
zaterdag  20 juni 2015 

INCLUSIEF
Het complete   

programma van  
vandaag 

 pagina 8-93   

 pagina 5  

 Spoorzoeken 
 pagina 12 

 Tour d’Oerol 

 pagina 7 

 Uitgedanst 

Onbevangen
‘Iedereen heeft herinneringen aan zijn basisschooltijd, die onbevangenheid’,  
stelde regisseur Casper Vandeputte van NTJong eerder deze week in de dagkrant. 
Zijn groep-8-musical voor gevorderden is dan ook voor velen herkenbaar.
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Oerol is een draaikolk van emoties. 
Net was je nog tot in je tenen ont- 
hutst bij een voorstelling, nu zoek je 
overlopend van agitatie je fiets- 
sleutel in het zand. Met het eind 
van Oerol in zicht maken we de  
balans op: wat is er gevoeld, en 
welke emoties gaan mee naar huis?
Tekst Leonie Hosselet Foto Nichon Glerum

Oerolbezoekster Evite komt aanwaaien 
bij het KHOR II-paviljoen: ‘Ik heb mensen 
ontroerd!’ Gisteren was ze hier ook, toen 
TAAT en de verdiepers van Gebied B een 
nieuw initiatief ontplooiden: creëer een 
plek waar ontroering tot stand komt. Zo 
zijn er het afgelopen festival dagelijks in 
een kwartier tijd initiatieven ontstaan. Een 
bak met leen-fietslichtjes bij elke voorstel-
ling, bijvoorbeeld. Of het idee om het be-
jaardentehuis bij Oerol te betrekken: fiets 
met een senior op een tandem het eiland 
over, langs plekken waar ze een jeugdher-

innering op kunnen halen. Mooie plannen 
voor Oerol 2016.
Gert-Jan Stam van TAAT vroeg bezoekers 
wat ze van het Oerol-gevoel meenemen 
naar huis, maar dat bleek lastig: ‘Die stap 
naar de wal is heel groot. Toch zijn er 
veel elementen die je makkelijk mee kan 
nemen: mensen zijn hier open, nemen 
verantwoordelijkheid, werken samen.  
Ze zijn creatief, bereidwillig, willen verrast 
worden. Zoek die dingen maar bij jou in  
de straat.’
Nieuwsgierigheid was bij KHOR II het 
overheersende gevoel, met een opvallende 
uitschieter van dankbaarheid op woens-
dag. Dat is geen nattevingerwerk, maar 
statistische informatie. De mannen van 
het Verdiepings-project Feels like heb-
ben de gevoelens van bezoekers bij alle 
Expeditie-projecten nauwkeurig gevat in 
tabellen en staafdiagrammen. Onderzoe-
ker Jan Belon: ‘Vrijdagochtend zaten we 
al op 79.334 gevoelens. De 80.000 gaan 
we makkelijk halen.’ Voorlopige conclu-

sies: de Westerkeyn is en blijft de meest 
verliefde plek. Nieuwsgierig wordt het 
meest gevoeld, hoopvol het minst. ‘Maar 
dat kan aan vanalles liggen’, zegt Belon. 
‘Bijvoorbeeld aan het woord zelf. We 
sturen de Oerol-reporters eropuit om dat 
nader te onderzoeken.’ Ook thuis kun je 
nog meedoen aan het onderzoek: voer op 
feelslike.nu de code in van de route die je 
hebt gelopen. Zo krijg je een persoonlijke 
gevoelskaart als geheugensteuntje: oh ja, 
op die dag, in die duinpan, voelde ik me 
extreem dankbaar. Of opgelucht. Of toch 
stiekem hoopvol. Wil je vandaag nog wat 
extreme emoties ervaren? Feels like ad-
viseert een route langs achtereenvolgens 
Expeditie-locaties D, F, L en M.

TAAT – DEEL KHOR II
20 en 21 juni, doorlopend tussen 11:00 

en 17:00. Locatie D Groene Strand – 

West, entreebandje. De do-it-yourself 

voorstelling SPEEL KHOR II speelt op 20 juni 

om 18:00, 19:30 en 21:00, €11

Snel weer terug?

>> Het laatste Oerolweekend... Maar dat 
hoeft niet te betekenen dat je Terschelling 
lang moet missen! Kom snel terug met 
bijvoorbeeld het Fietsdagarrangement van 
Rederij Doeksen. Een heerlijk lange dag 
fietsen op Terschelling, inclusief bootretour, 
comfortabele huurfiets, eilandinfopakket 
en horecakortingsbon. Meer informatie lees 
je op www.rederij-doeksen.nl. Nog een tip: 
volg Rederij Doeksen op Twitter via www.
twitter.com/rederijdoeksen of like ze op  
Facebook. Zo blijf je op de hoogte van 
actuele aanpassingen in de dienstregeling, 
reisinformatie en onze aanbiedingen.  
Foto: Rederij Doeksen

Waddenzwaai

>> Morgen om 17:30 uur kun je meedoen 
aan een uniek SLeM-event. Met héél véél 
mensen ‘tekenen’ we een menselijke kaart 
van het hele waddengebied op de uitgestrekte 
Noordsvaarder. Er wordt er een specta- 
culaire luchtfoto gemaakt. Kom je ook? 

De fik erin

>> Collectief Walden gelooft dat een 
ontwortelde boom iets kan zeggen over de 
aard van de mens. Heel Oerol lang hield het 
multidisciplinaire collectief (bestaand uit 
een filosoof, een bioloog, een mimer, een 
dramaturg en een creatief producent) resi-
dentie op de Westerkeyn. Hun kleine huisje, 
waar zij in gesprek gingen met makers en 
publiek, werd verwarmd met afgezaagde 
plakjes van de omgewaaide berk die vorig 
jaar al figureerde in hun voorstelling Wald. 
Zo verwerd de boom tot brandstof voor het 
tweejarig ontwikkeltraject dat Walden met 
Oerol start, in het kader van de Subsidie 
Nieuwe Makers van het Fonds Podiumkun-
sten. Vandaag is van 16:00-21:30 doorlopend 
een expositie te zien over hun resultaten tot 
nu toe. Om 21:30 sluiten ze hun festivalresi-
dentie af met een presentatie.

Sloddervossen

>> Heerlijk interviewtje met Gerson Main in 
de krant van gisteren. Alleen hadden we dan 
ook wel even de juiste info eronder kunnen 
zetten. Bij deze alsnog: hij speelt vandaag 
om 22:00 in Stayokay en om 23:00 op Cam-
ping Terpstra. Morgen staat Main om 17:00 
op het hoofdpodium van de Betonning.

Dilemma op 3: André van Duin of André Manuel?
Dagelijks leggen we een festival-
gast een onmogelijke keuze voor. 
Vandaag vragen we Opium- 
presentator Cornald Maas om te 
kiezen tussen André van Duin, die 
eerder deze week bij hem aan de 
Opium-tafel zat, of vaste Oerol-
gast André Manuel. 
Tekst Marije Sietsma illustratie DoemijNina 

 
Een onmogelijke keuze? Helemaal niet! 
Maas twijfelt geen moment en kiest direct 
voor André van Duin. ‘André Manuel vind 
ik een van de meest gisse cabaretiers. 
Hij heeft een heerlijk scherpe blik op de 
samenleving en is iemand die een heel ei-
genzinnige koers vaart binnen het theater. 
Maar nee, ik kies toch voor André van Duin. 
Dat is gerelateerd aan een dieper gevoel.’
Dat hij hem persoonlijk kent, speelt  

hierbij zeker mee, geeft Maas toe.  
‘Maar het is vooral dat ik hem al zo lang 
ken. Al in mijn vroegste jeugd, als jongetje 
in Brabant, was hij een icoon. 
Hij was op tv, ik zag al zijn programma’s 
en het was vrij sensationeel toen ik 

hem voor het eerst zag optreden. De 
Sambaballensamba en later Ik heb hele 
grote bloemkolen... geweldig vond ik  
dat! Ik vind het heel knap hoe hij door de 
jaren heen alle groepen uit de bevolking 
aan zich heeft kunnen binden. Ondanks alle 
reserves die mensen uit de culturele hoek 
ten opzichte van hem hadden.  
Pas nu, met zijn rol in The Sunshine Boys, 
krijgt hij erkenning en goede kritieken, maar 
hij maakt zich daar geen moment druk over.’ 
Donderdag was Van Duin te gast bij 
Opium. Maas: ‘We hebben veel mensen 
van het vasteland te gast gehad, maar zo’n 
applaus als toen hij opkwam heb ik nog 
nooit eerder gehoord. Hij is totaal poeha-
loos. Prachtig.’

