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Eindeloze zandvlaktes. Woeste 
winterlandschappen. Heel veel 
paarden en koeien. Het Italiaanse 
kunstenaarscollectief ZimmerFrei 
maakte vorig jaar een artistieke 
film over Terschelling. Op Oerol 
beleefde die zijn première. 
Tekst Leonie Hosselet Foto Pieter Crucq

Cees Spanjer moest er wel even aan 
wennen: hijzelf in beeld. ‘Ik ben een beetje 
een denker’, verklaart de Terschellingse 
boer, die prominent figureert in de 
eilandfilm. ‘Als ik op het scherm iets 
uitleg, ben ik bang dat mensen me niet 
begrijpen.’ Het liefst zou hij de film even 
stilzetten om opnieuw uit te leggen wat hij 
bedoelt. 
In theorie zou dat kunnen, want de film 
draait op zijn erf. Een beeldscherm met 
eilandbeelden, in het openluchtdecor van 

het eiland: het zorgt voor een betoverend 
effect. Want waar houdt de film op en 
begint het weiland? Temporary Cities, een 
eerder filmdrieluik van ZimmerFrei, draait 
overdag als expeditieproject op dezelfde 
locatie.
De Italianen filmden Terschelling in  
de drukke lente en zomer en in de stille 
winter. Ze waren bij de Sint Jans Draverij, 
een jaarlijks feest met paardenraces in de 
dorpsstraat van Midsland. Spanjer is onder 
de indruk van de blik van de kunstenaars: 
‘Ze waren er voor het eerst, maar hebben 
het heel mooi in beeld gebracht. Als je dat 
ziet, wou je dat je erbij was geweest.’
De film toont een andere kant van het 
eiland aan Oerol-bezoekers. Je ziet het 
sociale leven van de bewoners en stukken 
natuur waar je normaal niet komt. En o 
ja: niet alleen in juni is er theater. Er zijn 
vier toneelgezelschappen op het eiland. 
Anne, de dochter van Spanjer: ‘Als die 

spelen, dan zijn de kaartjes zo uitverkocht!’ 
Spanjer zelf speelt bij Aaster Joonpraters. 
Hun laatste stuk ging over orgaanhandel 
en Chippendales. Het was een groot 
succes.
En de twijfels van Spanjer, of hij wel 
begrepen wordt? Die zijn onnodig.  
Elke eilandbezoeker zal zijn overpeinzing 
in de film begrijpen: ‘Als je aan de wal 
woont en je hebt het innerlijk van mij,  
dan sta je nooit stil, wil je alsmaar verder. 
Hier heb je de boot die je tegenhoudt.  
Dat geeft rust.’

ZimmerFrei – An Island 
19 en 20 juni, 23:00. Locatie 24, Erf Cees 

Spanjer – Oost, €11

ZimmerFrei – Temporary Cities
19 t/m 21 juni, doorlopend 11:00–17:00. 

Locatie N, Schuur Spanjer – Oost, 

entreebandje

Groene boten

>> Dagelijks varen de schepen van Rederij 
Doeksen door het Waddengebied, sinds 
2009 Unesco Werelderfgoed. Men wil hier 
zorgvuldig mee omgaan. En dus boog de 
afdeling Operationele Zaken zich jaren gele-
den al over de vraag: Hoe maak je een schip 
zo milieuvriendelijk mogelijk? Met goed 
resultaat! Dit najaar start de verbouwing van 
het vrachtschip ms Noord-Nederland. Het 
schip wordt voorzien van een passagiersac-
commodatie en gaat varen op LNG (Lique-
fied Natural Gas, oftewel aardgas). Deze 
zeer compacte, schone brandstof past heel 
goed bij het varen door het Waddengebied. 
Voor de realisatie ervan ontving de rederij 
een subsidie Pioniersprogramma Wadden-
fonds 2012-2013. Dit wordt gevolgd door de 
bouw van een heel nieuws schip dat vaart 
op LNG, volgend jaar. Foto Rederij Doeksen

Verneukeratief

>> Vriendschap en liefde zijn niet los van 
elkaar te zien, vindt filosoof Jan Drost. Hij 
spreekt vanmiddag over liefde, en zoekt naar 
nieuwe wegen om over het grote goed na te 
denken. ‘Er bestaan grote misvattingen, zoals 
over de relatie tussen romantiek en liefde, 
of die tussen liefde en seks. Dat is gewoon 
verneukeratief.’ Zoals Nietzsche en Schopen-
hauer beiden al aangaven, is vriendschap één 
van de hoogst bereikbare vormen van liefde. 
Daar gaat het dan weer over op zaterdag-
middag, tijdens de workshop met filosoof 
Lammert Kamphuis. Mocht je in een meer 
intieme setting willen filosoferen over het 
leven, ga dan zaterdag tussen 13:00 en 15:00 
uur langs bij TAAT op het Groene Strand. 
Daar heb je de kans om een-op-een met 
Jan Drost in gesprek te gaan over de grote 
vragen des levens. Let op: de workshops 
Vriendschap en Liefde zijn in het papieren 
programmaboekje omgedraaid. Vandaag van 
16:30-17:30 is ‘Liefde, maar hoe dan?’, mor-
gen volgt op hetzelfde tijdstip ‘Vriendschap: 
de bijsluiter’. Beiden zijn gratis toegankelijk 
in het paviljoen op de Westerkeyn.

Wadzwaaien

>> Zondag 21 juni om 17:30 uur kun je 
meedoen aan een uniek SLeM-event. Met 
héél véél mensen ‘tekenen’ we een menselij-
ke kaart van het hele waddengebied op de 
uitgestrekte Noordsvaarder. Er wordt  
een spectaculaire luchtfoto gemaakt. Kom 
je ook? 

Dilemma op 3: Muts of meisje?
Dagelijks leggen we een festival-
gast een onmogelijke keuze voor. 
Vandaag: Gerson Main, de singer- 
songwriter die met zijn muts een 
onafscheidelijk duo vormt. Wij 
vragen ons af: met wie deelt Main 
eigenlijk liever het bed, met een 
meisje of met zijn muts?
Tekst Pieter-Bas van Wiechen Illustratie DoemijNina

Gerson en zijn muts zijn een opvallende 
verschijning die de Oerol-ganger nauwe-
lijks kan zijn ontgaan. Toen hij nog als no-
bele onbekende figureerde in de band van 
Akwasi stond het witte Russische geval al 
op zijn hoofd. ‘Het mag natuurlijk niet al-
lebei… zeker?’, probeert Main de bekende 
uitweg te zoeken uit zijn dilemma.
Natuurlijk Niet.

