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Een uitkijktoren, de inmiddels 
beeldbepalende Passage, de 
installatie Zeven Streken, het 
paviljoen KHOR II én een tentoon-
stelling. Op het Groene Strand en 
de Noordsvaarder zijn een aantal 
Sense of Place-projecten gecon-
centreerd. Vandaag presenteert 
SLeM daar een boek over hun tien 
jaren landschapskunst. 
Tekst Pieter-Bas van Wiechen  

Foto Michiel Landeweerd

Hoog torent Camera Batavia van Arjen 
Boersma boven West-Terschelling uit. Wie 
in de zitzak eronder gaat zitten kan 360 
graden om zich heen kijken. ‘Ik compri-
meer het beeld om ons heen door men-
sen in een bolle spiegel te laten kijken,’ 
vertelt Boersma. ‘Zo pik ik eigenlijk de 
wereld een beetje in, net als de Batavieren 
destijds deden. De toren heet dan ook 
Camera Batavia, als verwijzing naar dat 

heldhaftige volkje. Het is nog een proefto-
ren, uiteindelijk wil ik dat de bezoeker in 
een donkere ruimte zit en alleen naar de 
spiegel kijkt.’ 
Camera Batavia maakt deel uit van de 
toonkamer Sense of Place, waar de rol van 
Oerol als laboratorium voor landschaps-
kunst centraal staat. SLeM is een van de 
blikvangers als het om landschapskunst 
gaat. In de kerk op het Groene Strand is 
hun werk tentoongesteld, samen met een 
zevental projecten van andere makers die 
allemaal zijn geselecteerd voor Leeuwar-
den Culturele Hoofdstad 2018. 
SLeM staat al tien jaar op Oerol en brengt 
nu een boek uit met foto’s van al die 
eerdere installaties. ‘Ons laatste boek da-
teert van vijf jaar geleden en steeds meer 
bezoekers vroegen erom’, vertelt  Bruno 
Doedens. ‘Het is ook een eerbetoon aan 
alle kunstenaars met wie we de afgelopen 
jaren hebben samengewerkt.’ 
‘We zijn veel op Terschelling bezig ge-
weest, maar onze blik wordt nu steeds 

wijder’, vervolgt Doedens. ‘We werken ook 
op andere plekken op en rond het wad. 
Daarom gaan we op de laatste dag van het 
festival samen met bezoekers in het zand 
op de Noordsvaarder de kaart van het 
hele waddengebied tekenen. Veel mensen 
weten niet dat het gebied uit 31 eilanden 
bestaat, van Nederland tot aan Denemar-
ken. Van die tekening maken we een foto, 
als cadeautje voor de Waddenvereniging 
die dit jaar vijftig wordt.’  

Arjen Boersma –  
Proeftoren Camera Batavia 
14 t/m 21 juni, doorlopend tussen 11:00  

en 17:00. Locatie C, Groene Strand – West, 

vrij toegankelijk met polsbandje

Café 2018
14 t/m 21 juni, doorlopend tussen 10:00 

en 18:00. Groene Strand, vrij toegankelijk 

met polsbandje. Vandaag om 17:00 

boekpresentatie Landschappen 2005-2015 

van SLeM

Slaapzakken

>> Tijdens Oerol wordt gezellig gekam-
peerd. En ja, soms kan het gebeuren dat er 
een tas, tent of slaapzak wordt vergeten. 
Geen nood! Alle spullen die op de schepen 
van Rederij Doeksen worden gevonden, 
worden verzameld en centraal opgeslagen in 
het depot in Harlingen. De Doeksen-mede-
werkers proberen (bijvoorbeeld via gege-
vens op labels of medicijnetiketten) alles 
weer keurig terug te bezorgen bij de eige-
naren. Je kunt je spullen overigens ook zelf 
afhalen. Spullen die niet worden opgehaald, 
gaan naar het goede doel. Zo krijgt de stich-
ting Dorcas al jaren kledingstukken en gaan 
de slaapzakken naar de daklozenopvang in 
Amsterdam. Zo krijgen verloren voorwerpen 
een tweede leven. Zelf iets kwijt? Meld het 
via het formulier op www.rederij-doeksen 
en ze gaan voor je op zoek. Alle gevonden 
spullen worden drie maanden in het depot 
bewaard. Foto: Rederij Doeksen

Gezocht: Fotomodellen

>> Oerol is niet alleen tien dagen theater 
consumeren, maar gaat vooral ook over 
meedoen – lees maar op pagina 13. De uit 
New York afkomstige kunstenaar Sarah 
Cameron Sunde, die ook sprak tijdens het 
Oerol seminar, en Jonas Witte (een van 
de makers van Project Solaris) bieden het 
publiek nu een nieuwe kans om te partici-
peren. Morgen en overmorgen doen zij op 
Terschelling vooronderzoek voor een project 
rond de getijden dat zij in ontwikkeling 
hebben. Onderdeel daarvan is een fotoshoot 
die zal refereren aan klassieke Hollandse 
kunstenaars. Het publiek is daarbij van harte 
welkom. Sunde en Witte zijn van 18:30 tot 
ongeveer 20:30 te vinden op De Ans, aan 
de Waddenzijde van het eiland ter hoogte 
van Formerum. Als je het fietspad aan de 
Waddenkant volgt, kunt u ze niet missen. Of 
ga, als je in oostelijke richting de Hoofdweg 
volgt, rechtsaf op de eerste weg na de bor-
den richting locaties 22 en 23.

Meer participeren?

>> Zoek op oerol.nl de participatietekening 
van illustrator Florian Kullberg, alias Flok.

Woei!

>> Ja, het waaide behoorlijk gisteren. Zo 
hard, dat uit het decor van de voorstelling 
Dead End van Via Berlin, Orkater en Sytze 
Pruiksma pardoes een tent werd wegge-
blazen. Maar goed: als het dan toch ergens 
moest gebeuren, was deze voorstelling over 
ontheemding en de zoektocht naar een thuis 
misschien wel de beste plek.

Dilemma op 3: Vastleggen of verdwalen?
Dagelijks legt de dagkrant een 
festivalgast een onmogelijke 
keuze voor. Vandaag helpen de 
jongedames Susie en Sanne van 
het Help-Mij-Kiezen-Loket op de 
Westerkeyn ons op weg. Zij ma-
ken festivalgangers wegwijs in de 
programma. Maar wat is eigenlijk 
beter: je vastleggen, of durven 
verdwalen?
Tekst Machteld Vinkenborg Illustratie DoemijNina 

Wie kent het niet? Je staat op een festival 
en hebt zin om te zien wat er komt. Ge-
woon lekker laissez-faire. Helaas, je bent 
op pad met iemand die ‘t hele program-
maboekje al heeft doorgespit en een eigen 
blokkenschema heeft ontworpen. Een dag 

of twee hou je dit wel vol. Maar daarna be-
gin je toch te merken dat het voor diegene 
misschien ook niet leuk is dat je eigenlijk 
niet echt een mening hebt. 

