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Oogcontact
Thibaud Delpeut bewerkte Stad der blinden van auteur  
José Saramago tot een overdonderende voorstelling, 
met een hoofdrol voor ogen – waaronder de imposante 
exemplaren van actrice Karina Smulders.
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Toen ik Colin Benders (Kyteman) 
in aanloop naar zijn twee dagen 
als gastcurator op de Betonning 
sprak, vroeg ik hem waar hij het 
meeste en het minste zin in had. 
Het minste zin had hij in Vier Tellen 
Vooraf, de talkshow voorafgaand 
aan het muziekprogramma. Waar-
om? Omdat het om de muziek 
gaat, en niet om het praten óver 
muziek. Toch zoek ik hem op de 
ochtend van zijn tweede dag als 
programmeur nog even op. Sorry 
Colin: alwéér praten.
Tekst Machteld Vinkenborg Foto Pieter Crucq

Ik tref hem in de zon en wat mij betreft 
hebben we meteen een band: het was 
een korte nacht. Tijd voor een sigaret-
je. Hoe het gister was? Benders: ‘Goed. 

We begonnen heel rustig, met piano en 
cello, en daarna kwam K.O. Brass. Dat zijn 
de blazers van Kyteman Orchestra, die 
gewoon waanzinnig goed zijn. In de avond 
werd het publiek wel in het experimentele 
diepe gegooid. Een groep muzikanten ging 
aan de haal met een uitversterkte cactus 
en gestemde kammetjes. Het was supertof 
en verwarrend, ik werd er heel blij van. 
Maar het was duidelijk geen massaproject, 
er haakten wel mensen af. Het publiek was 
sowieso een heel wonderlijke mix, som-
migen bleven gewoon staan omdat ze het 
graag wilden begrijpen. Het meest geniaal 
waren de Oerolgangers in rode trainings-
pakken, die hebben de muziek voorzien 
van een of andere leipe, experimentele 
dans.’
Benders was voornemens een onderscheid 
aan te brengen tussen klassieke en elek-
tronische muziek, maar dat wil niet echt 

lukken: ‘Alle muzikanten waarvan ik had 
verwacht dat ze zich aan hun discipline 
zouden houden, slaan totaal een andere 
weg in. Ik weet dus niet meer wat ik moet 
verwachten. Zelf vind ik dat wel fijn, maar 
ik ben dan ook totaal geen crowdpleaser.’ 
Op zijn tweede dag heeft Benders onder 
andere de summa cum laude afgestudeer-
de cellist Maarten Vos uitgenodigd, die 
zich nu specialiseert in elektronische mu-
ziek. Daarnaast staat het synthesizerpara-
dijs van Allard Aalders op het programma. 
Tenminste: dat is de verwachting. Pfff... 
Het wordt vast wéér een korte nacht. 

Gastcuratoren de Betonning
17 t/m 20 juni, 13:00 tot 21:00. Met 

Typhoon op 17 en 18, Wende op 19 en Into 

the Great Wide Open op 20 juni. Vier Tellen 

Vooraf dagelijks om 13:30. De Betonning – 

West, entreebandje

Avontuurlijk Terschelling

>> Een aantal weken geleden vroeg Rederij 
Doeksen haar volgers op Facebook welke 
stoere mannen ‘proefkonijn’ wilden zijn 
voor hun nieuwe arrangement Avontuur-
lijk Terschelling. Het leverde overweldi-
gend veel reacties op. Uiteindelijk stuurde 
Doeksen Justin, Diederik, Michel en Hanno 
naar het eiland voor een geweldig week-
end. Blokarten, paardrijden, klimmen in het 
gloednieuwe Klimbos, paintballen... Op het 
YouTube-kanaal van de rederij vind je er een 
filmpje van. Ook iets voor jou? Kijk dan op 
www.rederij-doeksen.nl/avontuurlijk- 
terschelling. Tot snel! Foto: Mooi Weer
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>> Door de verminderde biodiversiteit 
wordt de grutto bedreigd. De Vogel- 
bescherming en Oerol wijden drie Expeditie- 
projecten aan de grutto, om de vogel onder 
de aandacht te brengen. De grutto moet uit 
de geitenwollensokkensfeer. Reportersduo 
Els en Marijke denkt mee. Volg de verdere 
sensuele avonturen van Els en Marijke op 
www.oerol.nl.

Kijk verder op YouTube

>> Onze fotografen maken niet alleen 
prachtige stilstaande portretten, zoals je 
dagelijks in de dagkrant en online kunt  
zien, maar kunnen ook prima uit de voeten 
met beweging. Op Oerols YouTube-kanaal 
plaatsen ze dagelijks nieuwe filmpjes  
vanaf het festival. Gisteren werd met de 
zangeressen van Snowapple een Eilandliedje 
in het duin opgenomen, en vandaag komen 
diverse makers aan het woord over een  
centraal element van het festival: het wer-
ken met de elementen.

Dilemma op 3: Boschplaat of jungle?
Dagelijks leggen we een festival-
gast een onmogelijke keuze voor. 
Vandaag vragen we actrice Helen 
Kamperveen om te kiezen tussen 
de Terschellingse Boschplaat en de 
Surinaamse jungle.
Tekst Veerle Corstens Illustratie DoemijNina

‘Wat is de Boschplaat?’ is de reactie van 
Kamperveen. Dat kan een ingewikkeld 
dilemma worden. ‘Ik ben alleen nog maar 
van de boot naar de voorstellingslocatie 
over het eiland gereden – vind het wel 
schitterend mooi – en heb de Boschplaat 
nog niet gezien.’ Maar Kamperveen kan 
een keuze maken op basis van het klimaat: 
‘Dan kies ik direct voor de warme jungle. 
We hebben onze voorstelling Paramaribo 
– Texel al gespeeld bij windkracht vijf; 
iedereen in de productie moest lachen 

om de hoeveelheid kleren die ik aantrok.’ 
Tegelijkertijd is Kamperveen verzot op de 
verschillen in haar leven en noemt ze zich-
zelf een typisch koninkrijkskind. ‘Ik ben op 
Curaçao geboren, in Suriname getrouwd 
en heb in Nederland gewoond. Ik voel 

me net zo thuis als de klamme deken van 
warmte over me heen valt op het vliegveld 
van Paramaribo als wanneer ik een regen-
achtig Schiphol nader.’
De weidsheid en ongerepte natuur van 
Terschelling herkent Kamperveen in de 
jungle van Suriname. Hier is het wel stuk-
ken beter beschermd: ‘Het is een luxe van 
de rijke wereld om aan natuurbehoud te 
kunnen doen. Als je in een helikopter over 
de Surinaamse binnenlanden vliegt, zie je 
de vele open plekken waar aan goudwin-
ning wordt gedaan. Het is alleen maar 
te hopen dat dit hersteld wordt, maar er 
zijn te veel mensen die hun broodwinning 
halen uit de mijnen.’

