
maandag  15 juni 2015 

 pagina 5 

 Raadsel 

 pagina 7 

 Circusverdriet 

 pagina 14 

 Festival in beeld 

Aangespoeld

INCLUSIEF
Het complete   

programma van  
vandaag 

 pagina 8-93   

Houdt hier de wereld op, of begint hij juist? In Dead End  
volg je de reis van een vluchteling die illegaal naar Europa  
probeert te komen.

pagina 12



maandag 15 juni 2015 32

In twee kleine huisjes op het eiland 
zijn Collectief Walden en Thabi 
Mooi bezig met het ontwikkelen 
van plannen. Beiden hebben een 
residentie op Oerol en ze laten een 
tussenstand zien van wat volgend 
jaar een serieuze voorstelling wordt.
Tekst Pieter-Bas van Wiechen Foto Geert Snoeijer

‘Hee! Is dat niet die boom van vorig jaar?’ 
Een bezoeker herkent een berk die uit het 
zelfgebouwde paviljoentje van Collectief 
Walden steekt. ‘Dat klopt’, zegt acteur 
René van Bakel nadat hij de bezoekers 
in zijn piepkleine kantoortje heeft uit-
genodigd. ‘We konden er geen afscheid 
van nemen. Vorig jaar hebben we hem 
uitgegraven en maakte hij deel uit van 
ons Expeditie-project. Daarna is hij in het 
bos blijven liggen. En nu zagen we hem 
langzaam in plakjes en is hij brandstof 

voor onze voorstelling volgend jaar.’ Van 
Bakel pakt een stuk hout en gooit het in de 
kachel.  
Collectief Walden is nog zoekende en 
heeft daarom de deur wagenwijd open 
staan. ‘We praten met andere makers, 
bezoekers en andere interessante mensen’, 
zegt van Bakel. ‘De Nieuwe Makersrege-
ling stelt ons in staat om de tijd te nemen 
voor het ontwikkelen van een voorstelling.’ 
Dat blijkt nodig: ‘We wilden iets doen met 
dynamisch duinbeheer, maar dat doet een 
ander gezelschap volgend jaar ook al. Dus 
staan we ook weer open voor iets anders.’
In het bos bij het meertje van Hee pre-
senteert Thabi Mooi een meer afgeronde 
tussenstand. Het afgelopen jaar verloor ze 
twee dierbaren: ‘Eerst ging Will Spoor, de 
oude acteur waarmee ik vorig jaar nog op 
het festival stond, dood. En een week later 
overleed mijn broer aan een hersenbloeding. 
Sindsdien ben ik meer met de dood bezig.’

In een klein huisje laat Mooi iedere bezoe-
ker individueel een kort dansfilmpje zien; 
volgend jaar werkt ze weer met acteurs en 
muzikanten. ‘Ik assisteer op dit moment 
ook Boukje Schweigman, dus ik kon 
hier niet zelf met een kleine voorstelling 
staan’, verklaart Mooi. Maar eigenlijk is 
het prachtig zoals het nu is: de verstilling 
van het bos en het eenzaam naar een 
film kijken passen goed bij zo’n beladen 
onderwerp.  

Residentie / Collectief Walden
15 t/m 21 juni, doorlopend tussen 11:00 en 

17:00. Westerkeyn – Midden, entreebandje 

Residentie / Thabi Mooi
15 t/m 21 juni, doorlopend tussen 11:00 

en 17:00. Duinmeertje Hee – West, 

entreebandje. Luister vanavond in de 

Kletskrant naar een interview met acteur  

Will Spoor op Oerol 2014 (zie p15).

Hulponderzeebootjager

>> Rederij Doeksen hield zich in de eerste 
helft van de vorige eeuw vooral bezig met 
het bergen en slepen van schepen. Was 
er een schip in nood, dan was het zaak 
zo snél mogelijk ter plaatse te komen om 
het contract in de wacht te slepen. En dus 
kocht Doeksen in 1931 een supersnel schip 
aan: Holland I. Dit schip was oorspronke-
lijk gebouwd als hulponderzeebootjager 
en haalde met gemak een snelheid van 16 
knopen – dat is bijna 30 km/u. In de zomer 
viel er vanwege het goede weer veel minder 
te bergen. Het schip werd dan omgebouwd 
tot passagiersschip. Vol trots adverteerde 
Doeksen in die tijd dan ook met ‘het snelste 
passagiersschip van Europa harer klasse’. 

Gratis in de blubber

>> Oerol is theater in de natuur, maar van 
de natuur zelf kun je ook weer heel goed 
theater maken. Vandaag van 15:30 tot 17:30 
en morgen van 16:15 tot 18:15 worden twee 
gratis waddenexcursies gehouden die dat 
bewijzen. Wie mee wil kan zich aanmelden 
door een sms te sturen naar 06-44054404 
met daarin de datum waarop je mee wilt 
(15 of 16 juni) en met hoeveel personen. Als 
je mee kan, krijg je een bevestiging terug. 
En zorg dat je dichte schoenen hebt (geen 
slippers of sandalen) die flink vies mogen 
worden!

Kijk ’s naar het vogeltje

>> De Terschellinger polder lijkt op het 
eerste oog misschien stil, maar als je goed 
kijkt, zie je dat het er wemelt van het pol-
derleven. Kom naar de Vogelkijkplek van 
Vogelbescherming, ook initiatiefnemer van 
het project PolderPracht, om de wereld van 
weidevogels van dichtbij te beleven. Enthou-
siaste vogelkenners laten je vandaag tussen 
11:00 en 16:00 in de Stryper polder door ver-
rekijker en telescoop een nieuwe dimensie 
ontdekken. Welke pluizige kuikentjes zijn er 
uit hun ei gekropen? Herken jij de grutto, de 
koning van de weide? En heb jij de coole kuif 
van de kievit al gespot?

Sloddervossen

In de dagkrant van zaterdag stond een 
prachtige foto van het Expeditie-project  
泰泰泰泰     泰泰 (Terschelling) van Frederik & 
Broers, maar helaas zonder vermelding  
van de groep. En in de krant van gisteren 
was onze redacteur zo onder de indruk  
van Proeftoren Camera Batavia van  
Arjen Boerstra, dat hij de maker pardoes  
tot Boersma omdoopte. Onze excuses!