Opium op Oerol
Alle afleveringen van Opium op Oerol zijn 

terug te zien op npo.nl.

79.334 gevoelens
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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
   

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
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Intiem moment 
Theatermaker Shanti Straub vraagt 
je plaats te nemen op de houten 
bankjes van haar vijfhoek op de 
Westerkeyn. In Kanteling wordt de 
omgeving erkend. Daarmee past 
de voorstelling bijzonder goed 
in het thema van Oerol: Sense of 
Place.
Tekst Leila van Wetten Foto Pieter Crucq

Bij het maken van een voorstelling gaat 
Shanti Straub uit van de locatie. ‘Op een 
plek als de Westerkeyn is continu van alles 
aan de hand’, zegt ze. ‘Een onophoudelij-
ke stroom mensen loopt rond, de meest 
uiteenlopende geluiden zijn te horen, 
geuren dringen je neus binnen en er valt 
van alles te zien. Je kunt ervoor kiezen 
om tegen die omgeving te vechten. Een 
voorstelling neerzetten die de omgeving 
bij wijze van spreken ontkent.’ Straub is 
daar echter geen voorstander van. ‘Ik wil 
er liever mee vechten.’ In haar werk maakt 

ze mensen graag bewust van het hier 
en nu. ‘Even stilstaan bij het moment en 
ervaren wat je allemaal in je hebt opgeno-
men.’ Wat ze daar mee wil bereiken? ‘Dat 
mensen daardoor niet alleen beseffen dat 
ze dingen tot zich nemen, maar dat ze ook 
weten dat ze daarin keuzes kunnen maken, 
zelfstandig zijn, kunnen sturen.’ Maaike 
Schuurmans nam de dramaturgie op zich, 
en componist/muzikant Erik Woltmeijer 
heeft op aanvraag van Straub de ruimte 
vormgegeven, met als medium muziek. 
‘Binnen die muzikale vormgeving is ook 
plaats voor de omgevingsgeluiden van het 
festivalterrein’, vertelt hij. ‘Die geluiden zijn 
eigenlijk net zo belangrijk als het geluid 
dat uit een instrument komt.’ Voor Straub 
dus geen spektakel. ‘Ik wil met het maken 
van theater geen illusies scheppen. Ik wil 
tonen wat er is.’

Shanti Straub – Kanteling
19 en 20 juni, doorlopend.  

Westerkeyn, €4

De mythische  
beladenheid van 
het verleden
Het Vlaamse gezelschap Muziek-
theater Transparant speelt De 
koningin zonder land, een sprook-
jesverhaal boordevol symbolische 
esthetiek over de ervaring van 
migreren en thuisloos zijn. ‘Als je 
iets mist is dat vaak iets wat je niet 
weet.’
Tekst Machteld Vinkenborg Foto Geert Snoeijer

Ik ontmoet het etnisch diverse gezelschap 
na afloop van de muzikale sprookjesvoor-
stelling, waar hoge tonen en laag tromge-
roffel de zoektocht van de prinses zonder 
thuisland begeleiden. Het is een magisch, 
spacy sprookje dat een universeel verhaal 
vertelt over migratie en ontheemding. In 
de wachtrij voor aanvang van de voorstel-
ling kon het publiek zelf alvast nadenken 
over drie vragen, op bordjes opgehangen 
door Gebied-B om verdieping aan te bren-

gen in je festivalervaring. Eens horen wat 
de sprookjesspelers daar zelf op zouden 
antwoorden. 
Allereerst: hoe voelt jouw thuis? ‘Dat 
is eigenlijk geen moeilijke vraag’, zegt 
Straburzynski Maciej al snel, ‘dat gaat toch 
om liefde en veiligheid. De prinses in het 
verhaal is eigenlijk continu op zoek naar 
een thuis, dat heeft ze sinds het begin van 
haar leven niet gehad.’ OK, en vraag twee: 
ergens vandaan of ergens naartoe? Reut 
Rivka Shabi: ‘De prinses gaat duidelijk er-
gens naartoe, zij is op zoek. De koningin is 
veel meer bezig met waar ze vandaan ko-
men.’ En, vult Elise Caluwaerts aan: ‘In de 
tekst gaat het ook over het verschil tussen 
de koningin en de prinses. Een verschil als 
tussen twee blinden. De koningin is ver-
blind omdat ze alleen maar kijkt naar waar 
ze vandaan komt, de prinses omdat ze juist 
een deel van haar afkomst niet kent. Zij 
verlangt naar iets waar ze blind voor is.’

Dat sluit mooi aan op de derde vraag: kan 
je iets missen wat je niet kent? Reut: ‘Jaze-
ker. Als je iets mist is dat vaak iets wat je 
niet weet, je mist dan meer het beeld dat je 
creëert in je hoofd. We vertellen verhalen 
over de voorbije tijd, dat vergt verbeel-
dingskracht. Mijn moeder woonde bij een 
klif in Marokko, en ze vertelde dat het 
water soms zo hoog tegen de rotsen kwam 
dat het de ramen raakte. Als mijn moeder 
over vroeger vertelt dan kan ik soms zo’n 
nostalgisch verlangen naar die tijd en plek 

hebben. Het heeft een speciale magie, 
alsof ik erbij was. Straburzynski: ‘Dat is het 
doel van traditie. Het verleden heeft altijd 
zo’n mythische beladenheid. Ik kom uit  
Polen, en toen mijn ouders daar jong 
waren, was het niet direct een betere tijd. 
Toch spreken ze daar met weemoed over.’ 

Muziektheater Transparant –  
De koningin zonder land
20 juni, 15:00 en 19:00; 21 juni, 15:00. 

Locatie 30, Manege – Oost, €17.

‘Heb je een boodschap voor mij?’, 
staat geschreven op een stenen 
rolstoelpad dat de duinen inleidt. 
De signalen zijn overal, maar weet 
je ze te vinden? Hoor Hannah is 
een wandeling die al je zintuigen 
op de proef stelt.
Tekst Leonie Hosselet Foto Nichon Glerum

Niemand begrijpt Hannah. Waarom doet 
ze zo raar en maakt ze zulke enge gelui-
den? Ze lijkt wel een kraai. Zo heeft ze 
haar bijnaam gekregen: de kraaienvrouw. 
De dorpelingen moeten niets van haar 
hebben. Toen ze dreigden haar huisje in de 
fik te steken, sloeg ze op de vlucht. Maar 
er is iemand die haar niet raar vindt en op 
haar zit te wachten.
Stichting 5D maakt theater dat voor ieder-
een toegankelijk is, voor en door mensen 
met en zonder beperking. Ze vroegen 
maakster Judith Hofland een wandeling te 

bedenken voor het nieuwe rolstoelpad bij 
Midsland. Hofland wilde het een cryp-
tisch geheel maken. De wandeling leidt 
langs koptelefoons, verrekijkers en houten 
standbeelden. Overal zijn boodschappen 
en tekens, maar heb je ze wel gezien? En 
zo ja, heb je er dan ook maar ene snars van 
begrepen? Met die vragen wordt je gecon-
fronteerd als je eenmaal boven bij Hannah’s 
huisje bent. Maar daarmee is het verhaal 
nog niet helemaal afgelopen. 5D-acteur 
Nicky knoopt er, zittend in een rolstoel, de 
eindjes voor je aan elkaar. 
Nicky: ‘Het is een verhaal over niet be-
grepen worden, en ik merk dat het indruk 
maakt. Mensen blijven nog even zitten en 
denken erover na. Ik vind het een mooi 
kadootje om hier te spelen.’

