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Een huisje van kamperfoelie en 
wilgentenen; het winterkoninkje 
heeft het zo gek nog niet beke-
ken. Op de Westerkeyn staat een 
levensgrote versie van een zangvo-
gelnest. En het zit behoorlijk knus 
daar, twee en een halve meter 
boven de grond, met boswachter 
Remi Hougee. 
Tekst Veerle Corstens Foto Pieter Crucq

Best comfortabel zo’n nest. Het is warm, 
je hebt goed uitzicht en kan nog eens een 
goed gesprek voeren dat de dagelijkse 
beslommeringen ontstijgt. Zouden vogels 
hun nest daar ook op uitzoeken? Staats-
bosbeheer heeft een opgeschaalde en 
iets verstevigde versie moeten bouwen 
om zware mensenlijven dragen, maar een 
beetje vogelgevoel krijg je hier wel. Het 
is kortom goed toeven en bovendien een 
ideale plek voor een selfie, maar waarom 

staat dat ding daar eigenlijk te shinen? 
Boswachter Remi Hougee heeft alle 
antwoorden voor ons: ‘We willen mensen 
verwondering brengen. Want hoe fokking 
vet is het eigenlijk dat een winterkoninkje 
of rietzanger zo’n nest kan bouwen? Ik pro-
beer zelf tijdens een kinderworkshop wel 
eens een nestje te maken met helmgras en 
takjes en dat mislukt meestal jammerlijk. 
En dan hebben wij nog handen in plaats 
van alleen een bek.’ Hougee noemt zich-
zelf een lichtgroene boswachter: ‘Ik heb 
collega’s die echt ieder plantje bij naam 
kennen en vogelgeluiden kunnen spotten, 
dat zijn de donkergroenen.’
Bij het nest op de Westerkeyn staat meest-
al een rij van mensen die zich graag eens 
broedende vogel willen voelen. Medewer-
kers van Staatsbosbeheer zijn dan niet te 
beroerd om te vertellen over hun werk, 
negentig procent van het eiland valt ten-
slotte onder hun beheer. ‘We overleggen 
altijd met Oerol op welke plekken voorstel-

lingen plaats kunnen vinden. We proberen 
bijvoorbeeld alle roofvogels te kennen, al 
konden we niet voorkomen dat de ope-
ningsvoorstelling Erf verplaatst moest 
worden. Daar zat een havik te broeden die 
we nog niet hadden gespot.’ 
Op de facebookpagina van Staatsbosbe-
heer Wadden worden al de nodige ‘nesties’ 
geplaatst van enthousiaste bezoekers die 
hun nesteldrang vastleggen met de smart-
phone. Een weekje kamperen kan ermee 
gewonnen worden. Of dat in een nest is of 
in een tent, dat weet Hougee nog even niet.   

Staatsbosbeheer – Nest 
16 t/m 20 juni, doorlopend tussen 10:00 en 

19:00. Westerkeyn – Midden, entreebandje

Plaats je nestie op facebook.com/

staatsbosbeheerwadden en maak kans 

op een week logeren op een natuur-

kampeerterrein op Terschelling.  

Twitteren mag ook: #nestie of mailen  

naar terschelling@staatsbosbeheer.nl

Een gewetensvraagje
>> Ben jij klimaatneutraal naar Terschelling 
gevaren? Sinds een paar jaar is het mogelijk 
om je overtocht naar Terschelling klimaat-
neutraal te maken door het bijboeken van 
een vrijwillige CO2-toeslag van €0,50 per 
enkele reis. Het volledige bedrag aan betaal-
de CO2-toeslagen wordt door Rederij Doek-
sen overgemaakt aan het FairClimateFund, 
dat hiermee wereldwijd CO2-reducerende 
projecten realiseert. Alleen vorig jaar al heb-
ben meer dan 70.000 Doeksen-passagiers 
hun overtocht klimaatneutraal gemaakt!  
Natuurlijk doet Doeksen ook zelf mee: jaar-
lijks compenseert de rederij alle dienstreizen 
van haar personeel (ca. 5.000). Meer infor-
matie lees je op www.rederij-doeksen.nl/ 
klimaatneutraal

Feelgood fietsroute 

>> Hoe voel je je bij Sipkes Hen? Veel 
bezoekers aan Vlucht van Pé Okx komen 
er verrast vandaan. Heb je eerder zin in 
vrolijkheid, ga dan even langs bij Krištof 
Kintera’s Public Jukebox. En ben je spe-
ciaal de Waddenzee overgestoken om je 
nieuwsgierigheid te laten prikkelen, ga dan 
bij het verlaten van de boot direct linksaf 
naar KHOR II (zie hieronder). Op feelslike.nu 
wordt de actuele stand van Oerols gevoels-
thermometer voortdurend bijgehouden en 
vertaald in infographics. Kies je emotie en je 
ziet direct bij welke projecten andere Oerol-
bezoekers deze het sterkst hebben ervaren. 
Zo tekent zich tussen Hoorn en Halfweg 
vanzelf een ‘hoopvolle’ route af die je vanuit 
vogelperspectief begint bij birds-I-view, 
waarna je langs de Site Specific Cinema van 
ZimmerFrei en de dijkdoorkijk van Leo van 
der Ploeg eindigt bij het About Freedom 
Festival. Vergeet niet om bij je bezoek aan 
de Expeditie-projecten je eigen gevoelens 
te delen, zo bouw je mee aan de ‘zachte’ 
database die Feels Like 53.4,5.316667 tijdens 
deze Oerol-editie aanlegt.  

Groepsverhaal 

>> Het is een van de blikvangers op het 
Groene Strand: het paviljoen KHOR II. En 
zoals dat hoort bij goede architectuur: het is 
niet alleen mooi, maar heeft ook een functie. 
Gisteren werden bezoekers er uitgedaagd 
met elkaar in gesprek te gaan over veilig-
heid, een thema dat niet alleen raakt aan 
persoonlijke ervaringen maar bijvoorbeeld 
ook aan kustbeheer. Via workshops van 15 à 
20 minuten worden bezoekers uitgenodigd 
mee te praten over wisselende onderwer-
pen. Vandaag gaan studenten van ArtEZ 
Hogeschool voor de Kunsten met bezoekers 
op zoek naar ‘het verhaal van de groep’, via 
een voorleessessie met korte verhalen en 
Disposition-workshops waarin je uitzoekt 
hoe jij je verhoudt tot de groep. In het twee-
de deel van de middag wordt een ‘interven-
tie’ voorbereid. Wil je weten wat dat precies 
inhoudt, kom dan langs en doe mee.