‘Nou, dan kies ik toch maar voor een meis-
je...’ De keuze gaat hem hoorbaar slecht af. 
‘Ik slaap niet echt met mijn muts, maar hij 
is wel altijd in de buurt.’
Mogen meisjes hem wel opzetten? ‘Nee. 

Absoluut niet!’ klinkt het resoluut. ‘Ik heb 
hem wel eens uitgeleend aan iemand en 
toen gingen ze er mee overgooien. Dat kan 
echt niet. Voor je het weet valt hij en dan 
wordt hij vies.’
‘Deze muts heb ik ooit in Zwitserland ge-
vonden en hij is me extra dierbaar omdat ik 
sindsdien geen exemplaar heb kunnen vin-
den dat groot genoeg is voor mijn haardos’, 
vertelt Main. ‘Hij begint ook te slijten, en 
meer dan dat: iemand heeft er gisteren een 
sigarettenpeuk in uitgedrukt en er zit nu 
ook rode lippenstift op. Ik zoek een andere 
om deze te beschermen, dus als iemand 
zo’n soort muts ter donatie heeft: graag!’

Gerson Main
19 juni, 15:00 en 21 juni, 17:00. Westerkeyn, 

entreebandje; 22 juni, 22:00 uur. StayOkay; 

22 juni, 23:00 uur. Camping Kooistra

Eiland in beeld
Cees Spanjer (rechts), zijn dochter Anne (links) en echtgenote Margriet (midden).
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DE SLEUTELKLARE OPLOSSING DIRECT CONTACT? 
BEL 0187 - 49 79 00
of ga naar hamburgverhuur.nl
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Zingen in plumeaus-zee  
‘Op Schylge’s mooie strand / Staat 
een vissersman in brand / Hij 
fakkelt als een lier / Kijk hem toch 
eens staan / De vlammen slaan 
uit zijn pan / Daar helpt echt geen 
blussen aan.’ Een groep zeemans-
vrouwen wiegt heen en weer op de 
klanken van een ukelele, in een zee 
van plumeaus.
Tekst Leonie Hosselet Foto Pieter Crucq

Dit onalledaagse beeld is onderdeel van 
de muzikale wandeling van de Hongaarse 
groep Stage Code en componist Tommie 
Freke. Het publiek krijgt een tour door 
West-Terschelling met op elke straathoek 
zangers die een eilandverhaal vertellen. En 
moet je zelf ook zingen? Maakster Daniela 
Vorackova: ‘Wij zeggen alleen: voor deze 
voorstelling ben je verantwoordelijk voor 
je eigen ervaring en veiligheid. Dat kan je 
interpreteren zoals je wilt.’ 
Stage Code creëert nieuwe herinneringen 
bij een locatie. Vorackova: ‘We houden van 

kleine hoekjes en achtertuintjes, plekken 
waarvan je vaak niet meer ziet dat ze mooi 
zijn. Door er langs te lopen met muziek, 
wil ik mensen er echt naar laten kijken.’ De 
Hongaren maakten op meerdere plek-
ken in Europa dit soort wandelingen: ‘In 
Marseille namen we mensen mee door 
een straat vol junkies en prostituees. Maar 
vroeger zat daar een klooster.’
Niet alle liedjes zijn even zoet. Een me-
nigte met borden zingt: ‘Want dan wist je 
net als ik / wie wil boren op ‘t eiland / is 
dus echt niet goed snik. / Begrijp toch dat 
zo’n toren niet bij het eiland past / Lekker 
laten zitten, die paar kuub gas.’ Het is 
een bestaand protestlied tegen gasboring 
op het eiland. Vorackova: ‘We willen het 
Oerolpubliek iets van het normale leven op 
het eiland laten zien, naast al het theater.’ 

Stage Code & Tommie Freke –  
CROS-SING 
19 en 20 juni, 13:00 en 15:00. Betonning 

– West (voor de ingang tegenover de 

fietsenstalling), entreebandje

Kleinduimpje op reuzenles
Heuvels die molshopen worden en 
volwassen mannen zo klein als een kind. 
Hoog torenen Gijs Naber en Anneke Sluiters 
boven de duinen uit in Reuzen. Ik wil mijzelf 
ook zo groots en machtig voelen. Voor ik 
het weet heb ik mijn positie bij de dagkrant 
misbruikt en staat er een privéles steltlopen 
in mijn agenda.
Tekst Pieter-Bas van Wiechen Foto Nichon Glerum 

Het regent en ik baal. Een eerdere afspraak werd door 
het duo afgezegd ten faveure van het jeugdjournaal. 
De NOS heeft gisteren dus feestelijk in de zon kunnen 
draaien terwijl ik nu, in deze grauwe toestand, met 
gevaar voor eigen leven een potje ga steltlopen. 
Bedankt.
‘Altijd bijzonder om in de regen te spelen!’, zegt 
actrice Anneke Sluiters terwijl ik voel hoe het water 
mijn suède schoenen binnentrekt. ‘Hier, dit zijn jouw 
stelten!’ Gijs Naber drukt me lachend twee enorme 
gevaartes in handen. Ze komen tot mijn schouders. 
In een flits denk aan ik terug aan de gymlessen 
vroeger op school. Hoe ik daar hopeloos verstrikt 
raakte in de touwen, hoe ik iedere bal miste en hoe 
het apenkooien bij mij al snel een slapstickshow met 
blauwe plekken tot gevolg werd. Waarom doe ik 
mijzelf dit aan?
Ik moet op een hoge watertank gaan zitten. ‘Je zult 

merken dat je niet zo goed voelt waar je loopt’, vertelt 
Naber terwijl hij mijn stelten aangespt. Ik heb ze aan 
en mijn voeten zijn ineens twee keer zo ver. Naber 
en Sluiters helpen me met opstaan. Tevreden kijk 
ik over het duinlandschap uit. Wauw! Dit is cool. In 
gedachten zie ik mij al door de duinen rennen als Klein 
Duimpje.
‘En nu lopen’, zegt Naber. Ik probeer mijn ene voet 
voor de andere te zetten. Dit werkt toch anders 
dan gewoon lopen. Naber vertelt dat hij tijdens de 
voorstelling op een gegeven moment een half uur 
onafgebroken moet staan op die dingen. ‘Jij hebt 
het sowieso makkelijk, wij hebben ook nog een 
dikmaakpak en grote handen aan’, zegt hij. Wat doe 
je als je valt? ‘Gewoon laten vallen. Er zit niets anders 
op.’ Ik kijk naar de grond. Zo’n val is minstens twee, 
drie meter.
Ik verzamel al mijn moed, en begin, veilig aan de hand 
van het acteursduo, te lopen. Bergaf: het gaat. ‘Je 
moet zo ook bergop...’ waarschuwt Sluiters. Ik kies 
een veiliger route. ‘Zo, en nu even los’, zegt Naber 
terwijl hij mijn hand loslaat. Ik probeer verder te lopen 
maar dan voel ik hoe mijn nieuwe linkervoet vast komt 
te zitten onder mijn rechter. Ik wankel en krijg een 
stoot adrenaline. Snel grijp ik Sluiters’ hand weer vast. 
‘Mogen ze weer af?’, hoor ik mezelf piepen.

