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Zwaai-zwaai
De laatste Oerol-dag, en de dagkrant neemt alvast een beetje afscheid.
Samen met vele groepen en artiesten die de afgelopen tien dagen
het eilandleven opluisterden.
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PARTNER OEROL 2015

Sms-service
>> Nog één dag genieten en dan is het

SPINVIS – KINTSUKUROI

tijd voor de terugreis! De medewerkers van
Rederij Doeksen doen er alles aan om alle
schepen volgens dienstregeling te laten vertrekken. Dat is wel zo prettig! Mocht er toch
iets wijzigen (bijvoorbeeld als een afvaart
uitvalt vanwege het weer), dan hebben ze
daarvoor een handige oplossing. Je wordt
dan persoonlijk gebeld of je ontvangt een
sms, zodat je tijdig je plannen kunt aanpassen en eventueel kunt omboeken. Hiervoor is
het natuurlijk wel belangrijk dat we de juiste
telefoongegevens van je hebben. Check die
door in te loggen op www.rederij-doeksen.nl
en je account te controleren. Alvast een fijne
reis en tot snel! Foto: Joris van Dijk

Blik vooruit: ook Wende sprak na een spetterend optreden op de Westerkeyn met directeur Joop Mulder over een mogelijke voorstelling op Oerol 2016.

Zonder bordje ‘verboden toegang’

Laatste dag

Het landschap is het doek, het
speelveld en de inspiratiebron van
menig voorstelling op Oerol. Maar
dat landschap ligt natuurlijk niet
alleen in juni mooi te wezen. Het
hele jaar door houdt Oerol zich
bezig met de omgeving.

maar toch: het festival loopt langzaam op
zijn einde. Festivalhart de Westerkeyn is
vandaag zelfs al gesloten. Op de Betonning
kun je terecht voor de laatste theaterkaarten
– en tot 22:00 voor een spetterend muziekprogramma, natuurlijk. De kassa is vanaf
10:00 open.

Tekst Veerle Corstens Foto Anke Teunissen

DE SLEUTELKLARE OPLOSSING

DIRECT CONTACT?
BEL 0187 - 49 79 00

of ga naar hamburgverhuur.nl

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

Oerol wil een laboratorium zijn voor
landschapsontwikkeling, zegt Marelie van
Rongen, algemeen directeur van Oerol.
‘Maar dan niet een klinisch lab met de deuren dicht en handschoenen aan maar juist
een openluchtmuseum.’ Op het Groene
Strand staat bijvoorbeeld Marc van Vliet
met zijn installatie Zeven Streken, die door
eb en vloed bepaald wordt; afhankelijk van
het getij kijk je naar binnen of naar buiten
op deze grote windroos. ‘Dat bevraagt de
relatie tussen mens en natuur, en daarmee
ieders identiteit. Precies wat kunst moet
doen dus’, aldus Van Rongen.

Oude-Tonge

EVENEMENTEN
T: 0187 - 49 79 00

INFRA
offerte@hamburgverhuur.nl

De Expeditie-projecten worden daarin
steeds belangrijker: kleine, toegankelijke
ingrepen in het landschap maken de thematiek invoelbaar. Stichtig DOEN steunde
Oerol dit jaar in het verder ontwikkelen van
de Expeditie. ‘De ontwikkeling van Oerol
naar een landschapslab met langere duur
vinden wij heel interessant’, zegt programmamanager Steve Elbers. ‘Omdat daarmee
de impact groter wordt, en je het maatschappelijk draagvlak kunt vergroten.’
Voor komend jaar staan er plannen op
stapel om met Theun Mosk een project te
ontwikkelen dat speelt met de geluiden
van het wad en die uit het heelal. Daan ’t
Sas is bovendien bezig met een getijdenstoel, waar je in moet blijven zitten als
het vloed wordt; pas met eb kun je weer
uitstappen. Ook bij de vernieuwingsplannen voor de Afsluitdijk zou het meerjarige
Oerol-thema Sense of Place ertoe doen,
volgens artistiek leider Kees Lesuis: ‘Een
groot maatschappelijk vraagstuk waarin
kunst een belangrijke rol kan spelen.’

Dilemma op 3: uitproberen of instuderen?
Dagelijks legt de dagkrant een
festivalgast een onmogelijke keuze
voor. Ditmaal spreken we Karlijn
Benthem, die de afgelopen 48 uur
35 jongeren begeleidde bij het
maken van een pop-up voorstelling
in het decor van het Amsterdamse
Bostheater/NNT. Gaat het om het
uitproberen of ligt de nadruk toch
op instuderen?
Tekst Leila van Wetten Illustratie DoemijNina

INDUSTRIE

Landschappelijk ingrijpen invoelbaar
maken: ook dat ziet Oerol als een taak.
Hiervoor werkt Oerol intensief samen met
partners als Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat, en opleidingen als de TU Delft.
Op het moment dat er een kwelder aangelegd moet worden, kan landschapskunst
ervoor zorgen dat bewoners snappen
waarom dat nodig is, en hen tegelijkertijd
kennis laten maken met kunst. Zo ontstond
afgelopen jaar de Mondriaankwelder,
waar met wilgentenen en rijshout ‘Pier
en oceaan’ van Piet Mondriaan wordt
uitgebeeld en tegelijkertijd de kustveiligheid wordt versterkt. Van Rongen: ‘Een
groot publiek op een verantwoorde manier
door kwetsbaar en bijzonder gebied te
loodsen: Oerol heeft daar zo ongelofelijk
veel ervaring in, dat wij daar graag een
bijdrage aan leveren. We willen mensen
niet met een bordje ‘verboden toegang’ uit
het beschermde landschap weren, maar
juist laten inzien waarom het nodig is er
voorzichtig mee om te gaan.’

BOUW
www.hamburgverhuur.nl

Theaterdocente Benthem werkt graag
met jongeren. ‘Dan gaat theater in eerste
instantie over het vormen van een mening,
in plaats van over het kunstenaarschap’.
Samen met Anouk Rutten is ze artistiek
coördinator van het Verdiepingsprogramma van Oerol. Onderdeel daarvan is de

vraag: hoe duurzaam om te gaan met
onderzoeken die de makers hier doen? ‘Op
Oerol worden er heel veel speelvlakken
gecreëerd. Een voorstelling speelt echter
maar een of twee keer per dag. De rest van

de tijd staat zo’n speelvlak leeg. Niet alleen
het decor en de technische middelen, ook
de inspiratie ligt er voor het oprapen.’ Omdat Oerol graag meer dingen met en voor
jongeren wil doen, werd het idee van een
pop-up voorstelling in het leven geroepen.
‘Eigenlijk zou ik willen zeggen dat de twee
dingen die ik voorgelegd krijg niet zonder
elkaar kunnen bestaan. Instuderen doe
je pas als je hebt uitgeprobeerd.’ Toch
moet ze een keuze maken. ‘Dan ga ik voor
uitproberen. Ik ben namelijk van mening
dat experimenten aangaan je altijd verder
brengt. Ook al sla je daardoor soms de
plank mis, over het algemeen levert uitproberen nieuwe inzichten op.’
Gebied-B – Oerol Pop-Up
21 juni, 12:00 (voor Much Ado About Nothing).
Locatie 14, Parkeerplaats Paal 8 - West

>> Volop programma nog hoor, vandaag,

Waddenzwaai
>> Vanmiddag om 17:30 uur kun je mee-

doen 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 spectaculaire luchtfoto gemaakt.
Kom je ook?

