
123! (SI) / Road to Tadam

Drie norse figuren, hun kleren gescheurd, hun lichamen gekneusd, maken een epische reis
naar een plek die zij Tadam! noemen. Een reis vol obstakels, die zij zingend en
vastberaden nemen. Ze springen van een klif, raken verstrikt in een tornado, ontsnappen
aan een vulkaan en gaan over de rand van een waterval.

Met slechts drie rekwisieten en briljant gebruik van mime creëren de performers boten,
vliegtuigen, rivieren, een vulkaan en nog veel meer.

Road to Tadam is origineel straattheater, een spannend avontuur, een onverwacht
liefdesverhaal en een metafoor van iets waarnaar we allemaal op zoek zijn, die speciale
plek genaamd Tadam!

> http://globus-hystericus.org/

vr 29 aug.  18:45-19:15 #7 Start: Paternosterstraat
vr 29 aug.  20:30-21:00 #7 Start: Paternosterstraat
za 30 aug.  15:45-16:15 #1 Lieve Vrouwekerkhof
zo 31 aug.  16:30-17:00 #1 Lieve Vrouwekerkhof
zo 31 aug.  18:30-19:00 #7 Start: Paternosterstraat

DATUM/TIJD LOCATIE

© LUKA DAKSKOBLER

 NL première | Genre: straattheater | Leeftijd: ALL | Taal: - | 30 min

 © 2014 1



Acrobuffos (US)  / Waterbombs!

Trek je zwaard! Waterbombs! is een hysterische waterballon-gladiatorenshow vol
komische capriolen, vliegende waterbommen en luide operamuziek. Seth Bloom en
Christina Gelsone geven een geheel nieuwe betekenis aan het woord clowns en hebben
geen woorden nodig tijdens deze explosieve en interactieve act, die al in veel landen tot
hilariteit heeft geleid.  Zeer geschikt voor alle leeftijden.

> http://www.acrobuffos.com

vr 29 aug.  19:30-20:10 #12 Groenmarkt
vr 29 aug.  22:15-22:55 #3 Hof
za 30 aug.  14:45-15:25 #1 Lieve Vrouwekerkhof
za 30 aug.  22:00-22:40 #3 Hof
zo 31 aug.  14:45-15:25 #12 Groenmarkt
zo 31 aug.  16:30-17:10 #3 Hof

DATUM/TIJD LOCATIE

© AMANDA CROCKETT

 NL première | Genre: straatkomedie | Leeftijd: ALL | Taal: - | 40 min

 © 2014 2



Actic (NL) / Urban Safari

Ga weer mee op Urban Safari! De theatrale wildrangers die in 2011 al veel applaus
oogstten, zijn terug en delen opnieuw verrekijkers uit voor hun hilarische safari.  Ze wijzen
je tijdens de zoektocht naar de diersoort ‘mens’ op de bijzondere gewoontes en
gedragingen van verschillende exemplaren. Volg de ‘all terrain scootmobiel’ op de voet,
dan krijg je de geweldige kans om van nabij met de bijzondere diersoort ‘mens’ kennis te
maken en zelfs enkele van deze dieren aan te raken. Honderd procent gegarandeerd
grappig, voor jong en oud. Een act van Amersfoorters Jelle de Bruijn en Dick Cools,
bekend van onder meer de Stille Fanfare en de Spullenmannen.

zo 31 aug.  14:30-15:00 #2 Start: Festivalbalie Lieve Vrouwekerkhof
zo 31 aug.  16:30-17:00 #2 Start: Festivalbalie Lieve Vrouwekerkhof

DATUM/TIJD LOCATIE

© HANNE NIJHUIS

 Genre: straattheater | Leeftijd: ALL | Taal: NL/EN | 30 min

 © 2014 3



BK Compagnie (DE) / Liegen 0°

Het begint allemaal met een val midden in de menigte, onverwacht en hard. En dan...
Twee dansers laten een stukje van hun leven zien, van hun bijzondere, surrealistische
relatie. Soms dierlijk, soms menselijk. Modern danstheater met popping, slow motion,
contactdans en een grote rol voor het asfalt, hét materiaal dat de hele stad domineert.