Theater Artemis / Ro Theater – Reuzen
19 en 20 juni, 21.30. Locatie 15, Arjensdune – West. €15

Razendsnel schrijft Willemijn 
Schellekens een gedicht op haar 
raam in spiegelbeeld en tekent er 
een kopje thee bij. Wie stapt er 
bij haar binnen? Het raam is geen 
onderdeel van een gebouw maar 
staat op een radiator die rollend 
door de straat kan. 
Tekst Veerle Corstens Foto Pieter Crucq

Drie ramen en twee potten verf, dat is het 
enige wat Willemijn Schellekens nodig 
heeft. ‘Je kunt alles tekenen, dus ik ben 
wel eens in bed beland met een man, maar 
heb ook een filosofisch gesprek gevoerd 
met een bewustwordingscoach. Of met 
honderd man iemand toe staan zingen 
die zogenaamd jarig was.’ Schellekens 
heeft vele voorbeelden van onverwachte 
situaties die ontstonden dankzij haar 
Raamvertellingen. Met haar collega Afke 
Weltevrede improviseert ze via tekeningen 
en schrijfsels op het raam: flirtende 
buurvrouwen, complete brassbands en 
een superman zijn al langs geweest. 
Het begon voor Schellekens met een 

overbuurman die een kind kreeg; zij plakte 
een briefje op haar raam met felicitaties 
en kreeg een ‘dankjewel’ terug aan de 
overkant. Sindsdien ging ze nadenken over 
het perspectief van een raam waar je privé 
bent, maar ook publiek. ‘Die schijn van 
veiligheid maakt dat mensen meer durven. 
Wij willen de fantasie van ons publiek aan-
spreken. We vragen ze bijvoorbeeld naar 
hun favoriete uitzicht en tekenen dat op 
het raam. Dat geeft een verlangen weer.’ 
Ontwerpster en actrice Schellekens vindt 
het interessant om in de publieke ruimte 
ontmoetingen te organiseren. ‘Als je 
iemand vraagt hoeveel bomen er in hun 
straat staan, dan weten ze dat vaak niet. 
Wij willen mensen door ons raam anders 
laten kijken naar hun omgeving’, zegt ze. 
Soms tekenen ze gewoon twee rondjes op 
het raam waar je doorheen kunt kijken. Die 
beperking alleen al werkt verhelderend. 

Willemijnontwerp.nl – Raamvertellingen
19 en 20 juni, doorlopend van 13:30 tot 

15:30 en van 18:30 tot 20:30. Westerkeyn, 

entreebandje. 21 juni tussen 14:00 en 17:00 

in Midsland
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Flirtende buurvrouwen 

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
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GEDISTILLEERD

ALC. 30% Vol. 1Ltr.

SchylgerJuttersbitter_WEST-ALETA!290525.indd   1 27-02-2009   08:36:03

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.
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Taman Shud, Andrew Keen en 
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DE NIEUWE VLAAMSE SLAG

MIND 
THE GAP 
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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
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Oerol kan en wil een festival van 
ontwikkeling zijn, weet artistiek 
leider Kees Lesuis. Daarom is er 
altijd plek voor jonge makers die 
kunnen proeven aan het maken 
van locatietheater.  
Tekst Veerle Corstens Illustratie Florian Kullberg

‘Zodra ik op Terschelling aankom, voel ik 
me welkom.’ Marike Splint werd in 2011 
geselecteerd voor het Atelierprogramma. 
‘Het betekent dat je als maker een grotere 
organisatie achter je werk hebt staan die 
begeleiding en inspiratie geeft en boven-
dien de ruimte om te experimenteren.’ En 
dat is precies de bedoeling volgens Kees 
Lesuis. ‘Wij willen de makers leren kennen 
en zij ons. Ik kan honderden mails door-
ploegen van makers die hun voorstelling 
willen verkopen, maar het gaat ons om een 
dialoog tussen het festival en de omge-
ving. Eigenlijk is wat ik doe dan een soort 
makelaarschap.’ Het samen ontwikkelen 
gebeurt zowel met gearriveerde makers 
– Sharon Fridman onderzoekt nu met drie 
workshops een voorstelling voor volgend 
jaar – als met net afgestudeerden. Giste-
ren zijn weer tien ‘jonge honden’ op het 
eiland gearriveerd. Ze worden rondgeleid 
om kennis te maken met het festival en 
de omgeving. Karlijn Hamer is een van 
hen: ‘Geweldig om alle Atelier-voorstel-
lingen te zien en andere jonge makers te 
ontmoeten. Ik kan op een rustige manier 
inspiratie opdoen voor locatietheater.’ 
Hamer heeft kleinkunst gestudeerd, maar 
neigt meer en meer naar bewegingsvoor-
stellingen op locatie. ‘Zelfs als ik iets maak 
in een theater, ga ik uit van de lijnen, licht 

en kleur in de zaal. Ik zoek altijd naar het 
verhaal achter de locatie. Zoals toen ik 
optrad in de Amsterdamse Hortus Botani-
cus; gelegen in een grote lege plantenbak 
met een grote witte bol op mijn hoofd 
kwam ik een keer per uur tot bloei. Ik 

wilde infiltreren in de tuin op een manier 
die het verhaal van de locatie vertelt en 
tegelijkertijd manipuleert.’ Hamer kent het 
eiland al goed vanwege theaterkampen die 
ze hier leidde. ‘Daar gebruikten we altijd 
gekke kostuums en decors; iets theatraals 
neerzetten in de duinen werkt al snel goed 
met de wind in je oren.’ Hamer staat nog 
een programma te wachten over het hele 
eiland langs verschillende boeren, duinen 
en eendenkooien. Dat is tenminste wat 
Splint destijds deed: ‘Het is heel tof dat je 
tijdens deze introductieweek nog niet na 
hoeft te denken wat het product zal zijn, 
maar even kunt experimenteren en kijken 
wat je interessant vindt. En boeiend om te 
zien wat andere makers doen, terwijl we 
allemaal dezelfde prikkels hebben gekre-

gen. Ik ging een voorstelling maken op een 
verlaten dijk, terwijl anderen juist op zoek 
gingen naar een plek met een concreet 
verhaal.’

