kader van Leeuwarden 2018 en Sense
of Place zal Zeven Streken de komende
jaren langs de Wadden reizen.
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Steun de natuur en ontvang
4x per jaar naarbuiten!

speeddaten?
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‘Nou ja, eerste keer Texel en meteen prijs!’
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Tijdens de festivalopening was het geluk onverwachts aan de zijde van Wouter en Marloes, de hoofdpersonages van de voorstelling Reuzen van
Theater Artemis / RO Theater. Zij wonnen een exemplaar van het nieuwe boek De kleuren van het wad van Kester Freriks, waarvan het eerste
exemplaar werd uitgereikt aan Kees Wevers, een van de oprichters van de Waddenvereniging. Foto’s Pieter Crucq, Geert Snoeijer, Anke Teunissen

0)

Een échte natuurliefhebber kan niet
zonder het inspirerende magazine van
Staatsbosbeheer! Tijdens OEROL krijg
je maar liefst € 7,50 korting op een
jaarabonnement (4 seizoenen).

ga naar www.2018.nl/oerol

Kom naar het nest op Westerkeyn en schrijf je in!

Leeuwarden-Fryslân 2018
Culturele Hoofdstad van Europa
de Kerk - Groene Strand
10.00 tot 18.00 uur
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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

22-02-12 18:15

De covergirl onder de trekvogels
Elk jaar weer wordt Terschelling
overspoeld door tweeduizend
migranten uit Afrika. Vijf- tot zesduizend kilometer leggen ze af om
hier op Terschelling de liefde te bedrijven en vlees te eten. Op Oerol
dit jaar een drietal Expeditie-projecten over trekvogels in de polder
met een hoofdrol voor de grutto.

voort uit een samenwerking tussen de
Vogelbescherming en Oerol. ‘Met PolderPracht willen we kunstenaars laten reflecteren op de wisselwerking tussen natuur
en mensen en de spanningsboog tussen
landbouw en natuurbouw,’ weet Kees de
Pater van de Vogelbescherming Nederland. ‘Vogels zijn voor heel veel mensen
het meest zichtbare element tussen mensen en wilde dieren. Ook in ons ecosysteem hebben vogels en een belangrijke rol.
Ze brengen zaden over, en de Waddenzee
zonder vogels... dat is flauwekul.’
De polder is een belangrijke plaats voor de
vogels op Terschelling. Ze broeden er en
vinden er hun voedsel. Maar als het landschap te eenzijdig wordt, hebben ze daar
last van. ‘Een aantal boeren zetten zich in
voor een goede balans tussen bedrijfsvoering en de natuur. Het werk intensiveert
en dat is een groot risico voor de natuur
van de polder. Bloemrijke weides willen we
behouden, maar ook de boterham voor de
boeren.’

Tekst Pieter-Bas van Wiechen Foto Nichon Glerum

Elspeth Diederix

Met dank aan Machteld Vinkenborg

ontwerp: van Lennep

Amsterdam | foto:

Typhoon
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Willem Barentszkade 45 | West-Terschelling
www.jonkerterschelling.nl

Dagelijks geopend vanaf 10:00 uur

Op een veld bij Sipkes Hen wijzen richtingaanwijzers alle kanten uit, het Terschellinger ‘Sedtijs’ staat gebroederlijk
naast ‘Bissoi’, een plek uit Guinea-Bissau in
Afrika. De afstand staat erbij, van enkele
meters tot duizenden kilometers. ‘Het zijn
richtingaanwijzers voor de grutto,’ vertelt
Kunstenaar Pé Okx met een glimlach. ‘Ik
wil de lokale veldnamen op het eiland
verbinden met de Afrikaanse plekken waar
die vogel ook naartoe gaat. Ik heb altijd
wat met vogels gehad maar wel op een andere manier dan de traditionele vogelaar.
Dat waarnemen, verzamelen en archiveren
op zich fascineert me wel, maar ik ben
vooral in het fenomeen vogel geïnteresseerd. Dat het beestje los kan komen van
de aarde bijvoorbeeld. De grutto is helemaal bijzonder, niet alleen omdat hij zo ver
reist maar ook omdat hij hier wormen eet
en in Afrika alleen maar vegetarisch.’
De Waterlanders uit Wageningen volgen
de grutto niet alleen, ze kruipen zelfs in
het hoofd van vogel. ‘Grutto’s worden tegenwoordig door allerhande gps-systemen
en camera’s gevolgd, er zijn weinig vogels
waar we meer over weten. Het is eigenlijk

de covergirl onder de trekvogels,’ vertelt
Eric Langendoen. ‘Maar: hoe zouden wij
mensen het vinden grutto te zijn?’
‘Er zijn best veel overeenkomsten tussen
de vogel en de mens. Zo houden grutto’s
ook van lekker eten, een fijne partner en
een veilige plek om je kinderen op te voeden,’ zegt Langendoen. ‘Oerolgangers lijken al helemaal op de grutto: mannetjes en
vrouwtjes brengen de winter gescheiden
door maar keren elke zomer weer terug
naar Terschelling en wachten daar op hun
vaste partner. Het mannetje arriveert iets
eerder en wacht zijn geliefde zenuwachtig
op alsof hij wil zeggen: als ik terugkom zal

jij er dan ook zijn? Wanneer zijn vrouwtje
eindelijk arriveert maakt hij een dansje om
de liefde te bevestigen. Eigenlijk doen veel
Oerolgangers hetzelfde.’
Waar Okx en de Waterlanders inzoomen
op een vogelsoort, kiest de TU Delft in
haar project birds-I-view juist voor een
groter verband. Weidevogels, polder en
klimaatverandering zijn de drie thema’s
die op hun beurt weer in twee projecten
uitmondden: een artistieke installatie over
weidevogels en een ontwerp voor het polderlandschap waarin het landschap wordt
gezien als een grote bouwplaats.
Alle drie deze Expeditie-projecten komen

TU Delft Landscape architecture –
birds-I-view
13-21 juni, doorlopend tussen 11.00
en 17.00. Locatie T, Kooiland - Oost,
vrij toegang met entreebandje.

