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Vrijheid: een begrip dat ruim te 
interpreteren is. Volgens het About 
Freedom Festival en Tjerk Ridder 
zijn we er voorlopig nog niet over 
uitgepraat. 
Tekst Leila van Wetten Foto Michiel Landeweerd  

Vijf jaar geleden liftte Tjerk Ridder met een 
caravan door Europa. Trekhaak Gezocht! 
heette dit internationale reisproject. De 
vorderingen van zijn reis hingen af van 
hoe bereidwillig mensen waren hem te 
helpen. Nu is het tijd voor een nieuwe reis, 
A Slow Ride genaamd. Ditmaal gaat Ridder 
te paard. Vanaf Terschelling zal hij in drie 
maanden tijd door de Schengenlanden 
trekken. Ridder vertelt: ‘Onderweg zal ik 
zowel spontaan als gepland mensen ont-
moeten en met hen over vrijheid praten. Ik 
wil mij richten op het persoonlijke verhaal.’ 
Naast paard Elvi (waar je de komende 

dagen gerust een selfie mee mag maken) 
gaat ook teckel Dachs mee. Een camera-
man zal alles vastleggen. Voor het About 
Freedom Festival eindigt de route juist op 
Terschelling, dat in 1945 als laatste stukje 
Nederland werd bevrijd. Oorspronkelijk 
bedoeld als eenmalig evenement, waar-
bij zes korte documentaires over vrijheid 
werden getoond, is het project uitge-
groeid tot een jaarlang festival dat, in de 
woorden van de oprichters, ‘wereldwijde 
perspectieven over vrijheid uitwisselt.’ De 
organisatoren constateerden dat er nog 
genoeg te bespreken en te bevragen valt. 
‘In het kader van 70 jaar bevrijding namen 
we het mee op reis’, vertelt medeoprichter 
Lidwien Hupkens. Van over de hele wereld 
kwamen er steeds meer verhalen over 
vrijheid bij. Die werden, altijd in samen-
werking met lokale filmmakers, eveneens 
vastgelegd. ‘Overal ter wereld is vrijheid 
een thema, of er nou oorlog of vrede is’, 

constateert Hupkens. ‘Waar jij je vrijheid 
in ziet is volgens mij net zo willekeurig 
als van welke muziek je houdt,’ zegt food 
designer Ralph Geerts. Om een sfeer te 
creëren waarin mensen na het zien van 
de korte documentaires de dialoog met 
elkaar aan kunnen gaan, serveert hij kleine 
lekkernijen. ‘Die komen allemaal uit een 
van de vertoonde verhalen.’ Op Oerol 
staat About Freedom op de juiste plaats: 
daar waar kunstenaars de vrijheid hebben 
ongecensureerd hun werk te vertonen. 

About Freedom Festival – About Freedom
18 t/m 21 juni, doorlopend tussen 11:00 en 

17:00, met dagelijks om 11:00 een talkshow. 

Locatie G, Tiger West – West, entreebandje

Tjerk Ridder & het Belgisch trekpaard Elvi 
– A Slow Ride - Sporen van Vrijheid 
18 t/m 20 juni, doorlopend. Westerkeyn – 

Midden, entreebandje

Grootste wifi-netwerk 

>> Heb je vandaag aan boord van de  
veerboten een Oerolfoto aan je vrienden 
getwitterd? Of je status bijgewerkt op Face-
book? Steeds meer passagiers van Rederij 
Doeksen maken onderweg en in de termi-
nals gebruik van hun smartphone en tablet 
om hun vrienden te bereiken, te gamen of 
te werken. Dat is mogelijk omdat Rederij 
Doeksen de afgelopen jaren veel heeft geïn-
vesteerd in een gratis netwerk voor internet, 
zodat passagiers ook in de terminals en op 
de schepen online kunnen zijn. Niet zonder 
trots kunnen we zeggen dat wij qua opper-
vlak het grootste gratis wifi-netwerk van  
Nederland hebben! En zo maken we wacht- 
en reistijden opnieuw een stukje leuker. 
Foto: Marjet van Veelen

Toekomstmuziek

>> Hoe ziet Oerol er over vijf jaar uit? En 
hoe ligt Terschelling er over een decennium 
bij? In Blik op de toekomst wordt iedere 
dag aandacht besteed aan een ‘duurzaam’ 
onderwerp. Vandaag staat Atelier Oerol  
centraal, het lab voor jong theatertalent.

Visie op Mienskip

>> ‘Iepen Mienksip’, oftewel ‘open gemeen-
schap’, is het leidende thema van Culturele 
Hoofdstad Leeuwarden 2018. Vanmiddag 
om 13:00 uur zijn Oeds Westerhof, directeur 
van Leeuwarden 2018, en burgemeester van 
Terschelling Bert Wassink te gast bij TAAT 
om hun visie te geven op dit typische Friese 
begrip van gemeenschap.

Sorry!

>> In de dagkrant van gisteren is per 
ongeluk de Eilandpagina van de dag ervoor 
geplaatst. De juiste pagina stond wel de hele 
dag online, en het eilandportret komt mor-
gen alsnog in de krant. Excuses! En ook de 
Braderieën waren we glad vergeten – van-
daag is de laatste van de drie in Midsland.

Jacuzzi

In de jacuzzi met Afterpartees? Vanavond 
23:00 is je kans! SMS 06-30097143 en je 
hoort waar.

Dilemma op 3: Import of lokaal?
Dagelijks leggen we een festival-
gast een onmogelijke keuze voor. 
Vandaag bevragen we de barman 
met de grote glimlach, die als 
uitbater van De Fonteinbar op de 
Westerkeyn vast een mening heeft 
over de kwestie: import of lokaal?
Tekst: Machteld Vinkenborg Illustratie: DoemijNina

‘Als het om producten gaat die lokaal 
geproduceerd worden, dan kies ik voor 
lokaal. Want er wordt over het algemeen 
veel geïmporteerd terwijl het niet nodig 
is. Bijvoorbeeld al het fruit dat verkocht 
wordt hier op Oerol: dat zou je groten-
deels van Terschelling kunnen halen. 
Maar of dat echt gebeurt, dat durf ik 
niet te zeggen. Ik denk eigenlijk dat het 
maar gedeeltelijk zo is.’ De Fonteinbar is 

een bar, dus veel fruit vind je daar niet. 
Hoe zit het dan met de dranken? ‘Heb je 
weleens Nederlandse wijnen geproefd? Ik 
denk dat onze bodem zich niet echt leent 
voor kwaliteitsdruiven, als ik zo vrij mag 

zijn.’ Dat mag je. De bieren dan, kunnen 
we die (semi-)lokaal krijgen? ‘Op Texel 
hebben ze een bierbrouwerij, maar dan 
krijg je het probleem dat het een kleine 
brouwerij is, die de grote hoeveelheden 
die op een festival nodig zijn, simpelweg 
niet aankan. Dus dan is import wel op zijn 
plaats.’ Best veel import eigenlijk voor 
iemand die graag met lokale producten 
zou werken. De enige duidelijke illustratie 
van zijn voorkeur is de grote fles Snorreke 
(een speciaal voor Oerol geproduceerde 
festivaljutter) die op de bar staat te pron-
ken. ‘Hoe lokaal wil je het hebben?’ Nou: 
Oerlokaal. Tenminste... ‘Ik ben zelf ook im-
port hier op Terschelling, natuurlijk’, lacht 
de vlotte Amersfoortse Fonteinman nog. 
En dat hadden we dus wel moeten missen, 
als we lokaal waren gebleven.