Nesteldrang
>> De afgelopen dagen werden in het

nest-op-mensenschaal van Staatsbosbeheer
op de Westerkeyn ‘nesties’ gemaakt. De
leukste wordt zelfs beloond met een week
gratis kamperen. En je kon er Vriend van de
Natuur worden en daarmee Staatsbosbeheer steunen. Zodat zij Oerol weer kunnen
blijven ondersteunen, bijvoorbeeld in het
beschikbaar stellen van de natuurgebieden.
Heb je nog meer nesteldrang? Op 1 juli organiseert Staatsbosbeheer in Den Haag het NK
Nestbouwen; zie www.staatsbosbeheer.nl.

Uitgefietst
>> Dagkrant-redacteur Marije hield dit

jaar nauwgezet bij hoeveel ze heen-en-weer
fietste over de ruim 70 kilometer fietspad
die Terschelling telt. Over twaalf dagen
noeste arbeid kwam maar liefst 278,5 kilometer op de teller - vrijwel exact de afstand
van Harlingen naar Antwerpen. En laat
Marije nou net volgende week in Antwerpen
moeten zijn...

© Bengt Wanselius

Opening Holland Festival 
Mikhail Baryshnikov & Ana Laguna

AMSTERDAM CS
UTRECHT CS

Oerol 2015 TAAT – Khor II

Ook Oerol mag dit jaar
rekenen op onze steun om een
uitzonderlijke voorstelling bereikbaar
te maken voor een breed publiek.

Steun Oerol ook.
Als bezoeker, als vriend, als mecenas.

© Geert Snoeijer

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.
Oerol 2013 Le Collectif G. Bistaki - Cooperatzìa

www.iedersplak.nl - Sportlaan 9 8881 EP West-Terschelling - (tegenover Voetbalveld West - Voorstellingen Moeremans&Sons/NNT)
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*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).
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En toen was
het voorbij...

Tekst Marije Sietsma Foto Pieter Crucq
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We hoopten dat het eeuwig ging
duren. Dit keer wel. Dit fijne festivalgevoel kan toch niet zomaar
bruut afgekapt worden?! Toch is
het zover. Vanavond kun je nog tot
22:00 terecht op de Betonning,
maar daarna is het toch echt tijd
voor de boot naar het vasteland.
Hier wat tips om het festivalgevoel
zo lang mogelijk te rekken.

Niet straks, maar nu. Omdat cultuur
rijkdom is die je met elkaar deelt.

Oerol 2014 Rooftoptiger - Rooftoptigerrr

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

© Ros Ribas

Opening Holland Festival 
From the House of the Dead

Stichting Dioraphte steunt kwalitatieve projecten
op het gebied van kunst en cultuur met
een landelijk of internationaal bereik.

© NRC

€ 19,95

© Zenka Photo

PENDELBUSSEN NAAR

© Kokkinias + Polychronakis

Opening Holland Festival 
Happy Days

Neem de trage boot en maak vrienden! De
snelboot is misschien efficiënt, maar het
gewone veer is veel gezelliger. En is het
niet héérlijk om nog een keer samen in de
rij te staan voor de kaartcontrole? Eenmaal
op de boot gaat het feest gewoon door:
overal mensen die met hetzelfde gevoel
zitten als jijzelf. Zie de boot als één groot
festivalterrein en maak nieuwe vrienden.
Let wel op: spreek niet zomaar iedereen
aan: sommige passagiers hebben hun twee
uur boottijd hard nodig om hun roes uit te

slapen, zodat ze straks weer veilig in de
auto kunnen stappen. Laat de slapenden
dus met rust.
Wat je dan moet doen met die nieuwe
vrienden? Zeg, dat hoeven we je toch niet
te vertellen? Praten, proosten, herinneringen over het festival uitwisselen en
weer proosten, natuurlijk! Wil je indruk
maken op je bootmaatjes? Gebruik dan het
handige voorstellingsargumentatie-artikel
van pagina 13. Zo kun je discussiëren als
een ware theaterkenner, zelfs zonder een
voorstelling gezien te hebben.
Geen zin in diepe gesprekken? Doe dan
samen een spelletje. Het ganzenbord op
pagina 12, bijvoorbeeld. Zo kun je meteen
ontdekken of je nieuwe (of oude!) vriendschap bestand is tegen de verbeten strijd
die dit spel met zich meebrengt. En geniet
ondertussen nog wat van alle mooie
festivalherinneringen die in het spel verstopt zitten.
Ook fijn aan de trage boot na Oerol:
de tassen zijn rijkelijk gevuld met gitaren,
mondharmonica’s en andere muziek-

Vraag n
aar onze
dagvers
(geheel
e
biologis
ch & lact koeken & taart!
osevrij)
Tijdens Oe
rol zijn we
de hele da
g open van
09:00 - 18
:00.

instrumenten. Krijg je iemand zover om
zijn gitaar tevoorschijn te trekken, dan volgen er direct meer. De boot als één groot
podium. Wie weet ontstaan er wel nieuwe
formaties of ontdek je een onvermoed ritmisch talent bij jezelf. En zo niet? Je hebt
in elk geval een fijne tijd gehad.
Maar hoe je het ook wendt of keert:
de tijd gaat maar één kant op. Eenmaal
aangemeerd in de haven van Harlingen
is het echt gedaan. Nog even rennen om
de trein of bus te halen of al je zooi in
een auto te proppen en terug naar huis.

Tekst Marije Sietsma Foto Diewke van den Heuvel

Niet te keurig
Jong-oud, binnen-buiten, fysiektekst en natuurlijk SurinameNederland. De voorstelling Paramaribo-Texel is een langgerekte
ontmoeting van innig verbonden
tegenpolen.
Tekst Pieter-Bas van Wiechen Foto Nichon Glerum
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Toch doorfeesten?
Er komen nog volop andere festivals met
locatietheater aan, zoals het Over het
IJ Festival (2 t/m 12 juli) en het Zeeland
nazomerfestival (25 aug t/m 5 sept). En de
festivals van de gastcuratoren natuurlijk:
Welcome to the Village (17 t/m 19 juli)
en Into The Great Wide Open (4 t/m 6
september).