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

Kleiplak – West, €13

Een uitversterkte cactus en  
gestemde kammetjes
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INDUSTRIE   EVENEMENTEN   INFRA   BOUW

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

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

Oude-Tonge                               T: 0187 - 49 79 00                                offerte@hamburgverhuur.nl                                www.hamburgverhuur.nl
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Lans breken voor de eenling
‘Of je nou terreurverdachte  
bent of klokkenluider, als je in de 
gevangenis terecht komt is ieder-
een gelijk.’ Joost van Hezik regis-
seerde de voorstelling Jeanne, de 
opstand van de eenling en vraagt 
zich af hoe we een klokkenluider 
kunnen onderscheiden van een 
gevaarlijke gek. 
Tekst Veerle Corstens Foto Ruben Hamelink

‘In deze voorstelling wil ik een lans breken 
voor de eenling. Jeanne d’Arc begon op 
17-jarige leeftijd de stem van god te horen. 
Daarmee leidde zij het Franse leger door 
een reeks onovertroffen veldslagen. Toen 
ze uiteindelijk in de Engelse gevangenis 
belandde, heeft ze altijd standgehouden, 
ondanks vele martelingen. Dat verschilt 
niet zoveel van types als Edward Snowden, 
Julian Assange en Chelsea Manning. Al-
lemaal mensen die overtuigd zijn van hun 
idealen en daarvoor moeten boeten.’
Het wordt ingewikkeld als we niet weten 
of iemand een held is, volgens Van Hezik. 
‘Kijk, ik wil ook beschermd worden tegen 
een gek die op een eiland jongeren gaat 
doodschieten. Maar hoe onderscheiden 

we die van een strijder die goede veran-
dering komt brengen?’ In de voorstelling 
wordt de vraag opgeworpen of Jeanne 
nou een schizofrene gek is of een held. Tij-
dens het nagesprek kwam hierdoor na de 
voorstelling de tweedeling tussen relative-
ringsvermogen en idealen boven drijven. 
Als je kunt relativeren, is je offerbereidheid 
niet groot genoeg. Je moet oogkleppen op 
hebben om ergens helemaal voor te gaan, 
zegt Van Hezik. ‘Zo iemand is Jeanne wel 
en dat fascineert me enorm. Ik ben klok-
kenluiders als Snowden zeer dankbaar; ik 
zou zulke grote vrijheidsoffers niet kunnen 
brengen.’ 
In de voorstelling wordt Jeanne voortdu-
rend geflankeerd door twee bewakers: A 
staat voor orde en ‘regels zijn regels’, be-
waker B probeert Jeanne te begrijpen en 
haar inhoudelijk te overtuigen. Van Hezik 
identificeert zich het meest met de twijfel 
van bewaker B en de standvastigheid van 
Jeanne. ‘Maar ik denk dat de wereld voor 
tachtig procent uit A’s bestaat.’ 

Toneelschuur Producties / Joost van  
Hezik – Jeanne, de opstand van de eenling 
17 t/m 20 juni, 19:00 en 21:30. Locatie 8, 

Zandafgraving de Wulp – West, €13

Wat zou je liever  
willen: blind zijn of als 
enige kunnen zien?
Wat moet je minimaal bezitten om 
nog mens te zijn? Met die vraag 
opende het nagesprek na Stad der 
blinden van Theater Utrecht. Niet 
wat je noemt een luchtige binnen-
komer. Maar de nagesprekken van 
Gebied B. zijn ook niet bedoeld om 
open deuren in te trappen.
Tekst Leonie Hosselet Foto Nichon Glerum

Op de schuurvloer heerst de chaos van 
een net afgelopen voorstelling. Decorstuk-
ken liggen her en der verspreid, een acteur 
worstelt zich onder het gevallen doek van-
daan. Terwijl de zaal langzaam leegloopt, 
schuift een groepje toeschouwers juist 
naar de voorste bankjes van de tribune. 
Acteurs Bram Gerrits, Jacob de Groot en 
Eline ten Camp komen er opvallend fris 
bijzitten. Een half uur geleden strompel-
den ze nog met besmeurde kleren door de 
straten van een vervallen stad. Als eerste 

slachtoffers van een mysterieuze blind-
heidsepidemie werden ze in quarantaine 
geplaatst en volledig aan hun lot overgela-
ten. In rap tempo viel de structuur van de 
samenleving weg en zijn alle menselijke 
waarden vergeten.
De vrouw van de oogarts is de enige die 
haar zicht behoudt. Dat geeft haar macht, 
maar ook een verstikkende verantwoorde-
lijkheid. Het roept de vraag op: zou je in 
deze situatie de ziende of de blinde willen 
zijn? ‘Vóór deze voorstelling zou ik voor de 
ziende kiezen,’ zegt een vrouw in het pu-
bliek, ‘maar nu twijfel ik. Je bent daardoor 
ook als enige getuige van alle ellende.’ Een 
meisje in het publiek zou het wel weten: ‘Als 
ik de ziende was, zou ik gewoon weg zijn 
gegaan. Mijn geliefde volgen? Nee! Doei!’
Om in zo’n situatie menselijk te blijven, 
wat is daarvoor minimaal nodig? ‘Andere 
mensen’, wordt er gezegd. ‘Vertrouwen. 
Liefde.’ ‘Zelfreflectie’ komt opvallend vaak 
terug. ‘De blinden zijn eigenlijk dubbel-

blind’, merkt iemand op. ‘Alle zelfreflectie 
ontbreekt.’ Gerrits vraagt zich af of daar 
nog iets van over zou zijn als hij in zo’n 
situatie zou belanden: ‘Zou ik nog zelfre-
flectie hebben? Ik durf daar niet van uit te 
gaan. Ik hoop in ieder geval dat ik niet zo 
handel als mijn personage.’ Hij speelt een 
man die denkt dat hij principiëler kan zijn 
dan de rest. Híj zal niet zwichten voor de 
druk van de groep om in ruil voor schaarse 
voedingsmiddelen zijn juwelen af te staan 
– laat staan het lichaam van zijn vrouw. 
Eline ten Camp, zijn vrouw in het stuk:  
‘Wij gaan vooral voor ons eigen hachje.’ 
Maar heel lang houdt dat niet stand.  