Reizen voor de vrijheid

3

KLIM OVER DE MUUR
EN ONTDEK WAT JE KUNT

MET CULTUUR

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

Meer weten over DOEN?  www.doen.nl

 www.facebook.com/stichtingdoen

 @StichtingDOEN

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
   



donderdag 18 juni 2015 5

Muzikale schommelingen
Swhooosh. De wind blaast langs 
je gezicht terwijl je maag zich 
omdraait – een beetje maar, zo 
dat het nog net lekker is. Terwijl je 
door de lucht zweeft ruik je vaag 
de zoetige geur van rubbertegels, 
opgewarmd door dezelfde zon die 
nu op je gezicht schijnt. Whoooo, 
wat is schommelen toch fijn!  
Vooral als je viool mag zijn. 
Tekst Marije Sietsma Foto Nichon Glerum

Als je de Betonning oploopt kun je ze niet 
missen: aan de rechterkant van het terrein 
staat een enorme rij schommels opge-
steld. Geen gewone schommels, maar 
schommels waarmee bezoekers hun eigen 
muziekstuk bij elkaar spelen. Bedacht 
door operaregisseur Caecilia Thunnissen 
en scenograaf Jan Boiten. Elk exemplaar 
maakt een eigen geluid; zo ontstaat er 
bijvoorbeeld een koor van zingende vrou-
wen of een samenspel van verschillende 
instrumenten.
Ook veel gastcuratoren van de Betonning 
maken een compositie voor Wannaplay. Zo 

vulde Spinvis de schommels met woorden 
in plaats van instrumenten. Een mop bij-
voorbeeld, waarvan je meer zinnen hoorde 
naarmate je hoger en harder schommelde. 
Want zo gaat het met de geluiden in de 
schommel: hoog schommelen levert een 
ander geluid op dan zachtjes wiebelen.  
Als bezoeker heb je dus flink wat invloed 
op het uiteindelijke resultaat. 
‘Toen er drie dichters zouden komen, be-
sloten we last minute dat het leuk zou zijn 
om de schommels te laten dichten’, vertelt 
Tom Schippers. Hij is één van de conser-
vatoriumstudenten die tijdens het festival 
werkt aan nieuwe schommelcomposities. 
‘In nog geen drie uur hebben we een stuk 
gemaakt en in de schommels gestopt. Het 
ging in première voordat we het zelfs maar 
hadden kunnen terugluisteren. Maar dat is 
nou juist zo leuk aan Wannaplay. Je com-
poneert een stuk dat je meteen los moet 
laten. Je hebt namelijk maar beperkte 
invloed op het uiteindelijke resultaat.’

Wannaplay?
18 t/m 21 juni, doorlopend tussen 13:00 en 

21:00. Betonning – West, entreebandje

Ademhalen in de 
ochtendzon
Zo te ruiken komen onze tegenlig-
gers op het fietspad van een feest-
je vandaan. Wij zijn echter op weg 
naar een workshop van Sharon 
Fridman. De vogeltjes fluiten en 
het is al behoorlijk licht om kwart 
voor vijf ’s ochtends. 
Tekst Veerle Corstens Foto Anke Teunissen 

Handen vasthouden en in een kring staan 
met zestig andere ochtendmensen, het 
is even wennen. Toch voel ik al snel de 
handen van mijn buurvrouw en buurman 
wisselen in warmte en luister ik naar de 
vroege vogels in samenspraak met mijn 
buikademhaling. Net als iedere zichzelf 
respecterende stadsdertiger heb ik wel 
eens een cursus mindfulness gevolgd: dit 
verschilt er niet veel van. Maar Three ap-
pointments with the sun is niet alleen een 
driedaagse workshop van Sharon Fridman; 
het ook een voorbereiding op de grote 
productie die hij volgend jaar op Oerol 
wil maken. Vandaag onderzoekt hij met 

publiek dat tegelijkertijd speler is, hoe dat 
in zijn werk zou kunnen gaan. 
We mogen op het speelveld, Nollekes 
Theater, een eigen plek kiezen. Dat doen 
we een voor een, en met zestig man duurt 
dat dus wel even. Terwijl de zon streperig 
boven het landschap verschijnt, hoor ik 
alle deelnemers door het gras banjeren, 
met het geluid van ontwakende ganzen en 
kwetterende vogels op de achtergrond. 
Want we doen alles in stilte. Nou ja, stilte: 
deze groep zou wel een mega-pak hoest-
pastilles kunnen gebruiken.
Fridman vindt het interessant om te kijken 
hoe mensen bewegen en welke plek ze 
uitkiezen, hij wil dat gebruiken in zijn vol-
gende show. Ik plak met een sterk staaltje 
psychologie-van-de-koude-grond acuut 
etiketjes op alle keuzes die mensen maken. 
De blonde man in het groene trainings-
jackie gaat direct in het midden van het 
veld staan: hij zal wel veel aandacht nodig 
hebben. De blauwe regenjas zoekt juist 
een plekje aan de rand: bescheiden typje 
dus. Dan pas merk ik mijn eigen positie op: 

vanuit een hoekje rechts heb ik me naar de 
rand links verplaatst. Dat observeren neem 
ik wel heel letterlijk. 
Nu mogen we geluid maken. Eerst geeft 
iedereen een zacht kreuntje bij het uitade-
men, dan komt al snel de eerste oerkreet. 
Het concert van stemmen zwelt aan en 
klinkt soms heel klein en lieflijk, dan weer 
lachwekkend idioot. Na twintig minuten 
durft ook de vrouw met het bloemenjurkje 
naast me een gekke schreeuw uit te slaan. 
En ineens is het helemaal stil en luisteren 
we allemaal naar een mevrouw die een 
paar noten zingt, plus de vogels die on- 

verstoorbaar doorkwetteren. 
Fridman heeft staan absorberen: ‘We  
gaan nu geen beslissingen maken, het  
is puur een ervaring en observatie. 
Pas over een halfjaar weet ik wat ik ga 
gebruiken voor de nieuwe voorstelling.  
Het is zowel voor mij als voor het publiek 
een oefening.’