Waterlanders – De Weide Wereld
13-21 juni, doorlopend tussen 11.00
en 17.00. Locatie G, Nesweg - Oost,
vrij toegang met entreebandje.

Pé Okx – Vlucht
13-21 juni, doorlopend tussen 11.00
en 17.00. Locatie M, Sipkes Hen - Oost,
vrij toegang met entreebandje.
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Programma

Theater

zaterdag 13 juni 2015
Horeca

Voorstelling alleen te bezoeken met de combinatie voorstellingticket en entreebandje

WEST

Wijzigingen
Check voor de laatste wijzigingen
het twitteraccount @oerolwijziging
en houd de schermen op de
festivalterreinen in de gaten.
> Jette Derlagen / Rudolphi Producties speelt vandaag niet om 20:00
> Aanvang Theater Artemis is gewijzigd naar 21:30
> Aanvang Schweigman& is gewijzigd
naar 21:15 en duurt nu 115 minuten
> Speelduur Wunderbaum is gewijzigd
naar 120 minuten
> Speelduur Tijdelijke Samenscholing
/ Productiehuis Rotterdam is gewijzigd naar 90 minuten
> Speelduur Wunderbaum is gewijzigd
naar 120 minuten
> Speelduur ZimmerFrei is gewijzigd
naar 60 minuten
> Johannes Bellinkx bij Feikes Huis
staat 2x op de fietskaart; locatie
Seinpaalduin is juist
> STEREO Akt speelt donderdag 18
juni niet, dinsdag 16 wel

> Theater Artemis speelt niet op maandag 15 en wel op dinsdag 16 juni
> Speelduur van Roma B. / Marike
Splint – deel 2 is gewijzigd naar 45
minuten
> 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 rolstoeltoegankelijk
> Waterlanders en Pé Okx zijn wel
rolstoeltoegankelijk

Aanvullingen
>S
 peelduur Literair Productiehuis

Wintertuin en Strijbos & Van Rijswijk
is variabel, max 120 minuten
> Roma B. is in 2 delen. Aanvang deel
2: 16:30, 18:15 en 20:00
>L
 ieke Benders: maximaal 20 minuten
wachttijd
>J
 ohannes Bellinkx bij Feikes Huis is
LNP

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

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,-

LNP

EN

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

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,-

EN
EN

West
> Tall Tales Acrobatics: 13:00 + 15:15
+ 17:30
> Fontys Academy for Circus and
Performance Art: 13:45 + 16:00
> Duo Laos: 14:30 + 16:45
> Stage Code: verzamelpunt tegenover
fietsenstalling Betonning 13:00 + 15:00.
Haal een uur van tevoren je kaartje.
Let op: vol is vol

Midsland
> Piepschuim: 13:00 + 14:30 + 16:00 + 17:30
> STUIF!: 13:00 + 15:00 + 17:00
> Mees en de Grote Jongens: 13:30 + 15:00
+ 16:30

> La Lettrice vis-à-vis: 14:00 tot 17:30
> LIVSMEDLET: verzamelpunt Oosterburen
voor de kerk: 14:00 + 16:30

Westerkeyn
> Charlie O’ Taney: 14:30 + 16:30 + 19:00
> Peepbox Stories: 13:30 tot 15:30 en 18:30
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
> Studio Made by: doorlopend

Verdieping
Ochtendtalkshow

Verdieping in KHOR ll (TAAT)

Gepresenteerd door Paulien Cornelisse en
Chris Bajema. Gasten: Jens van Daele, prof
dr. Tine de Moor en Theater Artemis. Met
muziek van Freez

Oerolcollege
Gasten: Wunderbaum en prof. dr. Tine de
Moor. Tijdens dit college wordt de participatiemaatschappij bevraagd en onderzocht.

Thema: Liefde
> Inventarisatie – Op het eerste gezicht
> Workshop – De geur van angst en sigaren,
schrijven met Anna van der Kruis over de
liefde (Over onze vader – Jens van Daele’s
Burning Books)
> Initiatief – Ontwerp van een liefdesinitiatief

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

35

Via Berlin, Orkater en Sytze Pruiksma

Dead End

Strand Oosterend Paal 18

€13,€13,-

De Betonning

deel 1

deel 1

deel 1

deel 2

deel 2

deel 2

EN/NL

11:00 - 17:00

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

Geen ticket nodig:
> 1 1 :00 TEMPOPIA Beweegt: Acrobatiek voor beginners op het fietspad
bij Dellewal (West)
> 13:30 Aardappelen Schillen Met Peter
Sloterdijk door Matthijs IJgosse
Met voorstellingsticket:
> 18:15 Shoot The Messenger
> 20:00 Feed Me Teach Me – Thijs van
Vuure over Mens en Vogel
> 22:00 Crashtest Ibsen: Nora

Oerolreporters

13:00 - 21:00 Toegankelijk met een entreebandje

Gastcurator: Spinvis

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

➀

Mainstage

➀ Spinvis ➁ DJ A.R.T

Serre

➀ Zapp 4 ➁ Freez ➂ Cisco Kid

DJ Container

DJ EkO-hOp

Ronde podium

Amos Ben-Tal en Spinvis

Vier tellen vooraf

Gastcurator Erik de Jong (Spinvis) en schrijver Pieter Hoexum

Wannaplay première

Spinvis

De Westerkeyn

➀

➁

➁

➂

“Wij zijn Roos en Pippi, wij djenzen door
het leven en dit weekend doen we dat
samen met jullie op Oerol :)” Volg hun
avonturen op oerol.nl.