Dilemma op 3: Nederland of België?
Dagelijks leggen we een festival-
gast een onmogelijke keuze voor. 
Vandaag: Roos Rebergen van 
Roosbeef. Rebergen verhuisde een 
paar jaar geleden van Utrecht  naar 
Antwerpen. 
Tekst Pieter-Bas van Wiechen Illustratie DoemijNina

Dilemma of geen dilemma, Roos hoeft er 
eigenlijk niet lang over na te denken: ‘Ik 
kom even graag in Nederland als België. 
Toch is kies ik nu voor België. Ik voel me 
daar thuis en dat is voor het eerst sinds 
Duiven, de plek waar ik ben opgegroeid. 
Ik weet niet of dat specifiek aan België 
ligt, maar ik heb daar het gevoel dat ik 
echt iets aan het doen ben. Ik heb ook 
veel meer vrienden die ook muzikant zijn. 
Dat is prettig, want die mensen hebben 

eenzelfde ritme als ik.’
Is muzikant zijn daar dan anders?
‘In het zuiden staan individuele muzikanten 
meer centraal, niet de groep. Het is ook 
wat normaler als mensen een groep verla-

ten om iets anders te gaan doen.’     
Toch zijn veel Vlamingen ronduit onaardig 
tegen ons Ollanders. Soms lijken ze ons 
echt te haten...
‘Ik heb er niet zo’n last van, maar het klopt 
wel. Veel Vlamingen hebben vooroorde-
len en dat is natuurlijk een soort racisme. 
Ik vind dat geen leuke mensen. Maar ik 
begrijp wel waar het vandaan komt. Al die 
Nederlanders die in Antwerpen een feestje 
komen vieren omdat ze nog niet getrouwd 
zijn... Ik blijf in België wonen denk ik. Nu is 
het Antwerpen, maar ooit hoop ik daar op 
een boerderij te wonen.’ 

Roosbeef
16 juni, 22:30. Westerkeyn – Midden, 

entreebandje. Vandaag neemt Roosbeef  

ook een Eilandliedje op: zie de video op 

oerol.nl

Nestelen met de boswachter
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HOOR 
HANNAH

EXPEDITIE DOOR JUDITH HOFLAND
WEST TERSCHELLING

TONIGHT 22.00 ~ LIVE MUSIC

Bar dancing wyB • OOsterBuren 11 Midsland • 0562 448930

FrOM dEEpTrax rECOrdS
dISCO jazz SOUL FUNk waVE  

ELECTrO & EEN STIEkEME HOUSEpLaaT

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

Yuko Yuko
Maandag 15 juni  

coFFeeDick 
dinsdag 16 juni 
DJ pLantinG

wOensdag 17 juni 
21.00 uur  

stanD-up comeDY caFÉ 
22.30 uur

cHocomeL posse 

dOnderdag 18 juni
coFFeeDick

Vrijdag 19 juni
cRYstaL DReam
zaTErdaG 20 jUNI 
RampscenaRio

~

~ ~

~ ~

~ ~

GraTIS ENTrEE

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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24/7 samen
Twee goed op elkaar ingespeelde 
straattheaterduo’s vermaken en 
raken het publiek bij de Brandaris.
Tekst Leila van Wetten Foto Pieter Crucq

Pablo Raffo en Mercedes Martin Garcia, 
alias Duo Laos, hebben hun roots in de 
circuswereld liggen. Ze werden daar 
verliefd en besloten niet veel later ook op 
creatief gebied samen verder te gaan. Ze 
maken een smakelijke combinatie van dans 
en acrobatiek. De tango, die zij als geen 
ander beheersen, zit naar eigen zeggen in 
hun bloed. ‘Wij willen graag de Argentijnse 
spirit voelbaar maken’, zegt Raffo. Wat hun 
toekomstdromen zijn? ‘Een familie’, lacht 
Garcia. ‘Al weten we nog niet hoe we dat 
klaar gaan spelen. Ons misschien weer een 
tijdje verbinden aan een vast gezelschap, 
zodat we met onze toekomstige kinderen 
op één plek kunnen zijn.’
Iets verder stuit ik op Maartje Bonarius 
en Harm van der Laan, die net hun laatste 
Oerol-voorstelling speelden. Ze volgden 

allebei de circusopleiding van CodArts in 
Rotterdam. Hun besluit om na het afstude-
ren gezamenlijk het gezelschap Tall Tales 
Acrobatics op te richten,  kwam eerst. 
Inmiddels zijn ook zij privé samen. ‘Dat 
is soms heftig’, beaamt Bonarius. ‘Maar 
tegelijkertijd is het te gek om met je grote 
liefde rond te reizen om te doen waar je 
van houdt. We zijn profs; the show must 
go on.’ Van der Laan vult aan: ‘Eigenlijk is 
het eerder andersom. Als we bijvoorbeeld 
een slechte repetitie hebben gehad, ne-
men we dat ’s avonds mee naar huis. Maar 
zodra we voor publiek op de vloer staan, 
gaat het altijd goed.’

Duo Laos – Otros Aires
16 juni 14:30 en 15:00, Brandarisplein - 

West.

Tall Tales Acrobatic – Turbulentie
Niet meer te zien.

Het poëtische 
monster dat  
vrouw heet
Vier de vrouwelijkheid in haar vele 
vormen tijdens de voorstelling La 
Poème van het Franse Compagnie 
Bal met theatermaakster Jeanne 
Mordoj. Verwacht een monsterlijk 
poëtisch spel dat niet voor één gat 
te vangen is. 
Tekst Machteld Vinkenborg Foto Pieter Crucq 

Langs de randen van het dak vallen stralen 
licht naar binnen, in een boerenschuur die 
verder in nevelen gehuld is. Grote blanco 
tekenvellen staan opgesteld, in afwachting 
van zaken die je tussen de cranberryjam-
potjes in de boerenwinkel niet had durven 
verwachten. Het decor van La Poème is als 
een atelier, maar wel een atelier van een 
wild monster. 
Wanneer de Franse Jeanne Mordoj na 
afloop schoongeveegd aan tafel komt 
zitten is ze in niks meer het eierverpulve-
rende, komisch-angstaanjagende monster 

dat de voorstelling opent. En het blijkt niet 
alleen haar gebroken Engels te zijn dat het 
moeilijk maakt in woorden te vangen wat 
daar gebeurt: ‘Ik gebruik het allerliefste 
een poëtische vorm om een verhaal te 
vertellen. Het is expressionistisch, en dat 
schept de mogelijkheid om mysterieus 
te blijven. Het gaat erom wat er binnenin 
je leeft. Al die gevoelens, de emoties. Er 
is een deel van het hart dat we nooit in 
woorden zullen vangen, iets dat niet ratio-
neel is. Als je een gedicht leest, dan is dat 
open en tegelijk intiem. Dat is de kwaliteit 
van poëzie.’ 
De voorstelling mag ‘gelezen’ worden als 
een gedicht. En van een taalbarrière zal 
geen sprake zijn, want de voorstelling is 
zonder tekst. Is er dan wel een boodschap 
te ontwaren in deze ode aan de vrouwelijk-
heid? Mordoj: ‘Het beeld dat we hebben 
van de vrouw, of ouderen in het algemeen, 
is ontzettend veranderd door de jaren 