Residentie: Compañia Sharon Fridman – 
Three appointments with the sun 
18 en 19 juni, 5:00. Locatie Nollekes 

Theater – West (volg Locatie 10, Nollekes 

Noord), entreebandje

Romantisch verlangen naar de 
zee versus de rauwe werkelijk-
heid daarvan: Margje Wittermans 
vertelt in het aandoenlijk gede-
tailleerde en veilige decor van het 
West-End Theater over de harde 
buitenwereld die een paar meter 
verderop in de haven begint. 
Tekst Pieter-Bas van Wiechen Foto Pieter Crucq

‘Ik ben een beetje opgegroeid op de 
eilanden. Als kind zag ik de mannen 
die van de boot kwamen met die 
wilde haren, dat wilde ik ook’, vertelt 
Wittermans enthousiast. ‘Later, toen ik 
als vakantiekracht achter de bar stond 
op Vlieland, kreeg ik van die zeebonken 
de wildste verhalen te horen. Over 
mannen die overboord sloegen, en de 
ruige omgangsvormen op zee. Later las ik 
Slauerhoff en ook daar had ik meer met de 
mannen die eropuit trokken dan met de 
vrouwen de thuisbleven.’ 
Wittermans’ fascinatie bleef en groeide 

zelfs met de jaren. ‘Uiteindelijk wilde ik 
er een documentaire over maken. Ik ben 
langs geweest bij een van de mannen die 
ik uit de kroeg kende. Maar toen ik hem 
eenmaal met de camera volgde, vertelde 
hij niets meer. En wat ik ook probeerde, 
ik kwam niet aan boord. Het werd me 
duidelijk: het is een mannenwereld, waar 
vrouwen niet thuishoren. Of zoals ze zelf 
zeiden: “De enige vrouw bij ons aan boord 
hangt aan de muur”.’
De voorstelling nu is een preview, waar-
voor Wittermans voor het eerst ook zelf 
schreef. ‘Het beviel me wel, al vind ik het 
heftig om mijn eigen teksten te spelen. 
Maar gelukkig helpt mijn vader me. Ik 
hoop volgend jaar een echt schip droog 
te laten vallen en daarop te spelen. Want 
laten we wel wezen: eigenlijk hoort dit 
verhaal daar.’ 

Margje Wittermans – VluchtGoud deel 1
18 t/m 21 juni, 13:00, 15:00 en 17:00. 

Locatie 4, West-End Theater – West,  

€11. 

5

Hunkering naar 
een mannenwereld

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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14.30 André Manuel ’t Geval Apart

16.00 Zazi
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´ 
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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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  Julie Scott m

.b.v. Roeland Drost  •
  Smutfish  •  z
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      •
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-6  André Manuel ’t G

eval Apart  •
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 -

14.30 André Manuel ’t Geval Apart16.00 Dokter  Watjes
22.00 The Bonnevilles

13.00 Halfway Station

22.00 Giant Tiger Hooch

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

www.vijfpoort.nl
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Zeelen
zeelenfiets.nlJe komt er met een fiets van Zeelen

zeelenfiets.nlJe komt er met een fiets van Zeelen
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Vriendschap moet natuurlijk van 
twee kanten komen, en Oerol laat 
zijn waardering voor zijn vrienden 
maar wat graag blijken. Daarom 
worden zij dit jaar getrakteerd 
op levensgevaarlijke sporten en 
doodenge nachtwandelingen. 
Tekst Leonie Hosselet Foto Pieter Crucq 

‘Achteruit mensen, geef de werpers de 
ruimte om een ferme zwaai naar achteren 
te maken! Voorzichting, anders krijgen 
we ongelukken.’ Op de Westerkeyn staat 
een groep Oerolvrienden geconcentreerd 
rondom een zandbak met een paal in 
het midden. ‘Realiseert u zich wel: het 
is levensgevaarlijk. Niet alleen omdat u 
iemand kan raken, maar ook omdat het 
verslavend is.’ 
Pieter Post en Harrie Verkerk laten 
Oerolvrienden kennismaken met een 
miskende, maar o zo gelaagde sport: 
hoefijzerwerpen. Als leden van de 
Bond van Hoefijzerwerpers zijn zij 
de aangewezen personen om deze 
masterclass te geven. Vol overgave geven 
ze instructies, terwijl het publiek zijn best 
doet om de gooitechnieken meester te 
worden: ‘Gooi míndful, word één met 
je hoefijzer! Maar niet teveel, want je 
moet wel op tijd loslaten.’ Het publiek 
moet het nog in de vingers krijgen, maar 
toch slaagt er iemand in een ‘ringer’ te 
gooien: het hoefijzer zit om de paal. 
Overwinningskreten gonzen door de 
arena.
Als de vrienden heelhuids uit hun 
sportactiviteit komen, dan is het hoog tijd 
voor wat cultureel vermaak. Dat kan bij 

Rara Woulib, een Frans gezelschap van 
achttien acteurs en zeven technici onder 
leiding van Julien Marchaisseau.
Ze presenteren hun voorstelling volgend 

jaar op Terschelling, maar fietsen nu 
alvast over het eiland om locaties uit te 
testen. Vanavond en morgenavond neemt 
Rara Woulib Oerolvrienden mee in hun 
zoektocht. Ze maken met drie dames een 
onheilspellende nachtwandeling langs ver-
schillende geluidsinstallaties en beelden 
van de toekomstige voorstelling. Marchais-
seau laat graag mensen verdwalen, en is 
gefascineerd door het nachtelijke natuur-
landschap: ‘Het is een moment waarop de 
mensen anders zijn. Kwetsbaarder. Niet 
zeker van zichzelf, en daardoor ontvanke-
lijker voor dingen. Ik wilde iets doen met 
de angst van kinderen, de angst om je 
nergens aan vast te kunnen klampen.’
Rara Woulib werkt veel met Afrikaanse 
sacrale muziek, om mensen in een andere 
staat van zijn te brengen. Bij de vorige 

voorstelling was dat voodoomuziek uit 
Haïti, nu gebruikt Marchaisseau vooral 
Nigeriaanse en Ethiopische muziek. Die 
laat hij zingen door Westerse acteurs, 
omdat de confrontatie met liederen van 
elders hem interesseert. Marchaisseau: ‘Ik 
ben op zoek naar de overeenkomst tussen 
het lied en de context.’
De masterclass hoefijzerwerpen en 
het kijkje achter de schermen bij Rara 
Woulib zijn maar twee voorbeelden 
van de voorkeursbehandeling die de 
Oerolvrienden tijdens het festival 
genieten. Want ook al is een individuele 
donatie een zandkorrel op de totale 
festivalbegroting, toch vormen al die 
bijdragen samen een substantieel en 
vooral solide onderdeel van de financiering 
van Oerol. De vriendschapsband houdt 
ook niet op bij het festival: in de digitale 
Vriendennieuwsbrief, die het hele jaar 
wordt rondgestuurd, staan regelmatig 
aanbiedingen van theatergroepen die op 
Oerol hebben gestaan. En is het alweer 
bijna tijd voor de nieuwe Oeroleditie, 
dan krijg je als vriend het festivalboekje 
thuisgestuurd en mag je als eerste online 
kaarten bestellen. Want kijk maar uit, ook 
Oerol kan gevaarlijk verslavend zijn.