5D i.s.m. Judith Hofland - Hoor Hannah
20 en 21 juni, doorlopend tussen 11:00-

17:00. Locatie E, Rolstoelpad – West, 

entreebandje
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Wordt Hannah gehoord?

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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zaterdag 20 juni

zondag 21 juni

14.30 André Manuel ’t Geval Apart

16.00 The Heinoos 

2015 advo Oerol dagkrant 9 (128x190 mm) z/w

´ 

VIJFPOORT
 CAFEDE formerum 47

www.vijfpoort.nl

zaterdag 21 juni

zondag 22 juni

14.30 André Manuel ’t Geval Apart

14.30 André Manuel ’t Geval Apart

16.00 Stokers 
dansen gratis

entree bands 7,50

            vr. 13-06: ‘s avonds dansen met DJ
            Jan van Teake // za. 14-06: André Manuel
                ’t Geval Apart • Wilson • Tim Knol • DJ Jan van
                    Teake //  zo. 15-6: André Manuel ’t Geval Apart •
              Wilson • The Sore Losers • DJ Jan van Teake // ma. 16-6: André 
   Manuel ’t Geval Apart • open podium Oerolvrijwilligers • Hallo Venray 
     • DJ Jan van Teake // di. 17-6: André Manuel ’t Geval Apart • Poor John • 
  The Silverfaces • DJ Jan van Teake // wo. 18-6: André Manuel ’t Geval Apart • B.J. 
       Baartmans • The Ex • DJ Jan van Teake // do. 19-6: André Manuel ’t Geval Apart 
           • Poor John • Tear Drops • Dancing Dollekamp • DJ Jan van Teake // vr. 20-6: 
     André Manuel ’t Geval Apart • Tear Drops • Tigre Blanco • DJ Jan van Teake   

advo Oerol dagkrant 9

22.00 tribute to the Allman Brothers
17.00 Heinoos

13.00 Stokers 

16.00 Heinoos

22.00 DJ DNA & DJ Jan van T

m.m.v. André en Rick Manuel, Adri Karstenberg & Texas Radio

vr. 12
-6  André Manuel ’t G

eval Apart  •
  Julie Scott m

.b.v. Roeland Drost  •
  Smutfish  •  z

at. 13
-6   

    Some Kind of Fir
e Rose  •  A

ndré Manuel ’t G
eval Apart  •

  Julie Scott m
.b.v. Roeland Drost  •

  Donnerwetter  

      •
  zo. 14

-6  Some Kind of Fir
e Rose  •  A

ndré Manuel ’t G
eval Apart  •

  Le Garage  •  R
oos Rebergen solo  •  

      
     J

anne Schra  •  m
a. 15

-6  Some Kind of Fir
e Rose  •  A

ndré Manuel ’t G
eval Apart  •

  Vuig Tuig  •  F
ratsen    

      
      •

  di. 16
-6  André Manuel ’t G

eval Apart  •
  Donnerwetter (Johnny Cash American Recordings)  •

  Tim
 Knol & 

      
      

   Th
e Miseries  • 

 wo. 17
-6  André Manuel ’t G

eval Apart  •
  Poor John  •  B

ack Corner Boogie Band  •  d
on. 18

-6   

      
      

     A
ndré Manuel ’t G

eval Apart  •
  Dokter Watjes  • 

 The Bonneville
s  • 

 vr. 19
-6  Halfway Station  •  A

ndré Manuel 

      
      

  ’t G
eval Apart  •

  Zazi  •
  Giant Tig

er Hooch  •  z
at. 2

0-6  De Stokers  •
  André Manuel ’t G

eval Apart  •
  The

      
      

Heinoos  • 
 King Champion  Sounds  • 

 zon. 21-6  De Stokers  •
  André Manuel ’t G

eval Apart  •
  The Heinoos  • 

 

      
      

   DJ DNA  vs 
 DJ Jan van Teake  +  pre-show bFake

-

14.30 André Manuel ’t Geval Apart16.00 The Heinoos 
22.00 King Champion Sounds

22.00 DJ DNA vs DJ Jan van Teake     

       +
 pre-show bFake

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

www.vijfpoort.nl

13.00 De Stokers

13.00 De Stokers

zeelenfiets.nlZeelen Je komt er met een fiets van Zeelen

ge
ra
rd
ro
os
.n
l

Zeelen
zeelenfiets.nlJe komt er met een fiets van Zeelen

zeelenfiets.nlJe komt er met een fiets van Zeelen
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Hoe fantastisch moet het zijn om 
op te groeien in het Terschellinger 
duinlandschap of eindeloos op de 
straten van Midsland en West te 
kunnen spelen. Geen wonder dat 
meerdere makers zich lieten in-
spireren door, of optreden voor én 
met de kinderen van Terschelling.
Tekst Machteld Vinkenborg 

Foto Diewke van den Heuvel

‘Stanley heeft altijd pech. Domme domme 
domme domme pech. En!’, klinkt de vro-
lijke volle stem van juffrouw Anne, ‘Stan-
ley’s naam is ook een palindroom. Weet 
iedereen wat een palindroom is?’ Stanley 
Yelnats is de hoofdpersoon van de voor-
stelling Holes, gespeeld door De Jonge 
Republiek en het Friese gezelschap Tryater. 
Ter voorbereiding op de voorstelling die 
de kinderen bezoeken komt de stippeljurk-
mevrouw alvast met groep 8 praten over 
de thematiek. ‘Stanley heeft altijd pech, 
zo is hij geboren en dat is best een beetje 
ongelukkig. En voor jou? Is het een geluk of 
een ongeluk dat je op Terschelling geboren 
bent?’ Alle kinderen van de basisscholen 
CBS en OBS ‘t Jok lijken het eens te zijn: 
het is een groot geluk. Waarom? ‘Nou, wij 
op Terschelling hebben tenminste echte 
zeebenen’, roept een stoer mannetje met 
een kuif. ‘Ja en alles is dicht bij elkaar 
en het is lekker rustig’, zegt een blonde 
meid met toffe roze gympen. In een kring 
spreken de schoolkinderen een tijdje over 
het toeval en het lot. Is het toeval dat je op 
deze school zit? ‘Nee, mijn vader zat hier 
ook al.’ En de zeevaartschool, ‘dat deed 
mijn opa ook.’ Sommigen willen later liever 

hun geluk zoeken op het vasteland, ande-
ren blijven graag voor altijd op Terschelling. 