9:00 - 00:00 Toegankelijk met een entreebandje
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

Mainstage

➀ Maartje & Kine ➁ Snowapple ➂ Kuenta i Tambu

DJ

Indie-Pub Soundsystem

Paviljoen

➀ Ochtendtalkshow

➁ Blik op de toekomst

➂ Oerolcollege

➀
➀

➁

➁

➂

➂

The School of Life
Doorlopende acts

Expeditie

TEMPOPIA
Moeremans&Sons en het Noord
Nederlands Toneel (NNT) stichten
een tijdelijke ideale gemeenschap:
TEMPOPIA (tempus + utopia).

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

24

Hieronder een opsomming van alle
bands die optreden in diverse horecagelegenheden op het eiland, geprogrammeerd door onze muziekmannen
Harry Hamelink en Marcel Haug. Want
er is veel meer op Terschelling! Kijk
ook op de eilandpagina op pagina 1 1.
> Snowapple 22:30 – 23:30 De Richel,
West
> The Funkstamatics 21:00 – 22:00 Stay
Okay, West
> Maartje & Kine 18:00 – 19:00 Café de
Zomer, West
> Electric Gypsies 22:00 – 23:00 Dammesaan, Midsland
> Maartje & Kine 21:00 – 22:00 De
Stoep, Midsland

OOST

Straat

9

Straat
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

West

Midsland

Midden

Kaartverkoop
>D
 enk 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.

Legenda

Verdieping
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

Nagesprekken

➀

➀ Via Berlin, Orkater en Sytze Pruiksma – Dead End ➁ Theater Artemis - REUZEN

➁

Voor aanvang
Verdieping in KHOR II (TAAT)

➀ Inventarisatie ➁ Workshop ➂ Initiatief

➀

➁

➂

EN

BUITEN
TOEGANKELIJK MET ROLSTOEL
LANGUAGE NO PROBLEM
ENGELS
VERDIEPING

10

BRAND
TRY-OUT

KLIM OVER DE MUUR

EILANDPAGINA

EILANDPORTRET - EILANDERS EN HUN OEROL

Het zorgde bij menigeen voor verwarring toen Joop Mulder
twitterde dat U2 kwam spelen. Een collega- festivaldirecteur
belde hem lichtelijk jaloers op. Niets is minder waar, maar
coverband U2two speelt alsof ze het echt zijn.
Corrie Bark-Bakker en Piet Thijsma organiseren wel een hele
bijzondere kerkdienst op West. “Er zijn zelfs mensen die speciaal hiervoor overkomen van de wal”, vertelt Piet.

EN ONTDEK WAT JE KUNT

4 SMA AK VOLLE BR AND BIEREN
EN K A AS VOOR €6,50

TEKST + FOTO: MARLOES FOPMA

Nu verkrijgbaar op:
de Westerkeyn en in Café 2018 op het Groene Strand

MET CULTUUR

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

Met geld van de deelnemers aan de BankGiro Loterij ondersteunt
Stichting DOEN het Landschapslab van het Oerol Festival. Hier
werken publiek, kunstenaars, wetenschappers en maatschappelijke
organisaties samen aan landschapskunst, podiumkunsten en
cross-overs.
Meer weten over DOEN?
Trotse partner
Met trots voor u gebrouwen - Geen 18, geen alcohol

www.doen.nl
www.facebook.com/stichtingdoen
@StichtingDOEN

gratiS entree
tonigHt 22.00

~ LiVe MuSiC

KOMEN
LOPEN
HitS, oude KraKerS

ONTDEK
Ontdek de natuur
op Terschelling!
Natuurexcursies over
vleermuizen, vissen en
vlinders
De Vlinderstichting, de Zoogdiervereniging en Stichting Anemoon
verzorgen tijdens Oerol bijzondere natuurexcursies in samenwerking met Staatsbosbeheer.
Nieuwsgierige festivalbezoekers
zijn welkom om te onderzoeken
welke vleermuizen en nachtvlinders er op het eiland rondvliegen en welke vissen, kreeften
en garnalen er zwemmen in de
branding.
De excursies vinden dagelijks
plaats, van 13 t/m 20 juni. Vissen:
11.00 uur, Paal 14, Strand Formerum, Vleermuizen en vlinders:
22.00 uur, Natuurschuur Lies.