Dilemma op 3: Drs. P of Harry Bannink?
Dagelijks legt de dagkrant een 
festivalgast een onmogelijke keuze 
voor. Vandaag kiest cabaretduo 
Yentl en de Boer tussen de gisteren 
overleden taalvirtuoos Drs. P en 
liedjesicoon Harry Bannink.
Tekst Veerle Corstens Illustratie DoemijNina

‘Toen wij in april de Annie M.G. Schmidt-
prijs wonnen, speelden we een aantal 
keer liedjes van Bannink zoals ‘Ik zou je 
het liefst in een doosje willen doen’ en ‘Op 
een mooie pinksterdag’. Zijn liedjes lijken 
in eerste instantie simpel, maar ze zijn zo 
knap en mooi gecomponeerd. Toch kiezen 
wij voor Drs. P. juist omdat we zijn liedjes 
nauwelijks kennen maar vinden dat we 

hem zouden moeten beluisteren. Verder 
dan de titel van een nummer, De veer-
pont, kom ik eigenlijk niet en daar moet 

verandering in komen. Het zijn zulke knap 
gerijmde dingetjes. Wij zijn zelf van de ver-
halende liedjes en zouden best technischer 
willen schrijven. Dan is Drs. P de perfecte 
inspiratiebron. Zijn liedjes staan bol van 
binnenrijm en alliteratie, daar kunnen wij 
van leren.’ 
Yentl en de Boer hebben de komende 
week volop gelegenheid om daarmee te 
oefenen: ze schrijven deze week iedere 
dag een lied van anderhalve minuut over 
het eiland en het festival, dat ze ‘s avonds 
bij Opium TV ten gehore brengen. Opium 
TV zendt vanaf vandaag t/m vrijdag live uit 
vanuit de StayOkay in West. Om vijf voor 
half acht gaat het programma de ether in, 
wees er om zeven uur bij als je de uitzen-
ding wilt bijwonen.

Residentie in kleine huisjes 
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Inzoomen op een zandkorrel
Een blij duin dat ons optimaal kan 
beschermen is er één dat laagje 
voor laagje uit stuifzand wordt op-
gebouwd. Maar strandhuisjes zijn 
daarbij een stoorzender. Rijkswa-
terstaat en TU Delft e.a. laten op 
Oerol zien hoe je kustvriendelijker 
kunt bouwen.
Tekst Leonie Hosselet Foto Ruben Hamelink

De wereld heeft het maar met jou ge-
troffen. Je eet geen vlees, gooit plastic 
apart weg en draagt in de winter een trui 
binnenshuis. En vliegen naar exotische 
landen? Nergens voor nodig, want jij hebt 
al zo’n snoezig strandhuisje aan onze eigen 
kust.
Maar dat laatste is niet alleen maar roman-
tisch. Voor stevige duinen moet zand van 
het strand vrijelijk naar de duinen kunnen 
stuiven, en strandhuisjes werken dan 
als een muur. En die muur wordt steeds 
breder: naar verwachting komen er de 
komende jaren enkele duizenden strand-
huisjes bij. Tegelijkertijd moeten de duinen 
de kans krijgen om mee te groeien met de 
zeespiegelstijging.
In een paviljoen op het Midslandse strand 
laten studenten van de TU Delft hun 

ideeën voor kustvriendelijk bouwen zien. 
Waarom zou een strandhuisje het hele 
jaar moeten blijven staan? En waarom 
geen zand gebruiken als bouwmateriaal? 
Bijvoorbeeld bakstenen van zand die 
niet tegen de vorst kunnen, waardoor je 
strandstulpje in de winter vanzelf weer een 
duin wordt.  Of een huisje in de vorm van 
een zandkorrel, zoals student Frederick 
Ulijn bedacht.
Ulijn: ‘Als je op een zandkorrel inzoomt, zie 
je een perfect geometrische vorm. Ik heb 
een opvouwbaar huisje ontworpen dat je 
in de duinen kan opzetten, met een zon-
nepaneel op het zuiden en een dak waar 
je makkelijk water mee opvangt.’ Hij zou 
de nomadenhuisjes het liefst neerzetten 
op duinen die nu dichtgegroeid zijn met 
helmgras – want teveel daarvan is óók niet 
goed. In plaats van er Schotse hooglanders 
te laten grazen, woelen in Ulijn’s fantasie 
vakantiegangers al wandelend het duin 
weer los. Zo tasten jij en je vakantiehuisje 
met een gerust hart de natuur aan.

Rijkswaterstaat en TU Delft e.a. – Stuiflab 
slaaphuis 
15 t/m 21 juni, doorlopend tussen 11:00 en 

17:00. Locatie K, Strand Midsland Paal 10 – 

Midden, vrij toegang met entreebandje

Wat er precies  
is gebeurd, blijft 
een raadsel
Wilhelmer van Efferink staat met 
zijn gezelschap Het Eerste Kwar-
tier dit jaar voor de derde keer op 
Oerol. Hij begon in Atelier Oerol, 
waarin nieuwe makers begeleid 
worden in het onderzoeken en 
ontwikkelen van een locatievoor-
stelling. 
Tekst Leila van Wetten Foto Pieter Crucq 

‘Als Atelier-maker kon ik voor mijn gevoel 
echt experimenteren’, vertelt Van Effe-
rink. ‘De druk die ik nu voel is groter.’ Zijn 
nieuwe voorstelling ‘Motief knokpartij 
bruiloft nog steeds onbekend’ staat in het 
reguliere theaterprogramma. Ondanks die 
verhoogde druk is hij reuze blij: ‘Eigen-
lijk wilde ik deze voorstelling tijdens het 
Atelier al maken, maar dat was budgettair 
niet te realiseren.’ Zijn vorige voorstelling 
op Oerol (Fundament) schreef Van Efferink 

zelf. Ditmaal koos hij een andere aanpak. 
‘Ik wilde graag vijf personages die allemaal 
vreselijk van elkaar zouden verschillen.’ 
Dus vroeg hij vijf schrijvers om elk een van 
die personages voor haar of zijn rekening 
te nemen. Van Efferink gaf hen de context 
en een aantal specifieke opdrachten – zo 
leverde iedere schrijver bijvoorbeeld een 
monoloog aan. Verder liet hij hen, naar 
eigen zeggen, ‘zelf los gaan.’ ‘Wat ik inte-
ressant vind, is hoe meerdere waarheden 
naast elkaar kunnen bestaan. Er gebeurt 
iets en iedereen denkt de waarheid om-
trent die gebeurtenis in pacht te hebben. 
Wat er nou uiteindelijk precies is gebeurd, 
blijft een raadsel.’ 
De vijf schrijvers mochten gedurende de 
ontwikkeling van het script elkaars werk 
lezen. ‘Dat maakte dat zij weer op elkaar 
gingen reageren, waardoor vijf in eerste 
instantie totaal verschillende teksten toch 
samen konden klonteren tot een geheel.’ 

Natuurlijk was dat geheel er niet zomaar. 
Van Efferink: ‘Ik heb wel tien verschillende 
versies gemaakt.’ 
Bij de vraag of hij bij het maken van deze 
voorstelling uitging van een bepaalde on-
derzoeksvraag, haalt hij een hand door zijn 
baard. ‘Mijn onderzoeksvraag is eigenlijk 
altijd hoe je een goede voorstelling maakt.’ 
Dat neemt niet weg dat hij bepaalde fas-
cinaties heeft. ‘Het gaat bij mij veelal over 
mensen die zich moeilijk staande weten 
te houden. Ik heb gezocht naar welke pro-
blemen de personages in deze tijd zouden 

kunnen ervaren.’ Hoe ervaart hij die zelf 
dan? ‘Eigenlijk ben ik een optimist, maar 
met een vreselijk pessimistisch wereld-
beeld. De troost zit ‘m erin dat zwarte te 
laten zien,’ denkt Van Efferink, ‘er theater 
van te maken. Dat biedt hopelijk hoop.’