Vrienden kunnen tot het einde van dit 

festival nog een exclusief kijkje achter de 

schermen van het festival krijgen, wandelen 

met Staatsbosbeheer, het wad op met 

de Waddenvereniging en hoelahoepen met 

uitzicht over het wad. Ook ondernemers 

op het eiland doen mee met aanbiedingen 

(zie pagina 15). Ook Vriend worden? Dat kan 

al vanaf €20. Meld je aan bij de balie op de 

Westerkeyn.

Speelkwartier
Het hoefijzerwerpen (zie onder) is op zijn plaats op de Westerkeyn: het festivalhart biedt sport en spel voor alle leeftijden. Zoals het Oerol-
memory (links) en het groene damspel (rechts boven) van Studio Mady By en de veelkleurige Aquaduck van Swoolish Garage (midden).  
De Valse Wimpers (onder) luisteren intussen de fietsenstalling op. Foto’s Pieter Crucq, Nichon Glerum, Anke Teunissen

‘Gooi mindful, word één met je hoefijzer!’ 

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 

NK Hoefijzerwerpen

De masterclass smaakte Pieter  
Post naar meer. Daarom organiseert 
hij komende vrijdag op de Wester-
keyn de officiële Nederlandse 
kampioenschappen hoefijzerwerpen. 
Tussen 12:00 en 15:00 sluit hij zijn 
installatie Catacloppe en wordt direct 
voor het hoofdpodium de competitie 
ingezet. Iedereen kan inlopen en 
meedoen!



WEST 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00

MIDDEN

OOST

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
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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.

>> Gery Mendes 18:00 – 18:45  
Café de Zomer, West
>> Harry Glotzbach, Roel C. Verburg, 
Berit Companjen en Tim Hartog  
21:00 – 23:00 De Stoep, Midden
>> Afterpartees 21:15 – 22:15 Stayokay, 
West
>> Gospel Sessions 23:00 – 00:00  
De Richel, West
>> Bourbon Avenue 23:00 – 2:00 
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: Voetbal 
met veters bij Iedersplak (West)
>> 13:30 Aardappelen Schillen Met  
Niccolo Machiavelli door Willemijn 
Haasken

Met voorstellingsticket:
>> 18:15 Shoot The Messenger 
>> 20:00 Feed Me Teach Me – Hella 
Godee over De Ecologische mens 

Oerolreporters

Kevin Brouwer is in het dagelijks leven 
theatermaker en acteur. Irolt Luinenburg 
is eigenaar van IROLT. Een acteur en een 
journalist, maar voor nu Oerol-reporters! 
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. 
>>  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.

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.

>> STEREO Akt speelt vandaag niet
>> Startpunt voor de workshop van 
Sharon Fridman is locatie 10 bij 
Nollekes Noord
>> 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
>> Roma B. speelt zondag 21 juni niet
>> Johannes Bellinkx bij Feikes Huis 
staat 2x op de fietskaart; locatie 

Seinpaalduin is juist
>> Speelduur van Roma B. / Marike 
Splint – deel 2 is 45 minuten
>> Het The School of Life programma 
van vrijdag 19 is op zaterdag 20 
en vice versa. Staat verkeerd in 
programmaboek
>> Claudio Stellato, TAAT en Hanneke 
de Jong & Jonas de Witte zijn niet 
rolstoeltoegankelijk
>> Waterlanders en Pé Okx zijn wel 
rolstoeltoegankelijk

Aanvullingen

>> De verzamellocatie van de Atelier-
Route is bij het Paviljoen op de 
Westerkeyn
>> Speelduur Literair Productiehuis 
Wintertuin en Strijbos & Van Rijswijk 
is variabel, max 120 minuten
>> Lieke Benders: max. 20 min. 
wachttijd
>> Johannes Bellinkx bij Feikes Huis is 
LNP
>> Roma B. is in twee delen. Aanvang 
deel 2: 16:30, 18:15 en 20:00

Straat
 West 
>>  Pop up Pizza: 13:00 + 15:00 + 17:00
>>  Wietske Vogels en Milan Seegers:  

13:15 + 15:00
>>  Kiddy ride police patrol: 13:30 + 14:45  

+ 16:15 + 17:30
>>  Sonic Twins: 13:45 + 16:00
>>  Bar in a Box: 13:45 + 15:15 + 16:45
>>  CWBoost: 14:15 + 15:45 + 17:15
>>  Cie 1 Watt: 14:45 + 16:15
>>  Stage Code: verzamelpunt tegenover 

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

 
 Midsland 
>>   Overdag geen programma i.v.m. braderie
>>  Harry Glotzbach & Roel C Verburg: 17:30

 Westerkeyn 
>>  Willemijnontwerp.nl: 13:30 + 18:30
>>  Duo Laos: 13:30 + 16:30
>>  La Lettrice vis-à-vis: 14:00 tot 17:30
>>  Cocoloco: 16:30 + 19:30 + 21:30
>>  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: Johannes Bellinkx, 
Marike Splint en Sweigman&

 Blik op de toekomst 
Thema: Atelier Oerol
Gasten: Marelie van Rongen en Simone 
Hogendijk

 Oerolcollege 
Gasten: De Jonge Republiek/Tryater (Silvia 
Andringa ) en Mark Mieras. We gaan in 
gesprek over hoe vrij we zijn en over de 
impact en invloed van de geschiedenis.

 Verdieping in KHOR ll (TAAT) 
KHOR is op zoek naar de betekenis van 
‘Mienskip’. Met Oeds Westerhof (Culturele 
Hoofdstad) en burgemeester Bert Wassink. 

EN

Legenda

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.

 About Freedom-talkshow 
Bij Expeditie project About Freedom (G) 
vindt er dagelijks om 11:00 een talkshow 
plaats. Vandaag te gast: Hessel van der 
Kooij en Joop Mulder. Met live muziek  
van Tjerk Ridder.

De Passage: Hoorn van het wad 

➀

➀ ➁ ➂

➁

➁

➁

➀

➀

➀

➀ ➁ ➂

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: Typhoon

Mainstage ➀ Abavuki   ➁ Rico & A.R.T & friends      

Serre ➀ Playlist gastcurator Typhoon  ➁ Gery Mendes solo (bij mooi weer op het strand) 

DJ Container DJ Pauluz 

Ronde podium 

Vier tellen vooraf Gastcurator Typhoon en Tess

Wannaplay première Mark Thur

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

Mainstage ➀ Half Way Station   ➁ Tourist LeMC    ➂ Wende    

DJ Radio Barkas  

Paviljoen ➀ Ochtendtalkshow    ➁ Blik op de toekomst     ➂ Oerolcollege

The School of Life 

Doorlopende acts

Straat
West  West

Midsland  Midden

Verdieping
Nagesprekken ➀ De Jonge Republiek / Tryater – Holes    ➁ Het Nationale Toneel / NTjong - Summer of ’96  

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 Gery Mendes, muziek, soulvolle, rauwe hiphop, café de Zomer, West

19:30-19:55 Avro Opium op Oerol, te gast is André van Duin, Stayokay, West-Terschelling