Een dominee die twittert onder
de naam Rockdominee. JanAndries de Boer gaat met zijn tijd
mee. Zondag leidt hij, op uitnodiging van Corrie en Piet, met de
band U2two de rockdienst.
“Op deze manier wordt de kerk
eens anders gebruikt”, licht Corrie
toe. Ze is predikant in de Westerkerk, met de Brandaris het oudste
gebouw in West Terschelling.
Piet: “Aanleiding was de Katrinakerk op het Groene Strand vorig
jaar. Hier moeten we iets mee
doen dacht ik.”
Hij had U2two op televisie gezien
en in de bakkerij die Piet runde
hoorde hij Bono regelmatig op de
radio. “Zo is het gaan rollen.” Met
een paar eilanders regelen ze alles
zelf. “De kerkgemeenschap van
West-Terschelling werd enthousiast en financiert mee, net als
eilanderbedrijven die we hebben

UITGELICHT

Eilandverhalen
Verhalen over wind, water en
zee, zeemeerminnen, zeemeermannen, monsters, de vliegende
Hollander, getijde en stromingen,
waterheksen en heksenwater,
Sagen van Terschelling en
Eeuwige Eilanden!
Voorstelling van 1 uur om 12:30,
14:30 en 15:30 in de Bibliotheek,
Midsland. Entree € 5,- p.p.

en reCente KLaSSieKerS
Vrijdag 12 juni

WoenSdag 17 juni

~

stanD-up comeDY caFÉ

komen Lopen

cHocomeL posse
~

Funkstamatics
Zaterdag 13 juni

~

Zondag 14 juni

Yuko Yuko
~

Maandag 15 juni

21.00 uur
22.30 uur

donderdag 18 juni

coFFeeDick
~

Vrijdag 19 juni

coFFeeDick

crYstaL Dream

dinSdag 16 juni

Zaterdag 20 juni

~

pLaatwerkers

~

rampscenario

Bar dancing wyB • OOsterBuren 11 Midsland • 0562 448930

benaderd”, vertelt Piet. En aan
de Oerolgangers die laat op bed
gaan is gedacht, de dienst
begint ‘s ochtends pas om half
twaalf. Een uur eerder gaan de
kerkdeuren open. “We moeten
er op tijd zijn, Piet!”, glimlacht
Corrie. Ze zijn erg benieuwd hoe
groot de opkomst gaat zijn.
Ze hopen dat het balletje verder
rolt en het jonge mensen inspireert om nieuwe dingen te organiseren. Piet:”Daar heb ik goud
voor over, dat deze plek meer
voor de jongeren wordt en ze het
gevoel hebben dat de kerk
er ook voor hun is.”

De dienst begint zondag
om 11.30 uur in de Westerkerk
te West Terschelling. Aanvang
vanaf 10.30 uur.

Rockdienst in de
Westerkerk
Corrie Bark-Bakker en Piet Thijsma

EilandAgenda
WEST
18:00

Maartje en Kine, muzikaal cabaret, café de Zomer, West

19:15

Piepschuim, 'zo doen we dat hier', Stayokay, West-Terschelling

21:15

The Funkstamatics, raw grooving funk, Stayokay, West-Terschelling

22:00

Wisselende DJ's, Braskoer, West-Terschelling

22:30

Snowapple, de Richel, West-Terschelling

MIDDEN
12:30/14:30/16:30 Eilandverhaal: voorstelling voor mythische verhalen en historische personen. Bibliotheek, Midsland
14:00

Jacob Rens, Het ware ontstaan van Oerol, danscafé de Stoep, Midsland

15:00

Test Tube Babes, buitenpodium Onder de Pannen, Midsland

18:00

Hoppah, buitenpodium Onder de Pannen, Midsland

18:00

Tromp & McLachlan, folk/blues/country, buitenpodium Oosterburen, Midsland

20:00

Maartje & Kine, catchy balkanbeats, buitenpodium Oosterburen, Midsland

20:00

Speelman en Speelman, buitenpodium Onder de Pannen, Midsland

22:00

"Dansen in het diepe" met Ricardo Silvio, danscafé de Stoep, Midsland

22:30

Test Tube Babes, binnenpodium Onder de Pannen, Midsland

OOST

UITGELICHT

Ernst Langhout
& Johan Keus
Irish Music, Dylan yn it Frysk en
meer...... Al járen onze vaste muzikanten tijdens Oerol.
Zaterdag 13 juni 2015:
Aanvang: 13.30 uur, Eind: 16.30
uur. Achter op het terras bij Hotel
Eethuisje De Koegelwieck
(bij slecht weer spelen ze binnen)

13:30-16:30

Ernst Langhout en Johan Keus: Irish Music, Dylan yn it Frysk, Koegelwieck, Hoorn

17:30-22:00

Spaans gitaartrio "Cool Gipsy Hot Hot", de Reis, Hoorn

21:30

De lopende jukebox: Bob Color, 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.

Download gratis

WadsApp Terschelling
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Terschellinger
verhalen met
tijdloze thema’s
Zet een voet op Terschelling en je voelt je als herboren. De grote boze
buitenwereld lost al op in de mist die er hing toen je ’s ochtends vertrok.
Een wind waait je hoofd op een aangename manier leeg. Diezelfde wind
blaast verhalen rond. Verschillende makers vingen flarden op en gingen
er achteraan.
Tekst Leila van Wetten Foto Nichon Glerum