Ieniemienie-Brandaris
Wat er nu eigenlijk zo mooi is aan het ei-
land, dat zie je terug in de enorme maquet-
te van het eiland, gemaakt door school-
kinderen in samenwerking met Frederik & 
Broers in het project 泰       泰泰泰泰泰 (Terschel-
ling). Hij stuitte op een Chinese website 
waar Nederland wordt aangeprezen. Maar 
Terschelling werd nergens genoemd, en 
dat kan toch niet de bedoeling zijn? De aan 
het eiland verslingerd geraakte kunstenaar 
Victor Frederik schroomde niet om het 
Chinese reisbureau uit te nodigen naar 
Nederland te komen. Maar dan natuurlijk 
wel naar Terschelling. Toen die aanvraag 
bevestigd werd, was er werk aan de winkel. 
Want behalve de heerlijke natuur en de 

fijne bruine kroegen wil je de met camera 
omhangen toeristen misschien nog net iets 
extra’s aanbieden. Zodoende ging Frederik 
aan de slag met de schoolkinderen van het 
eiland om ze te vragen wat zij nu het mooi-
ste van Terschelling vinden. Het resultaat: 
een enorme maquette, met een drome-
rig verbeelde ieniemienie-Brandaris, het 
spannende jaarlijkse volksfeest Sunderum, 
kleine huisjes, geheime plekjes. Een waar 
knutselwerk, dat de Chinezen wel moet 
overtuigen. En jou waarschijnlijk ook. 
Tijdens Oerol is het voor de kinderen 
intussen elke dag feest. ‘Jullie hoeven niet 
naar Oerol te komen’, roept de acrobaat 
van Fabuloka. ‘Wij komen wel naar jullie 
schoolplein toe!’ Kleine stoelen staan in 
rijen opgesteld op het plein, en tientallen 
blonde koppies kijken verwachtingsvol naar 
wat er komen zal. ‘Boeeoeee!!’ roepen als 

de acrobaat iets stoms zegt, klappen als de 
danseres ondersteboven op zijn schouders 
balanceert. 
En ook bezoekers met kinderen hebben 
geluk. Niet alleen is het Expeditie-project 
van Frederik & Broers nog te bezoeken, 
ook het straattheater is dit laatste week-
end nog te zien. Meer zin in een dromerig 
sprookje voor het hele gezin? Lees op 
pagina 5 meer over De koningin zonder 
land van Muziektheater Transparant. En 
deze zaterdag is ook de Betonning een fij-
ne thuishaven. Het festival Into The Great 
Wide Open van buureiland Vlieland heeft 
de touwtjes van de muziekprogrammering 
in handen. Mogen zij nu net een festival 
zijn voor jong en oud.  
Geluk of ongeluk? De Terschellingse kids 
lijken het niet slecht te hebben. Of zoals 
Frederik zegt: ‘Het moet toch heerlijk zijn 
om op te groeien op Terschelling. Het 
buitenleven, het buitenspelen. Het was 
een zegen om met de kinderen samen te 
werken.’ 

De Jonge Republiek / Tryater – Holes
20 en 21 juni, 13:00 en 16:00. Locatie 11, 

Nollekes Zuid, West, €13

Frederik&Broers –    泰  泰泰泰泰泰  (Terschelling)
20 en 21 juni, doorlopend 11:00-17:00, 

Expeditie O, Staatsbosbeheerschuur, 

entreebandje

Fabuloka – Staal
20 en 21 juni, West-Terschelling, gratis

Gastcurator Into The Great Wide Open
20 juni, doorlopend van 13:00-21:00,  

de Betonning

Uitgedanst
De fysieke voorstellingen op Oerol vragen nogal wat van de spelers. Zeker als het dansers zijn. En ze buiten dansen. Links: de spelers van Jens van 
Daele’s Burning Bridges na Over Onze Vader. Rechts, van boven naar beneden: loshangend wild uit MAAS theater en dans; uitgetelde bezoekers na 
de dansworkshop van Compañia Sharon Fridman; Jeanne Mordoj na La Poème. Foto’s Nichon Glerum, Diewke van den Heuvel, Anke Teunissen

Kinderen met zeebenen

PROGRAMMA
BIJ STAYOKAY & DE RICHEL

LIVE-ACTS / DJ-SET’S
AANVANG STAYOKAY 21:15

 AANVANG DE RICHEL 22:30 

ENTREE: 4 EURO

12-21 JUNI 2015

STAYOKAY / PROGRAMMA DE RICHEL / PROGRAMMA

VR 12
22:30

ZA 13
22:30

ZO 14
22:30

MA 15
22:30

DI 16
22:30

WO 17
22:30

DO 18
22:30

VR 19
22:30

ZA 20
22:30

VR 19
21:15

VR 12
ZO 21
17:00
MA 15
VR 19
19:30
VR 12
20:00
ZA 13
19:15
ZA 13
21:15
ZO 14
19:15
ZO 14
21:15

MA 15
21:15
DI 16
21:15

WO 17
21:15

DO 18
21:15

ZA 20
21:15
VR 12 
ZO 21
22:30

DANSEN MET DE SOULCLAP DJ’S!
ELKE DAG /  GRATIS

DINER  /  ELKE DAG 

OPIUM TV / MA TOT VR

LETLAND -    NEDERLAND
MET DE SPEELMANNEN!

PIEPSCHUIM

FUNKSTAMATICS

PIEPSCHUIM

BLIND ROOFERS

JANNE SCHRA

MISTER AND MISSISSIPPI

SPEELMAN EN SPEELMAN

AFTERPARTEES

COOKACHOO

GERSON

ORANGE SKYLINE

SNOWAPPLE

MAX MESER

SPEELMAN EN SPEELMAN

THE COSMIC CARNAVAL

KOPVOETER & TIM KNOL

THE GOSPEL SESSIONS

BOURBON AVENUE

GERY MENDES

DANSEN MET DE SOULCLAP DJ’S!
ELKE DAG /  GRATIS

VR 12 
ZA 20
23:30

ENTREE: 4 EURO

STAYOKAY TERSCHELLING 
'T LAND 2 
WEST TERSCHELLING
TERSCHELLING@STAYOKAY.COM

f /STAYOKAYTERSCHELLING

MIXCLOUD & SOUNDCLOUD:
SOULCLAPCOLLECTIVE 

SOULCLAP.NL

f /FUNKINESSALOM

EETCAFÉ DE RICHEL 
HOOFDWEG 8 
WEST TERSCHELLING
CAMPINGCNOSSEN.NL

f /EETCAFEDERICHEL 
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Programma Horeca

Hieronder een opsomming van alle 
bands die optreden in diverse horeca-
gelegenheden op het eiland, gepro-
grammeerd door onze muziekmannen 
Harry Hamelink en Marcel Haug. Want 
er is veel meer op Terschelling! Kijk 
ook op de eilandpagina op pagina 11.

>> Stanley en de Menzo’s 23:00 – 23:30 
Terpstra, Midden
>> Gerson Main 00:15 - onbekend 
Terpstra, Midden
>> Gery Mendes 23:00 – 00:00 De 
Richel, West
>> The Tightropes 22:00 – onbekend 
Dammesaan, 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: Haasje 
over op het Havenplein (West)
>> 13:30 Aardappelen Schillen Met  
Michel Foucault door Rosa van  
Leeuwen

Met voorstellingsticket:
>> 18:15 Shoot The Messenger 
>> 20:00 Feed Me Teach Me – Ada 
Plinck over De soepele mens 

Oerolreporters

Segond von Banchet en Lesuis kijken 
naar de Oerolezen, de eilanders en hun 
Terschelling. Ze proberen het exotische 
te vangen en het magische te begrijpen. 
Volg hun avonturen op oerol.nl. 
 

Kaartverkoop

>> Op zondag 21 juni is de Westerkeyn 
gesloten. Op die dag kun je vanaf 
10:00 op de Betonning terecht voor de 
allerlaatste theaterkaarten. 
>> Denk aan je entreebandje! Het is je 
startbewijs voor tien dagen festival!
>> 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.
>> Kaartje kopen? Haal een nummertje 
bij de ingang van de Westerkeyn.

BUITEN
TOEGANKELIJK MET ROLSTOEL
LANGUAGE NO PROBLEM
ENGELS
VERDIEPING

Wijzigingen

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

>> Aanvang Theater Artemis is 
gewijzigd naar 21:30
>> Aanvang Schweigman& is 
gewijzigd naar 21:15 en duurt nu 115 
minuten
>> Speelduur Wunderbaum is 
gewijzigd naar 120 minuten
>> Speelduur Tijdelijke Samenscholing 
/ Productiehuis Rotterdam is 
gewijzigd naar 90 minuten
>> Speelduur ZimmerFrei is gewijzigd 
naar 60 minuten
>> Speelduur van Roma B. / Marike 
Splint – deel 2 is gewijzigd naar 45 
minuten
>> 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 programmaboek staat) is 
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

>> 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
>> Kom op tijd bij REUZEN van 
Theater Artemis / Ro Theater. Het is 
namelijk nog een stukje lopen.   