‘Ja, kijk,’ zegt Sanne, ‘als je met verdwalen 
gewoon relaxed kan zijn, dan zou ik daar 
wel voor kiezen.’ Susie is het er snel mee 
eens: ‘Er komt veel meer op je pad als je 
dingen over je heen laat komen en open-
staat voor nieuwe avonturen.’ Dat geldt zo-
wel voor de programmering van Oerol, als 
in het echte leven, mijmeren de meiden, bij 
het loket naast de Barn op de Westerkeyn. 
Maar helpen zij niet juist Oerolbezoekers 
om te kiezen, en zich daarmee vast te leg-
gen? Je kiest ook altijd iets niet. ‘Nee,’ zegt 
Susie, ‘we helpen mensen eigenlijk om te 
verdwalen. Door ze nieuwe ideeën aan 
te raden, dingen die ze nog niet kenden.’ 
Het credo luidt dus: verdwalen. ‘Maar heel 
praktisch hè,’ zegt Sanne nog, ‘als je naar 
een voorstelling gaat en je verdwaalt, dan 
is dat wel een beetje balen.’ 

Blikvangers op het wad

3

INDUSTRIE   EVENEMENTEN   INFRA   BOUW

DE SLEUTELKLARE OPLOSSING DIRECT CONTACT? 
BEL 0187 - 49 79 00
of ga naar hamburgverhuur.nl

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                               T: 0187 - 49 79 00                                offerte@hamburgverhuur.nl                                www.hamburgverhuur.nl

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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Vogels op bankjes
Op de bankjes aan de voet van 
de Brandaris zitten een paar 
zomerjurkjes rustig van de zon 
te genieten. Maar niet voor lang. 
Studenten van de circusopleiding 
zwermen als vogels het plein op en 
hebben hun zinnen gezet op het 
straatmeubilair. 
Tekst Veerle Corstens Foto Nichon Glerum

Optreden met publiek is makkelijker dan 
zonder volgens Annemarie Platteschor, 
student van de Fontys Academy for Circus 
and Performance Art. ‘Je krijgt bevestiging 
van je publiek door ooh’s en aah’s zodra je 
op straat optreedt. Dat vind ik fijn omdat 
ik hier uit mijn comfortzone ben: mijn dis-
cipline is koorddansen, maar dat kan niet 
op dit plein.’ Er zijn wel genoeg radslagen, 
flikflakken en lifts te zien. Maar ook ge-
zamenlijke dans en een verhaallijntje met 
vogels. ‘Dat is logisch,’ volgens docente 
Heleen de Hoon, ‘een modern circus ge-
bruikt circustechnieken om emoties over 
te brengen aan het publiek.’ Platteschor 
krijgt op de ACaPA naast koorddansen 
vakken als trampoline, acrobatiek, dans en 

theater, maar ook anatomie en circus- 
geschiedenis. ‘Dat is allemaal onder-
steunend, die theorie en die expressieve 
technieken kunnen ze gebruiken in hun 
act’, zegt De Hoon. ‘De leerlingen krijgen 
geen acteerles maar leren wel hoe ze iets 
kunnen uitdrukken met hun lijf.’ En ze 
oefenen ook – niet onbelangrijk – om zich 
zó bewust te worden van hun lichaam dat 
ze uitstekend kunnen vallen. 
Op het muurtje rond de kerk klapperen de 
artiesten met hun armen alsof het vleu-
gels zijn, terwijl kinderwagens en rollators 
langs rollen. Verschillende vogelformaties 
komen voorbij, docent De Hoon heeft zich 
laten inspireren door het eiland. Dit is de 
tweede keer dat de eerstejaars van haar 
opleiding optreden op Oerol. ‘We hebben 
veel materiaal in onze eigen circushal 
gerepeteerd, maar passen het altijd aan 
op locatie. Bankjes zijn bijvoorbeeld overal 
net anders, daar moet je aan wennen.’  
Net als de bezoekers. 

Fontys Academy for Circus and 
Performance Art 
14 t/m 17 juni, 13:45 en 16:00,  

West Terschelling

Last van splinters? 
Natuurlijk!
Al jaren zoek ik als stukjesboer 
mogelijkheden om mijn werk zo lui 
mogelijk te doen. Eindelijk is het 
gelukt. Na afloop van de rauwe 
voorstelling van Claudio Stellato 
zit een tiental studenten van de 
Fontys Academy for Circus and 
Performing Arts op de tribune leer-
gierig te wachten op de meester.  
Ik leun achterover en schrijf mee.     
Tekst Pieter-Bas van Wiechen de studenten  

Foto Pieter Crucq

‘Willen jullie ook bier?’ Waarom stel ik zo’n 
vraag eigenlijk nooit als eerste? Stellato is 
meteen enthousiast. ‘Ja natuurlijk!’ zegt hij 
terwijl hij bijkomt van zijn lange acrobati-
sche gevecht met een berg hakhout. De 
blokken vlogen door de lucht, werden op 
talloze manieren opgestapeld en in stuk-
ken gehakt. 
De studenten zijn er ook een beetje stil 
van, maar willen uiteindelijk toch gewoon 
weten wat hij gestudeerd heeft en hoe hij 
op dit idee is gekomen. ‘Ik ben begonnen 

als muzikant, ging vervolgens naar een cir-
cusschool in Madrid en deed lange tijd aan 
moderne dans. In 2008 ben ik weer voor 
mezelf begonnen, gewoon met jongleren. 
Al snel begon ik te werken met natuurlij-
ke materialen als stenen en hout, wat ik 
eerder ook al had gedaan. Toen kwam ik 
Julian – die eigenlijk technicus is – tegen 
en wij stuitten tijdens een wandeling op 
een berg hakhout. We begonnen ermee te 
improviseren en dit is het resultaat.’ 
‘Alles wat ik maak ontstaat per ongeluk’, 
vervolgt Stellato. ‘Omdat ik werkelijk geen 
idee heb, heet mijn voorstelling ook la 
Cosa, wat “het ding” betekent.’ 
Al snel worden de studenten – die zelf 
in West een voorstelling hebben (zie 
hieronder) – technischer. Of er wel eens 
ongelukken gebeuren: ‘tot nu toe niet.’ Of 
ze last hebben van splinters: ‘natuurlijk.’ 
En tenslotte – baas boven baas – de vraag 
wat voor hout ze gebruiken. ‘Deze berg 
hout komt van alle plekken waar we deze 
voorstelling tot nog toe speelden, dus de 
Terschellinger boomstammetjes worden 
hier feestelijk vermengd.’ 

Als Stellato vertelt dat twee van de drie 
spelers geen circusopleiding hebben 
gevolgd, reageren de studenten met een 
mengeling van verbazing en teleurstelling. 
Een technicus en een scenograaf staan 
hier gewoon op het toneel. ‘Je kunt het 
eigenlijk wel zien...’ zegt een studente met 
punkhaar wijsneuzerig. Maar als ze hoort 
waar hij zoal voor gewerkt heeft verstilt ze: 
‘wauwwww!’
‘Was dat alles wat jullie wilden weten?’ 

vraagt de Italiaan. ‘Ja! Op naar de Wester-
keyn voor een feestje!’ roept iemand. Ik 
zou wel mee willen, maar dit stukje moet 
nog geschreven worden. Want acrobati-
sche toeren uitvoeren en vragen stellen 
kunnen ze als de besten, maar stukjes 
schrijven: ho maar.  