Gerrits: ‘Je hebt elkaar nodig om te overle-
ven, dat heb ik wel geleerd.’

Theater Utrecht – Stad der blinden 
17 t/m 20 juni, 21:30. Locatie 23 Schuur 

Corné Zorgdrager – Oost, €17. Voorafgaand 

aan de voorstelling van vanavond (20:45 is 

er op de locatie een inleiding waarin rampen- 

deskundige Paul de Bos een toelichting 

geeft op het rampenplan van Terschelling. 

Gebied B. – Nagesprek op locatie 
17 t/m 20 juni bij diverse voorstellingen. 

Voor tijden en locaties zie oerol.nl, vrij 

toegang met ticket voor de voorstelling

Flessenpost schrijf je met de hand, 
vindt Anouk van Kolfschoten. 
Tientallen brieven schreef ze: aan 
plekken op het eiland en bewo-
ners van Midsland. ‘Nee, niemand 
schreef terug,’ zegt ze lachend. 
Toch verzamelde ze meer dan ge-
noeg brieven en verhalen. 
Tekst Marije Sietsma Foto Nichon Glerum

Het resultaat is een enorme rij glazen fles-
sen in de duinen van Midsland, allemaal 
gevuld met handgeschreven brieven. Ze 
zijn onderdeel van het Expeditie-project 
.341 Noorderbreedte van Van Kolfschoten 
en medestudent Hannah Krauss. Met hun 
beeldende installaties tonen beiden hun 
visie op het veranderende landschap en 
zijn bewoners. 
In januari verbleven de studenten sceno-
grafie een week op Terschelling. De op-
dracht: leer het eiland kennen, onderzoek 
wat je spannend vindt en wat je aan het 
publiek wilt meegeven. Op Krauss maak-
ten vooral de rotganzen indruk. ‘Op een 
gegeven moment zagen we op een groot 
veld wel duizend tot tweeduizend vogels 
die allemaal wegvlogen zodra we erheen 

liepen.’ Vooral de wind en het oorverdo-
vende lawaai dat de vogels veroorzaakten 
bleven haar bij. 
Terug in haar atelier verdiepte ze zich in 
de vogelpopulatie van Terschelling. ‘Ze 
komen uit allerlei landen hierheen om 
heel veel te eten, energie op te bouwen 
en weer verder te trekken. Al die natio-
naliteiten op één klein eiland, dat vind ik 
een heel mooi gegeven.’ Haar onderzoek 
vertaalde zich in een verzameling zwarte 
vlaggen. ‘Ik wilde duidelijk maken hoeveel 
kracht zo’n massa heeft en hoe één indivi-
du daarin kan verdwijnen.’ 
Van Kolfschoten ging voor haar instal-
latie op scheuronderzoek. ‘Terschelling 
scheurt namelijk langzaam in tweeën. Bij 
het Heartbreak Hotel kun je al zien hoe 
de grondlagen loskomen. Mijn installatie 
draait om wat er gebeurt als je niet bij 
elkaar bent. Ik nodig bezoekers uit om de 
flessenpost te lezen, maar ook om zelf een 
brief te schrijven. Zo wordt de breuklijn 
van flessen steeds een beetje langer.’ 

Scenografie Opleiding AHK –  
.341 Noorderbreedte
17 t/m 21 juni, doorlopend. Locatie J, 

Uitkijkpunt Midsland – Midden, entreebandje
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Verzamelplek met breuklijn

PENDELBUSSEN NAAR

AMSTERDAM CS
UTRECHT CS

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

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

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

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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Muziek.Kunst.Meer.

LUISTERTEST  
THE TWILIGHT  
SAD

NIEUWE SERIE
Sloop de ivoren toren!
Met Robrecht 
Vanderbeeken

EN VERDER 
James Welburn, Marsen Jules, 
Taman Shud, Andrew Keen en 
Michael Fahres

SPELEN MET  
DE COMPUTER 
TCF en Jib Kidder

MATHIEU SERRUYS  
HANNES VERHOUSTRAETE
RUBEN MACHTELINCKX  
GRANVAT EN ONMENS 

KAREN 
GWYER

127

mei - jun
2015
8,95
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770778
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DE NIEUWE VLAAMSE SLAG

MIND 
THE GAP 
#114

CD
inclusief
12 tracks 

Hou je van het theater van Orkater of Wunderbaum 

en ben je bovendien geïnteres seerd in nieuwe en 

relevante muziek en kunst? Abonneer dan nu op 

Gonzo (circus) magazine!

Abonneer nu voor slechts €25!*
6 x Gonzo (circus) + 6 x Mind The Gap-cd

* Actie geldig van 1 april tot en met 1 juli 2015. De voorwaarden van het actietarief worden vermeld op gonzocircus.com/actie

GONZOCIRCUS.COM/ACTIE
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Drankenhandel West Aleta - Tersch
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ALC. 30% Vol. 1Ltr.
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Waarom worden eeuwenoude 
stukken nog steeds opgevoerd? 
Kunnen ze iets vertellen over  
onze huidige maatschappij?  
Ingejan Ligthart Schenk van  
het Amsterdamse Bostheater/ 
NNT en Sarah Moeremans van 
Moeremans&Sons/NNT kozen 
beiden een klassieker uit en  
gingen daarmee aan de slag.  
Hun meningen over de functie  
van toneel en de waarde van  
repertoire staan haaks op elkaar.
Tekst Leila van Wetten Foto Anke Teunissen

Much Ado About Nothing, eind 16e eeuw 
geschreven door Shakespeare, staat dit 
jaar op Oerol in de regie van Ingejan 
Ligthart Schenk. ‘De opbouw in vijf bedrij-
ven, het combineren van humor en tragiek, 
daar ga ik graag mee aan de slag.’ Ligthart 
Schenk omarmt de klassieke wetmatighe-
den van het toneel. Volgens hem is er alle 
reden om repertoire te blijven spelen. ‘Wat 
betreft de wezenlijke dingen zijn wij men-
sen uiteindelijk niet zo veel veranderd.’ Hij 
gaat daarin nog een stap verder. ‘Waarom 
zouden er nieuwe stukken geschreven 
moeten worden, terwijl de thematiek in 
al die reeds geschreven stukken besloten 
ligt?’ De voorstelling die hij neerzet is 
volgens hem absoluut niet ouderwets. ‘Erik 
Bindervoet heeft de vertaling op zich ge-
nomen en heeft wel degelijk gekeken naar 
welke taal past bij het nu, maar zonder het 
door Shakespeare toegepaste metrum los 
te laten. Zo spelen we ook de oorspron-
kelijke handelingen uit, maar dan in het 

heden geplaatst.’ Als voorbeeld noemt  
hij een kus van twee personages. ‘In  
Shakespeare’s tijd zou de enscenering 
daarvan vluchtig zijn geweest, terwijl wij 
er nu een heus moment van maken.’  