Producent
Splint staat nu op Oerol met de voorstel-
ling Onder Ons waarin de verhouding van 
mensen tot de publieke ruimte centraal 
staat. ‘Het gaat over oordelen die je be-
wust of onbewust vormt, via vragen aan 
het publiek komen onderliggende relaties 
en verbindingen naar boven. We vragen 
hoeveel ze verdienen, of ze als kind wel 
eens iets gestolen hebt en of ze de com-
puterprogrammeur waar ze mee werken 
in China ook als collega zien. Zo komen 
bezoekers erachter wat ze gemeen hebben 
met hun buurman op de tribune, of zien ze 
juist verschillen in de groep.’ 
Onder Ons is een van de voorstellingen die 
de jonge makers gisteren tijdens de Atelier 
Route bezochten. Bovenop het programma 
voor young professionals heeft Oerol dit 
jaar vier Atelier-plekken. ‘We denken na in 
welke vorm we het de komende jaren gaan 
gieten, maar dat we verder gaan, staat als 
een paal boven water’, zegt Lesuis. Met 
het Atelier vult het festival een gat dat valt 
dankzij bezuinigingen in de kunstsector. 
‘Wij kunnen niet oplossen waar de rest van 
het systeem faalt; ongevraagd krijgen we 
die rol van producent opgedrongen. Het 
enige wat we kunnen doen is deze kansen 
bieden aan jonge makers.’ 

Roma B. / Marike Splint – ONDER ONS
19 en 20 juni, deel 1: 10:00, 11:15 en 12:30, 

deel 2: 16:30, 18:15 en 20:00. Locatie 19, 

Westerkeyn – Midden, € 13

Lekker buiten spelen
Iets met clowns, jongleurs en acrobaten – als dat je associatie is bij straattheater, laat je dan in West, Midsland en op de Westerkeyn verrassen 
door fantasievolle acts die niet voor één gat te vangen zijn. Foto links: Bar in a Box van Koolvoort, Kamp & Co. Rechts, van boven naar beneden: 
Kijker van CW Boost, Dead Ends van Livsmedlet en De Grote Hula Show van Wietske Vogels en Milan Seegers. Foto’s Pieter Crucq

Eigenlijk een soort makelaarschap

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

speed-
daten? 

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

www.fest iva l t ickets .n l

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

Adv 2012 HAFF FeT V2.indd   1 22-02-12   18:15
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OEROL DRUKWERK
Sponsor
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FLEVODRUK HARLINGEN

‘Iets theatraals 
neerzetten in de 
duinen werkt al 
snel goed met de 
wind in je oren.’



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.

>  Daan van der Hoeven en Roel C. 
Verburg 17:30 – 18:00 De Stoep, 
Midden

>  Gerthein Boersma, Roel C. Verburg, 
Daan van der Hoeven en Tim Hartog 
21:00 – 23:00 De Stoep, Midden

>  Cookachoo 21:15 – 22:15 Stayokay, 
West

>  Bourbon Avenue 23:00 – 2:00  
De Richel, West

TEMPOPIA

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

Geen ticket nodig:
>  11 :00 TEMPOPIA Beweegt: 

Zand-kastelen bouwen bij het monu-
ment op het Groene Strand (West)

>  13:30 Aardappelen Schillen Met  
Le Corbusier door Sofie Joan Wouters

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

Vandeputten over De Klimmende mens 

Instagram

#oerol15 Omdat we te lui zijn om naar 
het toiletgebouw te lopen. #camping- 
life #Oerol. Foto @ferdeper 

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 

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.

>  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

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

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

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

van vandaag zoals in het programma-
boek staat is morgen en vice versa

>  Claudio Stellato, TAAT 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

>  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 
>   Les Dudes: 13:00 + 14:45 + 16:30
>   CWBoost: 13:45 + 15:30 + 17:15
>   Fabuloka: 14:15 + 16:00
>   La Lattrice via-a-vis: 14:00 tot 17:30
>   Smartlappenband: 15:00
>   Stage Code: verzamelpunt tegenover 

fietsenstalling Betonning 13:00 + 15:00. 
 
 Midsland 
>    Kiddy ride police patrol: 13:00 + 14:30 + 

15:45 + 17:00
>    Bar in a Box: 13:30 + 15:00 + 16:15
>    Cocoloco: 14:15 + 15:45 + 17:00
>    Cie 1 Watt: 15:00
>    De Busquito’s: 13:00 tot 15:00

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

>    Harry Glotzbach & Roel C Verburg: 17:30

 Westerkeyn 
>   Willemijnontwerp.nl: 13:30 + 18:30
>   Nederlandse Kampioenschappen Hoefij-

zerwerpen (Catacloppe): 12:00 tot 15:00
>   Duo Laos: 13:30 + 16:30
>   Les Cubiténistes: diverse tijden
>   Daan Draait: doorlopend
>   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: NTjong,  
Frederik & Broers en Stage Code

 Oerolcollege 
Gasten: Jette Derlagen en Dr. Fransje 
Molenaar. Wat zijn de grootste verschillen 
tussen Nederland en Zuid-Amerika?

 The School of life 
Filosoof Jan Drost gaat in op de vraag wat 
liefde is, en wat niet – en wat moet je met 
het antwoord? Goed te combineren met de 
voorstelling Project Solaris – Hanneke de 
Jong & Jonas de Witte.

 Verdieping in KHOR ll (TAAT) 
Tjerk Ridder, initiator van A Slow Ride, en 
zijn paard Elvi komen praten over vrijheid. 

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: Hille van Dieren 
en Tijdelijke Samenscholing van The Big 
Easy. Met live muziek van Sommerhus

Ank Daamen – Op dit moment en deze plaats

➀

➀ ➁ ➂

➁

➁➀

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: Wende

Mainstage ➀ The Indien   ➁ Soldier’s Heart      

Serre Playlist gastcurator Wende   

DJ Container DJ Pauluz 

Ronde podium 

Vier tellen vooraf Gastcurator Wende en Joop Mulder

Wannaplay première Amarante Nat

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

Mainstage ➀ Gerson Main   ➁ Afterpartees    ➂ Ed Rock    

DJ Ed Rock   

Paviljoen ➀ Ochtendtalkshow    ➁ Blik op de toekomst     ➂ Oerolcollege

The School of Life Liefde; maar hoe dan?! door filosoof Jan Drost 

Doorlopende acts

Straat
West  West

Midsland  Midden

Verdieping
Nagesprekken ➀ Hanneke de Jong & Jonas de Witte – Project Solaris    ➁ YoungGangsters - Guess who’s back  

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 Roel C. Verburg, stand-up comedy, café de Zomer, West