heen. Vroeger keken we meer naar de rijk-
dom van het ouder worden. Tegenwoordig 
ligt de nadruk zo op jong-zijn. Ja, op het 
jonge vrouwenlichaam, en dat merk je als 
je 45 bent. Een voorstelling als deze had 
ik tien jaar geleden nooit durven maken. 
Maar nu ik ouder ben geworden merk ik 
dat ik dat los kan laten. Ik voel me vrijer. 
Ik heb geen jong lichaam, maar heb er 
veel rijkdom voor terug gekregen.’ Mordoj 
wil geen politiek statement maken: ‘Ik wil 
gewoon laten zien dat er meer in vrouwen 
omgaat dan wat zichtbaar is. Een vrouw is 

niet alleen maar mooi, soms is ze een kind, 
soms een monster, dan weer lief of lelijk.’
Laat het lichaam geen dogma worden, 
want vrouwelijkheid kent vele verschij-
ningsvormen. Houd dat maar in het ach-
terhoofd als Mordoj met haar ogen dicht, 
op bestiale wijze, naakte vrouwenlichamen 
schetst in de schuur. 

Compagnie Bal / Jeanne Mordoj –  
La Poème
17 t/m 21 juni, 14:30. Locatie 32,  

Zeekraal – Oost, €13

In tweestrijd kijkt de man naar de 
rollende appels op de grond. Moet 
hij ze oprapen voor de vreemde 
vrouw die ze uit haar tas liet vallen? 
En waarom staart een bus vol men-
sen met koptelefoons hem aan? 
Acteur of onschuldige voorbijgan-
ger: die grens vervaagt bij Pro-
menade – urban fate tourism van 
STEREO Akt en Artus Company.
Tekst Leonie Hosselet Foto Geert Snoeijer

‘Het sentimentele gevoel dat je kan over-
vallen als je onderweg bent, daar wilde 
ik een voorstelling over maken’, zegt de 
Hongaarse regisseur Martin Boross. ‘Wan-
neer fysiek reizen overgaat naar reizen in 
je hoofd.’ Zodoende laat hij zijn publiek in 
een lokale bus (‘GVU wenst u een goede 
reis!’) met een koptelefoon op over het 
eiland rijden. 
Flarden van scènes trekken voorbij: een 
hardloopster, een uitgebroken ziekenhuis-
patiënte, een zakenman met een geheim. 

Ieder personage is op zijn eigen manier 
voor iets op de vlucht, waarvoor ze soms 
ook de bus instappen. Een dame uit het 
publiek kan niet anders dan giebelen als 
een enorm gespierde speler naast haar 
komt staan. Een actrice met een dikke buik 
krijgt spontaan iemands stoel aangeboden. 
Intussen gaat de realiteit ook onverstoor-
baar door. Die mengt zich automatisch in 
het verhaal, zoals een fietsend gezin dat bij 
een kruispunt schaapachtig om zich heen 
staat te kijken. En wat te denken van die 
man met die grote koffer bij de bushalte? 
Boross: ‘Als je naar muziek luistert terwijl 
je uit een busraam kijkt, dan ervaar je alles 
wat je door dat venster ziet als een film. En 
soms produceert de realiteit zelfs iets veel 
interessanters dan onze scènes. Het pu-
bliek combineert het zelf tot een verhaal.’

STEREO Akt / Artus Company –  
PROMENADE - urban fate tourism 
16 t/m 21 juni (niet op 18 juni), 12:00 

en 15:00 (20 juni ook 20:00). Locatie 5, 

Parkeerplaats gemeentehuis – West, €13
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Muziek + busraam = film

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

Zo

Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo

Ma

14Jun

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

22Jun

Vertrektijden bus Harlingen Haven

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

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

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
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16.00 Poor John

22.00 Back Corner Boogie Band

2015 advo Oerol dagkrant 5 (128x190 mm) z/w

´ 
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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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  Le Garage  •  R
oos Rebergen solo  •  

      
     J

anne Schra  •  m
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  Vuig Tuig  •  F
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      •

  di. 16
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  Donnerwetter (Johnny Cash American Recordings)  •

  Tim
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 wo. 17
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eval Apart  •
  Poor John  •  B

ack Corner Boogie Band  •  d
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-6   

      
      

     A
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  Dokter Watjes  • 

 The Bonneville
s  • 

 vr. 19
-6  Halfway Station  •  A
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  Zazi  •
  Giant Tig
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 zon. 21-6  De Stokers  •
  André Manuel ’t G

eval Apart  •
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   DJ DNA  vs 
 DJ Jan van Teake  +  pre-show bFake

-

14.30 André Manuel ’t Geval Apart16.00 Donnerwetter (Johnny Cash       American Recordings)
22.00 Tim Knol & The Miseries

14.30 André Manuel ’t Geval Apart

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

www.vijfpoort.nl

zeelenfiets.nlZeelen Met een fiets van Zeelen kom je overal

ge
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rd
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os
.n
l

Zeelen
zeelenfiets.nlJe komt er met een fiets van Zeelen

zeelenfiets.nlJe komt er met een fiets van Zeelen
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Van verloren liefdes via het grote 
geluk naar racisme: geen medium 
beter om grote emoties over te 
brengen dan muziek. Zowel voor 
Hunting High and Low als The Big 
Easy lieten makers zich hierdoor 
inspireren.
Tekst Pieter-Bas van Wiechen Foto Nichon Glerum

‘Live is life, lalalalala!’ Velen zullen bij het 
lezen van deze zin onmiddellijk de melo-
die horen. Sommigen zullen de uitdruk-
king ‘Live is life’ zelfs in hun vocabulaire 
opgenomen hebben. ‘Popmuziek is bijna 
overal en speelt in bijna ieders leven een 
belangrijke rol’, vertelt Liesbeth Gritter 
van Kassys na afloop van hun voorstelling. 
‘Ik ben erg geïnteresseerd in de vraag hoe 
mensen door muziek worden beïnvloed. In 
popmuziek, met zijn grote emoties en het 
schaamteloos zinnen herhalen, is dat de 
normaalste zaak van de wereld.’
Even voelt het alsof we een klaslokaal van 
een toneelschool binnengelopen zijn. In 
de kale ruimte met grote ramen in Kinnum 
staat een minimaal aantal rekwisieten 
voor zeven acteurs. Gritter geeft de ac-
teurs opdrachten die vervolgens een reeks 
geestige scènes opleveren. De voorstel-
ling Hunting High and Low is een work-
shop, volgend jaar moet er een volledige 
staan. ‘Ik wilde deze keer het proces om 
tot een voorstelling te komen veel nadruk 
geven, daarom is hij ook elke keer iets 
anders.’ 
Van wat voor popmuziek houdt Gritter zelf 
eigenlijk? ‘Ik heb wel wat met rauwe man-
nenstemmen, zoals die van Nick Cave.’ 
Maar die maakt tegenwoordig zelfs opera 

libretto’s; geen pikantere keuze? Even is 
het stil, en dan: ‘Abba, ja. Ik was vroeger 
zelfs lid van hun fanclub.’ 