Mysterieuze schillenberg
Op de dagkrantredactie staat –
tussen de koffiekopjes en de lege
flesjes bier – altijd een schaal
sinaasappels op tafel. Al dagen zijn
we ijverig aan het sparen voor een
grootste donatie aan de heren van
On-Site Poetry. We willen namelijk
maar al te graag ‘vrienden van de
schil’ worden. Dikke vrienden.

Fotografie: Geert Snoeijer

Waar je wél op tijd gaat slapen en al na
twee dagen geen zandkorrel meer tussen
je tenen vindt.

Suriname en Nederland: er is haast geen
complexere haat-liefde verhouding te
bedenken. Dichtbij én ver weg, met als
gevolg dat het vrijwel iedere Nederlander
die in dit land duikt, nooit meer los laat.
‘Mijn oma bezocht na de dood van haar
man in Suriname een familie die ooit in hun
pension op Texel had gelogeerd’, vertelt
Jette Derlagen (31). ‘Ik kom er nu ook al
jaren om voor de theaterschool van Helen
Kamperveen te werken.’ Zo ontstond het
idee voor de voorstelling ParamariboTexel, gebaseerd op de dagboeken
van Derlagens oma en de moeder van
Kamperveen.
De voorstelling blinkt uit in ambachtelijk
vakmanschap. Actrices Helen Kamperveen

en Leny Breederveld zijn samen goed voor
twee volle theatercarrières, en dat merk
je. ‘Ze zijn zo ervaren dat ik er zelfs voor
moest waken dat het niet te keurig werd’,
vertelt Derlagen. ‘Maar: Breederveld komt
uit het fysieke theater terwijl Kamperveen
juist van het teksttheater is, dat is een
mooie verrassende combinatie.’
Ervaren of niet: aanvankelijk wilden Breederveld en Kamperveen niet buiten spelen.
‘Maar Kees Lesuis (de artistiek leider van
Oerol, red.) zei dat als we zo’n verhaal op
het festival wilden spelen, dat het dan buiten moest zijn’, vertelt Derlagen. ‘En stiekem was dat ook mijn idee. Nu is iedereen
zo enthousiast dat we ook in Suriname,
waar we de voorstelling nog gaan spelen,
naar een buitenlocatie op zoek zijn. Een
foto van de voorstelling op de Kleiplak was
genoeg om ze te overtuigen dat dit verhaal
beter op locatie verteld kan worden.’
Jette Derlagen / Rudophi Producties –
Paramaribo - Texel
21 juni, 12:30 en 16:00. Locatie 7,
Kleiplak – West, €13

Het begon allemaal met een mysterieuze
sinaasappelschillenberg. Al voor ze hem
hadden gezien, sloegen de hoofden van
dichter Nick J. Swarth en typograaf Sander Neijnens op hol. Die fel oranje kleur,
de prachtige bolling… Dáár gingen ze iets
mee doen.
Met hun On-Site poetry maken de mannen
poëtische teksten die zijn afgestemd op de
locatie. Zo maakten ze eerder al woorden
van spruitjes, appels, bamboe en waxinelichtjes. En nu dus sinaasappelschillen. Wel
een dikke tegenvaller: de zorgvuldig opgespaarde schillen van de redactie willen ze
niet. ‘We hebben meer dan genoeg. En de

schillen die we nu gebruiken zijn ook nog
eens allemaal hetzelfde. Ideaal.’
Maar hoe word je als participatiebehoeftige bezoeker nou ook vriend van de schil?
Niet, zo blijkt. Of liever gezegd: heel veel
mensen zijn het al, zonder het te weten.
Swarth: ‘Alle schillen komen van de Jumbo
in Formerum. Daar staat zo’n sapautomaat
in de winkel. Dus iedereen die daar vers sinaasappelsap koopt, is vriend van de schil!’
Neijnens: ‘We merken inderdaad wel dat
het Oerolpubliek graag zelf meedoet. Toen
we op de locaties bezig waren, wilden
mensen continu meehelpen. Afgelopen
week waren we nog niet helemaal klaar
met het leggen van de letters voor we gingen eten. Toen we ’s avonds terugkwamen
waren er allerlei woorden en een smiley bij
gelegd.’
Meer weten over de mysterieuze schillenberg? Luister op www.oerol.nl naar de
reportage in de Kletskrant van vandaag.
On-Site Poetry – Vrienden van de schil
20 en 21 juni, doorlopend tussen 11:00 en
17:00. Locatie H (en op de dijk bij Halfweg,
in de boskuil en bij Nollekes), entreebandje
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Afterparty met de Afterpartees
Een hot tub, tien meisjes in bikini
en drie flessen champagne: het
klinkt meer als een hiphopclip dan
een stukje voor de Oerol-dagkrant.
Maar wat doe je anders met een
band vol jonge honden die zichzelf
de Afterpartees noemen?
Tekst Veerle Corstens en Marije Sietsma
Foto Diewke van den Heuvel

M: ‘Dit is nu al de tweede keer dat ik voor
een stuk in de dagkrant mijn bikinilijn moet
scheren. Wiens idee was dit eigenlijk?’
V: ‘Van jou.’
M: ‘Oh.’
V: ‘Best een goed idee hoor. Alles voor de
journalistiek.’
M: ‘Tja, blijkt maar weer dat ik voor een
schrijver nogal een beelddenker ben. Het
leek me zo’n mooi plaatje.’
V: ‘Ik vond ze wel een stuk minder rock &
roll dan verwacht.’
M: ‘Nou... ze hadden bier, bubbels en
nauwelijks kleren aan. En hoe meer
vrouwen er in het bad bijkwamen, hoe
meer praatjes. Best rock & roll, toch?’
V: ‘Ze sprongen anders in eerste instantie
direct met zijn vijven in het bad, zodat er
geen meisje meer bij kon. En ze vertelden
dat ze normaal gesproken na een optreden
gaan slapen. Niet heel wild.’

M: ‘Maar er werd gegooid met glas.
Vet wild toch?! Ook al ging het per
ongeluk.’

‘Ik kwam niet
meer bij toen ze
hun mond open
deden’

lounge - zwemmen
big bottle - lunch
verse mosselen - diner
bubbelen - happas aan zee
genieten - visroken
muntthee - relaxen
openhaard - verse smoothies
kampvuur - champagne
cranberry cheese cake ...

V: ‘Misschien waren we ook gewoon te
intimiderend voor ze. Generatiekloof van
een jaar of tien is niet niks. En ik kwam niet
meer bij toen ze hun mond open deden
en daar een volbloed Limburgs accent uit
kwam. Schattig gewoon.’
M: ‘Schattig waren ze zeker. Vooral bij het
omkleden: toen ze tegen elkaar fluisterden
dat ze hun zwembroek niet meehadden.
Maar hun concerten zijn echt steengoed
hoor. Hun optreden bij Eurosonic was echt
legendarisch.’