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

21:15 Cookachoo, kleurrijk knallen, Stayokay, West-Terschelling

22:00 Bombitas XL, mix van Gruppo Sportivo & Brood,  Braskoer, West-Terschelling

22:30 Bourbon Avenue, de Richel, Halfweg, 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 Twan Lijten, 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 Mooi weer op straat, buitenpodium Onder de Pannen, Midsland

20:00 Schylger Stout, muziek over eilandgevoel, buitenpodium Oosterburen, Midsland

20:00 Michael Prins, 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 Vinylzucht, twee mannen draaien plaatjes, de Dammesaan, Midsland

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

22:30 Twan en Sjoerd, binnenpodium Onder de Pannen, Midsland

23:00 BX Bluesband, camping Terpstra, Midsland

OOST

13:30 Brasta, akoestische Bigband: jazz, blues, musical, funk en eigen(wijze) stukken, Zonneweelde, 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

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

21:30 Hi5ive met Jazz, blues en rock and roll, 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

Voor de derde keer staat Jacob Rens met zijn voorstelling 
‘Terug naar kroeg De Stoep’ over het ware ontstaan van Oerol 
in het café waar het allemaal begon: De Stoep in Midsland. 
Kroegbaas Bas Fries kan zich nog wel fragmenten herinneren 
die voorbij komen.

Herinneringen 
ophalen en 
nieuwe maken
Bas Vries

Jacob Rens was jarenlang dé 

stem van het Groene Strand. Of 

misschien ken je hem in gezel-

schap met koe Helena waarmee 

hij struinde door de straten van 

Midsland. Dit festival laat Jacob 

weer unieke beelden van Oerol 

zien in De Stoep. Voor nieuwe 

Oerollers een ‘inburgeringscur-

sus’, voor de ervaren garde een 

feest van herkenning.

Hyperenthousiast vertelt Jacob 

over de verhalen die aan bod 

komen. De afgelopen jaren

kreeg Jacob verschillende anek-

dotes uit het publiek aangereikt 

die hij er vervolgens in verwerkte. 

Jacob zorgt er zelf voor dat zijn 

show uitverkocht is.

Bas: “Het is al een voorstelling op 

zichzelf zoals hij staat te roepen 

om mensen naar binnen te ha-

len.” Bas krijgt met regelmaat de 

vraag of de oprichter van het fes-

tival, Joop Mulder, er nog werkt. 

Vroeger was het hoofdkwartier 

boven de kroeg. 

Dat komt terug in de naam: 

Stichting Terschellings OEROL 

Productie. De beelden op het 

grote scherm van een spectacu-

lair slotfeest kan Bas zich goed 

heugen.

“Toen ging ik net opstap. We 

namen een slaapzak en biertjes 

mee en gingen mooi liggen op 

het strand.”

Een tafereel in de voorstelling wat 

bij hem echt indruk maakt zijn 

de Friese paarden van Théâtre 

du Centaure die rennen over het 

strand.”Het geluid van hijgende 

paarden en stampende hoeven, 

zo mooi.” 

“Het loopt altijd 
iets uit omdat 
het zo leuk is.”

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.

Terug naar kroeg De Stoep is 
t/m zaterdag elke dag te zien om 
14.00 uur.

Bombitas XL
Wie aan Gruppo Sportivo en Her-

man Brood denkt kan niet om de 

Bombitas heen. Het spetterende 

duo dat de gelederen van beide 

bands versterkt sinds 1980. Live 

zijn Lies Schilp en Inge Bonthond 

de grote blikvangers, en de bij-

zondere kleur van hun stemmen 

zet de toon van iedere Sportivo 

en Brood show. In de Braskoer 

om 22:00 uur

Brasta!
Akoestische Bigband: met 9 m/v 

sterk speelt Brasta jazz, blues, 

musical, funk en eigen(wijze) 

stukken. Daarnaast waagt Brasta 

zich met succes aan de West Side 

Story. Zonneweelde in Hoorn 

Aanvangstijd: 13.30 duur: +/- 1 

uur Entree: Gratis entree!

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

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

01.  Restaurant de Heksenketel
- West Terschelling

02.   Mediterraan Restaurant Caracol
 - West Terschelling

03.   Restaurant 
- Café de Koffiepot
- Midsland

04.  Oud Hollands Restaurant 
 - Midsland

05.  Restaurant ‘t Golfje
 - Midsland

06.  Eetcafé de Boschplaat 
 - Oosterend

07.  Camping de Kooi 
 - Hee

08.  Brasserie de Bonte Piet 
 - West

09.  Café de Zomer 
 - West 

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

11. Danscafé de Stoep - Midsland

12.  Café de Vijfpoort - Formerum

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 

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

Yuko Yuko
Maandag 15 juni  

coFFeeDick 
dinSdag 16 juni 
pLaatwerkers

WoenSdag 17 juni 
21.00 uur  

stanD-up comeDY caFÉ 
22.30 uur

cHocomeL posse 

donderdag 18 juni
coFFeeDick

Vrijdag 19 juni
crYstaL Dream
Zaterdag 20 juni 
rampscenario

~

~ ~

~ ~

~ ~

tonigHt 22.00 ~ LiVe MuSiC

Bar dancing wyB • OOsterBuren 11 Midsland • 0562 448930

Modern pop  
roCk en CLaSSiCS

CRYSTAL DREAM
gratiS entree

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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Humoristisch en  
ongemakkelijk
De participatiesamenleving een taai 
onderwerp? Niet bij Wunderbaum. Het 
collectief houdt toeschouwers tijdens We 
doen het wel zelf bij de les met opzwe-
pende muziek en absurdistische humor. 
Met neptanden en pruiken toeren ze als 
participatiepromoshow door het land om 
mensen klaar te stomen voor de participa-
tiesamenleving. Die illustreren ze aan de 
hand van een aantal scènes, waarvan het 
publiek de volgorde bepaalt door aan een 
rad te draaien. Welke komt eerst: die van 
het meisje dat gevaarlijk moet balanceren 
op een touw, omdat er geen vangnet meer 
is? Of toch de speech van de verstandelijk 
beperkte Desiree, die opnoemt wat ze wel 
en niet zelf kan?  
De crisis en het terugtrekken van de 
overheid waren de inspiratiebronnen van 
Wunderbaum. Actrice Maartje Remmers: 
‘We zien zowel mensen die in reactie daar-
op leuke initiatieven bedenken, als mensen 
die gewoon de dupe zijn van bezuinigini-
gen. En die eerste groep bestaat vooral uit 
hoogopgeleiden. Dus wordt de kloof niet 
groter?’ 
Wunderbaum brengt de mensen om wie 
het gaat zelf in beeld: de verstandelijk 
beperkte Desiree doet als zichzelf mee aan 
de voorstelling, net als een groep bur-
gers met lokale initiatieven. Humor is een 
opvallend kenmerk van het stuk. Het opent 
met een droge tekst over wat de participa-
tiesamenleving is; maar doordat de acteur 
een rare pruik en tandjes heeft, krijgt 
het iets hilarisch. Remmers: ‘Als je zulke 
teksten serieus brengt, wordt het heel snel 
vervelend. Maar door die pruiken en tand-
jes kan je jezelf enorm veel permitteren. 
Toch hebben we niet van tevoren gedacht: 
dit is een moeilijk onderwerp, dus gaan 
we er veel humor instoppen. Ik vind dat er 
best veel serieuze stukken in zitten.’ 
Het zou ook een valkuil kunnen zijn: wat 
als het publiek teveel opgaat in de humor, 
en de diepere laag vergeet? Jansen: ‘Ik 
denk toch dat dit de enige mogelijke ma-
nier is om zo’n boodschap over te brengen: 
met veel lichtheid. Ik zag laatst een stuk 
over de Eerste Wereldoorlog, waarin ze 
alles heel serieus naspeelden. Dat stompt 
mij af.’ Componist Jens Bouttery: ‘Onze in-
spiratie is Andy Kaufman: hij wist mensen 