Claudio Stellato Company – la Cosa
14 t/m 20 juni (niet op 15 juni), 20:15, zo 21 

juni, 15:00. Locatie 10, Nollekes Noord, €13

Beeldend kunstenaar Leo van der 
Ploeg had dit jaar de keus uit twee 
polsbandjes: die voor eilanders of 
het exemplaar voor artiesten. Hij 
wist het meteen: om zijn pols prijkt 
trots het eilanderbandje. ‘Uitein-
delijk voel ik me meer eilander dan 
medewerker.’
Tekst Marije Sietsma Foto Geert Snoeijer

In de ruim zes jaar dat Van der Ploeg op 
het eiland woont, reageert hij elk jaar 
op het festivalthema. ‘Zo heb ik met het 
thema Zilte luchtspiegelingen bijvoorbeeld 
een vijver met spiegels gemaakt voor 
mijn huis.’ De kunstwerken in de tuin van 
zijn atelier, aan de hoofdweg tegenover 
het Stryper kerkhof, maakte hij steeds 
op eigen initiatief. Daarnaast is Van der 
Ploeg altijd nauw betrokken geweest bij 
het festival zelf. Zo bouwde hij mee aan 
het 100%Terschelling Paviljoen en de 
Passage. Maar officieel deelnemen aan het 
Expeditie-programma is nóg leuker. ‘Het is 

natuurlijk wel een prachtpodium hier!’
Zijn installatie bedacht hij speciaal voor 
het thema Sense of Place: een optisch gat 
waardoorheen je de zee aan de andere 
kant van de dijk kunt zien. ‘Op Terschel-
ling weet je de zee altijd nabij. Of je nou 
wilt jutten, zwemmen of naar de wal wilt 
reizen, je hebt te maken met de zee.  
Maar op de hoofdweg zie je die zee nooit. 
Met mijn installatie, een soort reuzen- 
periscoop, wilde ik dat doorbreken.’ Door 
het gebruikte materiaal is de spiegeling 
nooit perfect. ‘De zee en wolken blijven 
herkenbaar, maar zijn abstracter en daar-
mee ook spannender. Eigenlijk moet ik de 
wekker nog een keer heel vroeg zetten 
om te kijken hoe de installatie eruitziet bij 
zonsopkomst. Dat lijkt me een bijzonder 
gezicht, zo’n groot rood gat in de dijk.’

Leo van der Ploeg –  
Hee! Een gat in de dijk?
14 t/m 21 juni, doorlopend. Locatie I, 

Dijk Seeryp – West, vrij toegankelijk met 

entreebandje
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PENDELBUSSEN NAAR

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
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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).
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14.30 André Manuel ’t Geval Apart

16.00 Vuig Tuig 

2015 advo Oerol dagkrant 3 (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
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eval Apart  •
  Julie Scott m

.b.v. Roeland Drost  •
  Smutfish  •  z

at. 13
-6   

    Some Kind of Fir
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      •
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e Rose  •  A
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eval Apart  •

  Vuig Tuig  •  F
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      •

  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
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eval Apart  •
  Dokter Watjes  • 

 The Bonneville
s  • 

 vr. 19
-6  Halfway Station  •  A
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  ’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 Le Garage 

22.00 Janne Schra

13.00 Some Kind of Fire Rose

22.00 Fratsen

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

13.00 Some Kind of Fire Rose

17.00 Roos Rebergen solo

www.vijfpoort.nl
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OEROL DRUKWERK
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FLEVODRUK HARLINGEN

Groot Rood gat

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

zeelenfiets.nlZeelen Met een fiets van Zeelen kom je overal
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Zeelen
zeelenfiets.nlJe komt er met een fiets van Zeelen

zeelenfiets.nlJe komt er met een fiets van Zeelen
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Het eerste grote afscheid aan het 
einde van de bassischool is mis-
schien wel één van die kleine of 
grotere drama’s uit ieders leven. 
Het Nationale Toneel/NTjong en 
BOG. maken beiden theater van 
gebeurtenissen die we allemaal 
kennen, maar vaak over het hoofd 
zien.
Tekst Leila van Wetten Foto Pieter Crucq

Toen Casper Vandeputte een jaar of twee 
geleden op Facebook een basisschool-
liefde van hem tegenkwam, schrok hij. 
Hoe kon dat meisje zo veranderd zijn? En 
in welke mate is hij zelf veranderd sinds 
die tijd? Even later las hij een artikel met 
daarin het wetenschappelijk bewijs dat 
hoogopgeleiden gemiddeld zeven jaar 
langer leven dan laagopgeleiden. ‘Het mo-
ment waarop bepaald wordt of je – statis-
tisch gezien – bij de groep van zeven jaar 
langer of korter leven hoort, is in groep 
acht’, zegt Vandeputte, ‘bij de uitslag van 
de Citotoets. Die toets is om hele nobele 
redenen in het leven geroepen, maar mar-
keert een treurig moment. Het idyllische 
en onbezorgde van de kindertijd wordt 
abrupt afgebroken. De maatschappij gaat 
je plots als “slim” of “dom” zien. Vanaf dat 
moment moet je het zelf doen. Het leven 
in. Beginnen.’
Een voorstelling over groep acht dus, over 
de confrontatie met het niveau dat je op-
geplakt krijgt, over de vrienden die je zal 
verliezen omdat iedereen naar een andere 
school gaat – een plek waar nieuwelin-
gen rondlopen die hetzelfde niveau als jij 
hebben, maar met wie je het niet per se 

beter kan vinden dan met de mensen uit je 
oude klas. 
Vandeputte schakelde een documentaire-
maker in om zijn eigen basisschoolvrien-
den te interviewen. Vandeputte: ‘Op die 
manier kreeg ik vanuit verschillende invals-
hoeken mee hoe mensen dat alles hadden 
ervaren. Het was heel grappig om mezelf 
via anderen terug te horen. Laat mensen 
hun verhaal doen en het gaat meteen le-
ven.’ Zo ontstond een enorme bron van in-
formatie en ervaringen, waar hij dankbaar 
mee aan de slag ging. The Summer of ’96 

heeft hij namelijk niet alleen geregisseerd 
maar ook geschreven. De personages zijn 
fictief. ‘Op die manier creëer je de moge-
lijkheid voor het publiek om zich met hen 
te identificeren. Dat basisschoolprincipe 
werkt: iedereen heeft er herinneringen aan 
en voelt een stukje verdriet. Je kindertijd, 
de onbevangenheid, het op eigen benen 
moeten gaan staan.’ 
Het gezelschap BOG. zorgt er op een an-
dere manier voor dat het publiek zich in de 
voorstelling kan herkennen. Zo ongefilterd 
mogelijk beschrijven zij het leven. Het ver-

liezen van een dierbare naast het bakken 
van een aardbeientaart. ‘De waarde van 
de dingen is voor iedereen persoonlijk’, 
stelt het Vlaams-Nederlandse gezelschap. 
‘Wij willen mensen die waarde zelf laten 
toekennen.’ Er was wel een probleem. ‘Stel 
dat wij honderd worden’, zegt Benjamin 
Moen, ‘wat natuurlijk ontzettend mooi 
zou zijn… Dan hebben we nu dus pas een 
kwart van ons leven gehad. Oftewel: hoe 
kunnen we iets herstructureren wat we 
nog niet hebben meegemaakt?’ Lisa Ver-
belen vult hem aan: ‘Ik wilde helemaal niet 
vastleggen hoe ik ga bevallen. Ik weet niet 
eens of dat überhaupt ooit gebeurt.’ Het 
moest ook niet alleen over hen gaan. Ze 
besloten daarom iedereen te vragen  
de pen op te pakken en het eigen leven 
vast te leggen. Op welke manier dat  
moest gebeuren, daar was geen enkele 
richtlijn voor. Het was het begin van een 
inmiddels 220 leden tellend bestand: de  
BOG.collectie. In plaats van geld, doneer 
je ervaringen. Uit die bron put het gezel-
schap voorstellingsmateriaal. Durf je het 
aan om zoiets complex als het leven te 
herstructureren en benieuwd wat daarna 
komt? BOG. nodigt iedereen van harte uit 
om aan te sluiten via bogcollectie.com. 