Wie wel eens zijn sleutel verloor op het
strand, weet hoe lastig het is die weer
terug te vinden. Hoe beter je zoekt, des te
groter de kans er juist meer zand overheen
te gooien. Tot je het opgeeft en maar bij
iemand anders achterop klimt. De hele
weg terug kijk je hoofdschuddend naar
de lucht en vraag je je af waar dat ding in
godsnaam is gebleven.
Tussen Vlieland en Terschelling verging 216
jaar geleden de Lutine, een schip met aan
boord een lading goud ter waarde van 80
miljoen euro. Men wist dat het verging en
waar het verging. De zee braakte dagenlang wrakhout uit en trossen gehavend
scheepstouw werden door Jan en alleman
trots van het strand af gesleept. Talloze
schroeven en spijkers, die ooit ergens in
de mast van de Lutine een belangrijk doel
dienden, werden uit de branding gevist en
in binnenzakken gestoken. ’s Avonds op
straat tikten mensen elkaar aan en spraken
ze veelbelovende woorden. ‘Kijk, dit komt
van de Lutine!’ en ‘Morgen? Dan ben ik
rijk.’
Als je toentertijd voorspeld had dat het
overgrote deel van de buit nu nog steeds
ergens ‘voor het oprapen’ ligt, dan was je
vierkant uitgelachen. Toch is het tot op de
dag van vandaag een mysterie waar het
goud zich bevindt. Zowel aarde als water
zijn continu in beweging. Ligt het goud op
een onbekende plek op de bodem van de
zee omdat Moeder Natuur het daar mee
naartoe nam? Hebben jaren baggeren
bijgedragen aan de onvindbaarheid ervan?
Of is het wel degelijk opgevist, maar is
het stiekem gebeurd waardoor niemand
het weet, bijvoorbeeld ’s nachts, terwijl
iedereen aan het slapen was? Niemand
weet het en inmiddels heeft iedereen zijn
eigen waarheid.

Kwelgeest
We gaan even drie jaar terug in de tijd.
Toen beleefden Geert Lageveen en Leopold Witte hun eerste Oerol. Ze waren
direct verkocht en wilden maar wat graag
een voorstelling maken, alleen hadden ze
geen idee waarover. Tot schrijver Martin
Hendriksma, na jaren intensief onderzoek, het boek Lutine publiceerde en dat
het tweetal in handen drukte. Regisseur
Michiel de Regt en componist/muzikant
Erik van der Horst sloten al gauw aan. ‘De

obsessie waarmee al meer dan tweehonderd jaar door allerlei verschillende mensen wordt gepoogd het goud naar boven
te halen, dat is wat ons het meest fascineert’, vertellen de heren. Lutine betekent
letterlijk ‘kwelgeest’. ‘Een toepasselijker
naam bestaat niet; iedereen die zijn geluk
beproefde, ging eraan kapot’, zegt Michiel
de Regt met een grijns op zijn gezicht. De
vier mannen van Orkater, die het verhaal
van de Lutine in de vorm van muziektheater nu aan ons komen vertellen, weten
er alles van. ‘De afgelopen dagen waren
wij gekweld door stress’, zegt Erik van
der Horst, ‘om de meest onverklaarbare
redenen hield al onze apparatuur ermee
op.’ Ze spelen op een locatie waar het
publiek uitzicht heeft op de plek waar het
schip ooit verging. ‘Er is iets van enorme
waarde gezonken,’ begint Leopold Witte,
‘maar er is ook iets van enorme waarde
komen boven drijven.’ Geert Lageveen vult
hem als vanzelf aan: ‘De twee eeuwen aan
verhalen die daardoor zijn ontstaan.’ Oftewel: deze mannen hebben goud in handen.
Ze kunnen dan ook niet wachten dat met
iedereen te delen.

Geschiedenis
Een ander verhaal, dat deels overlapt, is
dat van Trijn de Boskat. ‘Zij werd weduwe
toen haar man Jan Kooijman overleed
bij een duik naar het goud’, weet Carrie
te vertellen. In die tijd was er nog geen
armenzorg en Trijn had een kind te voeden. Ze besloot haar lichaam te verkopen.

“Wat gebeurt
er op het
eiland als alle
festivalbezoekers
lang en breed
vertrokken zijn?
Keert de rust dan
weer, of lijkt dat
alleen maar zo?”

Carrie & Co verweeft die geschiedenis met
een ander verhaal, dat van drie mannen
die een vergunning aanvragen omdat ze
op Terschelling een bordeel willen openen.
‘Het eiland is zo bijzonder’, vindt Carrie.
‘We moeten met z’n allen oppassen dat
we de onpersoonlijkheid van het grootse,
zoals je dat bijvoorbeeld in de Randstad
ziet, niet te veel laten overwaaien.’ Samen
met een zeer gevarieerde crew zet zij De
Boskat neer: gebaseerd op een oud verhaal, maar volledig in verbinding met onze
huidige maatschappij.
Straattheatergezelschap Livsmedlet strijkt
met zijn voorstelling Dead Ends neer op
Terschelling om een langetermijnproject voort te zetten dat al op vele andere
plekken in de wereld werd uitgevoerd. Het
uitgangspunt is altijd hetzelfde: verhalen
vertellen van een bepaalde locatie en de
bewoners daarvan. Toch wordt de voorstelling telkens weer vanaf een nulpunt
gemaakt. Overal is immers iets anders aan
de hand. Met behulp van verkeersborden,
waarop van alles wordt aangebracht,
brengt het gezelschap de geschiedenis van
het eiland tot leven en laat het zien hoe die
ertoe heeft geleid dat we staan waar we
nu staan. Dead Ends is een mengeling van
feiten en fantasie, waardoor een ervaring
ontstaat om helemaal in op te gaan, en
waarmee je tegelijkertijd met beide benen
op de Terschellingse grond wordt gezet.
‘O ja, en wat betreft die verkeersborden’,
lacht Ismael Falke, die tijdens de voorbereidingen samen met Sandrina Lindgren
door bewoners wel van vandalisme werd
beschuldigd, ‘als we werkelijk vandalen
waren, zouden we eerder ’s nachts opereren. En zeker onze naam er niet opzetten!’