Straat
 West 
>>   Les Dudes: 13:00 + 14:45 + 16:30
>> CWBoost: 13:45 + 15:30 + 17:15
>> Fabuloka: 14:15 + 16:00
>> Stage Code: verzamelpunt tegenover 
fietsenstalling Betonning 13:00 + 15:00. Haal 
een uur van tevoren je kaartje. Let op: vol is 
vol

 Midsland
>> Kiddy ride police patrol: 13:00 + 14:30 + 
15:45 + 17:00
>> Bar in a Box: 13:30 + 15:00 + 16:15
>> Cie 1 Watt: 14:00 + 16:15
>> Cocoloco: 14:30 + 15:00 + 16:15
>> LIVSMEDLET: verzamelpunt Oosterburen 
voor de kerk: 14:00 + 16:30

>> Billy Kid: tussen 13:00 en 18:00
>> Gazzo: tussen 13:00 en 18:00

 Westerkeyn 
>> Willemijnontwerp.nl: 13:30 + 18:30
>> Duo Laos: 13:30 + 16:30
>> Collectief Walden resideert presenteert: 
16:00 tot 21:30
>> The School of Life: 16:30 tot 17:30
>> Collectief Walden sluit af: 21:30 tot 22:30
>> Les Cubiténistes: diverse tijden
>> Catacloppe: diverse tijden
>> Shanti Straub: diverse tijden
>> Daan Draait: doorlopend
>> Aquaduck: doorlopend
>> Klim in het Nest: doorlopend
>> Studio Made by: doorlopend

Verdieping
 Ochtendtalkshow 
Gepresenteerd door Paulien Cornelisse  
en Chris Bajema. Gasten: Kees Lesuis, 
STEREO Akt,  Amsterdamse Bostheater / 
Noord Nederlands Toneel, Ank Daamen

 The School of life 
Mini-class waarin filosoof Lammert Kamphuis 
van The school of life een verhelderend licht 
schijnt op het thema ‘vriendschap’.

 Oerolcollege 
Gasten Schweigman& en prof. dr. Hilde 
Geurts praten over de erfelijkheid van 
autisme en wat dat voor een effect kan 
hebben binnen een familie.

 Verdieping in KHOR ll (TAAT) 
Yvonne Beelen (Ytopia) behandeld het thema 
aandacht. Filosoof Jan Drost (The School of 
life) geeft advies vanuit de filosofie.  

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: boekenboer 
Teunis Schol en Keimpe de Jong & John 
Buijsman (Hartkuiltje). Met live muziek van 
Sommerhus    

Frederik & Broers – 
(Terschelling). Zie ook p.7

➀

➀ ➁ ➂

➁

➁ ➂➀

➀

➀ ➁ ➂

➁ ➂

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

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: Into The Great Wide Open “No Future”

Mainstage ➀ Tim Knol & Bente Fokkens   ➁ Orgel Vreten     ➂ DJ Barry Der Wolfshund      

Serre Playlist Gastcurator ITGWO 

DJ Container DJ Barry Der Wolfshund

Ronde podium Hotmamahot (doorlopend)

Vier tellen vooraf Ferry Roseboom en Eva Laurillard

Wannaplay première Gastcurator ITGWO

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

Mainstage ➀ Stanley en de Menzo’s   ➁ Gery Mendes    ➂ Cookachoo    

DJ Ed Rock  

Paviljoen ➀ Ochtendtalkshow    ➁ Blik op de toekomst     ➂ Oerolcollege

The School of Life 

Doorlopende acts

Straat
West  West

Midsland  Midden

Verdieping
Nagesprekken ➀ Amsterdamse Bostheater / Noord Nederlands Toneel – Much Ado About Nothing    ➁ Schweigman& – Erf  

Voor aanvang ➀ Theater RAST – De vlucht van een granaatappel; inleiding door researcher Eva van Pelt

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

De Betonning  

is een laboratorium, 

waar spontane dingen 

ontstaan. Daarom kan het 

programma afwijken van dit 

blokkenschema. Zie  

het schema op het  

terrein voor actuele  

informatie.
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Er gebeurt meer (buiten 
het programma) tijdens 
Oerol op Terschelling. 
Wil je weten wat & waar 
volg dan meer… 

Volg ons op twitter: 
@m_terschelling 
en deel de hashtag: 
#meerterschelling

EEN SERVICE VAN DE 
VVV TERSCHELLING

EILANDPAGINA

EilandAgenda

WEST

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

muziektheater de Groeten, ‘Blaaskaken’, residentie Boschrijck, West-Terschelling

17:00 The Busquitos, muziek, café de Zomer, West

21:15 Gerson Main, singer-songwriter, Stayokay, West

22:00 Yorick van Norden, muziek, café de Zomer, West

22:00 Wisselende DJ's, Braskoer, West-Terschelling

22:30 Gery Mendes, de Richel, Halfweg, 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

13:00 The Busquitos, café de Stormvogel, Baaiduinen

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

16:00 Brasta, buitenpodium Onder de Pannen, Midsland

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

18:00 Michael Prins, buitenpodium Onder de Pannen, Midsland

20:00 Zazi, buitenpodium Onder de Pannen, Midsland

22:00 The Tightropes, van jazz tot blues rockmuziek, de Dammesaan, Midsland

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

22:30 The Busquitos, binnenpodium Onder de Pannen, Midsland

23:00 Stanley & the Menzos, Gerson, camping Terpstra, Midsland

OOST

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

Spaans gitaartrio "Cool Gipsy Hot Hot", de Reis, Hoorn

18:30 "The Stokers, keiharde teksten uit het leven gegrepen, Strandhotel Formerum aan Zee

21:30 Het dak eraf met Feestband K-beng, camping Mast, Formerum

22:30 Strandfeest met Dj DvanD, Dj Ososonic en Tom D (Sax), Zandzeebar, Formerum aan Zee

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: GERRY VISSER

Is Camping Mast in Formerum normaliter een relatief rustige 
familie-camping, zo niet tijdens Oerol. Tien dagen lang wordt 
de camping bevolkt door kampeerders die puur en alleen 
komen voor het festival. “Het is compleet ander publiek”, zegt 
campinghouder Sape van der Meulen. Echtgenote Mirjam 
knikt: “Maar wel heel leuk publiek.” 

Camping Mast 
Mirjam en Sape van der Meulen 

Het echtpaar heeft tijdens Oerol 

maar één doel: het de gasten 

naar de zin maken. “Het is voor 

ons de drukste tijd van het jaar”, 

zegt Mirjam. Want niet iedereen 

is even goed voorbereid, zo blijkt 

maar al te vaak. “Dan hebben ze 

wel een luchtbed, maar geen 

stoppen. Of wel een tent, maar 

geen haringen. Dat hebben we 

dus allemaal op voorraad.” Sape, 

lachend: “Vorig jaar was er een 

stel met een klein iglotentje en 

een enorm opblaasmatras. Dat 

ging natuurlijk niet. Gelukkig heb-

ben we altijd reservematrassen 

op zolder liggen.” 

En dan de groep vrouwen van 

vorig jaar, die dachten gereser-

veerd te hebben, maar dat was 

niet zo. Mirjam: “Geen stress, 

zei ik, we hebben nog wel een 

reservetent. Met echte bedden, 

dus ook nog hartstikke luxe. Bij 

die meiden kunnen we niet meer 

stuk. Ze hebben dit jaar alweer 

geboekt.” 

 

Omdat de meeste gasten maar 

een dag of drie, vier blijven, kun-

nen ze op de camping ontbijten, 

lunchen en dineren. “Dan hoeven 

ze dat voor die paar dagen al-

lemaal niet mee te slepen”, zegt 

Mirjam. “Makkelijk toch?”

’s Avonds om een uur of tien be-

gint de muziek. Sape: “De tafels 

en stoelen eruit, en spelen maar.” 