Terschelling

l.nl
2015 • oero
• 12 - 21 juni

V: ‘Dat wil ik best geloven, maar ik vond
het wel jammer dat ze geen stukje voor
ons wilden zingen. Zit je een keer met
muzikanten in bad...’
M: ‘Misschien flirtte je niet genoeg?
Heb je je vrouwelijkheid wel in de strijd
gegooid? Even subtiel met je borsten
gezwiept? Ik was toen net even afgeleid.
Iets met in bikini over de grond kruipen
met een stoffer-en-blik om al dat glas op
te ruimen. Tikkeltje gênant wel. Op mijn
leeftijd.’
V: ‘Dat kan wel kloppen; ik heb het
vooral over drumsolo’s gehad. En hun
drugsgebruik. Ik geloofde een sms’je
eerder die dag dat ze alleen maar zouden
komen opdagen als wij cocaïne zouden
regelen. Ik zat al lang bovenop de kast
toen het een goede grap bleek.’
M: ‘Haha. Goedgelovige Veerle. Nou, ik
vond het leuk. Al was het maar omdat het
water zo lekker warm was. Ik was weer
helemaal fris na een dag lang stukjes
tikken en rondfietsen over het eiland.’
V: ‘Ik vond het sowieso een onvergetelijke
ervaring. Precies zoals ik de meisjes
had beloofd tijdens het ronselen voor
de foto in bikini. Dit is toch het verhaal
waar we volgend jaar nog met het meeste
plezier herinneringen over zullen ophalen.
Tot jij weer een nieuwe halfnaakte foto
bedenkt.’

FLEVODRUK HARLINGEN

Amsterdamse Bostheater / NNT – Much Ado About Nothing. Foto Diewke van den Heuvel

Sponsor

OEROL DRUKWERK

Elspeth Diederix

Gedesoriënteerd
onbeschrijflijk ...
West Aan Zee

ontwerp: van Lennep

Amsterdam | foto:

Typhoon

stichting

Dioraphte
30-03-15 10:00

Dagelijks geopend vanaf 10:00 uur

A2_Oerol.indd

1

DRUKKERS AAN ZEE

T 0 5 1 7 4 3 0 0 4 3 W W W. F H . N L
Tjerk Ridder & het Belgisch trekpaard Elvi – A Slow Ride. Foto Michiel Landeweerd

Straattheatergezelschap Cocoloco. Foto Pieter Crucq

Roosbeef op de Westerkeyn. Foto Geert Snoeijer

Lichtvoetigheid op de Westerkeyn. Foto Pieter Crucq

Ook op Oerol draadloos internet,
gegarandeerd goed.

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

•

w w w. f e s t i v a l t i c ke t s . n l

Adv 2012 HAFF FeT V2.indd 1

Event Wifi is een product van:

22-02-12 18:15
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Programma

Theater

zondag 21 juni 2015

Voorstelling alleen te bezoeken met de combinatie voorstellingticket en entreebandje

WEST

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: Loes Dijk en Silvia
Andringa (Tryater / De Jonge Republiek).
Met live muziek van Sommerhus.

5D i.s.m. Judith Hofland - Hoor Hannah

Wijzigingen
Check voor de laatste wijzigingen
het twitteraccount @oerolwijziging
en houd de schermen op de
festivalterreinen in de gaten.
>> Speelduur Tijdelijke Samenscholing
/ Productiehuis Rotterdam is
gewijzigd naar 90 minuten
>> Johannes Bellinkx bij Feikes Huis
staat 2x op de fietskaart; locatie
Seinpaalduin is juist

>> 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

Straat
West
>> Les Dudes: 13:00 + 14:45 + 16:30
>> CWBoost: 14.15 +16.00
>> Fabuloka: 13.45 + 15.30+17.15

Midsland
>> Cocoloco: 14:15 + 16:00
>> LIVSMEDLET: verzamelpunt Oosterburen
voor de kerk: 14:00 + 16:30
>> Willemijnontwerp.nl: 13.30 +16.00
>> Kiddy Ride Police Patrol: 13:00 & 14:00

Verdieping
Pop-Up
Een duurzaam antwoord op decors die leeg staan als er geen voorstelling speelt. 26 jongeren
werken drie dagen aan de pop up voorstelling Much Ado About Nothing. Te bezoeken als
voorprogramma bij de voorstelling van die dag om 12:00. Locatie: Parkeerplaats Paal 8.
Meer info op p.3

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

1

TAAT

SPEEL KHOR II

Groene Strand

€11,-

			

2

Johannes Bellinkx bij Feikes Huis

Framing

Seinpaalduin

€11,-

		

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,-		

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,-

11

De Jonge Republiek / Tryater

Holes

Nollekes Zuid

€13,-

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,-

EN

		

LNP
LNP

Oerolreporters
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

16

Kassys

Hunting High and Low

De Gèskieker

€7,-			

17

YoungGangsters

Guess who’s back

Geitenpark

€13,-

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,-

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

€17,-

Schuur Corné Zorgdrager

		

ZimmerFrei

An Island

Erf Cees Spanjer

€11,-

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,-

LNP

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

EN/NL

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,-

33

Circus Ronaldo

Fidelis Fortibus

Weiland Bierema

€15,-		

34

Wunderbaum

We doen het wel zelf

Elvisplak

€13,-

35

Via Berlin, Orkater en Sytze Pruiksma

Dead End

Strand Oosterend Paal 18

€13,-

LNP
LNP
#Oerol15 Jumping at Oerol. Foto Riekee1

Dierendag

10:00 - 22:00 Toegankelijk met een entreebandje
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

Mainstage

➀ Stanley en de Menzo’s ➁ Orgel Vreten ➂ Gerson Main ➃ Broken Brass Ensemble + friends

DJ

DJ Roger Brouwn

Serre
➀ Winterdagen ➁ Sarah Moeremans - My Own Private Disaster ➂ Convoi Exceptional

Vier tellen vooraf
Wannaplay

De Westerkeyn

>> Wij zijn Koen en Lieke en wij proberen al vijf jaar lang (met weinig succes)
grenzen te verleggen en taboes te doorbreken. Wij gaan altijd tot het uiterste
en ook op Oerol gaan wij er weer flink
tegen aan. En dit alles om jullie te vermaken! Volg hun avonturen op oerol.nl

Instagram

28

De Betonning

0:00
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24

0:00

LNP

MIDDEN
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De curatoren
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>> Lieve Dierenliefhebbers, laten we
een wild feestje houden om ons instinct
te vieren! Maak het innerlijke dier uiterlijk herkenbaar en vier deze dierendag.
Vandaan om 16.00 uur op de Betonning,
voor iedereen met dierenprints!