aan het lachen te maken op zo’n manier 
dat er achter de humor iets veel diepers 
schuilging. Het publiek gaat ergens hele-
maal in mee, maar verbaast zich vervol-
gens over de eigen reactie. Wij hopen dat 
ook te doen.’ Jansen: ‘Als we aan het einde 
van de vangnetscene iedereen aan het 
klappen krijgen: “lopen! lopen!”, dan is het 
goed gelukt.’

Subtiel en confronterend
Tegenover het spektakel van We doen 
het wel zelf is Jeanne, de opstand van de 
eenling opvallend klein en subtiel. Hoe 
behandelen we als samenleving eenlingen 
die niets uit de weg gaan om hun ideaal te 
verwezelijken? De opgesloten terrorisme-
verdachten, de klokkenluiders? Dat is de 
vraag die regisseur Joost van Hezik aan 
het publiek wil voorleggen: ‘Ze zijn alle-
maal verstopt voor ons. Het zijn eenzame 
figuren die in hun eentje een beproeving 
moeten doorstaan. Dat gaat mij aan het 
hart.’ 
In het stuk is Jeanne d’Arc zelf zwijgzaam, 
de twee mannen die haar bewaken breken 
zich het hoofd over haar motieven. Moeten 
ze haar bewonderen omdat ze zonder 
twijfel op haar doel afgaat, of daarom juist 
bang voor haar zijn? Van Hezik: ‘Ze nemen 
verschillende standpunten in over figuren 
zoals Jeanne, ik hoop dat het publiek zich 

met de argumenten en gevoelens die daar 
onder liggen verbindt. Wanneer wordt 
vastberadenheid krankzinnigheid? Trek de 
grens maar.’
Het publiek ontmoet Jeanne in haar cel, 
een paar uur voor ze geëxecuteerd zal 
worden. Het is een wit, klinisch vlak, dat 
heftig contrasteert met de natuur van de 
zandafgraving. Er is nauwelijks muziek, 
er zijn weinig decorstukken en rekwisie-
ten. De enige spelers zijn Jeanne en haar 
twee bewakers. Waarom zo subtiel? Van 
Hezik: ‘We hebben in het maakproces 
ook geëxperimenteerd met verf, aarde, 
modder, etensresten. Maar dat leverde een 
hele schreeuwerige Jeanne op. Een emmer 
bloed is wel heel lekker, maar je maakt er 
ook een statement mee. Terwijl het me 
sterker leek om heel erg op het rationele 
niveau te gaan zitten.’ Het publiek moet 
de ruimte krijgen om te filosoferen over 
de motieven van de zwijgende Jeanne, en 
moet daarom zo weinig mogelijk van haar 
zien. Van Hezik: ‘Ze moet een mysterie zijn 
voor het publiek, en daar past een strakke, 
psychologische omgeving bij.’

Luid en erg dichtbij
Stad der Blinden doet qua spektakel niet 
onder voor We doen het wel zelf, maar be-
wandelt net als Jeanne meer het serieuze 
pad. We volgen in het stuk van Theater 
Utrecht de eerste groep slachtoffers van 
een onverklaarbare blindheidsepidemie, 
terwijl ze door de overheid in quarantaine 
worden gesteld en aan hun lot worden 
overgelaten. In rap tempo verdwijnen 
alle menselijke waarden: de personages 
strijden om de macht over het karige 
voedsel terwijl ze in steeds onhygiënische-
re omstandigheden moeten leven. Moord 
blijft niet uit.
Regisseur Thibaud Delpeut wil met het 
stuk onze medemenselijkheid bevragen, 
en ons idee over de overheid: ‘Je ziet in 
deze tijd dat we steeds minder geloven 
dat we vertegenwoordigd worden, maar 
tegelijk is er een rotsvast vertrouwen dat 
de overheid het goede zal doen en voor 
ons zal zorgen. Dat vertrouwen is eigenlijk 
nergens op gebaseerd.’
Om zijn verhaal bij het publiek binnen te 
laten komen, wil hij dat ze de gevoelens 
van de personages zelf ook ondergaan. 
Dat doet hij met een dwingende, onont-
koombare en soms claustrofobische mix 
van snel spel, een indringende sound-
scape en videoprojectie op het doek 
dat de quarantainezaal scheidt van de 
tribune. Delpeut: ‘Als toeschouwer kijk je 
van buitenaf naar die opgesloten situatie. 
Maar door het beeld en het geluid word 
je meegetrokken in de ervaring ervan. Ik 

geloof dat een verhaal te theoretisch blijft 
voor toeschouwers als ze geen glimp krij-
gen van het gevoel dat erbij hoort. Om dat 
op te leggen, moet je het publiek kunnen 
verblinden. Dat had ook gekund door ze 
een blinddoek op te doen en een hoorspel 
te spelen, die vorm hebben we ook onder-
zocht. Maar op deze manier kwamen de 
desoriëntatie en de paniek beter over.’ 
Sommige mensen gaan Delpeuts indrin-
gende beelden en geluiden te ver. Delpeut: 
‘Ik weet dat ik hiermee een deel van het 
publiek kwijtraak, omdat ze niet begrijpen 
dat de irritatie die ze voelen een deel van 
het spel is. Er lopen soms mensen weg om-
dat ze het niet aankunnen. Die denken: “ik 
mag er niet uit, ik mag niet kiezen.” Nee, 
bij mij mag je niet kiezen. Natuurlijk mag 
je weglopen als je wilt, maar als je komt 
kijken, dan ben je erbij.’