Liegen 0° is een nieuw project van BK Compagnie uit Berlijn, een internationale groep van
kunstenaars die zich bezighouden met het ontwikkelen, creëren en produceren van
hedendaags, transdisciplinair en on-the-edge werk.

> http://www.compagnie-bk.com/

vr 29 aug.  19:30-20:20 #13-1 Appelmarkt (plein)
za 30 aug.  15:30-16:20 #13-1 Appelmarkt (plein)
za 30 aug.  17:45-18:35 #13-1 Appelmarkt (plein)
za 30 aug.  20:00-20:50 #13-1 Appelmarkt (plein)
zo 31 aug.  15:00-15:50 #13-1 Appelmarkt (plein)
zo 31 aug.  17:15-18:05 #13-1 Appelmarkt (plein)

DATUM/TIJD LOCATIE

© SÉBASTIEN TERRIÉ

 NL première | Genre: danstheater | Leeftijd: ALL | Taal: - | 50 min

 © 2014 4



Cardboardia (RU) / Parade

Cardboardia Parade is een spectaculaire en vrolijke optocht met metershoge
fantasieobjecten, bizarre voertuigen en indrukwekkende machines – alles gemaakt van
golfkarton. Iedereen - kinderen onder begeleiding - kan in voormalige Kunsthal KAdE, het
startpunt van de Parade, dagelijks van 15.00 tot 17.00 objecten knutselen om ook mee te
lopen. Een team van 12 creatieve cardboarders maakt voorafgaand aan de optocht het
grootste deel van de objecten, tijdens een serie dagelijkse workshops, samen met een
Nederlandse groep cardboarders onder leiding van Mathijs Stegink, die ook op festivals als
Lowlands actief is.

Sergej Korsakov en Prime Viktoria uit Rusland dragen het project, waarbij zij ook
complete steden van karton bouwen. De Parade is hier een feestelijk onderdeel van.

vr 29 aug.  17:00-18:00 #15 Route: Smallepad-Hof
za 30 aug.  17:00-18:00 #15 Route: Smallepad-Hof
zo 31 aug.  18:00-19:00 #15 Route: Smallepad-Hof

DATUM/TIJD LOCATIE

© KATE NOZIK

 NL première | Genre: optocht | Leeftijd: ALL | Taal: EN | 60 min

 © 2014 5



Cie. Desuete (FR) / Plus Rien Ne Bouge

Plus Rien Ne Bouge (Niets Beweegt) is een danssolo van een vrouw met een levensgrote
marionet. De voorstelling raakt universele thema’s als liefde, afwezigheid en de dood en
vertelt het verhaal van de eeuwige liefde. Een ontroerende choreografie, romantisch, 
grappig en sensueel. De danseres en haar skeletmarionet houden volwassenen en kinderen
al snel in hun greep, in een filmisch universum, met niet meer dan een schommelstoel op
de speelvloer. Cie. Desuete is opgericht in 2008 en investeert in uitzonderlijke creaties en
artistiek onderzoek op het kruispunt van verschillende disciplines. Cie. Desuete is gericht
op dans, poppenspel en theater.

> http://www.compagnie-desuete.com/ vr 29 aug.  20:00-20:35 #13-2 Appelmarkt 20
vr 29 aug.  22:30-23:05 #13-2 Appelmarkt 20
za 30 aug.  20:00-20:35 #13-2 Appelmarkt 20
za 30 aug.  22:30-23:05 #13-2 Appelmarkt 20
zo 31 aug.  14:30-15:05 #13-2 Appelmarkt 20
zo 31 aug.  17:00-17:35 #13-2 Appelmarkt 20

DATUM/TIJD LOCATIE

© M. COUBART

 NL première | Genre: dans/poppentheater | Leeftijd: ALL | Taal: - | 35 min

 © 2014 6



Cie. Woest (NL/BE) / Leaving Normal

Zes karakters nemen je mee op een parcours. De een is romantisch, de ander gewelddadig,
dwaas of gepassioneerd. Je bent getuige van verschillende gebeurtenissen en belandt
samen met de verscheidende personages in absurde situaties.