Zelfreflectie
Sarah Moeremans, die dit jaar Ibsens 
Nora uit 1879 aan een ‘crashtest’ onder-
werpt – net als Lighthart Schenk in een 
samenwerking met het Noord Nederlands 
Toneel – is het niet met hem eens: ‘Ik denk 
wel degelijk dat we in wezen veranderd 
zijn. Theater bewijst zichzelf geen dienst 
door te beweren dat repertoire nog altijd 
actueel is. Daardoor wordt het museaal. 

Schilderijen van Rembrandt stop je toch 
ook niet in een aluminium frame?’ Moeten 
we al het cultureel erfgoed dan maar over-
boord gooien? ‘Nee. We moeten de din-
gen bevragen. Aristotelisch drama wordt 
vaak misbruikt om personages op te 
voeren die, bijvoorbeeld, getraumatiseerd 
zijn. Zij gaan gedrag vertonen dat redelijk 
voorspelbaar is. Maar zouden we meer 
dan honderd jaar na Freud die personages 
niet de mogelijkheid tot zelfreflectie moe-
ten toekennen? Een personage dat niet 
alleen lijdt, maar ook weet dat het lijdt en 
vooral: waar dat lijden door veroorzaakt 
wordt.’ Daar voegt ze aan toe dat bewust 
zijn van het eigen leed niet per definitie 

betekent dat iemand zichzelf ervan kan 
verlossen. ‘Sterker nog: als dat niet lukt, 
wordt het er juist schrijnender van.’ 

Oubollig
Moeremans voelt een grote behoefte 
om binnen de veilige ruimte van fictie de 
meest amorele en perverse ideeën een 
plek te geven. ‘Het is altijd door mensen, 
voor mensen, over mensen. Maar wat is 
een mens precies? En hoe ziet een mens er 
op het toneel uit als je een ander mens-
beeld hebt? Daar houd ik me mee bezig.’ 
Volgens Moeremans staat het teruggrijpen 
naar repertoire in de klassieke zin van 
het woord de ontwikkeling van theater 
in de weg. Stiekem denkt ze dat Ibsen 
haar dankbaar zou zijn dat zij en schrijver 
Joachim Robbrecht Nora nieuw leven 
inblazen. ‘Thema’s kunnen tijdloos zijn. Het 
standpunt van waaruit een stuk geschre-
ven is en de sociale connotaties die er aan 
verbonden zijn, die zijn dat allerminst.’ 
Ze kan zich goed voorstellen dat wat zij 
nu doet, over een eeuw als heel oubollig 
wordt ervaren. ‘Dan vinden mensen het 
misschien wel belachelijk dat theaterma-
kers een personage over zichzelf laten 
praten. Dat is alleen maar goed!’

Amsterdamse Bostheater/NNT –  
Much Ado About Nothing 
17 t/m 21 juni, 12:30. Locatie 8. 

Parkeerplaats Paal 8 – West, €13

Moeremans&Sons/NNT –  
Crashtest Ibsen: Nora. 
17 t/m 20 juni, 22:00. Locatie 6, Voet-

balveld West en Ieders Plak – West, €13

Lalalala geld!
Cultureel ondernemerschap, noemen ze dat in Den Haag: op Oerol vinden artiesten allerhande manieren om hun creatieve uitingen  
om te zetten in harde valuta. Ouderwets met de pet rond (foto links), zoals vele straatartiesten dat al honderden jaren doen. Je geld  
online ophalen via crowdfunding, zoals Wunderbaum (rechts boven). Of gewoon ter plekke iets verkopen: de (ook door het publiek  
geleverde) teksten van BOG. (midden), of de muziek van Sytze Pruiksma uit Dead End (onder). Foto’s Nichon Glerum, Anke Teunissen

‘Wat is een mens precies?’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

iedereen doet mee

…een samenleving waar aan 
iedereen meedoet. En waarin 
zoveel mogelijk mensen  
geniet en van kunst en cultuur.

Heeft u ook een idee  
waardoor meer mensen  
kunnen gaan deelnemen  
aan een culturele activiteit?

Kijk dan op vsbfonds.nl

Stel je  
eens voor… 

vsbfonds.nl

de bezoekers 
van het Over 
het IJ Festival, 
de ouderen van 
Zona’s Kiosk, de 
studenten van 
de beurs, de 
vrijwilligers 
van de Voor-
leesexpress, 
de acteurs van 
Toneelvereniging 
NieuwLeven, 
de dansers van 
Venlo Danst, de 
vrouwen van het 
Tienermoeder-
project, de be-
zoekers van de 
Kunsthalkade, 
de leerlingen van 
PrinsHeerlijk, 
Het publiek van 
Holland Opera, 
de reizigers van 
Zeereis in het 
Scheepvaart-
museum, de 
zangers van 
Popkoor The 
Happening, de 
buurtgenoten 
de Vonk, de 
kinderen Hoedje 
van Papier, de 
gebruikers van 
Dorpshuis Schin-
gen-Slap
terp, de jonge 
talenten van het 
Grachtenfestival, 
de deelnemers 
aan de Langste 
Eettafel, de 
bewonderaars 
van de Hermi-
tage, jongeren 
van het Young 
Art Festival, de 

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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Typhoon

Dioraphte
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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.

>  Mark Lotterman 21:00 – 22:00 
OKA18, West

>  Kopvoeter 22:30 – 23:00 De Richel, 
West

>  Tim Knol 23:00 – 23:30 De Richel, 
West

>  Cosmic Carnival 23:00 – 00:00 
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:  

Geblindoekt touwtrekken op het 
fietspad bij Dellewal (West)

>  13:30 Aardappelen Schillen Met  
Friedrich Nietsche door Eva van 
Gessel

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

Brinck over De Schatzoekende mens
>  22:00 Crashtest Ibsen: Nora 

Instagram

#oerol15. @jolien.bloem

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 Expeditie-projecten  
bezoeken. Bekijk het programmaboek en de fietskaart voor exacte locaties en inhoud.