Het Eerste Kwartier / Wilhelmer van 
Efferink – Motief bruiloft nog steeds 
onbekend. 
15 t/m 20 juni (niet op 17), 15:00 en 20:00; 

21 juni 15:00 en 17:00. Locatie 22 Teunisplak 

– Midden.  €13. 

Vanavond danste ik met Jansje, 
Anke, Toos, Jannie en Marijke. Op 
een workshop lindy hop zijn de 
mannelijke danspartners schaars, 
maar wordt volop gewisseld. ‘Het 
is net speeddaten mensen’, zegt 
zangeres Mees. 
Tekst Veerle Corstens Foto Anke Teunissen

Heb ik zo mijn best gedaan om een bloe-
mig jurkje uit mijn backpack te trekken, 
blijken de lindy hoppers in stemmige jaren 
twintig-outfits klaar te staan. Toch val ik 
met mijn fifties-japon niet helemaal uit de 
toon, zegt lerares Gaby. Deze vrolijke dans 
is weliswaar ontstaan in de jaren twintig 
(vandaag dansten we de charleston), maar 
mondde uit in rock & roll. We dansen op 
jazzmuziek en er mag dus volop geïm-
proviseerd worden, dat kan Jansje wel 
waarderen. De pasjes – vooruit, rust en 
weer achteruit – doen we nog niet erg 

synchroon; heupen losjes in de rondte gaat 
ons daarentegen een stuk beter af. En de 
instructie ‘handen op de grond, handen op 
de kont en heupen in de rondte’ zullen we 
niet snel vergeten.
Mees en de Grote Jongens verzorgen op 
deze avond speciaal voor Vrienden van 
Oerol de muziek en swingen zelf een deun-
tje mee. Mees wordt heel blij van lindy hop 
en vindt dat het uitstekend past op Oerol: 
‘Hier zijn veel fleurige, vrolijke mensen die 
lekker mee durven doen.’ Ze had zelfs nog 
nooit eerder gezien dat al op de eerste les 
de draai terug werd ingezet. Ik voel me 
direct trots. Al was het misschien meer de 
verdienste van mijn danspartner Marij-
ke, die naderhand de vriendin van leraar 
Jeroen blijkt te zijn. 

Mees en de Grote Jongens –  
Dancing fun like it’s 1931!
15-16 juni, 13.30, 15.00 en 16.30  

Midsland - Midden
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Handen op de grond,
handen op de kont

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
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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).

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

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

Ook Oerol mag dit jaar
rekenen op onze steun om een
uitzonderlijke voorstelling bereikbaar
te maken voor een breed publiek.

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

Steun Oerol ook.
Als bezoeker, als vriend, als mecenas.

Opening Holland Festival 
Mikhail Baryshnikov & Ana Laguna 

Opening Holland Festival 
Happy Days

Opening Holland Festival 
From the House of the Dead
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Oerol 2015 TAAT – Khor II 
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Oooo, wat zijn we blij. Kijk maar 
eens naar al die versierde fietsstu-
ren, vrolijke gezichten en kleurige 
jurken (of regenlaarzen). Je zou 
bijna denken dat het leven alleen 
maar leuk is. Niet dus. Maar ook 
verdriet kan prachtig mooi zijn. Dat 
bewijzen Circus Ronaldo en Hoge 
Fronten / Lieke Benders met hun 
voorstellingen. 
Tekst Marije Sietsma Fotocollage Nichon Glerum

‘Ik heb het idee dat in onze samenleving 
veel te weinig ruimte voor verdriet is’, zegt 
Lieke Benders. ‘Op Facebook zet iedereen 
alle leuke momenten, maar praten over 
verdriet doet vrijwel niemand.’ Voor haar 
Verdrietfabriek verzamelde Benders verha-
len van willekeurige mensen. ‘Ik vond het 
heel bijzonder om te merken hoe makkelijk 
mensen hun verhaal delen. Ik dacht dat ik 
iets van hen wilde, maar die mensen wil-
den juist iets van mij: een luisterend oor.’
Van al die gesprekken maakte Benders 
audioverhalen die bezoekers te horen krij-
gen in een soort eenzame kermisattractie. 
Met heuse kermiswagentjes. ‘Als ze in het 
karretje stappen maak ik nog een foto, net 
als in veel pretparken gebeurt. Daar zie je 
mensen nog heel blij op staan. Soms zelfs 
met de armen omhoog, als in een acht-
baan.’ Maar al is het niet Benders’ intentie 
om verdriet op te wekken, de meeste men-
sen komen toch enigszins aangeslagen uit 
het karretje. 
Fidelis Fortibus van Circus Ronaldo is een 
voorstelling over een man uit een roemrij-
ke circusfamilie. Zijn familie is begraven 
en hij houdt zich vooral bezig met het ver-

zorgen van hun graven. Tot hij ineens een 
voorstelling moet spelen voor een publiek 
dat niet wil vertrekken…
Danny Ronaldo: ‘Ik heb ze regelmatig 
gezien: circusfamilies die trouw blijven 
volhouden. Hun grootouders hadden een 
roemrijk circus, dat zij hebben voortge-
zet. Nu is het op sterven na dood, maar 
ook al verzuipen ze in verdriet, ze blijven 
doorgaan. Alleen vanwege die belofte van 
trouw aan het verleden.’ 

Façade
In Circus Ronaldo is het verdriet niet zo 
concreet aanwezig als in de Verdrietfa-
briek, maar het sluimert zeker op de ach-
tergrond. Alles ademt een melancholische 
sfeer, van de gedeukte trombone en het 
half vergane parasolletje tot de prachtige 
klassieke circusacts. Ronaldo: ‘Voor mij 
is melancholie een verwerkt verdriet. Een 
soort van triestheid die je niet helemaal 
onderuithaalt, zoals vers verdriet dat doet. 
Het lastige van melancholie is dat het heel 

subtiel is. Je kunt niet zeggen: ik ga nu een 
scène maken die heel melancholisch is.’ 
Voor Ronaldo was circus het uitgangspunt 
bij het maken van de voorstelling. Voor 
Benders draaide het in eerste instantie 
vooral om de thematiek. ‘Al bedacht ik al 
snel dat niemand afkomt op een voor-
stelling over verdriet. Er moest dus iets 
omheen worden verzonnen om mensen te 
lokken: een kermisattractie dus. Je kunt 
het vergelijken met een spookhuis, daar 
gaan mensen ook uit zichzelf inzitten om 
zich bang te laten maken.’
Ronaldo: ‘Die façade van een circus, 
of in jouw geval een kermisattractie, is 
een goede manier om zo’n emotie los te 
maken. Juist omdat het in eerste instantie 
een feestelijk gevoel oproept. Heel intense 
blijdschap roept fysiek vrijwel dezelfde 
reactie op als intens verdriet. Het is al eens 
bewezen dat je in beide situaties exact 
dezelfde spieren gebruikt.’
In beide voorstellingen is dat feestelijke 
zowel letterlijk als figuurlijk een façade. 