Mirjam: “Het begon ooit met Bob 

Color. We noemen hem de lo-

pende jukebox, want hij kan alles 

spelen.” In zijn  kielzog kwamen 

er meer artiesten, en zo kwam 

van het een het ander. En dat 

regelen ze helemaal zelf, vertelt 

Mirjam. “We worden gebeld door 

artiesten die graag willen komen, 

of we krijgen namen door van 

anderen. En als het goed bevalt, 

vraag je ze het jaar erop gewoon 

weer terug.” 

Tafels en stoelen  
eruit, en spelen 
maar.

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.

Voor meer informatie en het muziekprogramma:   www.campingmast.nl/oerol

Ondanks alle drukte genieten 

Sape en Mirjam zelf ook. Mirjam: 

“Voor ons is het gewoon tien 

dagen lang een feestje. Geluk-

kig maar, want voor de rest kom 

je natuurlijk nergens, we kunnen 

niet van de camping af.” Hoewel, 

vorig jaar was een groep die de 

camping gebruikte als try-out-

locatie en de gasten als publiek. 

Sape: “Zo konden wij ook eens 

een voorstelling zien!” 

Sense of  
Zandzeebar
Strandfeest met Dj. DvanD, 

Dj. Ososonic en Tom D (Sax)

Van 22:30 tot 03:00 uur.

 Entree: €10,00 (voorverkoop@

Zandzeebar of bij de deur)

The Stokers
Keiharde teksten uit het leven 

gegrepen. Zij spelen van 18:30 

– 21:30 uur tijdens het diner. 

Strandhotel Formerum aan zee.

Trotse partnerMet trots voor u gebrouwen
Geen 18, geen alcohol

2 015
T R O T S E  P A R T N E R

Trotse partner

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
Willem Barentszkade 45 | West-Terschelling

www.jonkerterschelling.nl

Een échte natuurliefhebber kan niet 
zonder het inspirerende magazine van 
Staatsbosbeheer! Tijdens OEROL krijg 
je maar liefst € 7,50 korting op een 
jaarabonnement (4 seizoenen).

Kom naar het nest op Westerkeyn en schrijf je in!

Steun de natuur en ontvang
4x per jaar naarbuiten!

Speciale 
Oerolactie! 

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

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

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

gratiS entree

Bar dancing wyB • OOsterBuren 11 Midsland • 0562 448930

ongeorganiSeerd 
geZeLLig

rampscenario

Ook op Oerol draadloos internet,
gegarandeerd goed.

Event Wifi  is een product van:
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Juist! Je bent je Oerol-dag op de best mo-
gelijke manier begonnen door deze krant 
te lezen. Mocht je net gearriveerd zijn, dan 
is het misschien tijd om warm te draaien 
met een kibbeling en een jutter. Als je 
dat gedaan hebt, kun je beginnen aan 
je fietstocht. Elektrische fietsen en zelfs 
scootertjes nemen toe in populariteit op 
het eiland, maar het echte Oerol-transport 
gaat natuurlijk per analoge fiets. Klaar om 
te jakkeren tegen de wind, regen en zon? 
Klaar… af!

West
Oerol is ooit begonnen als straattheater-
festival in Midsland en gelukkig is de basis 
van het festival nog altijd een belangrijk 
onderdeel. Halsbrekende toeren halen de 
straatartiesten in West uit, de spelers laten 
zich naar lieve lust inspireren door het 
klassieke circus en de acrobatiek. Turbu-
lentie bijvoorbeeld, een lenig en gewaagd 
luchtvaartduo dat je kennis laat maken 
met het nieuwe vliegen. Wie pech heeft, 
of er juist zijn ei in kwijt kan, moet vooral 
vooraan gaan staan, daar is de kans op 
participatie het grootste.
Het Groene Strand waar veel mensen 
bruisende herinneringen aan hebben, 
is tegenwoordig een oase van rust: ook 
onderdeel van de Oerol-ervaring. Laat je 
vooral inspireren door alle projecten die 
kunst hier met landschap verbinden. Wie 
weet komt u een leuk idee voor het kleine 
stukje landschap achter uw huis tegen.
De Betonning is het nieuwe Groene Strand 
en daar bruist het wel, sterker nog: het is 
tegenwoordig juist een baken van creativi-
teit. Waar bands en artiesten op Pinkpop 
en Lowlands slechts een uurtje krijgen om 
hun repertoire erdoor te jassen, mogen ze 
hier het hele podium voor een dag in bezit 
nemen, samen met hun muzikale vrienden.
Spinvis, Wende, Kyteman en Typhoon wa-
ren een paar van die curatoren die ervoor 
zorgden dat Oerol kennismaakte met nieu-
we muziek en spannende ontmoetingen. 
Typhoon en Spinvis konden zich zelfs niet 
bedwingen om bij al hun gasten op het 
podium te springen en mee te doen. Bij  
Kyteman maakte vooral cellist Maarten 
Vos indruk, net als de noedel: een klassie-
ke synthesizer waarin geluiden ontstaan 
door delen met kabels te verbinden. Aller-
lei geluiden kwamen eruit: zelfs zeemeeu-
wen, scheepstoeters en druppels.

De Betonning is zaterdag in handen van 
het festival dat je wel zou kunnen zien als 
het kind van Oerol en Lowlands: Into The 
Great Wide Open. Dit muziekfestival op 
Vlieland is sinds zijn eerste editie in 2009 
steevast in enkele seconden uitverkocht, 
vaak nog zonder dat er veel programme-
ring bekend is. Behalve veel onbekende 
nieuwe bandjes en concerten in het bos en 
op het strand bij een kampvuur kenmerkt 
het festival zich ook door een parallel kin-
derprogramma. Ook vandaag is er voor de 
jongste bezoekers wat te beleven.
Even geen zin in kinderen? Wil je juist echt 
theater? Dan zijn in West BOG. en Parama-
ribo-Texel echte aanraders. Daarna gaan 
we door in oostelijke richting, en vergeet 
niet je onderweg te laten verrassen door 
wat Expeditie-projecten mee te pakken.

Midden
Bij het meertje van Hee slaan we af en 
gaan we bovenlangs rijden over de duin-
weg. Het eindeloze landschap roept vast 
prangende levensvragen op, waarop je op 
verschillende plaatsen langs de route een 
antwoord kan vinden. Bij Thabi Mooi staat 
het einde van het leven centraal, terwijl je 
even verderop bij de YoungGangsters de 
man kan ontmoeten met wie vrijwel ieder-
een wel een wijntje zou willen pakken, of 
je nu in hem gelooft of niet.
Rij na deze hilarische ontmoeting door 
naar de Westerkeyn, het festivalhart. Hier 

kun je een hapje eten, wat drinken en 
spelletjes doen. Test je geheugen met een 
levensgroot memory – met prachtige foto’s 
die ooit in dit krantje stonden – of werp 
een hoefijzertje bij Pieter Post en Harrie 
Verkerk.