BUITEN
TOEGANKELIJK MET ROLSTOEL
LANGUAGE NO PROBLEM
ENGELS
VERDIEPING

Wijzigingen

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

>  Aanvang Theater Artemis is gewijzigd 
naar 21:30

>  Aanvang Schweigman& is gewijzigd 
naar 21:15 en duurt nu 115 minuten

>  Speelduur Wunderbaum is gewijzigd 
naar 120 minuten

>  Speelduur Tijdelijke Samenscholing / 
Productiehuis Rotterdam is gewijzigd 
naar 90 minuten

>  Speelduur ZimmerFrei is gewijzigd 
naar 60 minuten

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

>  Roma B. speelt zondag 21 juni niet
>  STEREO Akt speelt donderdag 18 juni 

niet
>  Johannes Bellinkx bij Feikes Huis 

staat 2x op de fietskaart; locatie 
Seinpaalduin is juist

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

>  Claudio Stellato en Hanneke de 
Jong & Jonas de Witte zijn niet 
rolstoeltoegankelijk

>  Waterlanders en Pé Okx zijn wel 
rolstoeltoegankelijk

Aanvullingen

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

>  Hoge Fronten / 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 + 17:00
>   Wietske Vogels en Milan Seegers: 13:45 + 

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

Performance Art: 14:30 + 16:15
>   Cie 1 Watt: 16:00
>   Stage Code: verzamelpunt tegenover 

fietsenstalling Betonning 13:00 + 15:00. 
Haal uur van tevoren je kaartje. Vol is vol 

 
 Midsland 
>    Willemijn Schellekens: 13:00 + 16:00
>   Bar in a Box: 13:45 + 15:15 + 16:45
>   Kiddy ride police patrol: 13:30 + 14:45 + 

16:00 + 17:30

>   La Lettrice vis-à-vis: 14:00 tot 17:30
>   LIVSMEDLET: 14:00 + 16:30
>   Billy Kid: tussen 13:00 en 18:00
>   Gazzo: tussen 13:00 en 18:00
>   Harry Glotzbach & Roel C Verburg: 17:30

 Westerkeyn 
>   Sonic Twins: 16:30 + 19:00
>   Pop up Pizza: 14:00 + 16:30 + 19:00
>   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: TEMPOPIA, Orkater, 
Hanneke de Jong & Jonas de Witte

 Oerolcollege 
Gasten: BOG. en Matthijs van Veelen,
Ze delen hun ideeën over hoe samen te 
leven in een wereld de we misschien wel 
nooit zullen begrijpen.

 Blik op de toekomst 
Thema: Deeleconomie
Gasten: Afdeling Buitengewone Zaken

 Verdieping in KHOR ll (TAAT) 
>   Ochtend van de ontroering, in gesprek 

met Gienke Deuten
>   Waar vinden we ontroering in beelden? 

(olv Gienke Deuten & Ilon Lodewijks)
>   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: Margje Witter-
mans, teksten en actrice VluchtGoud deel 1. 
Met live muziek van singer-songwriter 
Ming. 

Krištof Kintera – Public Jukebox 

8

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

➀

➀ ➁ ➂

➁

➁➀

➁➀

➀ ➁ ➂

➂

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: Typhoon

Mainstage ➀ Krupa & the Genes    ➁ Maite Hontelé     

Serre 

DJ Container DJ Lovesupreme

Ronde podium Playlist Gastcurator

Vier tellen vooraf Gastcurator Typhoon en Frans Willem Korsten

Wannaplay première Sebastiaan 

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

Mainstage ➀ Yakumo Orchestra   ➁ Alamo Race Track   ➂ The Gospel Sessions ft. Michelle David 

DJ ➀ Radio Barkas    

Paviljoen ➀ Ochtendtalkshow    ➁ Blik op de toekomst     ➂ Oerolcollege

The School of Life

Doorlopende acts Tussen 17:30 en 18:30 betreedt de stille tweeling uit Maas theater en dans de Westerkeyn

Straat
West  West

Midsland  Midden

Verdieping
Nagesprekken ➀ Maas theater en dans – Loslopend wild   ➁ Jens van Daele’s Burning Bridges – Over Onze Vader  

Voor aanvang Theater Utrecht – Stad der blinden. Door Paul de Bos, over het rampmanagement van Terschelling

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

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

ACTIE LOOPT VAN 12 T/M 21 JUNI

OP=OP

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

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

~

~ ~

~ ~

~ ~

tonigHt 22.00 ~ LiVe MuSiC

Bar dancing wyB • OOsterBuren 11 Midsland • 0562 448930

gratiS entree

21.00 uur

22.30 uur

STAND-UP COMEDY CAFÉ

CHOCOMEL POSSE
dj teaM SPinning  
90’S CLaSSiCS!

roeL C. Verburg, Harry gLotZbaCH  
berit CoMPanjen, tiM Hartog
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Wat je kunt zien en waar je moet kijken, 
dat is de uitdaging voor de bezoekers 
van Project Solaris van Hanneke de Jong 
& Jonas de Witte. De voorstelling is een 
wandeling langs verloren liefde, waarbij je 
met een beeldscherm door het Liesinger 
Plak wordt geloodst. Onderweg schipper 
je tussen de virtuele wereld op het scherm, 
de zachte stem van De Jong en de spelers 
in de duinen. De technologie is als vorm 
gekozen om kwantummechanica, de we-
tenschappelijke theorie die het uitgangs-
punt vormt van de voorstelling, voelbaar 
te maken. Om Project Solaris te begrijpen 
hoef je gelukkig geen kenner te zijn van de 
theorie die op het niveau van elementaire 
deeltjes de werkelijkheid – dimensies die 
in ons gewone taalgebruik maar moeilijk te 
vangen zijn. De makers weten zelf ook dat 
het onbegrijpelijk is. 
Project Solaris neemt de theorie als uit-
gangspunt om het vrijwel onbegrijpelijke 
voelbaar te maken. ‘De kwantummechani-
ca kan hoopvol stemmen,’ vindt De Jong, 
‘omdat het laat zien dat er nog zoveel meer 
mogelijk is dan waar wij ons nu bewust van 
zijn. Als je bijvoorbeeld naar die allerklein-
ste deeltjes kijkt: die kunnen ze kilometers 
uit elkaar brengen, maar wanneer je het 
ene deeltje draait, dan draait het ande-
re deeltje ook. Ze blijven hoe dan ook 
verbonden. Voor het vrouwelijke persona-
ge biedt dit troost, zij blijft op de een of 
andere manier altijd verbonden met haar 
overleden lief.’ 