Vandaag gesloten
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

Mainstage
DJ
Paviljoen

Kaartverkoop

The School of Life
Doorlopende acts

Straat
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

>> Vandaag is de Westerkeyn gesloten. Je kunt vanaf 10:00 uur op de
Betonning terecht voor de allerlaatste
theaterkaarten.

West		
West
Midsland		
Midden

Legenda

Verdieping
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

Nagesprekken
Voor aanvang
Verdieping in KHOR II (TAAT)

Amsterdamse Bostheater / Noord Nederlands Toneel –Much Ado About Nothing

0:00

EN

BUITEN
TOEGANKELIJK MET ROLSTOEL
LANGUAGE NO PROBLEM
ENGELS
VERDIEPING

STA ANDE
OVATIE

EILANDPAGINA

EILANDPORTRET - EILANDERS EN HUN OEROL

V O O R O E R O L 2 0 15

Sense massage in
de wellnesstuin

Brand bedankt de organisatie, artiesten, eilanders en bezoekers
voor 10 heerlijke dagen. Sense of Place. Sense of Taste.

Ilma Trip

Tot volgend jaar!

TEKST + FOTO: MARLOES FOPMA

Tien dagen lang was Terschelling het podium. Voordat je de
fiets pakt naar de laatste voorstelling, kom je tot rust in de
wellnesstuin bij de Walvisvaarder. Masseurs van het eiland
staan voor je klaar.
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

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

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

Stel je
eens voor…
…een samenleving waaraan
iedereen meedoet. En waarin
zoveel mogelijk mensen
genieten van kunst en cultuur.
Heeft u ook een idee
waardoor meer mensen
kunnen gaan deelnemen
aan een culturele activiteit?
Kijk dan op 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 Voorleesexpress,
de acteurs van
Toneelvereniging
NieuwLeven,
de dansers van
Venlo Danst, de
vrouwen van het
Tienermoederproject, de bezoekers van de
Kunsthalkade,
de leerlingen van
PrinsHeerlijk,
Het publiek van
Holland Opera,
de reizigers van
Zeereis in het
Scheepvaartmuseum, de
zangers van
Popkoor The
Happening, de
buurtgenoten
de Vonk, de
kinderen Hoedje
van Papier, de
gebruikers van
Dorpshuis Schingen-Slap
terp, de jonge
talenten van het
Grachtenfestival,
de deelnemers
aan de Langste
Eettafel, de
bewonderaars
van de Hermitage, jongeren
van het Young
Art Festival, de

Op 3, 4 en 5 juli 2015 wordt WestTerschelling drie dagen lang omgedoopt tot Western Terschelling.
De straten van West-Terschelling
worden tijdens dit nieuwe festival
compleet ondergedompeld in
Country & Western-sfeer zodat
het dorp volledig verandert in een
sfeervol Westerndorp. U kunt
tijdens het festival genieten van
Bluegrass en Country muziek, en
natuurlijk Linedance. Ook zijn er
prachtig uitgedoste paarden te
zien, een gezellige Westernmarkt,
leuke Westernspelen en zijn er
diverse demonstraties.

Ga naar www.cultuurfonds.nl
iedereen doet mee
23-04-15 15:54

liggen. “Een paar minuutjes is al
heerlijk.”
Terwijl Ilma bezig is hoort ze
de wind waaien en meeuwen
roepen. Ook voor haar is het een
andere ervaring om zo buiten te
masseren.
“Ondanks dat je werkt krijg je
toch veel van Oerol mee.
Mensen vertellen wat ze hebben
gezien.”
Vandaag is ze met haar collega’s
tot het begin van de middag aan
het masseren.
“We gaan daarna gasten uit-

UITGELICHT

Prettig
geregeld

Move the
furniture

Akoestisch duo, Hans Jus
d’ Orange op de contrabas en
zang Chris Dubbelfris met gitaar
en zang. Buitenpodium Oosterburen, Midsland om 18:00 uur

Move The Furniture gaat er op
zondag een muzikaal vuurwerk
van maken met hun soul, funk
en andere broeierige muziek.
Bandleden verdienen o.a. hun
sporen bij Candy Dulfer of eindigen in finales van grote zang &
talentenwedstrijden. Move The
Furniture is hun liefdesbaby: voor
het gemak is meubilair in de Bras
al grotendeels verwijderd, so Let’s
Dance! Braskoer, 22:00 uur.

zwaaien en een dansje doen op
de Betonning.”
Maar alle harde werkers op het
eiland kunnen ook na het festival
terecht voor een massage in de
salon van Ilma.
Om ze te bedanken voor hun
inzet geven we graag een extra

voetmassage van 15 minuten.
“Een diepe buiging voor iedereen
die aan het festival heeft bijgedragen. Zonder hun geen Oerol!”
Voor een ontspanningsmassage
kan je vandaag terecht tot 13.00
uur, hoofdweg Lies

EilandAgenda

WESTERN
Rock ´n Roll
TERSCHELLING Street

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!

AD_PBF_1_1_Afl_001.indd 1

WadsApp
Terschelling

We dachten als
collega’s iets geks
te doen

UITGELICHT

MEER TERSCHELLING?

Kleurt u mee?

vsbfonds.nl

Download
gratis

Ilma Trip van schoonheidssalon
Total Trip Style masseert een
dame met nekklachten.
“Als bezoeker krijg je zoveel impulsen tijdens het festival. Door
onze handen op hun lijf te leggen
en de ogen te sluiten brengen we
ze even terug bij zichzelf”, legt
Ilma uit. “Het gaat over voelen.
Als je dat doet dan komen herinneringen boven van de ervaringen van de afgelopen dagen.”
Ilma en haar collega’s hebben al
talloze Oerolgangers op de massagetafel gehad. “We krijgen hele
leuke reacties.”
De masseurs rekenen een euro
per minuut en voor Vrienden van
Oerol zijn de eerste vijf gratis.
Je bepaalt zelf hoe lang je wilt

Een weekend op Terschelling,
Midsland in de sfeer van ‘the fifties’! Rock ´n Roll muziek, kleding,
oldtimers, solexen en petticoats
bepalen het beeld van Midsland
begin september! Vetkuiven in,
petticoats in de koffer en kom dit
jaar naar Rock ´n Roll Street op
Terschelling! 4-6 september 2015.

WEST
22:00

Move the furniture, Braskoer, West-Terschelling

22:30

Dansen met de Soulclap DJ's, Stayokay, West-Terschelling

MIDDEN
12:30/14:30/16:30 "Eilandverhaal: voorstelling voor mythische verhalen en historische personen. Bibliotheek, Midsland
11:00

Schylger Stout, café de Stormvogel, Baaiduinen

18:00

Prettig geregeld, moderne popmuziek, buitenpodium Oosterburen, Midsland

22:00

"Dansen in het diepe" met DJ PC&USB, danscafé de Stoep, Midsland

OOST
17:30-22:00

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

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.
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Het Grote
Oerol-Ganzenbord

Na vandaag is het zover: Oerol is echt voorbij.
Vandaar dit heerlijke gezelschapsspel. Voor als het
gemis te sterk wordt en je weer even terug wilt keren naar
die dagen vol theater, Jutter, fietskilometers en muziek.