Het Nationale Toneel / NTjong –  
The Summer of ‘96
14 t/m 20 juni (niet op 15) 18:30 en  

21:00 uur, Zo 21 juni 13:30 en 16:30.  

Locatie 18, VMBO Midsland – Midden, €13

BOG. – BOG. een poging het leven te 
structureren
14 t/m 21 juni (niet op 17), 14:00 en 17:00. 

Locatie 9, Bos Luplak – West, €13

Dansend het festival door
Op de dansvloer van de Barn is het elke avond raak; en om de kunst af te kijken bij de professionals haal je je hart op tijdens een dans- 
voorstelling. Ook op minder voor de hand liggende plekken wordt er op Oerol stiekem heel wat afgedanst: in de anarchistische kerkdienst  
van de YoungGangsters, in de piste van Circus Ronaldo, of achter De Groene Weide bij Carrie & Co. Foto’s Pieter Crucq en Nichon Glerum

Vrienden verliezen, taart bakken

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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Programma Horeca

Hieronder een opsomming van alle 
bands die optreden in diverse horeca-
gelegenheden op het eiland, gepro-
grammeerd door onze muziekmannen 
Harry Hamelink en Marcel Haug. Want 
er is veel meer op Terschelling! Kijk 
ook op de eilandpagina op pagina 11.

>  Electric Gypsies 23:00 – 2:00 
Terpstra, Midden

>  Max Meser 22:30 – 23:30 De Richel, 
West

>  The Blind Roofers 21:15 – 22:15 Stay 
Okay, West

>  Yuko Yuko 22:30 – 23:30 Wyb, 
Midden 

>  Janne Schra 22:30 – 23:30 De 
Vijfpoort, Midden

TEMPOPIA

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

Geen ticket nodig:
>  11 :00 TEMPOPIA Beweegt: Zingend 

Volleybal – bij Iedersplak (West)
>  13:30 Aardappelen Schillen Met Mar-

cus Gabriel door Nina Goedegebure

Met voorstellingsticket:
>  18:15 Shoot The Messenger 
>  20:00 Feed Me Teach Me – Cathelei-

ne Vent over De Homo Universalis
>  22:00 Crashtest Ibsen: Nora 

Instagram

#Oerol15. Foto @opium_tv

Kaartverkoop

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

>   Kaartje kopen? Haal een nummertje 
bij de ingang van de Westerkeyn. 

>   Om 10:00 ’s ochtends komen er 
kaarten vrij voor voorstellingen van 
diezelfde dag vanaf 14:00 én voor 
voorstellingen van de volgende dag 
tot 14:00 uur.

Expeditie 11:00 - 17:00

Dagelijks 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.

>  Aanvang Theater Artemis is gewij-
zigd 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 gewij-
zigd naar 90 minuten

>  Speelduur ZimmerFrei is gewijzigd 
naar 60 minuten

>  Speelduur van Roma B. / Marike 
Splint – deel 2 is gewijzigd naar 45 
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

>  Het The School of Life programma 
van vrijdag 19 is op zaterdag 20 en 
vice versa. Staat verkeerd in pro-
grammaboek 

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

Jong & Jonas de Witte zijn niet rol-
stoeltoegankelijk

>  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

>  Roma B. is in twee delen. Aanvang 
deel 2: 16:30, 18:15 en 20:00

Straat
 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 
>    The Brooklyn Healer: tussen 13:00 en 18:00
>    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

>    Gazzo: tussen 13:00 en 18:00

 Westerkeyn 
>   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
>   Pop up Pizza: 14:00 + 16:30 + 19:00
>   Daan Draait: diverse tijden
>   Catacloppe: diverse tijden
>   Shanti Straub: diverse tijden
>   Aquaduck: doorlopend
>   Klim in het Nest: doorlopend
>   Studio Made by: doorlopend

Verdieping
 Ochtendtalkshow 
Gepresenteerd door Paulien Cornelisse en 
Chris Bajema. Gasten: Lieke Benders, dr. 
Marijke Haverkorn en TAAT 

 Oerolcollege 
Gasten: Marc van Vliet en wetenschapper 
dr. Marijke Haverkorn. Tijdens dit college 
bespreken we de gedeelde fascinatie van 
het heelal en de poging het te doorgronden

 Verdieping in KHOR ll (TAAT) 
Thema: Zintuigen
>   Geluid-spotters gezocht! Vanuit de 

verschillende zintuigen ontwaren we het 
Groene Strand.

>   Welke ruimtelijke positie neem ik in ten 
opzichte van KHOR II,  Terschelling en mijn 
buurman?

>   Doorleef het Groene Strand

EN

Legenda

 About Freedom-talkshow 
Bij Expeditie project About Freedom (G) 
vindt er dagelijks om 11:00 een talkshow 
plaats. Vandaag te gast: Tobias Kokkel-
mans (dramaturg Wunderbaum). Met 
muziek van singer-songwriter Ming.

Pé Okx – PolderPracht: Vlucht

deel 1 deel 2 deel 2deel 1 deel 2deel 1

➀

➀ ➁ ➂

➁

➁

➁➁

➀

➀

➂

➁➀

➀ ➂

➂ ➃

Theater Voorstelling alleen te bezoeken met de combinatie voorstellingticket en entreebandje

 1  TAAT SPEEL KHOR II  Groene Strand €11,-    

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

 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,-   EN
 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,-    LNP
 11  De Jonge Republiek / Tryater Holes  Nollekes Zuid €13,-   LNP
 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,-   EN
 17  YoungGangsters Guess who’s back Geitenpark €13,-   EN
 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,-   LNP
 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,-   EN/NL
 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,-   LNP
 33  Circus Ronaldo Fidelis Fortibus  Weiland Bierema €15,-   LNP
 34  Wunderbaum We doen het wel zelf  Elvisplak €13,- 

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

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

Gastcurator: Explore the Village

Mainstage ➀ Hilbrandt   ➁ Jungle by Night   ➂ Bambeats Soundsystem  

Serre 

DJ Container ➀ Welcome to the Village   ➁ Liquid DJ’s

Ronde podium 

Vier tellen vooraf Sjoerd Bootsma, Koen Haringa, Marcel Haug, Daan Doesborgh en Joost Oomen