Leaving Normal is een locatieproject op de grens tussen theater en dans: humoristisch en
tragedisch. Leer de zes figuren kennen en neem deel aan een luchtig verhaal over een lijk,
het afwimpelen van schuld en verantwoordelijkheid.

Iedere deelnemer krijgt een muziekboxje. Daarmee kun je zelf klanken maken om geluid
aan de voorstelling toevoegen. Cie. Woest combineert fysieke kracht met aanstekelijk
dansplezier, humor en vindingrijke choreografieën. Verrassend, fris en prikkelend, een
wondermooie, zeer fysieke en tot de verbeelding sprekende voorstelling.

> http://www.ciewoest.com 

za 30 aug.  16:00-16:45 #7 Start: Paternosterstraat
za 30 aug.  18:00-18:45 #7 Start: Paternosterstraat
za 30 aug.  20:00-20:45 #7 Start: Paternosterstraat
zo 31 aug.  14:00-14:45 #7 Start: Paternosterstraat
zo 31 aug.  16:00-16:45 #7 Start: Paternosterstraat
zo 31 aug.  18:00-18:45 #7 Start: Paternosterstraat

DATUM/TIJD LOCATIE

© AMAURY AVERMAETE

 Genre: danstheater | Leeftijd: 8+ | Taal: - | 45 min

 © 2014 7



DDF Crew & Touch Down (BE/NL) / DDF Crew vs.
Touch Down

Snelle hiphopdans, acrobatiek, gymnastiek en breakdance. Spannend, oogverblindend en
onvergetelijk: alles beweegt. De inmiddels wereldberoemde dansers van rope
skippingteam DDF Crew zijn terug. Dit jaar nemen zij de all girl dancecrew Touch Down
mee, ook al bekend van Holland’s Got Talent. DDF Crew en Touch Down verzorgden vorig
jaar op verzoek een guest act voor deze televisieshow, waarin het beste van beide groepen
tot zijn recht kwam.

> http://www.ddfcrew.be/
> http://www.thepuc.nl/

za 30 aug.  16:15-16:45 #3 Hof
za 30 aug.  19:00-19:30 #12 Groenmarkt
za 30 aug.  22:15-22:45 #1 Lieve Vrouwekerkhof

DATUM/TIJD LOCATIE

© PLANET JUMP ROPE VZW

 Genre: streetdance & hiphop | Leeftijd: 4+ | Taal: - | 30 min

 © 2014 8



Doe mee met Cardboardia Parade! (RU/NL) /
workshop

Meedoen aan Cardboardia Parade kan op verschillende manieren. Je kunt gewoonweg
genieten van alles wat zich tijdens de spectaculaire en vrolijke optochtoptocht afspeelt en
voorbij komt. Actief deelnemen is wel zo leuk!

Publiek – kinderen tot 12 jaar onder begeleiding – kan tijdens Spoffin voorafgaand aan de
Parade steeds vanaf 15.00 uur aan de slag en meeknutselen in het voormalige pand van
Kunsthal KAdE aan het Smallepad. Dat is elke dag om 17.00 uur het startpunt van de
Parade en de werkplaats van het team, waar in aanloop naar en tijdens Spoffin workshops
zijn voor ontwerpers, makers, performers en mensen met de ambitie om straatartiest te
worden.

vr 29 aug.  15:00-17:00 #15-2 Voormalig KAdE (Smallepad 3)
za 30 aug.  15:00-17:00 #15-2 Voormalig KAdE (Smallepad 3)
zo 31 aug.  15:00-18:00 #15-2 Voormalig KAdE (Smallepad 3)