5. Je hebt de boot gemist. Wacht tot je zes gooit.
8. Eindelijk wind mee. Ga vier plekken vooruit.
13. Je zit vast in één van de gaten van Holes. Sla een beurt over.
17. Er poept een meeuw op je hoofd. Was het eraf op de wc.
21.Je verpest de voorstelling omdat je niet lekker participeert. Ga 2 stappen terug.

Dus: geen kater! Gooi nog een keer.

24. Je krijgt een lift in de bus van STEREO Akt. Ga door naar 48
30. Je bent je polsbandje kwijt. Ga terug naar het begin.
35. Een hele avond Snorreke in plaats van Jutter op de Westerkeyn.

en je een duwtje in de rug kan geven.

39. Alwéér tegenwind. Wacht tot de volgende speler voorbij komt

42. Je blijft kijken bij het straattheater. Sla een beurt over.
50. Een spannend lokroepje in de Oeroldagkrant. Voor jou! Ga 2 stappen vooruit

Geen dobbelsteen? Gebruik zes muntjes en werp ze op tafel.
Het aantal munten dat met de kop naar boven terechtkomt,
geeft het aantal stappen aan dat je mag zetten.
Bierdoppen en bliklipjes, muntjes, schelpen en takjes
(heel oerol), m&m’s, een afgeknipte nagel…
Alles werkt als pion, als het maar klein is
en over het bord kan schuiven.

55. Je deelt je regenkleding met een onbekende. Zet 4 stappen vooruit.
58. Je mist de voorstelling omdat je verkeerd fietst. Ga 4 stappen terug.

Argumenteren met
voorstellingen
Na tien dagen festival denken we op de redactie alleen nog in
voorstellingen, blijkt tijdens een discussie met bier en Juttersbitter.
Bijna iedere zin begint met een referentie aan weer een ander stuk.
Als jij ook een beetje theatraal voor de dag wilt komen: hier je
pasklare handleiding voor een stevige discussie.
Tekst Veerle Corstens en Marije Sietsma Foto’s Nichon Glerum en Diewke van den Heuvel

Je moet je schamen als je houdt van lekker
toegankelijk theater
VOOR: Zodra je er een beetje moeite voor
moet doen, beklijft het ook meer. Dat zie je
bij Erf van Schweigman&, een voorstelling
die behoorlijk abstract en meditatief is.
Het voordeel is dat je zelf vrijelijk kunt nadenken over het thema: de nietigheid van
de mens in het grote geheel. Hanneke de
Jong & Jonas de Witte pakken met Project
Solaris superingewikkelde materie aan: de
kwantummechanica wordt hier inzichtelijk
gemaakt. Juist als zij dat boeiend weten
te brengen, is het een prestatie die het
bekijken waard is. Ook Literaire Dwaalverhalen: En Hier Is Lijf is een behoorlijk highbrow literair verhaal, maar door de mooie
geluiden en vorm krijg je een stiekeme
cultuurinjectie. Dat zijn de beste.

TEGEN: Lutine van Orkater is mooi en
degelijk gemaakt en ook over ParamariboTexel (Jette Derlagen/Rudolphi Producties)
hoef je je qua thematiek niet het hoofd
te breken. Maar dat betekent niet
dat deze voorstellingen (te) makkelijk
zouden zijn. Ze hebben simpelweg hun
verhaal uitstekend uitgewerkt. Fidelis
Fortibus van Circus Ronaldo is een
prettige melancholische voorstelling;
het geeft je een gevoel mee en dat is
meer dan voldoende. Met Nora neemt
Moeremans&Sons / Noord Nederlands
Toneel een heel duidelijk standpunt in;
daardoor weet je tenminste met welke
boodschap je naar huis moet gaan.
Dat is prettig.

Je moet zelf iets meegemaakt hebben om een
verhaal te kunnen vertellen
VOOR: Jens van Daele maakte zijn voorstelling Over Onze Vader om zijn eigen
vader, die nogal wat op zijn kerfstok had,
postuum te eren. Voor hem werkte dat als
een soort therapie, terwijl zijn zus na een
kwartier wegliep uit de voorstelling. Ook
onbekenden raakt dit stuk, juist omdat
het een echt verhaal is. De zoon van Celil
Toksöz heeft het vluchtverhaal van zijn
vader nog nooit gehoord. Theatergroep
RAST brengt het nu in De vlucht van een
granaatappel op toneel. Dat geeft het
gevoel dat je zelf aan de keukentafel zit te
luisteren. Opvallend dat juist de man die uit
eerste hand zijn verhaal kan vertellen, dat
met tegenzin doet. Hij vindt het te moeilijk
en te belastend voor zijn omgeving. Maar
aankomen doet het wel. Wunderbaum
maakt in de voorstelling We doen het wel
zelf de participatiemaatschappij grappig en
absurd. Ze laten ambulancepersoneel en
een Terschellinger boer aan het woord en
geven een grote rol aan Desiree, een meisje
dat begeleid zelfstandig woont. Zij maakt
indruk door haar eerlijke verhaal.

Niemand wil de politieagent zijn, maar niemand is ook echt de held
VOOR: In Stad der blinden van Theater
Utrecht is de enige vrouw die niet blind
is, een held tegen wil en dank. Zij laat
zien dat de offers die je als held moet
brengen veel te groot zijn; zij moet iemand
vermoorden omdat zij dat als enige
ziende kan. In Lutine van Orkater is ook
al zo’n antiheld te zien. Hij wil dolgraag
degene zijn die de lang verloren schat
vindt en als held wordt onthaald, maar
faalt helaas jammerlijk. Hij gaat stug door
met vruchteloze pogingen tot hij aan de
grond zit en compleet waanzinnig is. Ook
in Holes van De Jonge Republiek / Tryater
wordt een verloren schat gezocht en niet
gevonden. Stoppen lijkt geen optie voor
de vrouw die het strafkamp leidt. Ze blijkt
geen politieagent te zijn, maar zelf ook
slaaf van haar zoektocht.

TEGEN: Jeanne van Toneelschuur Producties / Joost van Hezik kan een gevaarlijke
gek zijn of een held, dat is aan het publiek.
Duidelijk is wel dat je behoorlijk monomaan
moet zijn om voortdurend maar achter je
idealen aan te gaan. Maar bijna iedereen
die deze voorstelling uit loopt, wil graag
Jeanne zijn, een strijdende heldin. De
meest gehoorde opmerking bij de uitgang
is: ‘ik moet ook meer mijn idealen volgen.’