Wannaplay première César Lutger

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

Mainstage ➀ Yuko Yuko   ➁ Jouw Schoolband   ➂ Max Meser   ➃ Armand & The Kik 

DJ Indie-Pub Soundsystem

Paviljoen ➀ Ochtendtalkshow    ➁ Blik op de toekomst     ➂ Oerolcollege

The School of Life 

Doorlopende acts

Straat
West  West

Midsland  Midden

Verdieping
Nagesprekken ➀ Jette Derlagen / Rudolphi Producties – Paramaribo-Texel   ➁ Toneelschuur Producties / Joost van Hezik – Jeanne  

Voor aanvang ➀ Wittenbols & Ligthert – HARTKUILTJE   ➁ Teunis Schol uitvaartrituelen op Terschelling    

Verdieping in KHOR II (TAAT) ➀ Inventarisatie   ➁ Workshop   ➂ Initiatief
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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

11:30 U2 Rockdienst, ds. Jan Andries de Boer & U2two live!. Westerkerk, West-Terschelling

19:15 Piepschuim, 'zo doen we dat hier', Stayokay, West-Terschelling

21:15 The Blind Roofers, swingt de pan uit! Stayokay, West-Terschelling

22:00 Mojo man, Braskoer, West-Terschelling

22:30 Max Meser, de Richel, West-Terschelling

MIDDEN

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

13:00 Mooi weer op straat, café de Stormvogel, Baaiduinen

14:00 Jacob Rens, Het ware ontstaan van Oerol, danscafé de Stoep, Midsland

15:00 Mooi weer op straat, buitenpodium Onder de Pannen, Midsland

16:00 Ernst Langhout, Johan Keus, Sytse Hayma, Onder de Pannen, Midsland

18:00 Katzmav, buitenpodium Onder de Pannen, Midsland

18:00 Komen lopen, recente klassiekers, buitenpodium Oosterburen, Midsland

20:00 Speelman en speelman, buitenpodium Onder de Pannen, Midsland

20:00 Prettig geregeld, moderne popmuziek, buitenpodium Oosterburen, Midsland

20:45 TROMP & MCLACHLAN,  Folk, ballads country en blues. Rest. de Drie Grapen, Midsland.

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

22:30 The given Horse, binnenpodium Onder de Pannen, Midsland

OOST

14:00 Vogel-en natuurexcursie in het bos, Arie Ouwerkerk, Folkshegeskoalle, Hoorn 

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

21:30 Jan Wonderlicht Trio, jazz en blues, 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

ONTDEK

TEKST + FOTO: MARLOES FOPMA

Sjoerd Tjepkema zingt zelf in zijn café-restaurant Onder de 
Pannen maar staat het podium graag af aan de vele bands die 
tijdens Oerol spelen. Vier keer op een dag zijn er optredens op 
het naastgelegen buitenpodium en ‘s avonds gaat het binnen 
door. Door de jaren heen heeft Sjoerd goed contact opge-
bouwd met de artiesten.

Vijf feestjes 
op een dag
Sjoerd Tjepkema

Bij Onder de Pannen hebben ze 

een afwisselend programma. 

“Dat is een gok,” merkt Sjoerd op. 

Speelman en Speelman staan in 

het programma net als Zazí, KatZ-

MaV, Barbara Breedijk en studen-

tenkwartet Mooi Weer Op Straat. 

Ook Ronnie Ruysdael, bekend om 

zijn polonaise-muziek maakt acte 

de présence. “Polonaise is ook 

cultuur”, licht Sjoerd toe.

Toen Sjoerd en zijn partner Saskia 

in 2001 Onder de Pannen over-

namen kende bijna niemand het. 

“Het was moeilijk om acts te 

krijgen voor Oerol en we had-

den er zelf geen voorstelling van 

hoe dit te organiseren.” Ze riepen 

de hulp in van Joop Mulder. “Hij 

zorgde dat het eindpunt van een 

speurtocht bij ons was. Het werd 

megadruk. Buren en vaste gasten 

hielpen spontaan mee door 

achter de tap te staan of glazen 

te halen.”

Sjoerd heeft ondertussen een 

aardig netwerk opgebouwd en 

stuurt soms bandjes naar collega-

ondernemers door. ‘De burge-

meester van Midsland’, Peter van 

Riessen, assisteert als verkeers-

regelaar om de drukte in goede 

banen te leiden. “Hij vindt het 

machtig mooi.” Zoon Pieter werkt 

ook mee in het familiebedrijf. “Wij 

zien zelf niets van het festival. We 

hebben hier onze eigen wereld 

en dansen in de keuken”, glim-

lacht Sjoerd.

Woensdag is ‘de eilanddag’ met 

Rintje Kas Feestband. Voor veel 

eilanders niet onbekend. “Ze 

staan altijd in september met de 

Beestemerk te spelen.”

Download 
gratis

WadsApp 
Terschelling

“Als ik Michael Prins 
bel dan zegt ie: ‘Ik 
word weer blij als ik 
je hoor.’”

TROMP & 
MCLACHLAN
Gezellig genieten en natafelen 

met sfeervolle muziek, folk, bal-

lads country en blues. Optreden 

vanaf 20.45 uur. Reserveren is 

verstandig. Restaurant ‘d Drie 

Grapen, Midsland Noord.

Katzmav 
Een zo goed als nieuwe band, 

met een originele nieuwe sound 

én met meer dan 150 jaar

bandervaring. De band speelt 

covers. Maar dat zegt niet zoveel; 

want menig nummer is zodanig

verbouwd, dat een regulier en 

malafi de aannemersbedrijf er 

strontjaloers op is. Buitenpodium 

Onder de Pannen, om 18:00 uur.

Ontdek de natuur 
op Terschelling!
Natuurexcursies over 
vleermuizen, vissen en 
vlinders

De Vlinderstichting, de Zoogdier-

vereniging en Stichting Anemoon 

verzorgen tijdens Oerol bijzondere 

natuurexcursies in samenwerking 

met Staatsbosbeheer. Nieuwsgie-

rige festivalbezoekers zijn wel-

kom 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.

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

DE LEKKERSTE 
PLEKJES OP OEROL
DE KRACHTIGE SMAAK 
VAN BRAND PROEF JE BIJ:

01.  Restaurant de Heksenketel
- West Terschelling

02.   Mediterraan Restaurant Caracol
 - West Terschelling

03.   Restaurant 
- Café de Koffiepot
- Midsland

04.  Oud Hollands Restaurant 
 - Midsland

05.  Restaurant ‘t Golfje
 - Midsland

06.  Eetcafé de Boschplaat 
 - Oosterend

07.  Camping de Kooi 
 - Hee

08.  Brasserie de Bonte Piet 
 - West

09.  Café de Zomer 
 - West 

10. Ms Friesland en Ms Midsland
 (boten rederij Doeksen)

11. Danscafé de Stoep - Midsland

12.  Café de Vijfpoort - Formerum

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

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

HOOR 
HANNAH

EXPEDITIE DOOR JUDITH HOFLAND
WEST TERSCHELLING
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Niveau 1: Spelen voor jezelf
Je wilt je participatie-avontuur rustig 
beginnen. Best interessant als je zelf iets 
moet doen om een ervaring te beleven, 
maar voorlopig hoef je daar nog geen 
pottekijkers bij. 
De muzikale dwaalverhalen van Wintertuin 
en Strijbos en Van Rijswijk zijn een goed 
beginpunt voor wie theatraal gezien nog in 
de kast zit. Met een koptelefoon op en een 
tablet in de hand ga je op zoek naar stuk-
ken verhaal. Loop maar waar je heen wilt; 
door de gps-app Walk With Me weten 
stukken van het verhaal je altijd te vinden. 
Zo bepaal je al wandelend zelf de volgorde 
waarin je het dwaalverhaal te horen krijgt.
Hoor Hannah van 5D en Judith Hofland 
is ook een verhalende route, maar hier 
moet je zelf nog wel het einde van het 
verhaal verzinnen. Met je zintuigen op 
scherp wandel je over het rolstoelpad bij 
Kaapsduin. Via een koptelefoon maak je 
kennis met Hannah en haar relatie met het 
dorp waar ze ‘de kraaienvrouw’ genoemd 
wordt. Je ziet scènes in de verte, maar wat 
betekenen die precies? Loopt het verhaal 
goed of slecht af? Dat is aan jouw eigen 
fantasie. 

Niveau 2: Meedoen, maar veilig 
vanaf een afstandje (toch?)
Je vind het spannend om mee te doen, 
maar het liefst toch gewoon vanaf de 
tribune. Jij hebt baat bij een stuk waarin 
het publiek als geheel een rol krijgt.
‘HELLO! So nice that you are here! What is 
your name?’ Een toeschouwer van Guess 
Who’s Back is nog maar net gaan zitten, 
of een speler van YoungGangsters komt 
al uitnodigend op haar af. De dame denkt 
de bui al te zien hangen, want ze fluistert 
tegen haar buurvrouw: ‘Ik wordt ook altijd 
uitgekozen. Ik dorst niet hoor, als ze me op 
het podium roepen zeg ik dat ik slecht ter 
been ben.’ Toch heeft dezelfde vrouw ze-
ventig minuten later behoorlijk enthousiast 
meegedaan aan een uit de hand gelopen 
kerkdienst (foto rechts). Ze heeft liedjes 
met de vreemdste teksten meegezongen, 
drankjes ingeschonken voor haar buren 
en zelfs vrijwillig geld gedoneerd. Hoe 
hebben de acteurs haar zo ver gekregen? 
Maker Annechien de Vocht: ‘Door hoe we 
toeschouwers ontvangen, voelen ze zich 
al meteen geen publiek maar een eenheid. 
En we gebruiken een herkenbare setting, 
een kerkdienst. Iedereen kent daar de 
gedragscode.’
Waar YoungGangsters de toeschou-
wers omtoveren tot een groep volgzame 
gelovigen, krijgen ze bij Wunderbaum de 

rol van samengedromde burgers die naar 
de Participatiepromoshow komen kijken 
(foto links). En ja, bij een show over de 
participatiesamenleving krijgt het publiek 
een bepaalde eigen verantwoordelijkheid. 
Wunderbaum ‘faciliteert alleen maar.’ 
Je krijgt de taak om de volgorde van de 
scènes te bepalen, en je beslist of  je vei-
ligheid van een acteur wilt riskeren voor 
een halsbrekende toer – er is immers geen 
vangnet. En ‘als je het kut vindt’, dan gooi 
je toch gewoon een ei?

Niveau 3: Het verhaal  
heeft jou nodig
Een voorstelling die een actie van jou 
nodig heeft om te slagen, dat idee 
spreekt je aan. Je hebt alleen geen zin in 
verantwoordelijkheid en op improvisatie 
zit je al helemáál niet te wachten. 
Naderhand zal niemand je gezicht 
herinneren, maar je was onmisbaar.
Niets dan lof! roept een vrouw na afloop 
naar Anne Fé de Boer en Lotte Rischen 
van Maas theater en dans. Net stond ze 
nog voor de groep, haar hoofd rustend op 
de borst van een haar onbekende man. 
‘Mensen schijnen het wel leuk te vinden, 
ze halen er ook iets uit voor zichzelf,’ zegt 
Rischen. ‘Uit het publiek worden gekozen 
vind ik zelf verschrikkelijk, maar om het 
te doen, die macht: dat is super!’ Rischen 
en De Boer spelen een angstaanjagende, 

wereldvreemde horrortweeling, die een 
eerste poging doet tot sociaal contact. En 
daar hebben ze dit publiek voor uitgeko-
zen. Met dwingende ogen nodigen ze een 
aantal toeschouwers uit om letterlijk hun 
wereld binnen te komen. Door met hen te 
spelen wordt langzaam duidelijk hoe die 
geïsoleerde wereld eruit ziet. Bang zijn 
is nergens voor nodig: de horrortweeling 
geeft je houvast door hun strenge bege-
leiding en, anders dan de geruchten doen 
vermoeden: ze vreten je niet op. 
Ook bij Hunting High and Low is een actie 
van het publiek nodig. Liesbeth Gritter van 
Kassys onderzoekt met een groep acteurs 
de emotionele kracht van popmuziek, als 
voorbereiding op een voorstelling later 
dit jaar. Jouw rol daarbij is niét om een 
interpretatie van Celine Dion ten beste te 
geven, maar om als gevoelsthermometer 
onderdeel te zijn van het maakproces. 
Scènes worden gespeeld met flarden van 
liedteksten, zoals Into My Arms van Nick 
Cave en Nine Crimes van Damien Rice. 
Naderhand gaan de blikken hoopvol naar 
de tribune: ‘En, voelde je al iets?’ Jouw 
feedback (en misschien wel je verzoek-
nummers) nemen ze mee in de verdere 
ontwikkeling van het stuk. 

Niveau 4: Jij BENT het verhaal
Tegelijkertijd speler en toeschouwer 
zijn, dat durf jij wel. Samen met je 
lotgenoten kijk je naar het verhaal dat 
jullie zelf maken. 
Het paviljoen van TAAT, gebouwd door 
Oerolgangers, is de setting waarin je bij 
SPEEL KHOR II een do-it-yourself toneel-
stuk maakt. Maar je staat niet met lege 
handen: je krijgt een persoonlijk script met 
instructies. Gert-Jan Stam van TAAT: ‘Het 
zit een beetje tussen spelen en kijken in. 
Je bent praktisch bezig, maar omdat je de 
instructies van de anderen niet kent en op 
elkaar reageert, ontstaat er een theatrale 
spanning. 
Die spanning zit hem bij Onder ons van 
Roma B. en Marike Splint in de gedeelde 
ervaring die de deelnemers samen creë-
ren. Je gaat een verbinding aan met men-
sen die je nog niet kent. Door je bloot te 
geven, kom je erachter met welke vreem-
den je iets gemeen hebt. ‘Deze voorstelling 
bestáát door het publiek’ zegt Splint. Zij 
geeft duidelijke kaders en spelregels, daar-
binnen kun je je vrij bewegen. ‘Als je jezelf 
bent, is dat genoeg.’