Schoongeveegd
Niet de popmuziek maar de jazz is de 
belangrijkste inspiratiebron voor de 
voorstelling The Big Easy van het collectief 
Tijdelijke Samenscholing. ‘New Orleans, 
de stad waar de jazz ooit ontstond, heeft 
mij altijd gefascineerd’, vertelt maker Stan 
Vreeken. De voorstelling is het derde deel 
van een drieluik waarbij alle spelers ieder 

een onderwerp aandroegen. Carole van 
Ditzhuyzen ging op zoek naar haar roots in 
Ouagadougou en Michiel Bakker maakte 
een voorstelling over zijn opa Markus Bak-
ker die leider was van de CPN. ‘Ik heb niet 
zo’n zinderende familie’, vertelt Vreeken 
licht teleurgesteld. ‘Mijn vader was jour-
nalist, maar dat is niet bijzonder genoeg. 
Maar dat gaf mij de kans eindelijk iets met 
de stad van de jazz te doen.’
En hoe. De Tijdelijke Samenscholing wist 
een residentie in de wacht te slepen, 
waardoor ze twee maanden in New Orle-

ans konden wonen. ‘Die stad ademt echt 
muziek, ze gaan er zonder arrogantie voor, 
echt fantastisch.’ De makers schoven hun 
eigen ervaringen ineen met de geschie-
denis van de jazz en de gebeurtenissen 
na de ramporkaan Katrina. ‘De stad is na 
die verwoestingen wel veranderd’, stelt 
Vreeken. ‘Veel mensen die er woonden, 
konden niet terugkeren. Soms leek het wel 
alsof de stad een beetje was schoonge-
veegd. De wijken waren te duur geworden 
voor de armen. In het centrum van de stad 
wordt nog steeds muziek gemaakt, maar 
vaak door mensen die niet meer uit New 
Orleans komen. Dat is jammer, maar veel 
van de muzikanten die er nu zitten, hebben 
de muziek echt bestudeerd en zijn gewel-
dig goed. Gelukkig is de Second Lane er 
nog wel altijd, een stoet vol muziek die 
elke zondag weer door de stad trekt. Echt 
geweldig.’ 
Opvallend genoeg klinkt er in de voorstel-
ling geen enkel nummer uit de muzikale 
historie van de stad. ‘Ik heb uiteindelijk de 
muziek zelf geschreven, omdat ik daar het 
beste in ben. Ik onderzoek, maak het me 
eigen en geef dan een interpretatie. Als 
ik hier echt Louis Armstrong na zou gaan 
doen, wordt het toch niet goed.’
 
Kassys – Hunting High and Low  
(workshop)
16 t/m 21 juni (niet op 17), 16:00 en 18:00. 

Locatie 16, De Geskieker – Midden, €7

Tijdelijke Samenscholing / Productiehuis 
Rotterdam – The Big Easy
16 t/m 21 juni (niet op 17), 15:30 en 20:30. 

Locatie 21 Parkeerplaats Formerum aan  

Zee – Midden, €13

Hoge noten
Als iets de emoties bespeelt, is het muziek - lees ook hieronder maar. Op Oerol zit je er nooit om verlegen, van de grote namen op de  
Westerkeyn en de experimenten op de Betonning tot de vele optredens in de eilandhoreca. Foto links: Kuenta i Tembu op de Westerkeyn.  
Rechts, van boven naar beneden: Armand & The Kik op de Westerkeyn, KO Brass en Zapp 4 op de Betonning. Foto’s Pieter Crucq, Geert Snoeijer

Snelweg naar de ziel

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.

>  Max Meser 18:00 – 19:00 De Stoep, 
Midden

>  Mister & Mississippi 21:15 – 22:15 
Stayokay, West

>  Max Meser 21:00 – 22:00 OKA 18, 
West 

>  Cosmic Carnival 22:30 – 23:30 De 
Richel, West

>  Kopvoeter 23:00 – 00:00 Terpstra, 
Midden

>  Tim Knol 00:45 – 01:45 Terpstra, 
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: Lucht- 

fietsen op het Brandarisplein (West)
>  13:30 Aardappelen Schillen  

Met Alain Badiou door Eva Meijering

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

Thielemans over De Kijkende mens
>  22:00 Crashtest Ibsen: Nora 

Oerolreporters

Voor het ultieme (oerolvrouw)gevoel 
transformeren onze reporters Sarah en 
Judith naar Marije en Els. En zo verken-
nen zij op sensitieve wijze de lekkerste 
plekjes. Volg hun avonturen op oerol.nl. 

Kaartverkoop

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

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

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 wel 
>  STEREO Akt speelt donderdag 18 

juni niet, vandaag wel
>  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 45 minuten

>  Johannes Bellinkx bij Feikes Huis 
staat 2x op de fietskaart; locatie 
Seinpaalduin is juist

>  Roma B. speelt zondag 21 juni niet
>  Het The School of Life programma 

van vrijdag 19 is op zaterdag 20 en 
vice versa. Staat verkeerd in pro-
grammaboek 

>  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

>  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 
>   Fabuloka: 13:00 + 15:00 + 16:30
>   Wietske Vogels en Milan Seegers: 13:30 + 

15:30 + 17:30
>   Fontys Academy for Circus and Perfor-

mance Art: 14:00 + 16:00
>   Duo Laos: 14:30 + 17:00
>   The Brooklyn healer: 13:00 + 16:00
>   Stage Code: 13:00 + 15:00. 
 
 Midsland 
>    Pop up Pizza: 13:00 + 15:00 + 17:00
>    Piepschuim: 13:00 + 14:30
>    Kiddy ride police patrol: 13:30 + 14:45 + 

16:15 + 17:30
>    Bar in a Box: 13:45 + 15:15 + 16:45

>    LIVSMEDLET: 14:00 + 16:30
>    Billy Kid: tussen 13:00 en 18:00
>    Gazzo: tussen 13:00 en 18:00
>    Smartlappenband: 15:00

 Westerkeyn 
>   Mees en de Grote Jongens/ workshop 

Lindyhop: 14:30 + 16:30 + 19:30
>   La Lettrice vis-à-vis: 14:00 tot 17:30
>   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: STEREO Akt, 
Waterlanders en Pé Okx, Rijkswaterstaat  
en studenten van TU Delft

 Blik op de toekomst 
Thema: Sense of Place 
Gasten: Joop Mulder

 Oerolcollege 
Gasten: PolderPracht en Kees de Pater gaan 
in gesprek over de relatie mens en natuur en 
de relatie economie en natuurbescherming.

 Verdieping in KHOR ll (TAAT) 
KHOR is op zoek naar verhalen die je bewogen 
hebben. Tussen 11:00-13:00 lezen we elkaar 
voor, aansluitend is een workshop, en we 
sluiten af met het ontwerpen van een initiatief. 