Hij gaat stug
door met
vruchteloze
pogingen

TEGEN: Dagmar Slagmolen, regisseur van
Via Berlin, vindt dat sommige verhalen
over maatschappelijke thema’s per se verteld moeten worden, omdat ze te belangrijk zijn om te laten liggen. Haar gestileerde stijl in Dead End creëert weliswaar
afstand maar haar verhaal over de worstelingen van een vluchteling maakt indruk,
ook al is het niet uit de eerste hand. Eén
man staat symbool voor vele vluchtelingen en beeldt juist goed de vertwijfeling,
woede en wanhoop uit. Ook de YoungGangsters zullen zelf niet in een Amerikaanse jubelkerk opgegroeid zijn. Toch
weten zij in Guess Who’s Back behoorlijk
te overtuigen als born-again Christians.

Ook onbekenden
raakt dit stuk, juist
omdat het een
echt verhaal is
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Meedoen? Mail volgend jaar weer naar dagkrant@oerol.nl, sms of whatsapp naar 0630097143 of twitter met #Lokroepje

Lokroepjes
VOLGEND JAAR
> Sorry dames, de MOONACT
ging niet door: Joop wilde dit
jaar nog niet met mij in zee...
hopelijk volgend jaar!

Vriendenactie
>> Vrienden van Oerol worden tijdens het

festival door tientallen Terschellinger ondernemers in de watten gelegd. Bij een aankoop
in de winkel of de schenkerij van De Ouwe
Smidte in Midsland, maken Vrienden kans
op een koffie-, thee- of chocoladepakket
t.w.v. €20. 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
op de sociale media volop door, met
filmpjes, artikelen en podcasts. We sluiten
iedere dag af met de Kletskrant, waarin
je in tien minuten hoort hoe de afgelopen
Oerol-dag klonk.

Aangewaaid

> Een ode aan de lekkerste friet
van de Westerkeyn. Ik ontmoet
je graag weer volgend jaar!

> Oh nee, na drie dagen de
heerlijke uitsmijter van de Kooi
te hebben gehad, nu droge
bolletjes als ontbij... Ik kijk nu al
uit naar volgend jaar!

> Lieve Nees, gelukkig is Oerol
minder ver dan Sarajevo.......
Volgend jaar weer samen?x

> Ik mis mijn zeeman in Marokko
wél! Volgend jaar gaat ie mee
naar Oerol! Tu me manque
beaucoup habibixxxx

> Al manoeuvrerend door de
wateren van Alaska, gletsjers en
walvissen ontwijkend, verlang je
continu naar jouw eiland en het
feest. Volgend jaar vieren we
weer samen Oerol. Tot in
oktober, lieve zeeman.

VOOR HAAR
> Ruimte // Het geklots van de
branding / Een spoor in het
duinzand / Aan de einder een
wegzinkende zon / Achter de
horizon een open hand / die zich
naar me uitstrekt / De wind op
mijn huid / die me vrijmaakt /
Een glimlach op mijn mond / Ik
leef. Robert

LAST MINUTE
> Stom, stom, stom. Wij kochten
door alle toestanden bij de
kaartverkoop vier kaartjes te veel.

> Nu hebben wij vier kaartjes
over voor de voorstelling op
zondag 21 juni 15.00 uur voor de
Koningin zonder land. Bel:
0655106559. Per stuk:€ 17,00

Illustratie DoemijNina

> Lieve jeanine, hanca, melodie

Formerum? Oude grijze Nokia
kwijt? Hij is afgegeven op het
Oerol-kantoor.

> Peter, je moet het plastic niet

> Mijn warme, donkerblauwe,

> Vanavond is de laatste avond.

en bertram. Het was weer
heerlijk met jullie. Bedankt dat
we dit samen mee hebben
mogen maken. Hopelijk tot
volgend jaar.

aan mij verknochte sweater. Nu
even niet, dus. Links en rechts
een rode minibutton. Wie? 06
19817422 Jan

Wie wil er seks? Bij voorkeur in
de duinen. 20:00 paal 8.

> Het Mexicaanse restaurant in

zo laten rondzwerven. Er leven
ook andere dieren, hier!

> Camping Terpstra is te gek!
Vinden de vrijwilligers en Anneke.

> Welkom makkelijke mensen!!!
Liefde van m’n leven, waar ben je
nou?? Oerolvrouw 60, zoekt
Oerolman 60-70. 06-20934456.

KORT HAAR
> Jij mooie lange man bij de

met gekleurde brillen, rijden
pressiegroepje FFS van het pad
af. Loesje

> Mijn verstand verloren, mijn

> at met die fietsen?) 2. Te onbe-

> Tijdens het voortreffelijke

taalbaar, of: uitverkocht. 3. Te
wit. Verder is alles prima, hier.

concert van Typhoon, sprong jij
(rechtsvooraan, blauwe regenjas)
rond met een zandloper in je
hand. We stonden naast elkaar. Ik
(groene parka, blond, normaal
postuur) dacht dat jij mij ook zag.
Zag je mij? En zullen we samen
de zandloper omdraaien en een
nieuwe tijd aan laten breken?
Mail: jackengelhart@upc.nl

> Aan de mensen van landal

Walvis met je ‘summerplay’ in je
and. Wanneer gaan wij jouw
trotse vlieger oplaten? Vrouw 50,
kort haar, gekleurde bril.

> Wij vrouwen, 50+, kort haar

strand geschreven. Ik pakte een
stok. Ik schreef wat er in me
opkwam. En daarna was het
weg. Ik wil niet dat alles altijd
maar verdwijnt.

Midsland serveert goed eten.
Maar waarom kan je daar geen
glas water krijgen? We hebben
allemaal recht op water, maar
volgens de eigenaar van het
restaurant dus niet! Water, aub!
Gewoon uit de kraan.

> Ik had iets heel moois op het

greenpark: sorry voor de
overlast. Yolo!

> Na jarenlang verhalen
aangehoord te hebben over het
festival, nu eindelijk zelf op het
eiland, waar ik op zoek ben naar
het typische oerol-gevoel. Is er
iemand die het mij uit kan
leggen? Want ik voel het niet.

hart gevonden. Mijn kortharige
Oerol-liefde.

> De zee trok/en ik schrok/toch

REACTIES
> Beste Bep en Jan, misschien

> Er is een kolfapparaat gevonden
op de wc in het wrakkenmuseum.
Kan degene aan wie dit apparaat
toebehoord zich melden? Dat lijkt
ons ook beter voor het kind.

zitten jullie op het verkeerde
eiland. Is Ibiza een idee? Saaie
groet, de oerolgangers.