DATUM/TIJD LOCATIE

© CARDBOARDIA

 Genre: workshop | Leeftijd: 4+ | Taal: NL, | 120 min

 © 2014 9



Effe Twee Mannetjes (NL) / Gastmannetjes

Effe Twee Mannetjes hebben de smaak flink te pakken. Dit jaar zijn ze op eigen ludieke
wijze uw en onze gastheren, geheel in Spoffinpaarse pakken gestoken. De GastMannetjes
fietsen letterlijk en figuurlijk overal en nergens doorheen en brengen je hoe dan ook in
vervoering. Vorig jaar kon je ze al nauwelijks ontlopen, al is het nog steeds een raadsel
waar ze nu eigenlijk naar toe gingen met die bank. En voor je het weet, kun je ze nu niet
missen!

De Amersfoortse acteurs Ferry Asselbergs en Eugen Uppelschoten creëren als Effe Twee 
Mannetjes guerrillastraattheater waarmee zij te pas en te onpas voor tumult zorgen. Ze
zijn tijdens het festival voor u bereikbaar via twitter: https://twitter.
com/@effe2mannetjes.

vr 29 aug.  18:00-23:00 #0 Binnenstad (mobiel)
za 30 aug.  14:00-23:00 #0 Binnenstad (mobiel)
zo 31 aug.  14:00-18:30 #0 Binnenstad (mobiel)

DATUM/TIJD LOCATIE

© WIM LANSER

 NL première | Genre: straattheater | Leeftijd: ALL | Taal: NL | doorlopend

 © 2014 10



Emke Idema (NL) / RULE™

RULE™ is een spel over gastvrijheid en de grens tussen persoonlijke waarden en
bestaande regels. Idema creëerde samen met dramaturg Nienke Scholts en vormgever
Joris van Oosterwijk een politieke speeltuin, een miniatuursamenleving, een speels en
theatraal platform rond persoonlijke politiek. Publiek is toeschouwer en hoofdrolspeler
tegelijkertijd; theater als middel voor reflectie op de samenleving en de rol van het
individu daarin.

Het concept van RULE™ won in 2013 de Dioraphte Stimuleringsprijs. Uit het juryrapport:
“Emke heeft de sleutel in handen voor het maken van een nieuwe theatervorm. (…) Emkes
politiek-filosofisch gezelschapsspel raakt ons allen. Het gaat immers over insluiting en
uitsluiting.”

Idema houdt zich in haar werk bezig met het ontwerpen van ‘sociale, politieke en
filosofische laboratoria’, waarin ze gedrag en patronen in onze samenleving bestudeert.
RULE™ komt voort uit vragen over het (non-)engagement van het individu. Hoe
verhouden individuen zich tot onoverzichtelijke maatschappelijke problemen? RULE™ is
het tweede in Idema’s serie performatieve spellen, voorafgegaan door STRANGER.

> http://www.emkeidema.nl/
> http://www.emkeidema.nl/index.php?
option=com_content&view=article&id=81&Itemid=133

vr 29 aug.  19:30-20:45 #5 Voormalige Elleboogkerk
za 30 aug.  16:00-17:15 #5 Voormalige Elleboogkerk
za 30 aug.  19:30-20:45 #5 Voormalige Elleboogkerk
zo 31 aug.  16:00-17:15 #5 Voormalige Elleboogkerk

DATUM/TIJD LOCATIE

© THOMAS LENDEN

 Genre: performatief spel | Leeftijd: 16+ | Taal: NL | 75 min

 © 2014 11



Fabuloka (NL) / STAAL

Jorga is acrobaat en houdt van schrijven. Ed is muzikant en maakt alles van metaal.
STAAL is een poëtische voorstelling die zich afspeelt in en om een grote stalen constructie,
waarin zowel Jorga als Ed werken aan hun dromen. Zij vertellen hun verhaal met
woorden, partneracrobatiek, jongleren, mime, bizarre uitvindingen, luchtacrobatiek en
live muziek.