EN

Legenda

 About Freedom-talkshow 
Bij het Expeditie-project About Freedom 
(G) vindt dagelijks om 11:00 een talkshow 
plaats. Vandaag te gast: Lieke Benders, 
concept en regie van de Verdrietfabriek.
Met live muziek van singer-songwriter 
Ming en musicus/theatermaker Sytze 
Pruiksma. 

On-Site Poetry – Vrienden van de schil

➀

➀ ➁ ➂

➁

➁

➁

➀

➀

➂ ➃ 

➀

➀
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➁

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: Colin Benders

Mainstage ➀ Maarten Vos   ➁ Arts The Beatdoctor   ➂ Pitto   ➃ Kypski DJ      

Serre Allert Aalders 

DJ Container ➀ Playlist gastcurator   ➁ DJ DNA

Ronde podium Bojcot & Mr. Dawn

Vier tellen vooraf Gastcurator Colin Benders

Wannaplay première Nora Fischer, Mathilde Wantenaar en Tom Schipper 

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

Mainstage ➀ The Cosmic Carnival   ➁ Identikit    ➂ Roosbeef   

DJ ➀ Radio Barkas   ➁ DJ    

Paviljoen ➀ Ochtendtalkshow    ➁ Blik op de toekomst     ➂ Oerolcollege

The School of Life 

Doorlopende acts

Straat
West  West

Midsland  Midden

Verdieping
Nagesprekken ➀ Orkater - Lutine    ➁ BOG. - BOG. een poging het leven te herstructureren  

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.



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 Stefan van Leunen & Friends, café de Zomer, West-Terschelling

19:30-19:55 Avro Opium op Oerol, te gast is Irene Moors, Stayokay, West-Terschelling

21:15 Mister and Mississipi, knapperige emo-folkrock, Stayokay, West-Terschelling

22:00 The slick and suited, Braskoer, West-Terschelling

22:30 The cosmic Carnaval, 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 Cabaret met Barbara Breedijk, buitenpodium Onder de Pannen, Midsland

16:00 The given horse, buitenpodium Onder de Pannen, Midsland

18:00 Max Meser, fi fties rock ‘n’ roll, buitenpodium Oosterburen, Midsland

18:00 Piepschuim, buitenpodium, Onder de Pannen, Midsland

20:00 Ernst Langhout & Johan Keus, buitenpodium Oosterburen, Midsland

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

20:45 Tromp & McLachlan, folk, ballads, country en blues. Rest. d’ Drie Grapen, Midsland.

22:00 BX Bluesband, de Dammesaan, Midsland

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

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

23:00 Kopvoeter & Tim Knol, duo, camping Terpstra, Midsland

OOST

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

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

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 Gezellig duo: Prettig Geregeld, camping Mast, Formerum

23:00 Gerson Main en Rob Dekay, muziekspektakel, Groene Weide, Hoorn

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

EILANDPORTRET - EILANDERS EN HUN OEROL

UITGELICHT

ONTDEK

ONTDEK

TEKST + FOTO: MARLOES FOPMA

Waren Sandra van de Putte en Erik Brunekreef eerst fervent 
Oerolgangers, dit jaar staan ze als eigenaar zelf achter de toog 
in café de Zomer. Rond borreltijd klinkt er in de Torenstraat 
muziek, cabaret of een mix daarvan.

Oerolbiertjes en 
buiten spelen 
Sandra van de Putte en Erik Brunekreef 

Café de Zomer opende afgelo-

pen najaar haar deuren en heeft 

zich ondertussen bewezen als 

een plek die menig eilander en 

gast weet te vinden. Maandelijks 

organiseren ze een optreden on-

der de naam Barbetoog, tijdens 

Oerol is er elke namiddag op het 

buitenpodium wat te beleven. 

Erik en Sandra zijn al lang bekend 

met het festival. In de jaren tach-

tig draaide Erik plaatjes in de Wyb 

en later werkte hij in De Stoep. 

Samen kwamen ze daarna vaak 

als gast.

Dit jaar is hun vuurdoop als 

ondernemer op Terschelling. 

“Spannend om het nu van een 

andere kant mee te maken”, geeft 

Sandra toe.

“Van collega’s kreeg ik te horen 

dat wanneer je deze tien da-

gen ‘overleeft’ je de rest van het 

seizoen fl uitend doet. Een mooie 

test of we als team goed zijn in-

gespeeld”, glimlacht Erik. Café de 

Zomer staat bekend om bier. 

Met honderd verschillende 

soorten is er voor ieder wel wat 

wils. Speciaal voor het festival 

heeft Erik nog wat ‘Oerolbiertjes’ 

uitgezocht.

Zoals de pittige Tai-Tai met Thaise 

kruiden, de frisse Funky Falcon 

met citroengras en zelfs een 

glutenvrij biertje.

Voor de programmering gebruik-

ten ze hun netwerk uit de tijd dat 

ze in Haarlem een zaak runde en 

van hun Barbetoogavonden. 

Erik: “De vergunningsaanvraag 

loopt via Oerol en ze bieden hulp 

aan. Zo zijn er ook twee optre-

dens geboekt via de muziekman-

nen van het festival.”

“We doen graag 
mee aan het feestje.”

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.

Download gratis
WadsApp Terschelling

Vandaag om 17.00 uur speelt 

de talentvolle eilanderformatie 

Stefan van Leunen & Friends. 

Jan van    
de Velde
Jan van de Velde, zoekt  naar de 

eenvoud in woord en muziek 

waarbij de natuur, mens en tijd 

een centrale plaats innemen.

Hij zoekt bij oude bomen, weidse 

polders en verre luchten tot 

aan de oneindige horizon. Kom 

luisteren naar zijn verhalen en 

muziek en wees even stil in onze 

oude terschellinger boerderij. 

Op maandag 15 juni, dinsdag 16 

juni, woensdag 17 juni en don-

derdag 18 juni 2015. Om 12.30 

tot 13.15 uur pauze en van 13.45 

tot 14.30 uur. Entreekosten € 4,- 

p.p. In het Hooivak in Hoorn.

The Slick  
and Suited
The Slick and Suited haalt haar 

inspiratie uit de soulmuziek. De 

band ontstond eind 2013 op 

de Tilburgse Rockacademie. 

Hun gezamelijke liefde voor de 

grooves van soul, de explosieve 

energie van rock en de melodi-

euze hooks van hedendaagse 

popmuziek bracht de muzikanten 

bij elkaar. Dinsdag 16 juni 2015 – 

Braskoer - West Terschelling

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

SENSE 
OF TASTE

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

       

DRUKKERS AAN ZEE T 0517 43 00 43 WWW.FH.NL

OEROL DRUKWERK
Sponsor

Terschelling   •   12 - 21 juni 2015   •   oerol.nl
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Typhoon

Dioraphte
s t i cht i ng

A2_Oerol.indd   1

30-03-15   10:00

FLEVODRUK HARLINGEN

CULTUUR KLEURT HET LEVEN
AL VOOR 5 EURO KLEURT U MEE!