Schakelen
De voorstelling legt nieuwe relaties bloot 
en wil voorbij het hokjesdenken gaan. ‘Al-
les wat er is, is er omdat u het ziet’, wordt 
via de koptelefoon in het oor gefluisterd. 
De verbindingen tussen echt en niet-echt, 
leven en dood, tussen fysiek en virtueel 
worden op associatieve wijze gelegd door 
heen-en-weer te bewegen tussen scherm 
en werkelijkheid. De toeschouwer stelt zelf 
samen. Wanneer je De Jong tijdens het 
spel in de duinen met haar benen over de 
rand van een gat ziet bungelen, dan zie je 
op het beeldscherm de kamer waarin zij 
neerdaalt. De Witte: ‘We willen de ruimte 
maken voor het publiek om zelf verbin-
dingen te leggen. Wij leggen het geheel 
niet vast, maar als kijker wil je wel dat het 

klopt en ga je zelf schakelen en verbanden 
leggen.’ 
Technologie opent nieuwe mogelijkheden 
voor interactie met de omgeving. Zo ook 
bij de voorstelling Muzikale Dwaalverha-
len: En Hier Is Lijf van Literair Productie-
huis Wintertuin en Strijbos & Van Rijswijk. 
In de duinen van Hedredersplak dient de 
tablet niet om een visuele laag over de 
werkelijkheid te leggen, maar biedt vooral 
de techniek achter het scherm de toe-
gevoegde waarde. Bij aankomst ontvang 
je een tablet met hoofdtelefoon en een 
landkaart die het gebied afbakent waarin 
je mag rondlopen. Terwijl je dwaalt over 
de duintop van het mysterie of struint 
door het sinistere bos hoor je literaire 
vertellingen over (wederom) een verloren 
liefde. De paden zijn niet gebaand: het 
verhaal stemt zich via de gps-verbinding 
van het apparaat af op de locatie die je 
kiest. Wanneer je linksom loopt, wikkelt 
het verhaal zich anders af dan wanneer je 
je naar coördinaten rechts van je begeeft. 
Zo maak je steeds contact met een nieuw 
stuk verhaal. 

Ook bij makers Jeroen Strijbos en Rob 
van Rijswijk staat het maken van nieuwe 
verbindingen met de realiteit centraal. De 
componisten ontwikkelden de app Walk 
With Me, die zij vervolgens inzetten om 
de duinverhalen mee te componeren. In 
de woorden van Van Rijswijk ga je een 
‘dialoog aan met de context’ en maak je als 
luisteraar je eigen verhaal. ‘Het vergt wel 
een ander soort luisteraar’, legt Van Rijs-
wijk uit. ‘Je beweegt door oude flashbacks 
en vluchtige momenten van kennismaking. 
Het is veel meer associatief. Je moet zelf 
uitpuzzelen waar het verhaal heengaat.’  
Strijbos & Van Rijswijk hebben de Muzikale 
Dwaalverhalen zo gecomponeerd dat het 
verhaal altijd kloppend is, ook als je een 
deel van de paden links laat liggen, of kor-
ter dan anderhalf uur in het afgebakende 
gebied verblijft. Van Rijswijk: ‘Normaal ge-
sproken componeer je in de tijd, maar nu 
zet je het neer in de ruimte. De spannings-
boog in het verhaal moet altijd kloppen. En 
dat is als maker leuk om mee te stoeien. 
Uiteindelijk zijn wij het die de hele compo-
sitie daar in het bos hebben neergelegd. 
Zo hebben we toch nog controle over wat 
het publiek ervaart.’ 

Gekaderde blik
Vlak onder het uitkijkpunt bij Seinpaalduin 
in West vind je een andere voorstelling die 
je blik laat dwalen en aanspraak maakt op 
je associatieve verbeeldingskracht. Maar 
meer dan de voorgaande twee neemt 
Framing de controle over het perspectief 
van waaruit je dit doet. Toeschouwers 
zitten op een tribune onder een zwarte 
poncho, afgeschermd van andere prikkels, 
en staren in de verte door een houten doos 
die fungeert als verrekijker. Het bouwwerk 
wordt mechanisch aangestuurd en leidt 
zo je blik over het landschap van Terschel-
ling. De voorstelling werd gemaakt door 
Johannes Bellinkx bij Feikes Huis. ‘We 
zijn vertrokken vanuit het idee: opnieuw 
kijken’, vertelt Bellinkx. ‘Mensen nemen 
dingen heel snel in zich op, er is zoveel 
waar we geen oog voor hebben. We kijken 
de lucht in, denken “ja, lucht” en hup, 
door. Deze installatie dwingt je om een 
halve minuut te blijven kijken en erachter 
te komen dat het er fantastisch uitziet.’ Hij 
wijst naar de bomen en het strand als hij 
vervolgt: ‘Ik zie allemaal vlakken, de ver-
ticale ritmiek, die dan wordt doorbroken 
door die schuine boom. Dan zak je af naar 
de dennennaalden, en heb je daar bene-
den weer die geheel andere structuur van 
de zandvlakte en de diepte in de zee naar 
Vlieland. Het is veel meer dan een bos: het 
is een schilderij. En wat een compositie 
en een ritme daarin zit.’ Bellinkx vindt het 

mooi. De voorstelling zoomt niet alleen 
in op de bestaande werkelijkheid, er zijn 
ook geënsceneerde elementen die de 
kijker verrassen en een eigen verhaal laten 
vormen. Dat wat je nog niet begrepen had, 
wordt voelbaar gemaakt in Project Solaris, 
daar waar je verbeelding heen kan, wordt 
hij begeleid tijdens de Muzikale Dwaalver-
halen en wanneer de kijkdoos van Framing 
je flarden beeld laat zien, zul je daarmee 
zelf aan de slag moeten. Alle voorstellin-
gen zetten vorm in om de verbeelding aan 
te spreken. En ‘als u denkt dat u het snapt, 
dan heeft u er niks van begrepen’, fluistert 
de zoete stem van De Jong in Project  
Solaris je nog zachtjes toe. 

Hanneke de Jong & Jonas de Witte – 
Project Solaris 
18 t/m 21 juni, 10:00, 11:45, 15:00 en 16:45. 