Niveau 5: Voor als je echt de 
smaak te pakken hebt gekregen…
Wil je echt helemaal alleen in de schijn-
werpers staan, dan is een ritje naar de 
fietsweide bij de Westerkeyn de beste keu-
ze. Het is vrij simpel: parkeer expres buiten 
de hekken en geef bij wijze van boetedoe-
ning je beste chanson weg op het foute 
fietsen-podium. Je innerlijke podiumbeest 
gaat stralen en eeuwige roem valt je gega-
randeerd ten deel. Je bent gezien.

5D i.s.m. Judith Hofland – Hoor Hannah
14 t/m 21 juni, doorlopend tussen 11:00  

en 17:00. Locatie E, Rolstoelpad – West, 

vrij toegankelijk met polsbandje 

Kassys – Hunting High and Low 
14 t/m 21 juni (niet op 17), 16:00 en 18:00. 

Locatie 16, De Gèskieker – Midden, €7

Maas theater en dans – Loslopend wild 
14 t/m 21 juni (niet op 15), 14:00, 16:30 

en 19:30 (21 niet om 19:30). Locatie 20, 

Bosheater – Midden, €13

Roma B. / Marike Splint – Onder ons 
14 t/m 20 juni (niet op 16), 10:00, 11:15, 

12:30. Locatie 19, Westerkeyn – Midden, 

€13. Let op: de voorstelling bestaat uit 

twee delen. 

TAAT – Speel Kohr II 
14 t/m 20 juni, 18:00, 19:30 en 21:00. 

Locatie 1, Groene Strand – West, €11

Wintertuin / Strijbos en Van Rijswijk – 
Muzikale dwaalverhalen: En hier is lijf 
14 t/m 21 juni (niet op 19), 10:00, 12:00, 

14:00, 16:00, 18:00 en 20:00 (21 niet om 

18:00 en 20:00). Locatie 27, Hedredersplak 

– Oost, €11

Wunderbaum – We doen het wel zelf 
14 t/m 20 juni, 21:30. Locatie 34, Elvisplak – 

Oost, €13

YoungGangsters – Guess Who’s Back 
14 t/m 20 juni (niet op 16), 13:00 en 

19:00, 21 juni, 13:00 en 17:30. Locatie 17, 

Geitenpark – Midden, €13

Jij beslist of je 
veiligheid van 
een acteur wilt 
riskeren voor een 
halsbrekende toer 
– er is immers 
geen vangnet. 
En ‘als je het kut 
vindt’, dan gooi  
je toch gewoon 
een ei?

Ben jij ook zo’n Oerolganger die heimelijke theaterambities koestert? 
Dan is deze festivaleditie je ultieme kans om over je podiumvrees heen 
te stappen. Geen paniek, we bouwen het rustig op. Een rol spelen in een 
voorstelling kan op Oerol op heel verschillende niveaus. Met dit overzicht 
in handen vind je de manier van ‘meespelen’ die het beste bij je past.
Tekst Leonie Hosselet Foto’s Anke Teunissen

Doe nou gewoon 
even gezellig mee
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Pieter-Bas van 
Wiechen
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Marieke Steijvers 
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Anke Teunissen
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Ruben Hamelink
Michiel Landeweerd
Nicolien van Loon
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OPMAAK
Jan Pieter Ekker
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HOOFDSPONSOREN SUB-SPONSORS PARTNERS IN TALENTONTWIKKELING

SUBSIDIËNTEN / FONDSEN

SAMENWERKINGEN LEVERANCIERS

PARTNER
IN NATUUR

MEDIAPARTNERS

 SMUTFISH 
>  Lieve Smutfish, we willen 
graag je speeltje kopen! €5 en 
een tosti van Ed? Kusjes van the 
Skippers

>  Smutfish, speeltje ruilen tegen 
mijn paarse skippybal? Ik wacht 
het af...

>  Liefste Melle van Smutfish, 
wat een kek ding. Mag ik er ook 
eens op spelen? Dan maak je mij 
Oerol de Boerol.

>  Smut, visje halen op de 
haven? Het volume was prima, 
ga zo door!!

 LIEFDE 
>  Nu tien dagen samen weer 
verliefd de magie van dit festival 
beleven; ik hou van je, oneindig, 
tot aan de maan, terug en dat 
nog triljoen keer! Kus, Simone

>  Tu es mon snurkie oui? Heel 
veel kusjes van André

>  Lieve chris, Ik hou zo van je!

>  L’amour deel 2: jeuh zondag-
avond komt mijn eigen kiteman 
en ja dat is goed gespeld. 
Welkom lief, love ya!

>  Zeeën van tijd op Oerol... en 
toch vliegt de tijd... met jou lief...

>  Ik is verliefd van jou

 VRAAGJE 
Hey André Kuiper! Zweef je in 
een baan om de aarde of ben je 
op Oerol? Zondag de 14e weer 
de snelboot van 18:30 uur?! 
Groeten de wijze moeders...

>  Wie is dat vet lekkere ding dat 
bij de Bakker van de Jumbo 
werkt?

 HUH 
>  Oh oooh! De teletubbies zijn 
er weer. Kijk ze fietsen!

>  Oer&Ol! Oeee, Jamie hier: 
Oerol is zwemmen in de zee en 
jutter en jullie en liefde! En ik 
heb zoveel quotes maar dit is 
alles nu. Ik wil alleen maar 
zwemmen. Lalalala xx

>  Oerol vol uit mijn bol. Nico

>  Als knol knalt, knelt het niet!

>  #Skillshebbendemoves!  

>  Groetjes Anna en Femke  
(11 jaar)

>  Safolle mear lol dit jier. L

 GEMIS 
>  Bericht voor allen op de 
tribune van Cyrano (de Bergerac) 
op 16 juli 2013: Piet komt dit jaar 
niet naar Oerol. Hij is in ver-
wachting van een ezeltje.

>  Lieve Sarina, Summer R en 
Tycho. Colgend jaar weer samen 
Oerollen hoor. Mike Noush & Dji. 
Love you all!! kus Ing

>  Eerste Oerol zonder Janneke. 
In onze gedachten nemen we je 
mee. Marius, Sytze en Corrie

>  Eric, Frank, Conny, Maurice,  
Marjan en Gitty: lekker puh maar 
we missen jullie wel.

 GEZOCHT / GEVONDEN 
>  Rode sporttas! Verdwenen op 
de veerboot van vrijdag 15:00 
uur, net voor het naar buiten 
gaan. Stond in de hal naast de 
bar. Per ongeluk meegenomen? 
Waardevolle spullen zoals 
camera en herkenbaar aan 
sportkaart in zijvakje met mijn 
naam erop. Bel je me? 06-
13085208. Yvonne Meeks.

>  Lieve skatjes uit Amsterdam 
jullie hebben onze harten 
gestolen! Graag afgeven bij 
Cupido.

>  Tent zoekt baas of zoekt baas 
tent? Mijn arme tent zwerft over 
het eiland zonder mij erin. 
Iemand hem gevonden? Mijn 
naam en nr staan erop. Het 
wordt anders wel erg koud 
vannacht... Mirjan A.