Kleurt u mee?
Of het nu gaat om beeldende kunst, geschiedenis & 
letteren, monumentenzorg, muziek & theater of natuur. 
Het Prins Bernhard Cultuurfonds zet zich in voor cultuur 
die ook úw leefomgeving inkleurt. Al voor 5 euro 
per maand kleurt u met ons mee!

Ga naar www.cultuurfonds.nl

AD_PBF_1_1_Afl_001.indd   1 23-04-15   15:54
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Toch is het elke editie van Oerol ook 
andersom raak. De elementen zorgen 
namelijk ook voor prachtige verrassingen. 
Momenten dat je zoekend om je heen kijkt 
om de lampen te vinden die de top van die 
duinen zo prachtig surrealistisch uitlichten. 
En dat het gewoon de zon blijkt te zijn. Of 
die regenboog die precies het speelge-
bied omlijst. Je zou bijna denken dat de 
bedenker van het decor van Reuzen zelfs 
de elementen weet te bedwingen.  
Dat zijn precies de cadeautjes die Theun 
Mosk zo bijzonder vindt aan werken op 
locaties als deze. ‘Ik streef ernaar om 
een plek zo te gebruiken dat je hem met 
andere ogen gaat bekijken.’ Mosk is 
een gevierd scenograaf, al hebben veel 
mensen geen idee wat die functie eigenlijk 
inhoudt. ‘Voor mij is scenografie alles wat 
te maken heeft met vorm geven aan een 
voorstelling. Ik creëer een ruimte waar-
in de voorstelling kan ontstaan en geef 
spelers en regisseurs handvatten om een 
verhaal te vertellen.’
Tijdens deze editie van Oerol zijn er maar 
liefst drie plekken waar de ontwerpen 
van Mosk te zien zijn. Hij rangschikte de 
boeien op de Betonning (‘Alsof je werkt 
met een enorme blokkendoos’), bedacht 
de omgeving waarin de Jetse Batelaan zijn 
verhaal over ouderschap vertelt (Reuzen) 
en werkte samen met Boukje Schweigman 
voor Erf.  

Onontkoombaar decor
Zijn naam prijkt doorgaans niet op het 
affiche, maar hij drukt een enorme stempel 
op de projecten waarbij hij betrokken 
is. Mosk: ‘Ik houd niet van die typische 
decor-decors. Mijn werk gaat meer in 
de richting van beeldende kunst of een 
ingreep in het landschap, zoals bij Wiek, 
een dansvoorstelling waarmee Boukje 
Schweigman in 2009 op Oerol stond.’ Voor 
deze voorstelling voorzag hij een duinpan 
van drie enorme, horizontaal draaiende 
wieken, waarmee de dansers de confron-
tatie aangingen. ‘Ik vind het heel mooi hoe 
het decor daarbij op een dwingende ma-
nier iets aangaat met de spelers. Zo wordt 
het echt een onontkoombaar decor.’
Scenografie houdt voor Mosk niet op bij 
de voorstelling zelf. ‘Ik  loop echt nog 
propjes op te rapen van het veld waar het 
publiek staat te wachten. Door rommel of 
viezigheid kan het publiek worden afge-

leid. Dat wil ik niet.’ Zijn afwerkingsniveau 
is hoog, heel hoog. ‘Alle details moeten 
kloppen en heel precies zijn afgewerkt. 
Het decor moet van mij ook echt schoon 
zijn: zonder vlekken of stof. Ook niet  
bovenop, waar niemand het kan zien.’ 
Janne Sterke werd tijdens haar afstuderen 
begeleid door Mosk. Hij was het die haar 
voordroeg bij Jette Derlagen voor Parama-
ribo – Texel. Sterke: ‘In eerste instantie zou 
hij me nog begeleiden, maar dat was uit-
eindelijk helemaal niet nodig.’ Sterker nog: 
de schets die Mosk had gemaakt voor het 
plan, heeft ze meteen weggegooid. ‘Ik was 
bang dat ik anders iets zou gaan namaken. 
Ik wilde helemaal opnieuw beginnen.’

Totaalbeeld
‘Wat ik prettig vind aan locatietheater, 
is dat er vaak heel veel eisen aan een 
ontwerp gesteld worden’, vertelt Sterke. ‘In 
een theater kun je in principe alles doen, 
dat vind ik best lastig. Juist het spannings-
veld tussen het landschap en een decor 
vind ik heel interessant. Voor mij draait 
scenografie om het totale beeld. Wat dat 
precies inhoudt is bij elke voorstelling 
verschillend. Ik voel mezelf vooral een 
beeldmaker, omdat ik naast theatervorm-
geving ook de styling doe voor fotografie 
en filmsets. Al werk ik daarbij wel het liefst 
samen met anderen.’ 
Dat is precies wat Mosk ook zo aanspreekt 
in zijn vak. ‘Theatermaken is voor mij 
samenwerken. Het is niet zo dat ik alleen 
het decor maak en dan weer vertrek. Een 

voorstelling maak je met zijn allen. Spel, 
compositie, grime… ik heb overal wel een 
mening over.’ Het ontwerpproces is dan 
ook zeker niet afgerond zodra het decor 
is gebouwd. Sterke: ‘Pas na de première 
kon ik het echt helemaal loslaten. Als ze 
er zelfs met zo’n wind in kunnen spelen, 
dacht ik, dan komt het goed. Nu durf ik 
wel naar huis te gaan.’  
Mosk: ‘De wind is altijd een spannende 
factor. Net als de andere elementen. Een 
decor voor Oerol moet altijd wind- en wa-
terbestendig zijn. Daar moet je bij het ont-
werp rekening mee houden. Bijvoorbeeld 
omdat je bepaalde materialen of afwer-
kingen daardoor niet kunt gebruiken. Als 
je hout lakt, is het beter bestand tegen re-
gen, maar de glans die daarmee ontstaat is 
niet altijd mooi. Net zo min als een enorme 
constructie om je decor bij wind overeind 
te houden. Met al die elementen moet je al 
vanaf het begin rekening houden.’  

Schweigman& – Erf
17 t/m 20 juni, 21:15. Locatie 3,  

Griene Pôllen – West, €15

Theater Artemis / Ro Theater – Reuzen
16 t/m 20 juni, 21:30. Locatie 15,  

Arjens Dune – West, €15

Jette Derlagen / Rudolphi Producties – 
Paramaribo – Texel 
16 t/m 21 juni, 12:30 en 16:00. Locatie 7, 

Kleiplak – West, €13

Ook Scenografie Opleiding AHK timmert  

aan de weg op Oerol. Morgen in de  

dagkrant meer over hun project  

.341 Noorderbreedte.

‘Pas na de 
première kon  
ik het loslaten. 
Als ze er zelfs 
met zo’n wind in 
kunnen spelen, 
dacht ik, dan  
komt het goed.’