Benders: ‘Bij mensen die in een enorm 
verdriet zitten verdwijnt die façade: ineens 
zie je het wrak onder het masker. Dat is 
als buitenstaander lastig om mee om te 
gaan. Zelf heb ik daar ook last van. Laatst 
vertelde iemand me iets heel verdrietigs, 
en ik merkte dat mijn eerste reactie was 
om te panikeren. Wat moet je zeggen 
en wat moet je doen? Gelukkig kon ik 
mezelf uiteindelijk streng toespreken. Laat 
iemand gewoon zijn verhaal doen. Dat is 
vaak genoeg.’

Circus Ronaldo – Fidelis Fortibus
15 t/m 20 juni, 20:30. Locatie 33, Weiland 

Bierema – Oost, €15

Hoge Fronten / Lieke Benders –  
Verdrietfabriek 
15 t/m 21 juni, 14:00, 14:30, 15:00,  

20:00, 20:30, 21:00 (16 en 21 juni niet  

om 20:00, 20:30, 21:00). Locatie 12,  

Weiland schapenkaasboerderij Halfweg – 

Midden, €13

Kinderarbeid
In meerdere voorstellingen is dit jaar een hoofdrol weggelegd voor eilandkinderen. Van links naar rechts: REUZEN van Theater Artemis / 
RO Theater, Erf van Schweigman& en We doen het wel zelf van Wunderbaum. Dat wil nog wel eens lastig zijn: Reuzen-kinderen kunnen het 
applaus nét niet zelf in ontvangst nemen, omdat ze om elf uur toch echt in bed moeten liggen. Foto’s Anke Teunissen en Pieter Crucq.

‘Op die foto zijn de mensen nog heel blij’

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

ga naar www.2018.nl/oerol
Leeuwarden-Fryslân 2018 
Culturele Hoofdstad van Europa  
de Kerk - Groene Strand
10.00 tot 18.00 uur

speed-
daten? 

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

www.fest iva l t ickets .n l

•e-ticketing•verkoop op locatie•personeel•call center•

Adv 2012 HAFF FeT V2.indd   1 22-02-12   18:15

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).

Kom naar het nest op Westerkeyn en schrijf je in!

Steun de natuur en ontvang
4x per jaar naarbuiten!

Speciale 
Oerolactie! 

Nu voor slechts 
10 euro!(i.p.v. €17,50)

1/8 advertentie Oerolkrant.indd   1 10-06-15   16:11

Ook op Oerol draadloos internet,
gegarandeerd goed.

Event Wifi  is een product van:
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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.

>  Janne Schra 21:15 – 22:15 Stay Okay, 
West

TEMPOPIA

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

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

slingeren – bij het monument op het 
Groene Strand (West)

>  13:30 Aardappelen Schillen Met 
Thomas Hobbes vs John Locke door 
Kaatje Kooij

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

Razawi Khorasani over De Iraanse 
mens

>  22:00 Crashtest Ibsen: Nora 

Instagram

@trstnr Lekker fietsen #terschelling 
#Oerol15 #fiets #dekooi

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.

>  Theater Artemis speelt vandaag niet, 
morgen (dinsdag 16 juni) wel    

>  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

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

>  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 Seinpaal-
duin is juist

>  STEREO Akt speelt donderdag 18 juni 
niet, dinsdag 16 wel

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

& Jonas de Witte zijn niet rolstoel- 
toegankelijk

>  Waterlanders en Pé Okx zijn wel rol-
stoeltoegankelijk

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
>  Kom op tijd bij REUZEN van Theater 

Artemis / Ro Theater. Het is namelijk 
nog een stukje lopen.   

>  Let op! Crashtest Ibsen: Nora heeft 
een stroboscoop in de voorstelling

Straat
 West 
>   Tall Tales Acrobatics: 13:00 + 15:15 + 17:30
>   Tall Tales Acrobatics: 13:00 + 15:15
>   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, vol is vol 

>   Wietske Vogels en Milan Seegers: 17:30
 
 Midsland 
>    The Brooklyn Healer: tussen 13:00 en 18:00
>    Pop up Pizza: 13:00 + 15:00 + 17:00
>    Billy Kid: tussen 13:00 en 18:00
>    Gazzo: tussen 13:00 en 18:00

>    Mees en de Grote Jongens: 13:30 + 15:00 
+ 16:30

>    LIVSMEDLET: verzamelpunt Oosterburen 
voor de kerk: 14:00 + 16:30

 Westerkeyn 
>   Peepbox Stories: 13:30 tot 15:30 en 18:30 

tot 20:30
>   Piepschuim: 15:00 + 17:00 + 19:00 + 20:00
>   Les Cubiténistes: diverse tijden
>   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: Maas (Loslopend 
wild), Judith Hofland, Koolvoort, Kamp & Co 
en Sytze Pruiksma

 Oerolcollege 
Gasten: Claudio Stellato en dr. Marleen 
Kamperman. We bespreken wie hout zou 
kunnen vernietigen, de natuur of de mens?

 Blik op de toekomst 
Thema: Duurzaamheid. Gasten: Govert 
Reeskamp en Ada Plinck 

 Verdieping in KHOR ll (TAAT) 
>   Gesprek over het thema veiligheid
>   Workshop Levende Duinen door Marin de 

Boer (Peergroup) en Remi Houge (Bos-
wachter Terschelling)

>  Pressure cooker: bouw en deel een initiatief

EN

Legenda

 About Freedom-talkshow 
Bij Expeditie project About Freedom (G) 
vindt er dagelijks om 11:00 een talkshow 
plaats. Vandaag te gast: Dagmar Slagmo-
len (regisseur Via Berlin – Dead End). Met 
live muziek van singer-songwriter Ming en 
musicus/theatermaker Sytze Pruiksma. 