21:15 The Afterpartees, powerpunkpop, Stayokay, West-Terschelling

22:00 Black Marble Selection, Braskoer, West-Terschelling

22:30 The Gospel Sessions, de Richel, Halfweg, West-Terschelling

MIDDEN

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

13:00 Tuesday@8, café de Stormvogel, Baaiduinen

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

15:00 Mees en de grote jongens, buitenpodium Onder de Pannen, Midsland

16:00 The Busquitos, buitenpodium Onder de Pannen, Midsland

18:00 Prettig geregeld, moderne popmuziek, buitenpodium Oosterburen, Midsland

18:00 The given horse, buitenpodium Onder de Pannen, Midsland

20:00 Brasta, jazz/blues, buitenpodium Oosterburen, Midsland

20:00 Zazi, buitenpodium Onder de Pannen, Midsland

21:00-22:30 Stand-up comedycafé: R. Verburg, H. Glotzbach, B. Companjen&T. Hartog, de Stoep, Midsland

22:00 Sexy MF's, sensationele formatie een tribute aan Prince, de Dammesaan, Midsland

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

22:30 Ernst Langhout, Johan Keus, Sytse Hayma, binnenpodium Onder de Pannen, Midsland

23:00 Bourbon Avenue, 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

13:30-16:30 Ernst Langhout en Johan Keus: Irish Music, Dylan yn it Frysk, Koegelwieck, Hoorn

15:00-17:00 Tuesday@8, van ballads via blues, jazz en soul tot swing, Zonneweelde , Hoorn

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

18:30 Cserebogar, het Groninger Zigeuner Orkest, Strandhotel Formerum aan Zee

21:30 The Busquito's, instrumentale en vocale met diepe Louis Armstrong-rasp, camping Mast, Formerum

22:30 Hessel & Tess, zijn al jaren een begrip op Terschelling en daar buiten, Groene Weide, Hoorn

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

EILANDPORTRET - EILANDERS EN HUN OEROL

UITGELICHT

UITGELICHT

ONTDEK

TEKST + FOTO: MARLOES FOPMA

Kieviten en scholeksters dansen door de lucht. Een groepje 
mensen wandelt op het polderpad langs de weilanden. 
Een zwart paard loopt mee. Jaeike Stienstra coacht mensen 
met hulp van paarden. Volg jij het dier of hij jou? 
Wie heeft de leiding?

Ervaar de kracht 
van de kudde
Jaeike Stienstra

“Sta allemaal stil, verroer je niet”, 

zegt Jaeike op heldere toon. 

Paard Evert, helemaal los, stapt 

voor de groep en houdt als reac-

tie ook meteen halt. “Nu tegelijk 

omdraaien en lopen. Twijfel niet, 

wij nemen de leiding over.” 

De groep zet zich in beweging en 

ja hoor, Evert komt achter ze aan. 

De rollen zijn omgedraaid. “Wan-

delcoaching gaat over leiding 

nemen en volgen. Hoe duidelijk 

ben je?”, vertelt Jaeike. “Tijdens de 

wandeling onderzoeken we dat.” 

Elke dag houdt ze ook in groep-

jes een doorloop mini-familie-

opstelling op een landje vlakbij 

De Kooi.

“De wei met de paarden is het 

speelveld. In gedachten visu-

aliseer je een vraag en daarna 

zoek je een plek die voor dat 

moment erbij hoort. Daar ga je 

liggen,zitten of staan, net wat 

goed voelt en dan bekijken we 

hoe de paarden daarop reageren.” 

Jaeike maakt vervolgens een foto 

van deze ervaring in stilte die je 

terug kan vinden op haar website. 

“Het is echt een experiment. Ik 

ben heel benieuwd wat er al-

lemaal uit gaat komen.”

Jaeike geeft de deelnemers zo 

een beginbeeld, een teaser van 

de bijzondere coachings die zij 

geeft. “De eigen ervaring neem je 

na de opstelling mee. Als mensen 

verder op onderzoek willen dan 

kan dat na het festival.”

“Paarden zijn  
meesters in   
het lezen van 
lichaamstaal.”

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.

Mini-familieopstelling met paard: 
t/m zaterdag elke dag van 11.00-
14.00 uur doorlopend, polderpad 
naast De Kooi. Wandelcoaching: 
vrijdag 19 juni 9.00-10.15 uur. 
Reserveren via 06-14442581

The Busquito’s
The Busquito’s spelen jazzy in-

strumentale en vocale met diepe 

Louis Armstrong-rasp gezongen 

muziek, als de sfeer het toelaat 

mengen zij zich, draadloos in het 

publiek en brengen een muzikale 

serenade, laten het publiek een 

limbo- of stoelen- of line-dans 

doen of spelen een meezinger 

van hun aanstekelijk jazzy reper-

toire. Camping Mast - 21:30 uur.

Zazi
Een lust voor oor én oog. Dat is 

Zazí, het muzikale drietal dat be-

staat uit Sabien Bosselaar, Dafne 

Holtland en Margriet Planting. 

‘Eigenzinnige pop-folk, met een 

vleugje chanson en soms een 

jazzy randje’. Optreden in Onder 

de Pannen op donderdag 18 juni 

- 20.00 uur en zaterdag 20 juni - 

20:00 uur.

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

BRAND
TRY-OUT 
4  S M A A K VO L L E  BR A N D  B I E R E N 
E N  K A A S  VO O R  € 6 , 5 0
Nu verkrijgbaar op:
de Westerkeyn en in Café 2018 op het Groene Strand

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

HOOR 
HANNAH

EXPEDITIE DOOR JUDITH HOFLAND
WEST TERSCHELLING

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

www.iedersplak.nl - Sportlaan 9 8881 EP West-Terschelling - 
(tegenover Voetbalveld West - Voorstellingen Moeremans&Sons/NNT) 

YOGA
Vinyasa Flow Yoga 
(do. 18 juni, wo. 24 juni 
en do. 25 juni, 10:30) 
Dru Yoga (elke vrijdag, 
10:30), 
Yoga Dance (vr. 19 
juni, 20:00 & zo. 21 juni 
15:00) 
Sivananda Yoga (elke 
zondag 10:30).

HUISKAMERCAFe
Hapjes & drankjes (lekker & gezond!) 

Diverse koffie’s & thee of chai latte Verse smoothie & meer bio sapjes Goed zoet & knapperige groentechips...
Bij guur weer is er een open haard :-) 

We zijn de hele dag open van 09:00 - 18:00.

SPORT
LESSE

N

RPM (spinning), Bodypump, 

Bodyshake, Bodybalance, 

Bootcamp, Boksen, Zumba, 

Meditatie en Hardlopen. 

Even op Terschelling en blijven 

sporten? Actuele lesrooster: 

www.iedersplak.nl/rooster 

 

en meer...
Arrangementen... 
Massages... 
Sauna... 
(Kook)Workshops... 

Kom langs en ontdek ons ook!

        ;-) 

Heb jij ons al ontdekt?!

Ook op Oerol draadloos internet,
gegarandeerd goed.