‘Waarom was dit ook alweer leuk?’ Toegegeven, als de regen je om de 
oren klettert en de koude wind aan één stuk door tegen je verkleumde 
lijf aanbeukt, lijkt locatietheater een belachelijk idee. Alles voor de kunst: 
natuurlijk! Maar een longontsteking? 
Tekst Marije Sietsma Foto’s Geert Snoeijer en Pieter Crucq

‘Spel, compositie, 
grime… ik heb overal 
wel een mening over’ 

Erf

De uitdaging: Omwille van een 
broedende havik werd de voorstelling 
op het laatste moment verplaatst. Naar 
een plek waarbij een beeldbepalend 
vuur uit de voorstelling moest worden 
geschrapt vanwege brandgevaar. 

De oplossing: Eén dag voor de 
première werd nog een lichtlijn ont-
worpen én gemaakt om het vuur te 
vervangen. Mosk: ‘Gisteren waren er 
nog mensen die zeiden: mooi dat vuur.’

Reuzen

De uitdaging: Het decor vertalen van 
een productie voor de grote zaal van 
een theater naar een buitenomgeving.
 
De oplossing: De theatrale omlijsting 
van het theater vergeten en het 
decorstuk zonder kader neerzetten in 
een reuzenlandschap. Op een plek die 
zo groots is dat je je kunt voorstellen 
dat reuzen er echt kunnen wonen. 
Mosk: ‘Reuzen is voor mij nu veel meer 
een sprookje geworden. Het effect is 
hier nog veel vervreemdender.’ 

Maar: Steltlopen door een 
duinlandschap: ga er maar aan staan. 

Paramaribo – Texel

De uitdaging: Een simpel en effectief, 
liefst abstract ontwerp bedenken dat 
multi-interpretabel is en zowel buiten 
als in een theater werkt. En ook: zorgen 
dat het decor ondanks het grote 
formaat niet omver waait bij stevige 
wind. 

De oplossing: Een strakke houten 
omlijsting met een klep die dient als 
podium. Dankzij de spleten tussen 
de houten planken kan de wind er 
doorheen waaien. Sterke: ‘Bij de 
première was de wind zo hard dat het 
toch nog even spannend was. De hele 
eerste scène heeft de productieleider 
achter het decor aan een touw 
gehangen, zodat de klep niet op de 
actrices kon waaien.’ 
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VIDEO
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Nicolien van Loon
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DoemijNina 
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HOOFDSPONSOREN SUB-SPONSORS PARTNERS IN TALENTONTWIKKELING

SUBSIDIËNTEN / FONDSEN

SAMENWERKINGEN LEVERANCIERS

PARTNER
IN NATUUR

MEDIAPARTNERS

 OPROEP 
> Welke Oerol-dames willen er 
donderdagavond in de jacuzzi 
met de Afterpartees? Bikini 
optioneel, foto onvermijdelijk. 
Sms of whatsapp 0630097143, 
dan hoor je waar en wanneer!

> Bij het fietspad bij formerum 
bos kregen we vandaag prachtig 
bewegingstheater cadeau. Jonge 
makers van toneelgroep tuinhuis 
uit leiden. Volgend jaar zeker 
programmeren!!

> Gisteren was het heerlijk 
smerig funken in stayokay met 
Funkstamatics. Volgend jaar op 
de Betonning of Westerkeyn?

> Wil je verhalen ruilen? Twee 
singer/songwriters komen naar 
je toe en spelen een muzikaal 
verhaal voor jou, als je ons het 
het jouwe vertelt. Omgeving 
West-Terschelling. Sms 06-
18826579

> Wanneer parkeert Michael 
Prins nou eens zijn fiets verkeerd 
bij Westerkeyn...

> Zit je er een beetje door? 
Fresh Frozen Fruit Tea sleept je 
er door!!!!

 GEFELICITEERD 
> Vandaag verjaart vermaard 
flamencofenomene Kristin 
Brückner. Wij wensen haar een 
zongedrenkte verjaardag toe en 
dat zij nog lang met haar lieve 
voetjes het eiland mag kriebelen.

> Wiersje, intens gelukkig met 
jou en het nieuws

> Lieve Stephan / Voor t 
zoveelste jaar / zit ik hier en jij 
daar / Als je nou gewoon 
volgende keer in een weiland of 
duinpan / Hier op Oerol komt 
laten zien wat je kan? Gefelici-
Geert en fijne dag!

 LIEFDE 
> Lieve S. Al zeven jaar samen 
naar Oerol en al zeven jaar 
verliefd. Ik wil Oer-old met je 
worden! :) Kusjes van E.

> Gea....waar ben je..? X

> Met Oerol is t altijd erop of 
eronder ... door de liefde komen 
we er altijd weer bovenop lief

> Theater Artemis en RO Theater 
danken graag de Oerol vrijwilli-
gers die al geweest zijn en ook die 
nog gaan komen. Een REUZEN-
dank voor jullie fijne inzet!

> Livi! Na jaren van Oerol 
waarbij ik mezelf daar met jou 
droomde eindelijk in het eggie 
hier met jou! Ik ben de blijste. 
Wil je verkering?

> Lieve leuke lekkere Peetje, wat 
een onvergetelijk huwelijksdag 
op Oerol! Dikke kus Angelique

> Lieve S uit A, telefooncel -> 
emballagekar -> tentje... 1 jaar 
later hou ik van je F.

> Lieve dappere D., even geen 
Parijse avondrood maar onze 
eerste Oerol samen. OMG wat 
hou ik van jou! Stoere S.

 DIRTY MINDS 
> Fuck 2014, kleintje we’re back 
in a bright new year , lekker knus 
op Oerol, wel met je fijne zus 
dus van dattum in een tentje 
doen we thuis wel! Ik hou van je 
xxx Je lange (lùùll)

> Mooi kaal is niet lelijk, en 
naakt zwemmen is gezond. 
Zonder jou was mijn Oerol veels 
te harig.

> Framing. Je ziet een man 
rukken in de duinen. En een 
ander slepen met z’n zak. 
Aanrader!

 OPGELOST 
> Buurvrouw en Buurvrouw van 
camping Mast, dank dank dank 
voor de supergoeie lift die wij 
van jullie kregen na de prachtige 
voorstelling van Wunderbaum 
maandagavond j.l. Lex en 
Monique

> Topper(s), Bedankt voor de lift 
van Hessel naar Bostheater, 
namens mijn Dopper(fles)

> Ik wil de lieve schat bedanken 
die op nieuw formerum zaterdag 
mijn tent weer strak heeft gezet! 
Je bent mijn held. Kus van meisje 
uit groene (grote) tent

 AANKOMST EN VERTREK  
> Welkom El en Elze, heel veel 
bijzondere verwondering voor de 
komende dagen en vergeet niet 
unnu witte te komen drinken op 
De Westerkeyn! Zeeuwsch 
Meisje in spé

> OEROL: Onthaasten Energie 
Ruimdenken Opladen Liefde. 
Lieve Oerol-meisjes uit het Land 
van Maas en Waal, het was weer 
fantastisch! Xx

 PETURAA 
> Peturaa.’ n Oerol zonder jou is 
als de zomer zonder zon. 
Volgend Oerol herkansing?