Wunderbaum – We doen het wel zelf 
19 en 20 juni, 21:30. Locatie 34, Elvisplak – 

Oost, €13

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

Zandafgraving de Wulp – West, €13

Theater Utrecht – Stad der Blinden 
19 en 20 juni, 21:30. Locatie 23, Schuur 

Corné Zorgdrager – Oost, €17

‘Er is een rotsvast 
vertrouwen dat 
de overheid het 
goede zal doen 
en voor ons zal 
zorgen. Dat 
vertrouwen is 
eigenlijk nergens 
op gebaseerd.’

De participatiesamenleving, de afbraak van menselijke waarden, de stig-
matisering van revolutionairen: het zijn belangrijke onderwerpen, maar 
splits ze het publiek maar eens in de maag. Toch slagen theatermakers 
op Oerol erin om deze zware thema’s aantrekkelijk te maken. Hoe lukt ze 
dat? Drie voorstellingen, drie methoden. 
Tekst Leonie Hosselet Foto Ruben Hameling en Nichon Glerum

Alles leuk en aardig, 
maar nu heel even 
serieus...

12
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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 
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Geert Snoeijer

VIDEO
Ruben Hamelink
Michiel Landeweerd
Nicolien van Loon
ILLUSTRATIE
DoemijNina 
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Jan Pieter Ekker
DRUK
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HOOFDSPONSOREN SUB-SPONSORS PARTNERS IN TALENTONTWIKKELING

SUBSIDIËNTEN / FONDSEN

SAMENWERKINGEN LEVERANCIERS

PARTNER
IN NATUUR

MEDIAPARTNERS

 VRIJWILLIGERS 
> Lieve one for the road back 
vrijwilligers, jullie zijn echt 
toppers! Groetjes jullie subco 
Katja

> Voor opnames van een korte 
film in Amsterdam zijn we op 
zoek naar vrijwillige figuranten 
op 4 juli als publiek van een 80’s 
punkconcert. Leeftijd tussen 
15-25 jaar. Kun je jezelf omtove-
ren tot die punk of ben je er één? 
Mail nichon@nichon.nl

> Subco’s hebben ook liefde 
nodig, vergeet ze niet af en toe 
te knuffelen

> Aan de zwemploeg: Remko, 
pas je goed op Bernadette zodat 
ze dit jaar niet verdwaald!?!

 #FFS 
> Wim, waar kunnen we ons 
aanmelden voor Fucking Fast 
Seniors? We hebben een 
karrevracht nieuwe leden voor 
je! Wis en Leen

> Heimelijk ben ik een beetje 
jaloers op de 70-jarige Marianne: 
ze e-bike-t niet, ze doet Oerol 
lopend...! Stoer of simpelweg 
normaal? Een E-biker (69)

> Beste pressiegroep FFS, jullie 
weten dat die afkorting online 
ook anders wordt gebruitk hè? 
#evengooglen

 GEFELICITEERD 
> Jarige blonde heks met 
toverdoos zoekt verjaardagsda-
te! Ben jij die woest aantrekkelij-
ke duinkabouter? Agnes wacht 
op je tussen de cranberry’s.

> Na 8 nicotinehoudende Oerols 
nu een rookvrije 67e verjaardag. 
Lieve José, ik hou nog meer van 
je. Rroficiat! Harry

> JULIA, onze beste Oerol 
vriendin. Van harte en een fijne 
dag gewenst! “het klompenveld “ 
van Cupido.

 LIEFDE 
> Lieve Iris! 7 jaar verschil, en 
toch..... Ik wil :-) Leon

> Lieve Fly. Ik ben de duin, jij 
bent het strand. / Ik ben de zee, 
jij bent het land. / Ik ben de 
Betonning, jij de Westerkeyn. / Ik 
ben de jouwe, ben jij de mijn?

> Lieve Pieter, wow alweer 8 jaar 
samen. We hebben een zwaar 
jaar gehad met de gezondheid 
van mijn ouders en onze 
verhuizing. Bedankt dat je er 
voor me bent! Kus & Liefs jouw 
Sunshine

> Lidwien je Oerol zoentjes zijn 
zacht en lief, ik verlang naar 
meer X J.H

> Lieve Hanneke, onze eerste 
oerol samen, wat mij betreft 
volgend jaar en de 100 daarop 
weer! Liefs Siebren

 INNUENDO 
> Naakt zwemmen in het meertje 
van Hee -> Droog geblazen door 
de lauwe wind!!! OEROL it is!! 
Heerlijkheid samen met Cindy, 
Ingrid en Marianne!!! X

> Baukje en Tjitske doen het 
weer met 2 stuks fruit, veel 
plezier nog.

> Rabbit shit, wat ben je toch 
een lekkerding!

 VRAAGJE 
> Lieve eenarmige bandiet, 25 
jaar geleden je ouders hier 
getrouwd, wanneer wij? :-)

> Kunnen we ook op Oerol 
blijven wonen?

> Liefje, vooruit ik duik weer in 
een tentje met je deze Oerol. 
Ondanks die rug van me. Vol- 
gend jaar een stacaravan? X Bar

> Lieve Stinkneet van mij, zullen 
we volgend jaar ook onze 
mini-stinkneet-in-wording laten 
kennismaken met Oerol? Lijkt 
me heerlijk! Liefs mama pandan

> Lieve BeaStien, lokroepje 
gezien, mobiel stuk, geen tel.nr 
meer van jou. ZWOELE avond zit 
er niet meer in. Maar... vavavond 
bij Wende op Westerkeyn? X, 
Jan.

> Kun je ook slachtoffer zijn van 
je eigen hipheid?

 AFWEZIG 
> Lieve Annette, Leon, Els en 
Marianne volgend jaar zijn jullie 
er hopelijk weer bij in goede 
gezondheid.

> Lotte ook al ben je niet meer 
in ons midden, hier met oerol 
voel ik je kleine handjes om me 
heen. Dikke kus ma en r xx

> O liefje aan de andere kant 
van de oceaan op het strand, laat 
je meevoeren door de wind en 
land bij mij op Oerol in het zand. 
XX A.

> Eens moet de eerste keer zijn, 
maar morgen wordt jouw dag. 
Laat je verrassen, verbazen en 
verwonderen en heb een geweldi-
ge tijd lieve Heleen. Volgend jaar 
ben ik er hopelijk weer bij. X

 AANKOMST/VERTREK 
> Wat was het weer fijn op 
oerol! Nu weer naar mijn eigen 
Lies op het vaste land! Ida

> Gezeik in de zorg. Omdat de 
vergadering niet kon zonder 
haar, moet mijn liefste nu naar 
huis. Tot vrijdag xxx

> Lieve Ies, welkom op je 
állereerste Oerol. Te gek dat je 
erbij bent. We nemen je graag 
mee naar de balletjesbar. Liefs 
van Syl & Mariek

> Zeemeermin heeft haar stem 
geruild tegen een paar benen om 
jou marine man op te staan 
wachten op de kade.