Frederik & Broers -     (Terschelling)

deel 1 deel 2 deel 2deel 1 deel 2deel 1
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➁
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➁
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➁➀

➀ ➁ ➂
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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 K.O. Brass  ➁ DJ DNA   ➂ Niels & Jameszoo     

Serre ➀ Colin Benders DJ set   ➁ Pieter & Jonas   ➂ Bojcot & Mr Dawn   ➃ Frank Wienk en Tessa Douwstra 

DJ Container 

Ronde podium 

Vier tellen vooraf Colin Benders, Erik Benders, Harry Hamelink en Ruben Hamelink

Wannaplay première Mathilde Wantenaar en Tom Schipper 

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

Mainstage ➀ The Homesick   ➁ Rats on Rafts   ➂ Mister and Mississippi  

DJ ➀ RADIO BARKAS    

Paviljoen ➀ Ochtendtalkshow    ➁ Blik op de toekomst     ➂ Oerolcollege

The School of Life 

Doorlopende acts

Straat
West  West

Midsland  Midden

Verdieping
Nagesprekken ➀ Wittenbols en Lightert, HARTKUILTJE   ➁ Theater Utrecht, Stad der blinden  

Voor aanvang    

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

De Betonning  

is een laboratorium, 

waar spontane dingen 

ontstaan. Daarom kan het 

programma afwijken van dit 

blokkenschema. Zie  

het schema op het  

terrein voor actuele  

informatie.
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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

12:30/13:30/
15:00/16:00

muziektheater de Groeten, "Blaaskaken", residentie Boschrijck, West-Terschelling

13:00/14:30/
16:00/17:30

Ter Schelling: Op de scheiding, tussen poëzie en muziek, doopgezinde kerk, Molenstraat, West

17:00 Robbert Jan Proos, cabaret, café de Zomer, West

19:30-19:55 Avro Opium op Oerol, te gast is Floortje Dessing, Stayokay, West

21:15 Janne Schra, vitale songs, (funk, folk, reggae), Stayokay, West

22:00 Test tube babes, plays also covers as well as original material, Braskoer, West-Terschelling

22:30 Speelman & Speelman, 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 Otto Orgel, buitenpodium Onder de Pannen, Midsland

16:00 Cabaret met Barbara Breedijk, buitenpodium Onder de Pannen, Midsland

17:00 Jukebox Boys, buitenpodium Onder de Pannen, Midsland

18:00 Ernst Langhout & Johan Keus, buitenpodium Oosterburen, Midsland

18:00 Hoppah, buitenpodium Onder de Pannen, Midsland

20:00 Tromp & McLachlan, folk/country/blues, buitenpodium Oosterburen, Midsland

20:00 Katzmav, buitenpodium Onder de Pannen, Midsland

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

22:30 Bob Color en Sjoerd, binnenpodium Onder de Pannen, Midsland

OOST

12:30-13:15 / 
13:45-14:30

Jan van de Velde, zoekt naar de eenvoud in woord en muziek, Hooivak, Hoorn

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

21:30 The Irish man: Chris Kalsbeek, 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

Als je het erf oploopt van kinderboerderij en landbouwmu-
seum ‘t Hooivak in Hoorn wordt je eerst begroet door kal� es, 
schapen, konijnen, honden en pony’s. Eigenaresse Domini-
que Vis verwelkomt iedereen voordat het optreden begint.
‘Leve het hiernumaals’ is een slogan die je binnen op bordjes 
ziet. Daar past de muziek met teksten over het leven van Jan 
van der Velde goed bij.

Beestenboel   
bij ‘t Hooivak
Dominique Vis

Is ‘t Hooivak normaal het domein 

voor kinderen, nu zie je juist 

Oerolgangers de dieren aaien.

Elke namiddag kan je helpen 

voeren. “Ook volwassenen vinden 

dat hartstikke leuk en de kal� es 

moeten toch elke dag eten,” 

glimlacht Dominique.

Ze heeft net als verleden jaar 

zanger Jan van der Velde gevraagd 

om op te treden in de boerderij. 

“Voorheen kwam nooit iemand 

omdat we niets extra’s deden. 

Het hele eiland had het druk en 

hier was het stil. Alleen een artiest 

met zijn kind kwam langs.”Ze 

kwam op het spoor van Jan door 

een tip van gezamenlijke vrienden.

“Vorig jaar miste ik Jan na het 

festival. Ik had heimwee naar 

het sfeervolle gebeuren in de 

boerderij. Het was heel knus en 

gemoedelijk.” Jan van der Velde 

speelt gitaar en zingt over het 

leven. Voor hem is muziek een 

uitdaging. Een zoektocht naar 

klanken en woorden. Mens, na-

tuur en tijd hebben een centrale 

plaats in zijn werk. 

“Tijdens de lunchpauze eten de 

toeschouwers een broodje mee 

en raken met Jan in gesprek.” 

Een toekomstwens van Domini-

que is om samen met de Oerol-

organisatie een programma voor 

kinderen aan te bieden. Wie weet, 

volgend jaar?

“Het is echt luister-
muziek, om even 
tot rust te komen”, 
beaamt Dominique. 

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.

Robbert Jan 
Proos, cabaret
Robbert Jan is een onnavolg-

bare spraakwaterval en dat werkt 

hilarisch op de lachspieren. Maar 

ook als hij zijn mond houdt, kan 

hij als geen ander schitteren. Zijn 

stijl wordt gekenmerkt door doel-

tre¡ end positivisme en trefzeker 

optimisme, maar ook schrijnende 

situaties gaat hij niet uit de weg. 

Maandag 15 juni om 17:00 uur in 

café de Zomer.

Spaans trio, 
Cool Gipsy  
Hot Hot
In en rond Spaans restaurant De 

Reis, in het bruisende hart van 

het dorpje Hoorn treedt dagelijks 

de band Cool Gipsy Hot Hot op. 

Zij spelen aanstekelijke Spaanse 

Muziek, akoestisch met gita-

ren begeleid en met een hoog 

meezinggehalte. “Laylo laylo layla 

laylo. “ 

Vanaf 17:30 tot 22:00 treden 

zij elk heel uur een half uur op. 

Gratis toegang, maar kom op tijd 

want vol is vol! Tapas restaurant 

De Reis, Hoorn

Download gratis
WadsApp TerschellingWadsApp TerschellingWadsApp Terschelling

Jan van der Velde speelt van 

ma t/m do; 12.30 en 13.45 uur.

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

GENIET VAN DIT
MOOIE AANZICHT
OP OEROL

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

MOOIE AANZICHT
OP OEROL

KLIM OVER DE MUUR
EN ONTDEK WAT JE KUNT

MET CULTUUR

Met geld van de deelnemers aan de BankGiro Loterij ondersteunt 
Stichting DOEN het Landschaps lab van het Oerol Festival. Hier 
werken publiek, kunstenaars,  wetenschappers en maatschappelijke 
organisaties samen aan landschapskunst,  podiumkunsten en 
cross-overs. 