>  Doproepje! Mijn onafscheide-
lijke watervoorziener en ik zijn 
gedwongen van elkaar geschei-
den. Het entree van Westerkeyn 
waar ik bandjes controleerde 
was plaats delict. Wil degene die 
mijn blauwe Dopper geleend 
heeft hem bij de entree afgeven? 
U maakt mijn dag en die van mijn 
Dopper weer goed! Alleen naar 
liefde, Maaike

>  Gezocht: 1 ticket voor de 
Young Gangsters op zaterdag 20 
juni om 13:00u. Bel 0610065505

>  Hee! Onze badgasten hebben 
het niet gehaald dus we zijn op 
zoek naar nieuwe. Zorgen jullie 
voor champagne, zorgen wij 
voor de bubbels. N&M

>  Overnachting zondagavond 
gezocht voor 2p. Oerol is te fijn 
om zondag al te vertrekken. 
Miranda & Serge 0642801911

 DUBIEUS 
>  Lieve K.S. van camping mast. 
Vorig jaar betrapte je me onder 
de douche. Dit jaar durf ik wel 
samen met jou te douchen.

>  Lieve Anita, stiekum vindt 
Sjoukje jouw selfiestick WEL 
heel erg leuk hoor! Dikke kus, 
Snotface.

>  Welkom ‘beste prikker van de 
afdeling’ ;-) Paul op Oerol

 AANGEWAAID 
>  Tijdens het fietsen hoorde ik 
net een jong kind tegen z’n vader 
zeggen; papa, heet dit eiland 
Oerol? Grtjs Marianne

>  Hoi ik wil graag een berichtje 
in de Oerolkrant van morgen 
plaatsen. Onee, laat maar sorry. 
Volgende week pas.

>  Waarom waait het toch altijd 
de verkeerde kant op als ik op de 
fiets zit?

 SON 
>  Hey jij ook hier! Witbiertje?

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

>  Jenny en Andries 50 jaar 
samen! Parijs was te gek. Oerol 
is jullie stek. Wedstrijdje doen 
naar de volgende voorstelling?

>  Lieve Tilly, hopelijk hebben de 
cocktails goed gesmaakt! 
Gefeliciteerd met je verjaardag, 
kusjes van tent 49 en 50!

>  20 jaar geleden hier ge-
trouwd!! Van harte Peter en 
Roos!! Kussen van Peter, Janine 
Melchior, Ingeborg, Jack en Wil

 CONTACT 
>  In de nacht van vrijdag op 
zaterdag nam ik je mee uit het 
wrakkenmuseum. Je was warm, 
donker, zacht en precies wat ik 
zocht. Toen we nader tot elkaar 
kwamen bleek je echter te krap! 

>  Help: Ik heb jouw zwarte 
wildebeast jas maat L mét 
zaklamp, heb jij perongeluk mijn 
jas maat XL 

>  Weer ruilen? Mail naar 
doctorgriet@gmail.com

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. Bij Boekhandel 
Funke op West krijgen ze bijvoorbeeld €5 
korting op het boek Lutine van Martin  
Hendriksma, over het in 1799 gezonken 
goudschip dat ook centraal staat in de gelijk- 
namige voorstelling van Orkater. Ook Vriend 
worden? Meld je aan bij de infobalie op de 
Westerkeyn.

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 
tweede aflevering onder meer een cursus 
liefdesbrieven schrijven.

Aangewaaid

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

Lokroepjes

FESTINA
LENTE
COLLECTIVE Nijmegen BV

PMS 5405 

PMS 123 

PMS 109

PMS 1788 

PMS 567

Tot morgen!
met De Tuinen van Diepenheim 

Kunstvereniging Diepenheim, al 25 jaar een presentatieplatform en laboratorium voor 
hedendaagse kunst Beeldhouwkunst, tekenkunst, landschapskunst, dat zijn de drie belangrijkste pijlers van Kunstvereniging 
Diepenheim. Verankerd in het Twentse landschap, maar met een internationale horizon, wil zij voor al haar bezoekers een ‘kunstinstelling 
zonder muren’ zijn. Een plek die bezoekers én kunstenaars stimuleert om gebaande paden te verlaten. Een bezoek aan een van de gebou-
wen is tevens een uitnodiging om daarna de omgeving te verkennen.

Kunstvereniging Diepenheim is een tentoonstel-

lingsplek, werkplaats en laboratorium voor heden-

daagse kunst, voor zowel beginnende als gevestigde 

kunstenaars. Talentontwikkeling, educatie, 

publieksparticipatie en -bereik staan hoog in het 

vaandel. Om hedendaagse beeldende kunst te 

presenteren, faciliteren en stimuleren organiseert de 

Vereniging o.m. tentoonstellingen, manifestaties en 

presentaties in haar eigen gebouwen en in de 

openbare ruimte. De Kunstvereniging daagt kunste-

naars uit werk ter plekke te maken. Bezoekers kun-

nen hier letterlijk ‘de kunstenaar aan het werk zien’.

Oerol Dag 3

Kunst zonder muren

Een sculptuur 
als gebouw voor 

hedendaagse kunst
Het hoofdgebouw van Kunstvereniging 
Diepenheim ligt in het hart van het Overijsselse 
stadje Diepenheim. Hier organiseert de Kunst-
vereniging vier keer per jaar tentoonstellingen, 
waarbij ruimtelijke kunst en vaak het landschap 
centraal staan. In het hoofdgebouw zijn ook 
regelmatig finissages, lezingen en educatieve 
activiteiten. In de kelder zijn videopresentaties 
te zien.

Olga Balema en Jonathan Baldock aan het werk 
in Kunstvereniging Diepenheim - 2014

Opening ‘Het landschap en de romantische
verleiding’. Lente 2014

Tentoonstelling ‘Waar de hand zingt’ met o.a. 
Ruben Bellinkx, Femke Gerestein en Henk Visch. 
Lente 2015

Jubileumtentoonstelling 
Kunstvereniging Diepenheim bestaat 25 jaar en 
dat wordt op 27 juni gevierd met de opening van 
twee zomertentoonstellingen. Een solo van Jonas 
Ohlsson in het hoofdgebouw en een bijzondere 
jubileumtentoonstelling in het Drawing Centre, 
waar van alle kunstenaars die in de afgelopen 
25 jaar in Diepenheim exposeerden tekeningen te 
zien zijn. Daartussen zitten verschillende grote 
namen zoals Jan Fabre, Berlinde De Bruyckere, 
Jan van Munster en Elly Strik. De tentoonstelling 
is te zien t/m 6 september. Kijk voor meer 
informatie op www.kunstvereniging.nl

  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

deHeerlijckheid

Stedeke van kunst en cultuur

‘Tekenen aan de wand’ - Educatief project met 
900 basisschoolleerlingen

Gemeenschappelijke maaltijd bij iedere opening 

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.
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IN SAMENWERKING MET MEDIAPARTNER IN SAMENWERKING MET MEDIAPARTNER

NEW PRODUCTIONS
PRESENTEERT

SOLDAATVANORANJE.NL | 0900 - 1353 (4
5 
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THEATERHANGAAR | VLIEGVELD VALKENBURG | BIJ LEIDEN

“In het leven van ieder mens komen ogenblikken voor waarop hij tot zichzelf zegt:
‘Tja, dat kán niet.’ En dan dóet hij iets.”

- Erik Hazelhoff Roelfzema -

foto: Joris van Bennekom