Oost
Energie teveel? Of juist even tot rust  
komen? Alles kan bij de Public Jukebox, 
die in een duinpan bij Paal 15 staat. Kies 
een playlist die bij je past en ga in de dui-
nen liggen of laat juist het zand opstijgen 
in een wilde Oerolleske danspartij.
Als laatste voorstelling hebben we pittige 
kost. Ook de fietstocht is ernaar want 
we gaan bijna tot het laatst befietsbare 
punt. Veel gezelschappen streven naar 
een actueel thema, wat altijd lastig is 
met plannen die twee jaar van de voren 
gemaakt moeten worden. Sytze Pruiksma 
en Via Berlin schoten met hun Dead End 
op bijna akelige wijze raak. De man die bij 
hun voorstelling op het weidse strand bij 
Paal 18 aanspoelt doet onmiddellijk denken 
aan de boten met vluchtelingen die de af-
gelopen maanden zo in het nieuws waren 
– of de Syrische man die laatst aanspoelde 
op Texel.
Nu je als consument net een mooi rondje 
over het eiland hebt gefietst is het tijd voor 
je eigen creativiteit. Voor je met tegen-
wind terug naar West fietst, ga je langs bij 
Ank Daamen in Lies. Daar is de schuur van 
Cupido omgetoverd tot het serene archief 
van de Oerol-ganger. Aan lange koorden 
hangen levens- en festivalervaringen te 
wachten op bezoekers. Wie leest, schrikt. 
Er blijken op dit eiland honderden clichés 
en tegeltjeswijsheden door hoofden te 
spoken. Aan de andere kant lopen hier 
mensen met waanzinnige teken- en schrijf-
talenten rond, terwijl anderen openhartig 
en in eerlijke directe taal hun zielenroerse-
len blootgeven.
In de avond mag je gaan kijken naar een 
van de voorstellingen waarin de scheme-
ring een hoofdrol toekent aan het eiland: 
van Reuzen in het duinlandschap, Erf in 
het bos tot aan de grasvlakte van We doen 
het wel zelf. Is het eenmaal donker, dan 
wacht de feestelijke laatste avond op de 
Westerkeyn met Cookachoo, een tropi-
sche combinatie van hip hop, elektro en 
performance art.
En dan, als je eindelijk in je tent ligt, na 
een wilde slotnacht in Vijfpoort, Stoep of 
Kooi hebben we nog iets voor je. De immer 
rusteloze dagkrant maakt namelijk ook de 
Kletskrant, een podcast waarin we de dag 
nog even doornemen en je laten horen wat 
het weer morgen is. Voor daarna: slaap 
lekker.  

BOG. – BOG. Een poging het leven te 
herstructureren
20 en 21 juni, 14:00 en 17:00. Locatie 9,  

Bos Luplak – West, €13

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

Kleiplak – West, €13

Schweigman& – Erf 
20 juni, 21:15. Locatie 3, Griene Pôllen – 

West , €15

Theater Artemis / Ro Theater – Reuzen 
20 juni, 21:30. Locatie 15, Arjens Dune – 

West, €15

Via Berlin, Orkater en Sytze Pruiksma – 
Dead End
20 en 21 juni, 11:00 en 14:00. Locatie 35 

Strand Oosterend Paal 18, €13

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

West, €13 

YoungGangsters – Guess Who’s Back 
20 en 21 juni, 13:00, 17:30 en 19:00  

(21 juni niet om 19:00), Locatie 17, 

Geitenpark – Midden, €13

Alle Expeditie-projecten 20 en 21 juni, 
doorlopend van 11:00 tot 17:00,  
entreebandje
Ank Daamen – Op dit moment en deze plaats

(Locatie P, Schuur Gerard Cupido – Oost)

Kristof Kintera – Public Jukebox  

(Locatie R, Strand Hoorn Paal 15 – Oost)

Residentie / Thabi Mooi (Duinmeertje Hee)

Studio Made By – Jeux d’Oerol  

(Westerkeyn – Midden)

Toonkamer Sense of Place (locaties A, B, D F 

en 1, Het Groene Strand / Noordsvaarder / 

Seinpaalduin – West)

Straattheater in West, Midsland en  
op de Westerkeyn, o.a.
Pieter Post en Harrie Verkerk –  

Catacloppe (Westerkeyn – Midden)

Tall Tales Acrobatics – Turbulentie  

(West-Terschelling – West)

20 en 21 juni, doorlopend.

Muziek op de festivalterreinen
Cookachoo (20 juni, 22:30. Westerkeyn – 

Midden, entreebandje)

Gastcurator #6 Into the Great Wide Open 

(20 juni, 13:00-21:00, Betonning – West, 

entreebandje) 

De Kletskrant 
https://soundcloud.com/oerolfestival

Veel makers 
streven naar een 
actueel thema. 
Sytze Pruiksma en 
Via Berlin schoten  
met hun Dead End 
op bijna akelige 
wijze raak.

Welkom laatkomers! En voor mensen die al een week weer en wind  
trotseren: nog even doorzetten. Het festival is bijna ten einde, toch valt 
er dit weekend nog genoeg te zien en te beleven, dus pak je fiets en 
speur het eiland af naar nieuwe ervaringen. 
Tekst Pieter-Bas van Wiechen Foto’s Anke Teunissen

Met de wind in de 
rug per fiets het  
eiland over

12
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COLOFON

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

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

HOOFDSPONSOREN SUB-SPONSORS PARTNERS IN TALENTONTWIKKELING

SUBSIDIËNTEN / FONDSEN

SAMENWERKINGEN LEVERANCIERS

PARTNER
IN NATUUR

MEDIAPARTNERS

 BAKKERS 
> Waar is de immer stralende 
Hilda van bakker boltjeskoer 
gebleven? #misje

> Aan de bakkers van de Jumbo: 
haha, door mijn gelach mors ik 
het beslag.

 AANKOMST 
> Lief poppedropje. Gisteren 
heb jij me op de bus gezet in 
Zuidwolde, vandaag kom jij me 
ook vergezellen op Oerol!  
We hebben al heel wat voorstel-
linkjes uitgekozen. hvj. en ook 
van de hond.

> Lieve Hilde en Marianne, 
welkom op Terschelling, we 
wachten op jullie in de haven. Je 
kunt ons herkennen aan een geel 
armbandje ;-) Gerda en Ine.

> Lieve Arnold welkom, dit jaar 
geen Oerol maar super lief dat je 
ons naar de boot brengt en haalt, 
liefs J & Y

 VERTREK 
> Lieve lieve mensen, wat een 
heerlijk oerol 2015! Na het 
vertrek van de polder prins, 
Sjors, Shandy from Kentucky, 
krieltje, Samantha de P, buur-
vrouw Maaike en gastvrije Pim 
gaan ook mama gans en 
gedRogierd er van door. Honing 
& stylist maken jullie ‘m af? 
Never stop exploring!

 SCHERP 
> Oerol: Het festival van de 
laagjes... Laagjes verdieping, 
laagjes verbreding. Laagjes 
vriendschap en laagjes liefde. 
Maar vooral laagjes kleren!

> Is de Jip en Janneke Jutter 
binnenkort ook te koop bij de 
HEMA?

 GEFELICITEERD 
> Lieve Sebastiaan, eindelijk 
samen toasten op jouw verjaar-
dag en nog wel heel toepasselijk 
op Oerol. 30 jaar, gefeliciteerd!!! 
Dikke knuffel pap en mam

> Lieve Lies. Jouw eerste Oerol, 
mijn vijfde op rij. Van harte met 
jouw verjaardag en ons jubileum. 
Geniet ervan liefst! M

> Liefste! Dit jaar nog met 
wanna-be Grote Gele Klusbus, 
volgend jaar samen in een echte 
camper! Half december vieren 
wij ons jubileum: 7,5 jaar Oerol! 
K(l)us M

> Gefeliciteerd Marscha en 
Odette met jullie OEROL 
huwelijk na 8 jaar, alle geluk en 
liefde voor jullie toegewenst, 
Liefs Linda

> Marjoleintje van ‘t pleintje. Na 
14 jaar je verjaardag op Oerol te 
hebben gevierd dan nu eindelijk 
het ultieme cadeau: felicitaties 
via een lokroepje! Marit Sepp 
Daphne Lux

 LIEFDE 
> Op Oerol opa & oma gewor-
den van onze kroonprinses 
Lotus!

 LUST 
> Sorry Joris dat ik je wilde 
zoenen toen ik dronken was x 
zwart wit jurkje

> De meest gestelde vraag op 
Oerol: ‘Is Margje Wittermans 
(VluchtGoud) nog single?’

> Waarom blijven vele mannen 
van boven de vijftig toch zo lang 
zo woest aantrekkelijk? Ook hier 
op Oerol haal je ze er zo uit, ze 
slenteren zo zacht, lopen niet 
voorop, kijken lekker dromend 
voor zich uit en blijven galant. 
Geertruida, nog net geen vijftig

> Willen alle getattoeëerde 
mooie mannen zich melden bij 
de Dellewal? We hebben nog 1 
vruchtbare dag!