> Lieve Laurens, dank voor het 
lenen van Peturaa! Wees zuinig 
op haar. Goud! Laura

 KINDEKES 
> Lieve mini-lars, bij dezen 
willen we je (nu nog in mu’s buik) 
toch alvast welkom heten op 
Oerol! Liefs je tantes

> Oerol 2014 verloofd op de 
Boschplaat. Oerol 2015 getrouwd 
en met onze dochter haar 1ste 
oerol vieren. Schat ik hou van je.

 

> Lieve aap, ons eerste Oerol 
met z’n drietjes. En wij zijn de 
enige twee die het weten. Ik hou 
van je, nog heel veel Oerols lang!!

 KLACHTEN 
> Wie oh wie is er vannacht per 
ongeluk op onze tent gevallen op 
camping de Kooi? Graag contact 
opnemen met 0647332714 x jj

> Voor die mevrouw met die 
schelle stem bij Onder de 
Pannen. Als Daan Speelman zegt 
dat hij een ‘klein’ nummertje gaat 
spelen, moet je je kop houden!

> Wij hebben het idee dat wij de 
enige zijn die achter elkaar gaan 
fietsen bij tegenliggers...

> Marcel van het 8-uur nieuws. 
Waar blijven de kaartjes voor 
Gerdie?

 THUISFRONT 
> Ik heb ook een mooi kunstje. 
Benodigdheden; blik op zoek 
naar Stoffer, dweil op zoek naar 
emmer en doek op zoek naar 
vlek. Maar heb geen meelij. Af 
en toe een peuk(lees banaan) en 
een borrel. Hou doe.

> Lieve opa, oma en Heleen. Wat 
fijn dat ik steeds bij jullie mag 
zijn, zodat pappa en mamma hun 
eigen festival kunnen vieren! 
Dikke kus van Jippe

 GEZOCHT 
> Wie heeft ons leren Zara jasje 
en zwart fornarina vestje gezien? 
Verdwenen zaterdagnacht uit 
het AK! Gr Sanny & Fleur

> Bloemetjesbehang zoekt 
gestreept fleece-dekentje om 
samen nog meer trekfluiten te 
scoren. Corona of Sol? Ook op 
wijn ging het best fijn...!

> Donde estas mis pantalones?! 
#epischgenieten #goedidee 

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 on-
dernemers in de watten gelegd. Bij Hotel De 
Koegelwieck maken ze bijvoorbeeld kans op 
een 3-daags verblijf voor 2 (na Oerol), in het 
romantische tuinhuisje achter het hotel. 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 re-
dactie op oerol.nl en de sociale media 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.

Aangewaaid

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

Lokroepjes

Het jaarlijkse Kunstmoment Diepenheim is een begrip. Dit jaar 100 professionele kunstenaars op 50 locaties. 
Alle exposities zijn vrij toegankelijk. Informatieboekje is bij de startlocatie te koop. Deelname aan een rondleiding is mogelijk op dinsdag, woensdag en don-
derdag. Behalve exposities, muziek en theater zijn er ook workshops. Bijzonder is de ruiltentoonstelling: Kunst-RUIL-moment. Kunstenaars kunnen zich dit 
jaar laten inspireren door het thema: Kunstmo-ve-ment. Meer informatie: www.kunstmomentdiepenheim.nl. 15 t/m 25 oktober 11.00 tot 17.00 uur. Startloca-
tie: Pand van Janna (Haaksbergerstraat 1). Maar Diepenheim is het hele jaar door een bezoek waard, mede dankzij een bijzonder aanbod aan galeries.

Galerie / Atelier Fija In Diepenheim gevestigd 
sinds 1995 – Bijzonder in Keramiek. 
Watermolenweg 2 – 7478 PW Diepenheim – 
www.fija-ossewaarde-keramiek.nl – 
info@fija-ossewaarde-keramiek.nl – * 31 547 35 21 01

Van galeries tot Kunstmoment

Oerol Dag 5

Frank van Zwicht Sinds 2000 gevestigd in Diepen-
heim als sieraadontwerper met een collectie sieraden van 
staal, titanium, goud en zilver voor mannen en vrouwen. 
Opvallend is de kleur van mijn sieraden en de onderwer-
pen die ze laten zien zoals homohuwelijk, herinnering, 
flexibiliteit en reuma. www.frankvanzwicht.nl 

Keramische sculptuur van Fija Ossewaarde

Galerie Karin Hodes In Diepenheim gevestigd 
sinds oktober 2012 – Unieke glaskunst van Karin Hodes: 
ze ontwerpt en maakt o.a. wandobjecten, sculpturen, 
schaalsculpturen en sieraden van Bulls-eye glas – 
karinhodes@caiway.nl – Grotestraat 58 – 7478 AD  
Diepenheim – www.karinhodes.nl – 06 511 667 15.

Expositiehuis Willy Alferink Gevestigd in 
Diepenheim sedert april 2015 – Bijzonder in het aan-
bieden van een grote diversiteit aan kunst – 
www.willyalferink.nl – Grotestraat 53 – 06 – 44 2690 88 
Geopend tot eind oktober: alle za. en zo. van 12-17 uur

Sculptuur van Eric Goede

Karin Hodes

Galerie Àlafran Gevestigd in Diepenheim sedert 
september 2009 – In de galerie hangen werken van 
professionele kunstenaars, die borg staan voor prachtige 
beelden en schilderijen – www.galeriealafran.nl – 
Grotestraat 45 – 0547-351 718 – info@galeriealafran.nl – 
woensdag t/m zondag van 12 tot 17 uur. En op afspraak

Anton ter Braak 
In het werk van beeldhouwer 
Anton ter Braak spelen paarden, 
stieren, vrouwen  en abstracte 
werken een grote rol. 
Hij giet zijn bronzen zelf en last, 
slijpt en patineert ze tot 
een uniek werk
Noordijkerveldweg 20 Neede
0545 481 464
info@antonterbraak.com
www.antonterbraak.com

  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.

Frank van Zwicht

Kunstmoment: Elly Sloep (detail)

Galerie Visée In Diepenheim gevestigd sinds 2006. 
Realistische kunst, werken naar de waarneming van 
gerenommeerde kunstenaars veelal afkomstig van de 
‘oude’ Rijksacademie Amsterdam en de Koninklijke 
Academie Den Haag. Schilderijen, Houtsneden, Bronzen 
beelden en Penningen. 06 18653279 – Tineke van der Ree
www.galerie-visee.nl – info@galerie-visee.nl 

Tot morgen!
met Erfgoed als podium

Illustratie DoemijNina
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THEATERHANGAAR | VLIEGVELD VALKENBURG | BIJ LEIDEN

DE VOORSTELLING DIE GESCHIEDENIS SCHRIJFT