Verder kijken
Het Italiaanse filmmakerscollectief Zimmerfrei kwam in 2014 naar Terschelling
om een documentaire te maken over het
eiland, en dan vooral over hoe mens en
natuur met elkaar in verbinding staan.
Zij stuitten op situaties en verhalen die
onmogelijk níet in beeld gebracht konden
worden. Wat begon als een documentaire,
nam langzaam maar zeker allerlei verschillende vormen aan en veranderde zelfs van
genre. Wat gebeurt er op het eiland als alle
festivalbezoekers lang en breed vertrokken
zijn? Keert de rust dan weer, of lijkt dat
alleen maar zo? ‘Waarschijnlijk gebeurt
er meer dan de meeste mensen weten’,
zegt Anna de Manincor met glimmende
ogen. Alle reden dus om An Island te gaan
bekijken.
Op een sprookjesachtige plek tussen de
bomen, beschut genoeg om uit de wind te
liggen en open genoeg om zon te vangen,

is de Hoorner Kooi te vinden. Hier zetten
Irina Filtzer en Aart Kramer op een intieme
manier het sprookje van Jauk Haan en de
Zeven Zeemeerminnen neer, geschreven
en ingesproken door Richard van Veen, de
man die al jarenlang sprookjes en sagen
van Terschelling verzamelt. ‘Waarom wij
het zo belangrijk vinden om oude verhalen
te blijven vertellen? Omdat de thema’s
tijdloos zijn.’
’t Behouden Huys / Irina Filtzer &
Aart Kramer – Jouk Haan en de Zeven
Zeemeerminnen
13 t/m 21 juni, doorlopend van 11.00 tot
17.00. Locatie S, Hoorner Kooi – Oost,
vrij toegang met entreebandje.

Carrie & Co – De Boskat
12 t/m 21 juni, 11.15 en 15.15, Locatie 29,
Achtertuin Groene Weide - Oost, €13.

Livsmedlet – Dead Ends
12 t/m 17 en 19 t/m 21 juni, 14.00 en 16.30.
Route door Midsland – Midden, vrij toegang
met entreebandje.

Orkater – Lutine
12 t/m 16 en 18 t/m 21 juni, 10.30 en 15.00.
Locatie 13, Strand West Paal 8 – West, €13.

Zimmerfrei – An Island
12 t/m 20 juni, 23.00. Locatie 24, Erf Cees
Spanjer – Oost, €11. In het Expeditieproject Temporary Cities in Schuur Spanjer
zijn ook drie eerdere stadsportretten van
Zimmerfrei vertoond.

Vriendenactie
Vrienden van Oerol krijgen bij Boekhandel
Funke een korting van €5 op het boek
Lutine van Martin Hedriksma, waar Orkater
zijn voorstelling op baseerde.
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Meedoen? Mail naar dagkrant@oerol.nl, sms of whatsapp naar 0630097143 of twitter met #Lokroepje

Lokroepjes
GEMIS
> Theo, Remko en Elly Maris zijn

TUIN
> Lieve tuin. Het voelde gisteren

POËZIE
> Hey snoepie, mag ik / als we

“verhuisd” naar Skylge/Oerol.
Sanna, Tom en Ben Maris en
Peter van der Spoel naar
Austerlitz. Volgend jaar weer
samen op Oerol?

intiem om zó dicht bij jouw
wortels, je roots te mogen
komen. Deze weer de lucht te
geven om je sterker te laten
groeien. Tot volgend seizoen.

klaar zijn met babbelen / en
gestopt zijn met grappen / even
aan je sabbelen / en zachtjes in
je happen?

> Baukje varia 11 heb je gemist
bij Vijfpoort :) Groet, C

GEFELICITEERD
> Lieve Jur, 7 jaar geleden / Ben

> Sam! Ga je nou volgend jaar
eindelijk eens een keer mee?! X,
Carolien

ik voor jou het land door gereden
/ Het maakt niet uit hoe oud je
bent / Je blijft m’n kleine vent /
Gefeliciteerd

> Lieve Caroline, heel hartelijk
gefeliciteerd met je verjaardag!
Geniet ervan! X Wilmar en
Marijke.

> te BRAK.. Sorry sorry, dit jaar
spelen we hier niet. Als troost
krijg je onze nieuwste CD met
Oerol-korting op info@wijzijnbrak.nl. Toch veel plezier
gewenst!

bist mien grootste vriend! Dit
jaar ons 20 jarig oerol jubileum!!
Op naar de volgende 30!! Tut
Puk en Roodkapje weer jarig op
OERLOL 1groot FEEST. Lfs W A J

keer!! Zon en de Oerolkrant; wat
wil je nog meer? Redactie
succes!! Rien, Meta, Henk,
Hanneke en Jente.

> Hé Jan Pieter! Welkom! Fijn
dat je er weer bent!
SCHATGRAVEN
> Hé @pie de schat ligt begraven
op Ter. Liefs Kap. Roodbaard van
de W. Herenstraat 5-B

OH JEE
> Gehaktstaven Reunited!!!
> Ik weet niet zo goed wat ik
moet zeggen over de dode
konijntjes! Het zijn er zoveel, wat
is er aan de hand? De duinen zijn
verandert in een konijnenkerkhof
- geen leuke expeditie...
Het Nationale Toneel / NTjong - The Summer of ‘96

Het eiland fluisterd en zucht /
We zijn er!

> Lieve clown Powi, je bent er
dit jaar niet bij op Oerol omdat je
de kindertjes in Uganda laat
genieten van jou. Veel bewondering voor je x x Laantje.