Fabuloka bestaat uit de circusartiesten Edwin Schulte en Jorga Lok. Ze zijn op zoek naar
meer dan een trucje en streven naar zowel diepgang als luchtigheid. Met een mix van 
circus, theater, muziek en poëzie scheppen zij hun eigen kunstvorm.

> http://www.fabuloka.com/
vr 29 aug.  18:15-18:40 #13-1 Appelmarkt (plein)
za 30 aug.  14:30-14:55 #13-1 Appelmarkt (plein)
za 30 aug.  16:45-17:10 #13-1 Appelmarkt (plein)
za 30 aug.  19:00-19:25 #13-1 Appelmarkt (plein)
zo 31 aug.  14:00-14:25 #13-1 Appelmarkt (plein)
zo 31 aug.  16:15-16:40 #13-1 Appelmarkt (plein)

DATUM/TIJD LOCATIE

© PROMOSTAAL: GERBEN GROTENHUIS

 Genre: poëtisch circustheater | Leeftijd: 8+ | Taal: NL | 25 min

 © 2014 12



Fanfare van de 1e Liefdesnacht (NL) / In Concert

De Fanfare van de Eerste Liefdesnacht is een kleurrijk akoestisch Amsterdams
straatorkest met een twintigtal blazers en enkele slagwerkers. Specialisatie: wereldmuziek.
Vol vuur zet de Liefdesnacht al meer dan 25 jaar overal de boel op stelten. Subtiel én
intensief, altijd een feestje.

> http://www.liefdesnacht.nl/

za 30 aug.  21:15-22:00 #12 Groenmarkt
za 30 aug.  22:45-23:30 #3 Hof

DATUM/TIJD LOCATIE

© FANFARE VAN DE 1E LIEFDESNACHT

 Genre: straatorkest | Leeftijd: ALL | Taal: - | 45 min

 © 2014 13



Festival Franje (INT) / 2014

FRANJE is een parasitair fringe festival. FRANJE maakt geen deel uit van enige
gevestigde orde. FRANJE richt zich welbewust op prille ideeën die nog geen deel uitmaken
van bestaande structuren, door een podium te scheppen voor onderzoek en ontwikkeling.

FRANJE selecteert niet. Niet op kwaliteit, niet op opleidingsniveau, niet op discipline, niet
op een thema. Iedereen die iets wil laten zien kan zich aanmelden en krijgt een plek om
dat te tonen. FRANJE gaat er van uit dat kunstenaars, die vaak al jaren energie en geld in
hun producties hebben geïnvesteerd, daarmee impliciet geïnvesteerd hebben in de
ontwikkeling van hun eigen kwaliteit. FRANJE regelt de locaties en de publiciteit, de rest
is aan de maker. Makers spelen op hun eigen voorwaarden. Het publiek bepaalt wie
succesvol blijkt en wie niet.

> http://franje.nu/

za 30 aug.  12:00-00:00 #18 De Observant (Stadhuisplein 7)
zo 31 aug.  12:00-18:00 #18 De Observant (Stadhuisplein 7)

DATUM/TIJD LOCATIE

© FESTIVAL FRANJE

 Genre: off-off | Leeftijd: div | Taal: NL/EN | doorlopend

 © 2014 14



Georg Viktor Emmanuel (AT) / Live looping Music /
Vocal Maniac 

Zoiets heb je nog nooit gezien of gehoord! Drums, keyboards, trompetten, orkestrale
gitaarklanken en geluidseffecten: beatboxer Emmanuel maakt tijdens zijn show alle
geluiden met zijn stem, terwijl hij alles ondertussen opneemt op een loopstation. Dub,
electro, funk en rock smelten op onnavolgbare wijze samen. Een geweldige ervaring: alle
geluiden die je kunt horen, creëert hij met niets meer dan zijn stem. Emmanuel toert 
hiermee succesvol over de hele wereld.