Locatie 25, Liesinger Plak – Oost, €13

Literair Productiehuis Wintertuin en  
Strijbos & Van Rijswijk – Muzikale  
Dwaalverhalen: En Hier Is Lijf
17 t/m 21 juni (niet op 19), 10:00, 12:00, 

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

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

– Oost, €11

Johannes Bellinkx bij Feikes Huis – 
Framing 
17 t/m 21 juni, 12:30, 14:30 en 17:15. 

Locatie 2, Seinpaalduin – West, €11

‘Er is zoveel waar 
we geen oog 
voor hebben. We 
kijken de lucht in, 
denken “ja, lucht” 
en hup, door. Deze 
installatie dwingt 
je om een halve 
minuut te blijven 
kijken en erachter 
te komen dat het 
er fantastisch 
uitziet.’

Technologische snufjes of een oude vertrouwde kijkdoos: tijdens Oerol 
kun je meerdere voorstellingen bezoeken waarin nieuwe vormen worden 
gezocht om de associatie te laten zegevieren. Maak nieuwe verbindingen 
tijdens het bewust onbegrijpelijke Project Solaris, in de droomwaas van 
Muzikale Dwaalverhalen: En Hier Is Lijf en bij de beeld- en verhaalcom-
positie van Framing.
Tekst Machteld Vinkenborg Foto’s Nichon Glerum

Dwalen door de deeltjes: 
nieuwe wegen om een 
verhaal te vertellen

12
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COLOFON

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

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

HOOFDSPONSOREN SUB-SPONSORS PARTNERS IN TALENTONTWIKKELING

SUBSIDIËNTEN / FONDSEN

SAMENWERKINGEN LEVERANCIERS

PARTNER
IN NATUUR

MEDIAPARTNERS

 BAKKERS 
> Aan de Bakkers van de Jumbo: 
krokant van buiten, zacht van 
binnen, rijkelijk gevuld met zoete 
lekkernijen.

> He koekenbakker, hoop echt 
dat ik je volgend jaar het 
geheime recept kan onthullen, 
zodat we er omgedwongen 
samen onze tanden in kunnen 
zetten

 LIEFDE 
> Kleintje, volgend jaar samen in 
t zonnetje in n Oerol duinpanne-
tje xxx

> Popje! Bobje! Klieverdje! Ik 
hou van jou, al twee Oerol’s 
lang.. XX

 THUISFRONT 
Lieve Mama. Veel plezier. Maak 
m’n werkstuk wel met Papa. 
Groet Taro

> Pap / als je thuis bent bestaan 
we al amper / maar nu jij op 
Oerol bent / zijn we helemaal 
niet meer in beeld. Gr Lars en 
Sanne

 GEZOCHT 
> Gezocht: auto loop water! Als 
je tenminste woensdag opge-
haald wil worden in Harlingen. 
Of heb je al een lift?

> Fontijn zoekt vervoer. Woens- 
dagavond of donderdagochtend 
(sneldienst 7.30) moet ik richting 
Rotterdam, wie moet dat ook en 
helpt mij uit de brand? -Ties

> !PLEH Wij willen niet veel, 
alleen maar 2 kaarten voor ERF 
op woensdag. Naast de financië-
le vergoeding, beschikken wij 
over vele talenten zoals daar zijn; 
dans, grapjes, handlezen, 
spijkerpoepen en tips over het 
leven, entertainment op maat 
dus. Tibor en Sofie, 0623789491

> Wie heeft mijn fijne zwarte om- 
slagdoek gevonden die ik maan- 
dag 15 juni in West ben verloren? 
Ik kom ‘m graag bij je ophalen. 
Bel of sms naar 06-11216656.

 GEVONDEN 
> Gisteravond na Erf van 
Schweigman&: 2 kaartjes voor 
Reuzen op 20 juni 21:30. We 
brengen ze naar de kassa op 
Westerkeyn

> Portemonnee gevonden! 
Gisteren onder de vuurtoren. 
Van mevr. Van der Wilk. U kunt 
me bellen op 0628846338

 GEFELICITEERD 
> Lieve Evy, vandaag ben je 4, 
wat fijn! / Heerlijk spelen en 
‘drummen’ op Westerkeyn / Voor 
Oerol heb je ook al een kwartet, 
/ Hiep hiep hoera wat een pret / 
Je lachende oogjes zijn altijd blij, 
/ Wat houden we toch van ‘dij’!

> Lieve Frank, je wordt vandaag 
50, nou ja 50, hmm je lijkt nog 49, 
nou ja 49, je voelt je nog geen 50. 
We wensen je een leuke dag toe, 
nou ja leuk... Nee, echt leuk :-) De 
vijf 3-meerzadenbollen uit Basalt

> Rin, eindelijk gelukt. Van Harte 
gefeliciteerd met je verjaardag. 
Je HE-Maatjes

 HANS EN HANNEKE 
> Lieve Hans! Vandaag pleeg ik 
- na 40! jaar - overspel om bij jou 
te zijn! Als dat geen echte liefde 
is... Je Hanneke

> Lieve Hanneke! Ik volg je tot 
het einde van de wereld, - na 40! 
jaar- en zelfs tot Oerol! Je Hans

 HULDE 
> Wat bijna niemand weet: dat 
elk instrument van de dode 
circus artiesten nog werkelijk 
spelen in het orkest Circus 
Ronaldo, diep ontroerend. 

> Waar krijg je mensen zo gek 
languit in het natte gras te gaan 
liggen met hun oor bij een 
vogelnestje? En waar vraagt een 
man aan een voor hem totaal 
onbekende vrouw ‘mag ik even 
bij jou komen liggen?’ natuurlijk 
bij de Expeditie op oerol!

> Nieuwste expeditie: laat je 
sokken achter in een sopje, 
wacht een kwartiertje en ont- 
vang ze gewassen weer terug! 
Bedankt buurtjes! Dit is Oerol!

 POËZIE 
> Zon / Wind / Regen / Groot en 
Klein plezier / Meisjes van Mast, 
Geniet! Lieve groet van de 
Franse Amsterdamse x

> Teder stip je jouw lippenstift 
voorzichtig rond je mond. / Niet 
voor niets, je maakt een keus. / 
Was het Terschelling waar ik je 
toen vond? / Iedere keer een 
kleine droom, heel even heus...

> Wat is Oerol toch een mooi land

 OPGELOST 
> Ook Oerol: toevallige passant 
Klaas 2x gered, eerst nr 4420 
teruggevonden voor hem, nu 
elektrische vervanging nr 7 aan 
de oplader.

> Je stond al 2 dagen in het 
krantje, maar dit is voor de enige 
goede Chris! Veel plezier lieverd. 
Je maakt er altijd weer iets 
moois van! En je bent geen 
klootzak.