SPECIAAL VOOR ONS
> We zijn er weer!!! Voor de 17de
Arjen Boerstra - Proeftoren Camera Batavia

> We zijn er / Con hesi bakka /

> Ola! Jantsje en Toos jarig!Gefeliciteerd! Maak er een leuk
feestje van. Vanavond lekker
dansen in de ....xxx

> Lieve Natas. Al 4 jaar Oerol
samen. Nu ook je verjaardag!
Van harte lieverd! X Rixt

CONTACT
> Kaasmeisje alkmaar Mischa (ja

HOLES van De jonge republiek/
Tryater voor dinsdag 16 juni om
16.30 locatie 11 west. Shirley
Herman via Facebook

LIEF
> Na 21 jaar was je er opeens
weer! Met een prachtige bos
zonnebloemen, het leek of de
tijd had stilgestaan. Ik keek naar
je ogen die mij alle mooie
herinneringen weer lieten
voelen! Jij nu voor de vijfde keer
op Oerol, en ik ben met je mee.
Mijn glimlach is zo groot dat hij
bijna niet op Terschelling past!
Ben zo Happy dat je weer in mijn
leven bent! Warme BRASSA,
Renée

> Woensdag, zie ik je maandag
voor een picknick?

> De zeewind al om je oren, een
storm van liefde rond je hart, laat
Terschelling je bekoren, Ann, jij
bent voor mij mijn liefste schat...
xxxxxxxx C

JANNEN
> Jan, do smoariche Wâldpyk.

WELKOM
> Welkom Oerol-ochtendtalk-

Je hebt het toch weer “opgered”
ondanks die K ziekte! We vieren
het leven hier op Oerol! Jopie

showbaby Wiek! We zijn zo blij
dat je er bent!

> Na een lieve groet op West
heb ik je niet meer gezien. Je
kende Jan van de Vyfpoort.

Marc van Vliet - Zeven streken. Lees ook het interview op pagina 5.

VRAAG EN AANBOD
> Ik heb twee kaartjes over voor

> WraaAAHHggggh mister, dou

ik weet je naam nog) 06 vijf 53
poort 94 donderdag 32 avond 19
XXX Fred

> In the darkest night hour / I’ll
search through the crowd / Your
face is all that I see / I’ll give you
everything / Baby, love me lights
out

> 10 Jahre Anna und Jan! Vielen
Danke für die Entführung zum
Oerol! Mond

> Prrr, prrr!!! Roekoe Roekoe!!!
We zijn er weer!!! Saskia en
Saskia, Miranda, Jeannet,
Manon. X
> Wat een heerlijke Oerolstart:
jutter bij Jeroen en Daantje op
de Bollevaer. Proost op Oerol!
Met Petra Laura en Nico
> Tjebbe! Jarig tijdens je
Oeroldoop... gefeliciteerd en
geniet, beleef, dans en drink! :-)
> Lieve Jasper, onze eerste
Oerol samen! Hoe leuk is dat! Ik
hoop dat je Oerol net zo fijn gaat
vinden als ik dat vind! X Jan
Julius
> Lieve Altine, Onze eerste
zussen-Oerol niet samen.
Gelukkig lopen en fietsen er veel
leuke, lieve en gekke Oerolgangers over Terschelling. Have fun!
xxx
> Margootje is er weer!! Leuk ,
kom en luister. Corine

> Lieve Stijn, net 6 en al op voor
je 4e Oerol! knuffel van Opa Jan
en Oma Marjon

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, een
dagelijks podcast: de Kletskrant, met in de
eerste aflevering onder meer onze lotgevallen op de heenreis en een paar tellen uit Vier
Tellen Vooraf.

Aangewaaid

> Lieve Lars, wat gaan wij er
weer een onwijs lekker Oerol van
maken. Tot zondag als jouw
mannen en mijn vrouw weer
huiswaarts zijn x x
> Lieve Caro. Je eerste Oerol,
wat een feest. Fijn dat JIJ mee
bent! kus Sandra

COLOFON

HOOFDSPONSOREN

SUB-SPONSORS

SUBSIDIËNTEN / FONDSEN

PARTNERS IN TALENTONTWIKKELING

MEDIAPARTNERS

PARTNER
IN NATUUR

PMS 5405
PMS 123
PMS 109
PMS 1788
PMS 567

LEVERANCIERS

FESTINA
LENTE
COLLECTIVE

Koukleumen bij de laatste try-out van Schweigman& - Erf. Foto’s: Pieter Crucq, Anke Teunissen

festival door tientallen Terschellinger ondernemers in de watten gelegd. Verhalenjutter
Marloes Fopma, alias Eilandmeisje, biedt
Vrienden van Oerol kans op een verhalentocht voor 2 personen. Vrienden kunnen zich
aanmelden via www.eilandmeisje.nl. Ook
Vriend worden? Meld je aan bij de infobalie
op de Westerkeyn.

> Lieve Laura, wat fijn dat je, na
jouw ontmaagding vorig jaar,
ook dit keer weer Oerol met me
wilt beleven. X Peturaa

OEROL DANKT!

Moeremans&Sons / Noord Nederlands Toneel - Crashtest Ibsen: Nora

>> Vrienden van Oerol worden tijdens het

> Hoi (oerol)haan vorig jaarbgede uteerd. Fijn dat je er weer
bent. Bij deze hen is altijd stro en
een ei op voorraad.

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).