 GEZOCHT/GEVONDEN 
> Wie heeft mijn pluche zonder 
handvat ? 0623642526

> 3 meisjes erg tevree, hadden 
geen gasstel mee. Wel hebben 
ze ui en knoflook, en koken 
kunnen ze ook. Dus heb jij een 
gastoestel te leen, bel ons snel 
(0633136602) en dan komen we 
meteen.

> Wie heeft mijn damesbril met 
bruin montuur en subtiele kleurtjes 
gevonden? Zie Oerol nu veel te 
onscherp. Bel Ria op 0622402223.

> Hoi hoi! Ik heb een zonnebril 
bij de haven gevonden die 
volgens mij wel aan de prijs is. 
Bellen kan naar 0626650627. 
Groetjes Mirja

> Wie heeft dinsdag mijn warme 
beige roze wollen sjaal gevon-
den? Op westerkeyn of bij 
bostheater... Bel me alsjeblieft! 
06-28283718

 KLACHTEN 
> Verzoek aan de bazen van 
Oerol: volgend jaar graag wat 
meer HupKatoo-muziek en wat 
minder van dat saaie toneel. bij 
voorbaat dank Jan en Bep

 HULDE 
> Ongekend Bijzonder. Theater 
Rast met “de vlucht van een 
granaatappel”. Jullie hebben 
mijn eilandhart gestolen!! Anja.

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

OEROL DANKT!

Vriendenactie

>> Vrienden van Oerol worden tijdens het 
festival door tientallen Terschellinger onder- 
nemers in de watten gelegd. Bij café De 
Stormvogel krijgt iedere Vriend sowieso een 
flesje appelsap, en als ze hun gegevens op 
een bierviltje achterlaten, maken ze boven-
dien kans op een bierproeverij voor vier met 
Scelling Bieren. Ook Vriend worden? Meld je 
aan bij de infobalie op de Westerkeyn.

Krant uit? Log in!

>> De dagkrant houdt u iedere ochtend  
bij de tijd over wat er op de dag te gebeuren 
staat. Maar de rest van de dag draait de  
redactie op oerol.nl en de sociale media  
volop door, met filmpjes, artikelen en 
podcasts. We sluiten iedere dag af met de 
Kletskrant, waar 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

Illustratie DoemijNina
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17 juni – 4 juli 2015
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TICKETS ONLINE 
www.peergroup.nl

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

Je raakt al snel verdwaald in het 
doolhof van velden, rijen tenten 
en paadjes op camping Terpstra. 
Een drukte van belang. Achter de 
schermen verloopt alles als een 
geoliede machine. Eigenaren Yvon-
ne en Alex Lamain en hun mede-
werkers zijn wel wat gewend. In de 
zomervakanties is het een gewilde 
plek voor de jeugd.
Tekst en foto: Marloes Fopma

Het is een komen en gaan. De een gaat 
naar een voorstelling of het naastgelegen 
festivalterrein, de ander aan het werk. 
Voor vrijwilligers van Oerol is een apart 
veld gereserveerd. Later op de avond 
verandert de kantine van camping Terpstra 
in een kroeg met live-muziek.
Artiesten krijgen na hun optreden een 
klein presentje van Yvonne. “Dan maken 
we een pakketje met souvenirs van het 
eiland. Het is heel leuk om te geven en zij 
vinden het prachtig om te ontvangen.

Tim Knol was als een kind zo blij,” glim-
lacht ze. Iedere avond staat ze zelf achter 
de bar en neemt de bestellingen voor de 
keuken op.
“Mensen willen graag nog even snacken 
na een voorstelling. Dan is het wel fijn dat 
er hier in de avonduren nog wat te halen is. 
Dat weten ze altijd snel.” Juttersbitter van 
het eiland is een geliefd drankje. “Iedereen 
drinkt het. De rest van het jaar verkoop ik 
het niet maar met Oerol is het niet aan te 
slepen.” Op zondag is de kantine dé uitval-
basis om een patatje te eten. “Je moet de 
mensen wat bieden, veel bezoekers blijven 
tot na de afsluiting van Oerol.”

Camping Terpstra
T/m zaterdag vanaf 22.30 uur  

live-optredens.

Eilandportret - Eilanders en hun oerol

“Mensen willen graag nog even  
snacken na een voorstelling”

“Met Oerol zijn  
we een oudere- 
jongeren camping”
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Londen. New York. Diepenheim. Dat zijn de drie plaatsen ter wereld met een instelling 
die zich specifiek richt op de presentatie van hedendaagse en actuele tekenkunst.

Tekenen in het middelpunt

deHeerlijckheid

Stedeke van kunst en cultuur

Oerol Dag 8

  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

De laatste jaren neemt de belangstelling voor de 
tekenkunst toe. De Kunstvereniging ziet tekenen 
ook als eerste schakel tussen denken en handelen. 
De tekenkunst is een constante in de beeldende en 
toegepaste kunst, maar ook in aanverwante 
disciplines als architectuur en stedenbouw. 
Daarom is dit centrum voor tekenkunst een 
belangrijke aanvulling op het landelijke aanbod.

Tot morgen!
met lange traditie
            met locatietheater

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.

‘Tekenen als speerpunt’
Kunstenaar Arno Kramer is sinds 2008 curator van 
het Drawing Centre. Vier keer per jaar stelt hij een 
tentoonstelling samen aan de hand van een thema 
waarbij vele werken van diverse kunstenaars te 
zien zijn. Zo waren onder andere werken van Jans 
Muskee, Caren van Herwaarden, Levi van Veluw 
en Hans de Wit te zien. Ook in het Drawing Centre 
kun je kunstenaars aan het werk zien. 
Bettina Krieg creëerde in 2014 een grote wandteke-
ning op één van de muren als artist in residence en 
Hannelore van Dijck maakte een vloertekening 
voor balans tussen de vloer en de steunbalken 
van het dak.

Masterclasses en symposia
Elk jaar wordt er een masterclass gegeven door een 
kunstenaar. Als professioneel kunstenaar kun je je 
inschrijven om een weekend lang met meerdere 
deelnemers te verblijven in Diepenheim. 
Overdag bespreken de deelnemers elkaars werken, 

wisselen zij ideeën uit en maken zij natuurlijk 
nieuw werk. Voorgaande masterclasses werden 
gegeven door onder anderen Arno Kramer, 
Jans Muskee, Stijn Peters en Hanna Nitsch.
Veel van de masterclasses leiden uiteindelijk ook
tot een tentoonstelling in Diepenheim.