Meer weten over DOEN?  www.doen.nl

 www.facebook.com/stichtingdoen

 @StichtingDOEN

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

Yuko Yuko
Maandag 15 juni 

coFFeeDick 
dinSdag 16 juni 
pLaatwerkers

WoenSdag 17 juni 
21.00 uur  

stanD-up comeDY caFÉ 
22.30 uur

cHocomeL posse 

donderdag 18 juni
coFFeeDick

Vrijdag 19 juni
crYstaL Dream
Zaterdag 20 juni 
rampscenario

~

~ ~

~ ~

~ ~

tonigHt 22.00 ~ LiVe MuSiC

terSCHeLLinger VijfManSforMatie  
eigen nuMMerS en  

CoVerS Met een tWiSt

Bar dancing wyB • OOsterBuren 11 Midsland • 0562 448930

COFFEEDICK
gratiS entree
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Via Berlin voltooide twee jaar geleden 
met Home Sweet Home een trilogie over 
oorlog, en ook nu schuwt het muziekthea-
tergezelschap de harde realiteit niet. Wie 
aankomt lopen op het strand bij paal 18 
stuit op een metershoog bord met DEAD 
END erop geschreven. Subtiel is anders. 
Maar subtiliteit is ook niet wat dit thema 
nodig heeft, vindt medeoprichter Dag-
mar Slagmolen, die met Dead End haar 
regiedebuut maakt. Ze klinkt activistisch 
als ze zich kwaad maakt over Europa, 
dat haar ogen sluit voor dode lichamen 
die maar blijven aanspoelen. ‘Ik vind het 
belangrijk om dat aan te kaarten in een 
voorstelling. Grootse problemen waar we 
geen oplossing voor hebben kunnen we 
misschien niet oplossen met theater, maar 
wel bespreken. Verandering begint met 
bewustzijn, en na onze voorstelling heb je 
op zijn minst een uur lang stilgestaan bij 
het leven van een illegaal. Dat is altijd nog 
langer dan tijdens je cappuccino bij de 
krant.’ Slagmolen was anderhalf jaar gele-
den op zoek naar een onderwerp voor een 
nieuwe voorstelling toen ze in aanraking 
kwam met uitgeprocedeerde vrouwen: 
haar moeder werkt in een opvangtehuis 
dat vrouwen in drie maanden klaarstoomt 
voor een leven in de illegaliteit. Volgens 
Slagmolen is deze strandlocatie perfect 
voor haar voorstelling, die de reis van een 
illegaal volgt: ‘Terwijl wij Europeanen va-
kantie vieren, sterven er dagelijks mensen 
in diezelfde oceaan. Als er een surfer door 
de voorstelling heen loopt, vind ik dat 
alleen maar tekenend.’

Eiersalade
Bij Theater RAST pakken ze het heel 
anders aan. In De vlucht van een granaat-
appel zijn regisseur Celil Toksöz en acteur 
George Tobal huiverig om het verhaal van 
hun vlucht vanuit respectievelijk Turkije 
en Syrië naar Nederland te vertellen. Het 
kan belastend zijn en roept vooral mede-
lijden op. Tobal: ‘Celil vertelde ons hoe hij 
dagenlang is gemarteld, een verhaal dat hij 
zijn eigen kinderen nooit verteld had om-
dat het simpelweg te heftig is. Ik ben met 
mijn familie gevlucht uit Syrië en weet ook 
niet precies wat mijn vader allemaal heeft 
meegemaakt. Daarna is het bovendien 

lastig om te zeuren over wéér eiersalade 
bij de lunch, of je liefdesverdriet. Je gaat 
iemand kortom altijd anders behandelen 
en het is de vraag of diegene daar op zit te 
wachten.’
Voor Slagmolen is de maatschappelijke 
noodzaak om die verhalen te vertellen te 
groot. Zij ziet het juist als een daad van 
mededogen om de medemens te laten zien 
die over al die hekken moet klimmen om in 
ons veilige land te komen. ‘In woorden kun 
je dat niet overbrengen, met muziek kom 
je daar wel. Daarom maken wij een muzi-
kale en beeldende voorstelling, de emotie 
grijpt je zo bij de keel. Ga daar maar zitten 
op dat strand met je neus in de wind en 
een blik op de zee. Denk maar eens na: 
hoeveel mensen zwemmen er in de zee en 
hoeveel liggen er op de bodem?’ 

Ontheemd
‘De eerste keer dat ik de tekst van onze 
voorstelling las, zat ik in een Hongaarse 
hotelkamer met CNN op de achtergrond. 
De tsunami had Japan net overstroomd en 
het leek precies een verbeelding van onze 
voorstelling Koningin zonder land.’ Wouter 
van Looy regisseert dit actuele sprookje 

bij Muziektheater Transparant. ‘Ook in 
onze voorstelling worden waarschuwingen 
genegeerd en raken mensen ontheemd. 
De dochter van de koningin wier land 
overstroomt, kan zoals zovelen niet aarden 
in een nieuw land. Dat is een herkenbaar 
verhaal; er zijn tenslotte genoeg mensen 
die op een andere plek opgroeien dan hun 
ouders en daar moeilijk mee om kunnen 
gaan. Door dat te laten zien kunnen we 
iets bewerkstelligen: je zet publiek aan het 
denken over hoe we met elkaar omgaan, 
en met onze planeet.’
Jasper van Luijk borduurt met dansvoor-
stelling Kraai voort op de vluchtende en 
ontheemde mens. Hij vraagt zich naar aan-
leiding van het boek Kafka aan het strand 
van Haruki Murakami af wat de vragen zijn 
die je jezelf moet stellen voor je vertrekt. In 
de dans zie je een dialoog tussen iemand 
op het punt van vertrek en diens vogelach-
tige alter ego. ‘Ik ben zelf veel verhuisd en 
voortdurend op reis. Ik heb de neiging om 
mijn schepen achter me te verbranden en 
vriendschappen te verbreken zodra het 
praktisch gezien moeilijk wordt. De kraai 
staat in de Japanse mythologie symbool 
voor iemand die de weg wijst, dus ik vroeg 
me af wat ik zou vragen als ik een volgen-
de keer weer bepakt en bezakt op weg 
naar een volgende bestemming ga.’  

Hiërarchie
Van Luijk ging wel vaak weg maar werd, 
anders dan vluchtelingen, niet gedwon-
gen. Moet hij zich daar schuldig over voe-
len? Theater RAST gebruikt in zijn voor-
stelling de trap van leed. Onderaan de trap 
staat de Hollandse Imke met haar gelukki-
ge jeugd en veilig leven. Mag zij huilen als 
haar hamster overleden is terwijl Celil niét 
aan het janken slaat om zijn martelingen? 
Volgens Tobal wel: ‘Er is geen hiërarchie in 
leed. De dood van een hamster kan gelijk 
staan aan vier en een half jaar gemarteld 
worden.’ Bij RAST merkten ze ook dat 
juist bezoekers die zelf een vlucht hebben 
meegemaakt het hardst moesten lachen 
bij hun voorstelling. Volgens acteur Eran 
Ben-Michaël geeft humor lucht en relati-
vering aan een verhaal. ‘Met zijn vrienden 
kan Celil grappen maken over wiens been 
gebroken was tijdens een marteling en 
wie het grootste aantal volt op zijn pik 
had gekregen.’ Lachen om zo’n serieus 
verhaal is niet lomp volgens Ben-Michaël: 
‘Er zit mededogen in lachen, je erkent een 
mens in zijn vele kanten. Maar je moet het 
natuurlijk wel verdienen om over iemand 
grappen te kunnen maken. Humor is tra-
gedie plus tijd.’ 