SAMENWERKINGEN

Vriendenactie

Nijmegen BV

HOOFDREDACTIE
Joost Broeren
Sasja Koetsier
REDACTIE
Veerle Corstens
Leonie Hosselet
Marije Sietsma
Machteld Vinkenborg
Leila van Wetten
Pieter-Bas van
Wiechen
WEBREDACTIE
Marieke Steijvers
FOTOGRAFIE
Anke Teunissen
Pieter Crucq
Nichon Glerum
Diewke van den
Heuvel
Geert Snoeijer

VIDEO
Ruben Hamelink
Michiel Landeweerd
Nicolien van Loon
ILLUSTRATIE
DoemijNina
ONTWERP
Van Lennep,
Amsterdam
OPMAAK
Jan Pieter Ekker
DRUK
Flevodruk Harlingen
OEROL MARKETING
& COMMUNICATIE
Ria Laanstra
Anne van de Wetering
Cato Duyvis
Thijmen Havinga
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deHeerlijckheid
Stedeke van kunst en cultuur

		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

Werkplaats op vruchtbare bodem
Rode Boom aan de slag met Ongekende Evidenties

Veel kunst die in Diepenheim wordt getoond is ter plekke gemaakt. Al meer dan

25 jaar vinden kunstenaars er een klimaat dat in alle opzichten uitnodigend is. Op die voedingsbodem is nu Werkplaats
Diepenheim gebouwd, een kunst- en theaterwerkplaats met voor Nederland ongekende faciliteiten. ‘Ze weten hier
precies wat er nodig is.’

De vier leden van theatergezelschap Rode Boom
zitten net aan de lunch, wanneer een oudere heer
over de drempel van de woonkeuken stapt.
‘Er moet hier ergens een expositieruimte zijn’.
Beneden is beeldend kunstenaar Roderick Laperdrix
aan het werk, weten de behulpzame theatermakers,
is dat misschien wat hij bedoelt? De man blijkt op
zoek naar Drawing Centre Diepenheim, het centrum
voor tekenkunst dat net om de hoek ligt.
Zo kun je in Diepenheim verdwalen in kunst.
En is de kans groot dat je ergens op makers stuit,
die je graag zien komen.
‘Er stappen geregeld mensen over de drempel’,
vertellen Kurt Demey en Joris Vanvinckeroye van
Rode Boom. ‘Inwoners en mensen van buiten,
nieuwsgierig naar wat we hier aan het doen zijn.’
De Vlaamse theatermakers werken in Diepenheim
aan hun nieuwe voorstelling Ongekende Evidenties,
die in oktober in première gaat. De concentratie is
groot, wat niet alleen te danken is aan de afzondering die de landelijke omgeving biedt. Of aan het
fraaie landschap. Kurt: ‘Een paar stappen en je staat
in een schoon bosje. Maar we zijn hier niet om de
toerist uit te hangen. Wat enorm helpt om te
focussen is dat je je nergens druk om hoeft te
maken. In alles is voorzien. We kunnen zelfs onze
camion hier naar binnen rijden om te laden en
te lossen.’

Wietske Vogels met Villa Verdraaid

Niet zo gek, zeggen Demey en Vanvinckeroye, met
ervaren mensen als Jan Eijsink en Riet Mellink aan het
roer. ‘Dat zijn geen mensen die vanachter een bureau de
zaken regelen. Zij kennen het veld als hun broekzak.’
Wat hen aan Diepenheim is opgevallen? Joris: ‘Zo
verzorgd als het hier is. Nergens vuilnis, of gras dat nodig
moet worden gemaaid. Hoe doen ze dat in godsnaam?’
Kurt: ‘Ik was in het café m’n jas vergeten. Dezelfde avond
nog stond er iemand hier aan de deur.’

In het complot
De huiskamer van de werkplaats

Werkplaats Diepenheim
• Drie werkplaatsen/ateliers, waarvan de grootste
zes meter hoog is en over een kraanrail beschikt.
• Aparte werkplaats met metaal- en houtbewerkingsmachines
• Kledingatelier
• Ruime en sfeervolle woonkeuken voor
ontmoeting en overleg
• Kantoor
• Vier appartementen/studio’s voor in totaal
19 personen
• Geschikt voor makers uit alle disciplines
• Werkplaats Diepenheim wordt ‘gevoed’ door
Kunstvereniging Diepenheim en stichting
Kunsten op Straat.
www.werkplaatsdiepenheim.nl

Werk dat beeldend kunstenaar Dieke Venema tijdens
haar residency in Diepenheim maakte

Muziektheater DeimanGerritsen

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.

Ook in het contact dat nodig was voor de interactieve
voorstelling toonden de Diepenheimers zich open en
welwillend. Een enkeling werd betrokken in het complot
dat aan Ongekende Evidenties ten grondslag ligt.
Met behulp van hedendaags mentalisme en muziek legt
Rode Boom de magie van het toeval bloot, wat tot ontregelende situaties leidt.
Op de avond van het ‘toonmoment’ - zoals deze openbare
repetitie op z’n Vlaams heet - blijkt dat de Diepenheimers
wel wat gewend zijn. De volle zaal laat zich met plezier op
verkeerde benen zetten. En deelt na afloop enthousiast
ervaringen en tips met de dankbare makers. Maar wie de
Vlamingen hun geheimen wil ontfutselen maakt hooguit
later op de avond kans. In het café.
Tekst: Ingrid Bosman
Foto’s: Agnes Booijink en Werkplaats Diepenheim

Tot morgen!

met Toonaangevende

hedendaagse kunst