Event Wifi  is een product van:
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Die hard vrijwilliger m/v 
Doet uitermate goed zijn best om zich 
nonchalant, onderscheidend én warm 
te kleden. Moppert over het medewerk-
ersshirt, maar is er stiekem maar wat 
trots op. Schept graag op over het aantal 
voorstellingen dat hij gezien heeft. Vooral 
als hij in dezelfde zin kan laten vallen hoe 
kort hij heeft geslapen. Heeft de posters 
van alle voorgaande jaren bewaard (en 
opgehangen). 

Hartsvriendinnen op de fiets
Ze zijn de dertig ruimschoots gepasseerd 
en doen op Oerol een paar dagen ‘lek-
ker gek’. Ze proosten luid lachend met 
elk glas wijn dat ze drinken en hebben 
speciaal voor Oerol hun fleurigste kleren 
uit de kast getrokken. Deze combineren 
ze bij voorkeur met cowboy- of regenlaar-
zen. Zie je een fietsstuur dat rijkelijk is 
versierd? Dan zijn de dames niet ver weg. 

Culturele fijnproever m/v
Laat graag merken hoe cultureel onder-
legd hij is. Doet aan excessief name- 
droppen, zodat iedereen in de rij weet dat 
hij de regisseur ooit sprak. Vindt toegan-
kelijke stukken stiekem heerlijk, maar 
fleurt pas echt op bij het nagesprek van 
een experimentele productie. Fijnproef-
stelletjes worden vaak gespot in sportieve 
windstoppers van hetzelfde merk. 

Kroegtijger m/v
Begint al voordat de boot de haven van 
Harlingen verlaat met het eerste biertje. 
Proost! Drinkt nooit juttersbitter, behalve 
tijdens Oerol. Proost! Gaat elk jaar naar 
dezelfde camping en hoopt dat zij/hij daar 
ook weer is. Of juist niet. Proost! Shit, 
weer de voorstelling niet gehaald. Biertje 
dan maar? Goh, was jij er vorig jaar ook? 
Proost! Nog een rondje! Dansen? Nog 
eentje dan? Proost! Jouw tent of de 
mijne? 

Hokjesdenken
Als we dan toch bezig zijn met hokjesden-
ken: ook het programma laat zich prima 
indelen op emotie. Ontwaakte je vanoch-
tend vol van experimenteerdrift, of ben je 
meer in de stemming voor een poëtische 
dwaaltocht?

Ontdek het kind in jezelf
Ideaal voor iedereen die terugverlangt naar 
lang vervlogen tijden. Toen je je nooit er-
gens druk over hoefde te maken. Behalve 
over schommelen, blokkentorens bouwen 
en spelen in de zandbak. Suggesties:
>> Schommel een muziekstuk bij elkaar bij 
Wannaplay? op de Betonning.
>> Laat je ouderwets betoveren door cir-
cuskunsten bij Fidelis Fortibus van Circus 
Ronaldo.
>> Besef weer hoe je je voelde in groep 
acht bij The Summer of ’96 van het Natio-
nale Toneel / NTjong.
>> Met elke druk op de knop komt er een 
ander geluid uit de Public Jukebox (Expe-
ditie-locatie R). Net als bij je eerste Fisher 
Price-speeltje. 
>> Speel spelletjes (het spiraal! memory!) 
op Westerkeyn (zie ook p.7).

Poëtisch dwalen
Voor als je gek bent op wandelen, maar 
vindt dat je je kostbare Oeroltijd wel moet 
besteden aan nieuwe ervaringen. Of als je 
wilt dat de persoon naast je eindelijk zijn 
mond een uurtje houdt. Suggesties:
>> Wandel je eigen versie van het muzikale 
dwaalverhaal En Hier Is Lijf bij elkaar bij  
Literair Productiehuis Wintertuin en Strij-
bos & Van Rijswijk.
>> Loop door het magisch kijkspel van Pro-
ject Solaris van Hanneke de Jong & Jonas 
de Witte.
>> Oefen je oog voor detail bij het dorps-
verhaal Hoor Hannah van 5D en Judith 
Hofland (Expeditie-locatie E).

Zingendansenklappen
Even niet nadenken, maar genieten van 
enthousiaste muziek. Een mooie manier 
om de alcoholdampen met wat extra vaart 
uit je lijf te zweten. En om nieuwe ont-
dekkingen te doen, zodat je voortaan elke 
keer dat je die nummers hoort, terug kunt 
denken aan die heerlijke dagen op Oerol. 
Suggesties:
>> Op de zeer energieke, dansbare en 
vrolijke muziek van Abavuki is stil blijven 
staan onmogelijk. (de Betonning, vandaag 
14:00).
>> Nodig jezelf uit op de beste Afterpar-
tee(s) van het jaar. (Westerkeyn, vrijdag 
20:30).
>> Kleurrijk knallen met de hiphop, elektro 
en performancekunst van Cookachoo 
(Westerkeyn, zaterdag 22:30).
>> Als Convoi Exceptional begint te spelen 
is er eindelijk ruimte bij de zitzakken.  
Wedden dat iedereen overeind komt?  
(de Betonning, zondag 16:00).

Overgeleverd aan  
de elementen
Voor iedereen die het niet erg vindt om te 
lijden voor de kunst. Of die gewoon graag 
de waterdichtheid van zijn/haar regenjas 
uittest, of hoeveel lagen kleding er maxi-
maal onder passen. Suggesties:
>> De locatie is reusachtig mooi, maar 
oooo, wat is het koud op de tribune van 
Reuzen van Theater Artemis / Ro Theater. 
Héél warm aankleden dus. 
>> Train je bewegingskunsten terwijl je 
door het mulle zand ploegt bij Three 
appointments with the sun van Compañia 
Sharon Fridman (zie p.7). O ja, je moet ook 
nog eens heel vroeg opstaan: je afspraak 
met de zon begint al om 5:00 uur!
>> Wandel door het water en waai weg  
bij Zeven streken van Marc van Vliet  
(Expeditie-locatie A).
>> Alle voorstellingen op buitenlocaties als 
het pijpenstelen regent. Maar wat voel je 
je een bikkel als je het toch volhoudt.

Experimenteerdrift
Een eiland als kraamkamer voor het nieu-
we. Hier worden nieuwe inzichten, nieuwe 
theaterstukken en nieuwe landschappen 
geboren. Dé plek voor zij die zich maker 
droomden, maar het nooit werden. Dit is je 
kans om mee te doen in het proces. En het 
zelfs een beetje te sturen. Suggesties:
>> Bekijk de wereld vanuit een nieuw  
perspectief in Proeftoren Camera Batavia 
van Arjen Boerstra (Expeditie-locatie C).
>> Zoek met TAAT mee naar nieuwe 
vormen, ideeën en impulsen bij KHOR II 
(Expeditie-locatie D).
>> Word onderdeel van TEMPOPIA, de  
ideale gemeenschap van Moeremans& 
S ons / Noord Nederlands Toneel.