Maas theater en dans –  
Kraai (Loslopend wild)
16 t/m 20 juni, 14:00, 16:30 en 19:30;  

21 juni, 14:00 en 16:30. Locatie 20, 

Bostheater – Midden, € 13

Muziektheater Transparant –  
De koningin zonder land
15 en 17 t/m 20 juni, 15:00 en 19:00; 16 juni, 

10:30; 21 juni, 15:00. Locatie 30, Manege – 

Oost, € 17

Theater RAST–  
De vlucht van een granaatappel
15 t/m 21 juni (niet op 16), 12:00 en 15:30. 

Locatie 26, Schuur Jelle Cupido – Oost,  

€ 13

Via Berlin, Orkater en Sytze Pruiksma – 
Dead End
16 t/m 21 juni, 11:00 en 14:00. Locatie 35, 

Strand Oosterend Paal 18 – Oost, € 13

‘Na onze voor-
stelling heb je op 
zijn minst een uur 
lang stilgestaan 
bij het leven van 
een illegaal. Dat is 
altijd nog langer 
dan tijdens je 
cappuccino bij  
de krant.’

Voorstellingen over liefde, verlies of verdriet zijn al niet echt klein en 
luchtig. Maar een aantal voorstellingen dit jaar gaan over nog grotere 
thema’s:  vluchtelingenproblematiek en illegaliteit. Moeten die verhalen 
verteld worden of juist met rust gelaten? ‘Je kunt wel vertellen dat je da-
genlang gemarteld bent, maar dat is gewoon te heftig voor je kinderen.’
Tekst Veerle Corstens Foto’s Nichon Glerum

Wie het zelf heeft  
meegemaakt, lacht 
het hardst 
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 LIEFDE 
> Visstick. Nu twee jaar mijn 
Oerol liefde. Voor altijd samen? 
Jouw Marshmallow

> Lieve AKS, 2012 op het Groene 
Strand kwam ik je tegen; liefde 
op het eerste gezicht! Na een 
week vroeg ik of je met me wilde 
trouwen; je was gelijk gezwicht! 
Alleen toen kwam al snel ons 
eerste kindje en hebben we het 
eerst maar uitgesteld. Nu met de 
tweede nog maar net in de buik 
lopende op het mooie groene 
strand, dat mooie grasveld. Staat 
daar nu ieder jaar met Oerol een 
heel mooi kerkje gebouwd..... 
Lieve AKS, zullen we volgend 
jaar daar trouwen, romantisch en 
vertrouwd! Love u Xxxxx JPB

> Lieve Ytsje, ik ook heel veel 
van jou!

> Chris, ik hou van je! Klootzak :-)

 FOEI 
> Bij mijn broer Aike en zus Ayla 
werd al over een griepje gelogen 
/ en nu heb ik ook gemogen. / 
Wat is het fijn / na 6 jaar weer op 
Oerol te zijn. / Met Oerol kan ik 
in een week meer absorberen / 
als wat in groep 8 kan leren. / Nu 
zwaai ik met een lach / de St. 
Jozefschool gedag. Groet Floyd

> Aan alle logees van het 
StayOkay uit kamer 1 t/m 6: 
excuses voor de overlast van het 
schaap vannacht. Het was niet 
onze bedoeling.

> Wat stom Lisanne dat we 
gisteren je verjaardag zijn 
vergeten. Gefeliciteerd!

 GEMIS 
> Hee! Onze badgasten hebben 
Oerol niet gehaald dit jaar.  We 
zijn op zoek naar nieuwe. Zorgen 
jullie voor champagne, zorgen 
wij voor de bubbels. N&M

> Mam, maak je nou eindelijk 
macaroni voor ons? Een oerol 
zonder macaroni is toch niet 
helemaal echt..liefs sanne

> Dag Schoonheid, Jij daar, ikke 
hier. Suol is niet het zelfde 
zonder jou. Ik hoop Oerol ook 
niet zonder mij. Je Draakie

> Brand!! Gouds meisje vermist/
gemist! Laatst gezien aan wal! 
Brand!!

> Lief koukleum variavrijwilliger 
(avond 12/06 WK backstage 
bewaking), mag ik alsjeblieft 
mijn uilenfleecedeken terug? 
Breng m naar t oerol café, 
bedankt!

 VRAAGJE 
> Graag omschrijving van het 
vet lekkere ding dat bij de bakker 
van de jumbo werkt. Groeten de 
bakkerij afdeling

> Henk, waar ben je?! Kusjes 
Jael

> Kom je nog eens op mijn bed 
vol rozen slapen lief...?

> Heej Theo, waar ben je nou? Ik 
zou je toch heel veel tegen gaan 
komen? X Caroline

 FIETSPERIKELEN 
> Peter is op zijn 69e op een 
e-bike overgestapt en komt weer 
overal op Oerol!

> ’s Avonds fietsen op het 
fietspad (en niet op de weg) met 
je licht aan voorkomt ongeluk-
ken!

> Stoere vrouw van de security/
alfa college die vrijdagavond 
mijn fiets weer liet rijden. 
Bedankt! Je bent mijn held

 GEZOCHT/AANGEBODEN 
> Goud! Dat ligt op de bodem 
van de jachthaven. De gouden 
armband van Hanneke. Wie vindt 
hem? Gerrit heeft al een dag 
gedregd. Het schip is al omge-
doopt tot de naam: LUTINE. De 
buren

> Gezocht; vier kaartjes voor 
Schweigman& op de maandag-
avond, eventueel in ruil voor vier 
kaartjes voor Schweigman& op de 
woensdagavond. Tel 0621718649.

> Volkomen uit het veld gesla-
gen, verbijsterd en in paniek zijn 
wij al 5 dagen op zoek naar 
Gradje van Erp. Mocht u deze ver-
toning tegen het lijf lopen, gaarne 
deze af te leveren bij Camping de 
Kooi... B&F, HG,D & C

> Groene heinekentas met 
slaapzak en kleren. Verdwenen 
op zaterdag 13 juni. Camping de 
Kooi. 06-81840719 Joke Burger

> Wij hebben 3 kaarten over 
voor Crashtest Ibsen van NNT / 
Moeremans&Sons op vrijdag 19 
juni om 22u, want we hebben ‘m 
al gezien. Prachtige voorstelling! 
En 1 kaartje voor REUZEN van 
Theater Artemis / RO Theater op 
donderdag 18 juni 21:30. Mail 
anne@bogcollectie.com

> Wie o wie heeft mijn Fjällraven 
isolatiematje meegenomen na de 
voorstelling Much ado about 
nothing op zaterdag 13 juni? 
Toen ik terugkwam was het weg. 
Zit er lekker op de rest van Oerol 
en stuur het me daarna terug. 
Bel of sms me voor het adres 
06-18391412

> Vrijdag hadden we een grote 
koffer met zon bij ons. S nachts  
per ongeluk open laten staan... 
Lieve Linda en Jennita willen 
jullie maandag nieuwe mee- 
nemen?