 GEZOCHT 
> Heeft iemand mijn dierbare 
pillendoos gevonden? Het is een 
zilverkleurige en ongeveer 15 bij 
10 cm breed. Verloren op 
dinsdagavond. Als je hem 
gevonden hebt bel of sms dan 
naar 0630780221. Mijn dank zal 
groot zijn! Marjolijn

> Hartenjager zoekt schoppen-
vrouw / Oerol is niets zonder jou.

 ANTWOORDEN 
> Kan iemand ons vertellen 
waarom alle meisjes van rond de 
25 lang blond haar hebben, 
meestal in nonchalant knotje met 
bril in filmsterrenstand? Nou 
jullie weer!

> Lief jong ding, ervaar het zelf 
maar over 30 jaar. Ik hoop dat je 
dan nog steeds naar Oerol komt.
Ook wij willen Meindert Talma 
op Oerol! We worden lid van de 
fanclub. De Henkies

 ONTMOETINGEN 
> Lieve tjalda, bedankt voor je 
inspirerende gesprekken het was 
een voorrecht om je te mogen 
ontmoeten! Liefs jorn

> Drie Oeroljaren in verschillen-
de staat van samen. Pieken, 
dalen, ponchodansend en 
regenkijkend. Wat ben ik blij dat 
wij elkaar in 2013 tegen kwamen. 
Neonienie, dank je voor jou! 
Marmonie

 HIERNAMAALS 

> Lieve Hans. Oerol zonder jou 
is best wennen, maar vanuit 
‘waarjeookbentnu’ kijk je zeker 
weten met ons mee!

> Voor het eerst in 26 jaar 
zonder mijn 6 vriendinnen van 
het dolle mieterse grieten clubje! 
Zonder Reinier! En last but liefst, 
zonder Emp... Hij heeft vast 
vanaf een mooie wolk met ons 
meegenoten, daar geloof ik in! 
2015 wél met Mirjam en al die 
andere lieve oude en nieuwe 
dansmaatjes!! Wat was het 
heerlijk, yeah! Keep on dancing, 
geniet!! Xxx Nienke

 GROET 
> Wat heb ik van jullie genoten, 
Lysbet, Tjalda en Michiel! Ik blijf 
nog een aantal dagen. Volgend 
jaar zijn jullie weer welkom! X 
Jan

> Vlaamse Phaedra, voor het 
eerst op Oerol, wist niet wat 
haar overkwam! Zij trof een 
ijsbeer achter op haar bagage-
drager en wil meteen op 
poolexpeditie. Alles kan op 
Oerol!

> Zusterliefde: samen naar 
Oerol! Volgend jaar weer? Bini

> Reinate en Kees, heel veel 
sterkte op jullie smurfenbedjes... 
Maar bovenal veel plezier samen 
met M en E op Oerol! Groetjes van 
Hoekkastje en z’n Smurfinnetje!

> Alderliefste Twentysix, Gij zijt 
mijn lievelingsdier.

> Lieve Sil... Fijn dat je er bent 
xx mem

> Vrijdag zouden jullie eindelijk 
ook eens Oerol zien, maar nu ligt 
mama met dr pootje omhoog.. 
Volgend jaar gewoon wel hoor! 
Kus Setje

> Voor Heleentje. Ik heb beslist...
volgend jaar op de slaapboot en 
het grote waterbed. Lijkt me 
helemaal fijn. Voor dit jaar, rock 
de Kooi met de Fultonieten. Bigi 

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 het aandurven te figureren  
in de etalage van lingeriewinkel Lijftijd  
krijgen maar liefst 25% korting. Dagkrant- 
redacteur Leila was de gekste niet...  
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 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, waarin je in tien minuten hoort 
hoe de afgelopen Oerol-dag klonk.

Aangewaaid

 Meedoen? Mail volgend jaar weer 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

Makers van locatietheater vinden in Diepenheim een gespreid bed. 
Het Overijsselse stadje heeft een lange traditie in het faciliteren van zowel maakproces als voorstellingen, van gezel-
schappen uit binnen- en buitenland. Geen wonder dat het team van Mansholt – vanaf 25 juni te zien in Diepenheim – 
zich er meteen op zijn gemak voelde.

Geknipt voor locatietheater

deHeerlijckheid

Stedeke van kunst en cultuur

Oerol Dag 9

  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 Verhalen voor het oprapen

De foto’s in de nieuwe Werkplaats Diepenheim zijn 
meer dan sfeermakers. De schitterende beelden uit 
voorstellingen zijn in dezelfde omgeving gemaakt. 
The Lunatics, Tuig, Vis a Vis, Gajes: menig tournee 
van deze en andere gezelschappen begon in 
Diepenheim. Of er werd een tussenstop gemaakt, 
vaak ook om de voorstelling bij te schaven. 
Een foto met bijna monumentale waarde is het 
beeld uit de voorstelling Stille Getuige (1997) van 
Dogtroep. Made in Diepenheim en daar ook 23 keer 
uitverkocht. 
De net geopende kunst- en theaterwerkplaats mag 
in een lange traditie staan, de totstandkoming er-
van blijft verbazingwekkend, vindt regisseur Jeroen 
van den Berg van Mansholt. ‘Je verwacht het niet, 
in wat qua omvang toch een dorp is, terwijl boven-
dien elders voorzieningen zijn wegbezuinigd. 

Ze hebben daar tegen de stroom in een van de best 
geoutilleerde werkplaatsen gerealiseerd.’
Mansholt is bezig aan een tweede tournee, dus 
Van den Berg en zijn collega’s beperkten zich nu tot 
een rondleiding, maar de regisseur kan zich goed 

Mansholt blijkt steevast een dankbaar startpunt 
voor een debat over landbouwbeleid en de 
gevolgen daarvan voor mens, dier en landschap. 
In Diepenheim met inbreng van oud-landbouw-
minister Cees Veerman en europarlementariër 
Annie Schreijer-Pierik, die op een steenworp 
afstand woont.
Mansholt in Diepenheim, tussen 25 juni en 5 juli 
(tien voorstellingen, ook met diner op locatie). 
www.heerlijckheiddiepenheim.nl

voorstellen dat hij voor een volgende productie in 
Werkplaats Diepenheim aan de slag gaat. 
‘Je ziet aan alles dat er goed over is nagedacht. 
Neem iets als een luik waardoor je grote dingen van 
beneden naar boven kunt takelen. Het lijkt heel 
simpel, maar dat is gewoon heel slim.’ 
Dat er bovendien binnen en buiten podiumvoor-
zieningen zijn is volgens hem een groot voordeel. 
‘Je kunt er maken en presenteren, dat is de ideale 
combinatie. En dan is het publiek er ook nog eens 
opgegroeid met locatietheater.’

Na de zegetocht van vorig seizoen – onder meer op 
Oerol – trekt Mansholt nu opnieuw door het land. 
In Diepenheim speelt de voorstelling, gebaseerd 
op leven en werk van voormalig eurocommmisaris 
van landbouw Sicco Mansholt (1908-1995), op 
Hofboerderij Kagelink in buurtschap Markvelde. 
De eerste vermelding van dit erf gaat terug tot 
1300, waarmee het de oudste locatie is in deze 
tournee. Bijzonder is ook dat er in Diepenheim 
wordt gespeeld in een tent, met riant uitzicht op 

de boerderij en het omliggende Twentse coulisse-
landschap. ‘Voor het publiek spectaculair en voor 
ons heel leuk om op die manier te doen’, aldus 
regisseur Jeroen van den Berg. 

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 oudste erf van Mansholt

Tekst: Ingrid Bosman. 

Foto’s: Agnes Booijink, Werkplaats Diepenheim.

Community-Art met Dan Fox

                   Tuig met ‘Schraapzucht’

Helmert Woudenberg als Mansholt

Dogtroep met ‘Stille getuige’
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