Lekker toegankelijk
Het klinkt bijna negatief: lekker toeganke-
lijk. Maar soms heb je gewoon behoefte 
aan een voorstelling die je in één keer 
begrijpt. Een voorstelling waarbij je niet 
geconfronteerd wordt met ingewikkelde 
(gedachten)experimenten of lastige vra-
gen, maar ‘gewoon’ iets prachtigs te zien 
krijgt. Suggesties:
>> Het muzikaal verhaal Lutine van Orka-
ter, over een schip dat verging in de herfst 
van 1799.
>> Reis mee naar Suriname met de spelers 
van Paramaribo – Texel van Jette  
Derlagen / Rudolphi Producties.
>> Dompel je onder in het verhaal van de 
gravende Stanley in Holes van De Jonge 
Republiek / Tryater. 
>> Laat je meevoeren door de woorden-
stroom van BOG. in hun poging het leven 
te herstructureren.
>> Laat je verwonderen door het straat- 
theater in Midsland en West.

Kijk voor meer Humans op Oerol in het album 

op onze Facebook-pagina!

Met elke druk op de knop komt 
er een ander geluid uit de Public 
Jukebox. Net als bij je eerste 
Fisher Price-speeltje.

Op Oerol lopen natuurlijk alleen maar bijzondere mensen rond. Mensen 
die zich niet in hokjes laten plaatsen, zelfs niet als die hokjes speciaal 
voor ze bedacht zijn. Maar toch... een paar typetjes zijn onvermijdelijk. 
Tekst Marije Sietsma Illustraties DoemijNina Foto’s Anke Teunissen, Nichon Glerum en Geert Snoeijer

Beknopte Oerol-gids 
voor cultuurspotters

‘Op Oerol ben ik gelukkig.’

‘Liefde is vaak kort van duur.’

‘Oerol is verslavend.’

‘Ik heb gister zó hard gelachen.’

‘Daar kan je echt niet meer mee aankomen, anno 2015.’

‘Meer absorberen, minder besluiten.’

‘In Holes werd Leeuwardens gesproken, prachtig.’

‘Ik zoek de ingang naar het rizomatische.’

‘Nu lekker verder swingen in Midsland.’

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

 ENTHOUSIAST 
> Eindelijk Oerol, SCAGE. Alleen 
maar mooi weer... Super leuk!

> He Poppelijntje! Als je dit leest 
zit je waarschijnlijk bij onze 
favoriete ochtend talkshow. Hou 
super veel van je! Je bent de 
liefste en de lekkerste!!!

> Saskia uit Harderwijk. Dit lees 
jij geheid! Jij stralende zon van 
Oerol. We zijn verbrand. Morgen 
weer. Waar is Koos?

> La genta está muy loca!   
Viva Oerol!!!

 VRAAGJE 
> Kan iemand ons vertellen 
waarom alle vrouwen van boven 
de 50 hun haar massaal afknip-
pen en voor een gekleurde bril 
kiezen? Dan weten wij wat ons 
te wachten staat over 30 jaar!

> Irene, hoe staat je zadel 
vandaag? X Plein 44

> He, TU Delft, Expeditie Q, 
hebben we dinsdag met z’n allen 
de watersnip gered? 

LIEFDE 
> Liefste Lief ik hou gigantus 
spectaculerus van jou! Ber-
na-dette Kolkman jij bent de 
Vrouw van mijn leven. Door 
regen en wind in zon of storm 
trouw ik met jou op 28 augustus. 
Auke Begemann

> Lieve Joris, vandaag zijn we 13 
jaar samen. Dikke kus! Dennis

> Oerol, waar je collega eindelijk 
het achterste van haar tong laat 
zien. Wel een beetje weinig slaap.

 GEFELICITEERD 
> Een Oerol-baby is op dinsdag 
16 juni geboren! Luca Smoor is 
zijn naam en voortaan vieren we 
zijn verjaardag op Terschelling.

> Lieve Marike. Gister kwamen 
we er niet door. Alsnog van harte 
gefeliciteerd namens je vriendjes 
van Roma B. #feestje #zinin 
#kusjes

> Lieve Muis, ben je weer jarig 
op Oerol! Gelukkig zien we 
elkaar net lang genoeg voor een 
paar juttertjes.. Liefs Z

> Hiep hiep voor jarige Marco 
Nijmegen! Speciaal voor jou een 
tarwetaart met gluten en lactose 
en echte geraffineerde suiker! 
Dikke verjaardagszoen van de 
bonnefooiers!

 BOTSINGEN 
> Op de hoofdweg ter hoogte 
van de Stayokay zijn dinsdag-
avond twee mensen verwond 
geraakt door een fietsbotsing. 
Kunnen de mensen die zijn 
doorgereden zich melden? Dank! 
0683122810

> Wat een schrik en een 
nasleep: willen de 2 dames die 
gisteren 16 juni in botsing 
kwamen met mij  bij locatie 25 
contact opnemen via mijn 
mailadres jcbs@home.nl

> Whoeiiiii... Ik sluit me aan 
Wim. #FFS Groet-je Gerdien

 AANKOMST 
> Lieve Suus! Vanaf een vrolijk 
Oerol wil iedereen jouw 
prachtige zoon van harte 
welkom wensen en hopelijk ooit 
op Oerol ontmoeten! XB

> Hey Van Lennepies, lekker  
in vorm! Kusje kusje, Cato

 VERTREK 
> Wout morgen ga jij weer naar 
huis. Wat lief dat jij voor mij wilt 
sterven. Onder ons xxx

> 1 dag weg, eiland: Ik mis je :-( 
cu again next year

> Lieverd ik mis je nu al. Volgend 
jaar the full Monty! Hou van jou 
xxx dyntes.

> Piet en Rita, dit was jullie 
eerste Oerol! Hoe is het beval-
len? x Trijntje

> Lieve Wilma, de meskes zijn 
inmiddels vertrokken, nog ff 
nagenieten met Gerrit, misschien 
wel met ‘mooi weer op straat’ 
VLEK XXX toedeledokussssss

> Liefste Wilma, ik moest naar 
de wal en zo mis ik je verjaardag 
op Oerol. Druk je zelf op 16 en 
doe je het Slowaakse dansje? X, 
Peter

 KLACHTEN 
> Wil die jongedame onze 
poster van Tim Knol terug komen 
hangen

> Wij missen Meindert Talma. 
Volgend jaar weer? Groetjes van 
je fanclub.

> Wat een klachten. Ik heb het 
idee dat ik de enige ben die niet 
klaagt in deze krant.

 GEZOCHT 
> Gescoord: tent. Nu nog: vent! 
Liefst rond 30-35 jaar met brede 
interesse. Ik kom vrijdag op een 
gele fiets en met een gele bloem 
in het haar naar Oerol… Zie ik je 
daar?