> Bin ik nu Oerol een culterele
die hard kroegtijger met
hartsvrienden op de fiets?

> Woensdavond Wunderbaum
was geweldig! Hidde rules! Wij
Rotterdammerts hebben
genoten.

> Sta ik daar met hartepijn bij
een geweldige Wende Snijders.
Stelt ze ons de vraag: wat is
overgave?

verdronk ik niet/want daar was piet.

> De groetjes aan de vrouw die
de kaartjes scant bij rederij
doeksen. Twee vriendinnen waren
te laat voor de boot. De scannende vrouw zei: te laat komen is niet
goed. Ze zei ook: jullie moeten
niet twijfelen. En daarna zei ze dat
we netjes bij elkaar moesten
blijven, dat we zo chaotisch over
kwamen. De wereld wacht niet,
zei ze. De boot al helemaal niet.
De vrouw die dit allemaal zei wil
ik de groetjes doen. Bij deze, dus.

BOG. – BOG. een poging het leven te herstructureren

Fontys Academy for Circus and Performance Art

YoungGangsters – Guess Who’s Back

Jens van Daele’s Burning Bridges – Over Onze Vader

Wittenbols & Ligthert – HARTKUILTJE

Via Berlin, Orkater en Sytze Pruiksma – Dead End

Theater RAST – De vlucht van een granaatappel

De Jonge Republiek / Tryater – Holes

Tijdelijke Samenscholing / Productiehuis Rotterdam – The Big Easy

Moeremans&Sons / Noord Nederlands Toneel – Crashtest Ibsen: Nora

Carrie & Co – De Boskat

Orkater – Lutine

NABEZORGING
> Lieve Els, wij zijn heel blij dat
je weer op oerol bent om
vandaag je 82e verjaardag met
ons te vieren. Straks naar
Midsland voor koffie met gebak.
We gaan dat nog zeker 20 jaar
doen. Xxxx van ons allen.

OVER EN UIT
> Lief baasje, gaan we maandag
weer lekker rustig wandelen?
Dikke lebber Streipke en Famke

> Lieve Pooh... na alle favoriete
dagen samen op Oerol zonder
sex vanwege lastige tentgenoten, zo een hele week met het
love potion van Charlie onder de
dekens... Je Tigger

> Als iedereen die weer teruggaat naar het vasteland de sfeer
van Oerol meeneemt, dan wordt
het daar ook wat gezelliger. Jaap

OEROL DANKT!

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

WORTEL

> Lekker wezen bunkeren bij

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

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).

HOOFDSPONSOREN

SUB-SPONSORS

SUBSIDIËNTEN / FONDSEN

PARTNERS IN TALENTONTWIKKELING

MEDIAPARTNERS

Theater Utrecht – Stad der Blinden

PARTNER
IN NATUUR

PMS 5405
PMS 123
PMS 109
PMS 1788
PMS 567

SAMENWERKINGEN

LEVERANCIERS

FESTINA
LENTE
COLLECTIVE

Nijmegen BV

Amsterdamse Bostheater / Noord Nederlands Toneel – Much Ado About Nothing

Jette Derlagen / Rudolphi Producties – Paramaribo - Texel

deHeerlijckheid
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Stedeke van kunst en cultuur
		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

Meer dan een idylle
Als kunst- en cultuuradviseur kom je soms op de raarste plekken. Zo sta je in de

kelder van een gemeente, vroeger in gebruik als kluis van een bank, te neuzen tussen kunstwerken uit de BKR regeling. Tot aan je knieën in het water voor het verkennen van het Vechtdal. Het volgende moment zit je in het verlaten
Eschenau in Duitsland bij herman de vries op de koffie. Nooit eerder heb ik me zo verwonderd als in Diepenheim.
Natuurlijk kende ik het al langer, van haar eigenzinnige en actuele tentoonstellingen in de Kunstvereniging. Indertijd vond ik het een klein wonder
dat er in zo’n klein stadje, helemaal aan de rand van
Overijssel, zo’n prachtige expositieruimte te vinden
was. Toen wij gevraagd werden om met Stichting
Beeldruimte een project te ontwikkelen waarbij
alle unieke parels van Diepenheim ontsloten
zouden worden, hadden we nog geen idee van de
rijkdom die Diepenheim te bieden heeft.
Nu dwaal ik er wekelijks, soms meerdere dagen.
Het noaberschap doet hier zijn naam nog altijd eer

aan. Het verenigingsleven is groot en bijna iedere
bewoner heeft zijn eigen rol of functie binnen de
gemeenschap . Ik blijf me er verbazen: onder elke
tegel lijkt een nieuw verhaal te voorschijn te komen.
De rijkdom aan (cultuur) historie, kunst, projecten
in de openbare ruimte, unieke anekdotes en de
enorme hoeveelheid aan activiteiten die er op de
kalender te vinden zijn, maakt dat je er zou willen
wonen. Dat is ook wat er gebeurt, Diepenheim is
veranderd in een Stedeke van Kunst en Cultuur en
trekt steeds meer mensen van buiten aan.
Met dit label heeft het een bestaansrecht gevonden dat er voor zorgt dat de bibliotheek en winkels
open blijven en de school haar deuren niet hoeft
te sluiten. Met enorme daadkracht bemensen de
bewoners het cultuurcentrum en de Kunst- en
Theaterwerkplaats. Maar het is meer dan een idylle:
ga erheen en ervaar het zelf! Niet voor niets heeft
Diepenheim een grote traditie in locatietheater,
het is een plek van inspiratie en verbinding.

Diepenheim nodigt je uit om te verdwalen en de tijd
en de dagelijkse beslommeringen te vergeten. Liefst
wel met een goede gids als onderlegger.
Er is teveel moois waarvan je spijt krijgt wanneer je
het na een bezoekje blijkt te hebben gemist! Heel in
het kort, voor elk wat wils: natuurliefhebbers
kunnen hun hart ophalen aan de rijkdom van de
vele landgoederen (drie binnen de grenzen van

Diepenheim) en de tuinen, zoals het rosarium en
het Gazebo. Kunstliefhebbers komen aan hun
trekken in de Kunstvereniging, het Drawing Centre
en de Non-Urban Gardens. Maar ook voor de
liefhebber van (cultureel) erfgoed en folklore is hier
zoveel te halen. Vanaf 15 oktober is Dwalen door
Deep’n (tijdens het jaarlijkse Kunstmoment), met
bijdragen van Sannah Belzer, LOLA Landscapes en
Neeltje Westenend, terug te vinden in de automatieken. Laat je meevoeren en laat Diepenheim
zich voor je ontvouwen met de dwaalkaarten van
Dwalen door Deep’n als sfeerbeleving.
Hellen Abma | Stichting Beeldruimte
ontwikkelaar ‘Dwalen door Deep’n’

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.

Tot binnenkort...
in Diepenheim!