> 30% juttersbitter, 70% teveel 
ervan gedronken, 100% dank aan 
het echtpaar die ons bij onze 
tent terug heeft gebracht. A & A

 SENIOREN 
> Vaak als ik met mijn e-bike 
‘gewone’ mensen inhaal, krijg ik 
commentaar: over mijn leeftijd, 
gemakzucht, of andere smalende 

opmerkingen. Maar let op: sinds 
kort is de pressiegroep FFS 
opgericht, Fucking Fast Seniors. 
Men zij gewaarschuwd. Wim

> Papsie, padre, papaatje, 20 
jaar samen oerol zonder me 
mamaatje, samen op de fiets lukt 
nog steeds, mijn 73-jarige vader 
fietst nog als een beest! Ik hoop 
op nog twintig jaar samen, zodat 
we nog lang oerolplannetjes kun-
nen beramen! Liefs je dochter!

> Vanuit huisje Bas: gefelici-
teerd, lieve omama, met je 60 
jaar!

 PETJES 
> Petje af voor nieuwe opzet 
Betonning. Vorig jaar verdrietig, 
nu blij!

> Zondag ben ik ontsnapt, 
eindelijk de weide wereld in, 
meegevlogen met de wind. Maar 
ik mis mijn baasje die met mij de 
marathon heeft bedwongen en 
de roparun heeft gedaan en 
straks mag ik mee naar Afrika. 
Blauw petje Craft gevonden? 
0642553047

 GEMIS 
> Lieve Jan, na vele jaren KWC 
één zwoele Oerolavond samen is 
toch niet te veel gevraagd? 
Dikke X BeaStien

> Hee Mister, we hebben je niet 
zien MOONEN op de pier. Wat 
een gemis! :-) Geniet nog maar 
lekker van Oerol. Tuut Mrs 
Zenga en Alkmaars vrouwtje

> Lieve Oerol vlinder uit Utrecht, 
ik mis jou. Je Friese kabouter

> Lieve henkie penkie, je wordt 
dagelijks gemist, ook hier op 
Oerol. Gelukkig fiets je in 
gedachten met ons mee.

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. Zo verloot 
café/restaurant/slijterij Zonneweelde in 
Hoorn dagelijks het nieuwe Terschellings 
kookboek onder de Vrienden die langsko-
men. 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 10 minuten hoort hoe de afge-
lopen Oerol-dag klonk, met vandaag een 
bijdrage van schrijfster Maartje Wortel.

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

Muziektheater Transparant - De koningin zonder land. Foto Geert Snoeijer

Voetjes van de vloer op de Westerkeyn. Foto Pieter Crucq

Jette Derlagen / Rudolphi Producties - Paramaribo - Texel. Zie ook pagina 3. Foto Geert Snoeijer

De Jonge Republiek / Tryater - Holes. Foto Anke Teunissen

Wie maakt hem los? Elke dag straattheater in Midsland. Foto Anke Teunissen
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’t Stedeke Diepenheim bestaat al ruim 900 jaar en is daarmee een van de acht middeleeuw-
se steden in Twente. Diepenheim is een stedeke van kunst en cultuur.  Haar verschillende culturele functies zijn zoveel mogelijk in 
bestaande bebouwing gehuisvest. Er wordt respectvol omgegaan met waardevolle elementen.  

Monumenten vol leven 

deHeerlijckheid

Stedeke van kunst en cultuur

Oerol Dag 6

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

Tot morgen!
met Kastelen en landgoederen
                                             rondom...

Herberg De Pol
De Pol in Diepenheim was oorspronkelijk in 1891 een 
deftig herenhuis, maar kreeg in 1901 een horeca-
bestemming.  In 1932 werd De Pol verbouwd. 
De feestzaal werd aanzienlijk uitgebreid en de Pol 
was het clublokaal van menige Diepenheimse 
vereniging. In de jaren zestig werd het café gesloten 
en was de feestzaal voornamelijk in gebruik als 
pakhuis. Ruim veertig jaar stond de herberg leeg, 
maar in 2014 kreeg deze historische plek zijn oude 
functie als kloppend hart weer terug! 

De Maalderij
De geschiedenis van De Maalderij heeft alles te 
maken met het nabijgelegen café de Pol. De dochter 
van de uitbaters destijds kreeg namelijk verkering 
met een molenaarsknecht. Hij begon in 1917 in de 
schuur van de Pol een maalderij. Tot aan het begin 
van de 20e eeuw is deze maalderij in gebruik 
gebleven en hij bestaat nog steeds. In de Maalderij 
zelf heeft de Historische Vereniging Old Deep’n 
haar thuis. Tussen de Maalderij en De Pol aan het 
Ottenplein is er inmiddels een brug geslagen door 
middel van nieuwbouw, waarin de bibliotheek en de 
VVV zijn gevestigd. 

Het Ottenhuis
Het Ottenhuis is waarschijnlijk het oudste nog 
bestaande huis in Diepenheim. Omstreeks 1675 
werd het al bewoond en was het een zogenaamd 
‘lös hoes’, waar het boerengezin en het vee leefden 
in één ruimte. De naam dankt het aan koopman 
Otto Meijers die er rond 1800 woonde. Een ‘lös hoes’ 
is het heden ten dage nog steeds, maar nu te 
gebruiken voor exposities, presentaties en andere 
culturele activiteiten.

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.

Het Diepvrieshuis
In 1955 is er door de toenmalige eigenaren van De 
Maalderij een diepvrieshuis gebouwd ten behoeve 
van haar klanten. Wie geen eigen diepvries had, 
kon hier een kluis huren om etenswaren diep-
gevroren te bewaren. Het is één van de laatst nog 
functionerende diepvrieshuisjes in Nederland. 
Het Diepvrieshuis met een carrousel van diepvries-
kluisjes is gerestaureerd en wordt voor exposities 
en kunstuitingen gebruikt.

De Bleek
De Bleek is een historische plek in Diepenheim waar 
in vroeger tijden gewassen, gedroogd en gebleekt 
werd. Enkele jaren geleden is de Bleek gerestaureerd 
en in oude luister hersteld. De Bleek grenst aan het 

buitenpodium van Herberg de Pol en Werkplaats 
Diepenheim en vormt een prachtig decor. 

Charlotte Caeckaert op De Bleek met ‘Demarrage’ Monica Aerden installeert haar werk in het Diepvrieshuis

www.herbergdepol.nl