> Wie heeft mijn groene fleece 
jasje gevonden (merk “the north 
face”). Mijn bijbehorende 
regenjasje is errúg eenzaam... 
0642138642

Twee dames die dinsdag naar 
ERF gingen en daarna fijne 
gesprekken in café het zwaantje: 
dame met krullen is contactge-
gevens verloren. Shirley Herman 
via Facebook

> Van de fiets gewaaid: beige 
dames jas, merk Vero Moda en 
wit wollig vest. Indien gevonden 
graag melden want het is te koud 
zonder. Alvast Bedankt! José 
0627598035

> Sinds mijn bezoek aan de 
Reuzen op zondagavond 
21.30uur, locatie 15, ben ik mijn 
reuzefijne lange groene regen-
cape kwijt. Als je hem gevonden 
hebt, bel of sms je dan even naar 
0650247686? Dank!

> Hulp gezocht bij vinden 
zeekomkommer #wadlopen 
#groenestrand

 AANGEBODEN 
> Wegens overlijden van een 
dierbare vriend, hebben wij 
tickets over. 2 maal De Koningin 
zonder Land , Muziektheater 
Transparant  vrijdag  19 juni 
19:00. 2 maal Reuzen, Theather 
Artemis/ Ro  Theater zaterdag 
20 juni 21.30. Bel 0624766111.

 CONTACT 
> Liep ik: A: een blauwtje of B: 
jou mis, op maandagavond in/voor 
de Westerkeyn schuur ‘tussen de 
palen’. Sms het goede antwoord 
naar: 0643750284. De Kapitein.

> Bakkers van de jumbo: alleen 
voor beschuit haalt hij hem eruit.

 GROET
> Lieve Marianne, elke dag lees 
je trouw de lokroepjes. This is 
your lucky day! Deze is voor jou! 
Bedankt voor de (h)eerlijke 
ouwehOEROL dagen. Je komt 
nooit meer van ons af! Liefs Bart 
en Petra

Van de volgende partners is steun ontvangen voor specifieke projecten: VSBfonds (verdiepingsprogramma), Lwd2018 (Toonkamer Sense of Place), Dioraphte (Toonkamer Sense of Place), Stichting Doen 
(expeditieprogramma), Prins Bernhard Cultuurfonds (expeditieprogramma), Fonds Podiumkunsten Nieuwe Makersregeling (Thabi Mooi, Collectief Walden), Waddenacademie (Oerol-Colleges, expeditie Marc van 
Vliet), Vogelbescherming (expeditieprojecten PolderPracht), Rijkswaterstaat (de Betonning, Stuiflab Slaaphuis),  IN SITU (Johannes Bellinkx bij Feikes Huis, Strijbos & Van Rijswijk, Schweigman&, ZimmerFrei).

OEROL DANKT!

Vriendenactie

>> Vrienden van Oerol worden tijdens 
het festival door tientallen Terschellinger 
ondernemers in de watten gelegd. Vrienden 
die een stuk kaas kopen bij de kraam van 
schapen- en koeienboerderij Halfweg op 
West, kunnen gratis mee met een rondlei-
ding op de boerderij komende vrijdag. Ook 
Vriend worden? Meld je aan bij de infobalie 
op de Westerkeyn.

Krant uit? Log in!

>> De dagkrant houdt je iedere ochtend 
bij de tijd over wat er op de dag te gebeu-
ren staat. Maar de rest van de dag draait 
de redactie op oerol.nl en op 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 afgelopen Oerol-dag klonk.

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

Waarin een klein stadje groot kan zijn. Het Stedeke wordt omringd door zes historische buitenplaat-
sen met bijbehorende opengestelde landgoederen binnen zijn grenzen: Huis te Diepenheim, Nijenhuis, Warmelo, 
Westerflier, Weldam en Wegdam. De populaire Zeskastelen fietsroute brengt u over prachtige lanen langs alle huizen.

De lanen op  

deHeerlijckheid

Stedeke van kunst en cultuur

Oerol Dag 7

  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 Nationaal centrum
               van tekenkunst...

Huis te Diepenheim
Huis te Diepenheim is de oudste havezate van het 
stadje. Het geslacht Diepenheim, eerste eigenaren 
van Huis te Diepenheim, wordt voor het eerst 
vermeld in 1105. Na gedeeltelijke sloop werd in 1648 
begonnen met de huidige bouw van het pand. 
Het huis wordt nog steeds bewoond en is derhalve 
niet toegankelijk voor publiek. 

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 Nijenhuis
De oudste vermelding van de naam ‘Nyehuys’ 
dateert van 1380. Het middengedeelte van het 
huidige huis is van 1662. In de 19e en begin 20e eeuw 
is het uitgebreid met in totaal vier torens. 
Het huis is de kern van een intacte buitenplaats met 
twee bouwhuizen, een groot park, een werkplaats, 
een moestuin en een oranjerie. Het karakter van 
het landgoed Nijenhuis is parkachtig: romantische 
wandelpaden langs de slingerende Molenbeek, 
monumentale boomgroepen en schilderachtige 
doorkijkjes bepalen het beeld.

Het Westerflier
Het Westerflier is een herenhuis omringd door grote 
weilanden, uitgestrekte bospercelen en rechte 
lanen. De omgeving waarnaar het huis genoemd is 
wordt als Westerfle voor het eerst vermeld in 1046. 
Het huidige huis stamt uit 1729 en is rechthoekig 
landhuis zonder torens, met één bouwhuis en een 
simpel landschapspark. 

Het Warmelo 
Het Warmelo is een middeleeuws kasteel dat 
dateert van 1339. In 1952 is het huis aangekocht door 
Prins Bernhard. Zijn moeder, Prinses Armgard heeft 
tot haar dood het huis bewoond. Heden ten dage 
wordt het niet meer bewoond door adel en is het 
opengesteld voor publiek. In het koetshuis bevindt 
zich een theeschenkerij en er zijn vier eeuwen 
tuinarchitectuur te bewonderen: o.a. een Franse 
stijltuin, een rozentuin en een vogeltuin. 

Het Weldam 
Landgoed Weldam is één van de grotere land-
goederen van Oost-Nederland. Het erve en goed 
Weldam wordt voor het eerst genoemd omstreeks 
1380. Het eeuwenoude landgoed, met het kasteel en 
tuinen als middelpunt, bestaat uit bossen, akkers, 
weilanden, beken, karakteristieke lanen, monu-
mentale huizen en boerderijen. De tuinen zijn 
toegankelijk voor publiek. Het kasteel is niet te 
bezichtigen.

Het Wegdam 
Het Wegdam wordt voor het eerst genoemd in 1400. 
Toen was het nog een gewone boerderij.  Havezate 
Wegdam is in zijn huidige vorm gebouwd in het 
midden van de 18e eeuw en behoort tot de bezittin-
gen van het Weldam. Het kasteel wordt particulier 
bewoond en is niet toegankelijk voor bezoekers.

Illustratie DoemijNina
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NEW PRODUCTIONS
PRESENTEERT
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THEATERHANGAAR | VLIEGVELD VALKENBURG | BIJ LEIDEN

DE VOORSTELLING DIE GESCHIEDENIS SCHRIJFT

foto: Joris van Bennekom