 GEFELICITEERD 
> Lieve Margriet super gefelici-
teerd met je 38ste verjaardag je 
bent een echte kanjer! Thanks 
dat je mij zo van Oerol hebt leren 
genieten ik hou van je! Xxx

> Lieve Corrie, van harte 
gefeliciteerd! Heel leuk dat we je 
verjaardag ook dit jaar weer op 
Oerol vieren. Liefs M&M

> Fantastische 40 jaren en dat 
vieren op OEROL.Nog vele 
mooie tochten samen.KENDIX

 HUH? 
> Met liefde verruil ik mijn 
kasteel voor jullie voortent met 
schemerlampjes. Hangen jullie 
m’n lampenkapje vast aan m’n 
fiets? Ik kom eraan!

> Ook dit jaar weer opnames 
van “met de ouders van Allard op 
Oerol”. Namens alle fans 
bedankt, Joof en Truu!

> Ben ik op Oerol op zoek naar 
de zin van het zijn, kom ik er 
achter dat je daar moet zijn waar 
je zin in hebt!

> Bijzonder Oerolwaarneming 
op zaterdag bij de dwarsdijk: 
stelletje overvliegende bijene-
ters!

> 13 is geen 30 en ‘n lege set is 
ook geen 17x7

 ALWEER WEG 
> Lieve Monica en Willem. Wat 
hebben wij een paar fantastische 
dagen gehad! Onvergetelijk! En 
ja hoor, een traditie is geboren. 
Liefs, Mariette en Jiskje

> Lieve mam, wij moeten 
vandaag helaas al weer terug 
naar de wal, maar jij mag nog 
lekker even doorfeesten! Doe je 
een dansje voor ons? Liefs, Sara

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 
ondernemers in de watten gelegd. Dinsdag 
en vrijdag om 14:00 geeft vogelaar en 
natuurgids Arie Ouwerkerk rondleidingen 
op het terrein van de Folkshegeskoalle en 
in het bos van Hoorn. Vrienden van Oerol 
die meedoen krijgen 10% korting op een 
cursus bij Folkshegeskoalle Schylgeralan. 
Ook Vriend worden? Meld je aan bij de 
infobalie op de Westerkeyn.

Krant uit? Log in!

>> De dagkrant houdt u 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. 
We sluiten iedere dag af met de Kletskrant, 
waarin je in tien minuten hoort hoe de afge-
lopen Oerol-dag klonk, met vanavond onder 
meer flarden uit de Ochtendtalkshow en het 
Betonning-gesprek Vier Tellen Vooraf en een 
sfeerimpressie vanaf vrijwilligerscentrale 
Camping Terpstra.

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

Jens van Daele’s Burning Bridges - Over Onze Vader. Foto Anke Teunissen

Choreograaf Amos Ben-Tal met curator Spinvis op de Betonning. Foto Geert Snoeijer

Voetjes van de vloer bij Kuenta i Tambu op de Westerkeyn. Foto Pieter Crucq

Tijdelijke Samenscholing / Productiehuis Rotterdam - The Big Easy. Foto Nichon Glerum

Achter de façade van de Verdrietfabriek (zie ook pagina 7). Foto Geert Snoeijer
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Tot morgen!
met Het hele jaar door 
  een bezoek waard

Kunst in de openbare ruimte is een van de speerpunten van Kunstvereniging Diepenheim. 
Dankzij ingrepen van kunstenaars in het landschap heeft het begrip tuin in Diepenheim een nieuwe beteke-
nis gekregen. Ontdek met een speciale fiets- en wandelroute de tuinen van de toekomst.  

herman de vries  De vertegenwoordiger van 

Nederland op de Biënnale in Venetië heeft in 

Diepenheim meerdere tuinen ontwikkeld. Zo is er 

een seringen-, vlinder- en wintertuin waarin alle 

zintuigen van de bezoekers op scherp worden gezet. 

Vorig jaar is ‘de waterlelies’ van herman de vries 

geopend, een steiger over een waterlelievijver als 

hommage aan natuurwetenschapper en filosoof 

Gustav Theodor Fechner. 

Oerol Dag 4

Tuinen zoals je ze nergens ziet 

‘de waterlelies’ – een hommage van herman 
de vries aan Fechner

  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

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.

Driedimensionale, groene collage – 
Het Gazebo  Natuur als sculptuur. Zo kun je het 

unieke Land-Art-project van de Belgische kunste-

naar Urbain Mulkers (1945-2002) omschrijven. 

Je vindt in dit project 1.393 hostasoorten omzoomd 

door een dubbele rij van 136 rode beuken. 

‘De rode beuken vormen de omlijsting van het 

schilderij dat is opgebouwd uit duizend tonen van 

groen’, aldus Mulkers.

Jeroen Kooijmans: 
De Boomtuin – Winst in ruimte

The Non Urban Garden  Het project uit 2014 

geeft antwoorden op de vraag: 

‘Wat is jouw visie op de tuin van de 21e eeuw?

En wil je daar ook een ontwerp van maken?’

Zo kun je in een 250 jaar oude eik door een tuin heen 

lopen, Diepenheim als tuin zien vanachter een hek, 

70.000 wilde tulpen tegenkomen tijdens je bezoek 

en een versteende maar ook bewoonde bijenkasten 

zien. 

De tuinen van herman de vries met een 
vlinder-, seringen- en wintertuin

Prachtige Wandel- en Fietsroutes  De Tuinen 

van Diepenheim en diverse projecten van de Kunstver-

eniging zijn te bezoeken aan de hand van een speciaal 

ontworpen fiets- en wandelroutekaart. Deze route voert 

u tevens langs de Landgoederen en Kastelen die Diepen-

heim rijk is. Ook voor de kinderen is er een bijzondere 

speeltuin, in het BinnensteBuitenBos kunnen zij zich naar 

harte lust vermaken. 

Een IVN-wandelroute langs 60 bomen, vijf bijzondere 

landgoederen rondom Diepenheim – te bereiken per fiets 

of te voet – en de Zes Kastelen Fietsroute rondom Diepen-

heim (ca. 30 km) staan garant voor een verrassende, 

inspirerende natuur- en kunstbelevenis. 

Beide routes zijn verkrijgbaar bij de Kunstvereniging of het 

VVV-kantoor in Herberg de Pol.

Het Gazebo van Diepenheim

Edward Clydesdale Thomson: 
Garden Fence - Diepenheim als tuin

Birthe Leemeijer: De onbegrensde tuinen –
 70.000 wilde tulpen in en rondom Diepenheim