> http://www.georgviktoremmanuel.com

vr 29 aug.  18:00-18:30 #12 Groenmarkt
vr 29 aug.  21:15-21:45 #12 Groenmarkt
vr 29 aug.  23:00-23:30 #1 Lieve Vrouwekerkhof
za 30 aug.  15:30-16:00 #12 Groenmarkt
za 30 aug.  17:00-17:30 #3 Hof
za 30 aug.  19:45-20:15 #12 Groenmarkt
za 30 aug.  22:30-23:00 #12 Groenmarkt
zo 31 aug.  14:45-15:15 #11 Langestraat thv Hof
zo 31 aug.  16:30-17:00 #12 Groenmarkt

DATUM/TIJD LOCATIE

© GEORG VIKTOR EMMANUEL

 NL première | Genre: muziektheater | Leeftijd: ALL | Taal: EN/DE/IT | 30 min

 © 2014 15



Hanneke de Jong & Jonas de Witte (NL) / Project
Solaris

Solaris is een landschaps- en geluidsvoorstelling op basis van het gelijknamige boek van
de Poolse schrijver Stanislav lem uit 1961. Een theaterexpeditie waarin werkelijkheid en
illusie om hun bestaansrecht vechten. Een gids neemt je mee in een wereld van grillige
natuurkunde, waarin niets is wat het lijkt, waar toeval de richting bepaalt en onzekerheid
regeert.

Het Arnhemse kunstenaarsduo heeft een beeldende en auditieve expeditie door het 
landschap vormgeven, een route die onze waarnemingen, onze kijk op de werkelijkheid
bevraagt. De Jong en De Witte stellen met observatiecabines, luister- en kijkdozen de
wereld om ons heen op de proef en brengen een verhaal over het onvermogen van de mens
om werkelijk grip te krijgen op het eigen bestaan, ondanks alle technische middelen,
kennis en wetenschap.

> http://www.dejongdewitte.nl/

vr 29 aug.  19:30-20:25 #8 Start: Mariënhof (Zocherplantsoen)
za 30 aug.  14:00-14:55 #8 Start: Mariënhof (Zocherplantsoen)
za 30 aug.  16:00-16:55 #8 Start: Mariënhof (Zocherplantsoen)
za 30 aug.  19:30-20:25 #8 Start: Mariënhof (Zocherplantsoen)
zo 31 aug.  14:00-14:55 #8 Start: Mariënhof (Zocherplantsoen)
zo 31 aug.  16:00-16:55 #8 Start: Mariënhof (Zocherplantsoen)

DATUM/TIJD LOCATIE

© HANNEKE DE JONG & JONAS DE WITTE

 Genre: theaterexpeditie | Leeftijd: 18+ | Taal: NL | 50 min

 © 2014 16



Hopla Circus (BE) / Face to Fake (Hopla Circus
ARENA)

In de arena van Hopla Circus vechten hedendaagse gladiatoren in een geïmproviseerd
ballet van acrobatische vindingrijkheid en spectaculaire aanvallen. Hopla Circus geeft een
geheel eigen draai aan het fenomeen Lucha Libre, een Mexicaanse vorm van vrij worstelen
met kleurrijke maskers en snelle en hoogvliegende manœuvres. Hopla Circus creëert een
uitzinnig universum vol geniale krankzinnigheid. Kom en ervaar het Mexicaanse
worstelen, extravaganza gemengd met circus, magie en clownerie!

Hopla Circus is opgericht door zes oud-studenten van de circushogeschool in Brussel
(ESAC) en werkt met artiesten met verschillende nationaliteiten, persoonlijkheden en
specialiteiten.

> http://www.hoplacircus.net/

vr 29 aug.  18:30-19:15 #3 Hof
vr 29 aug.  23:15-00:00 #3 Hof
za 30 aug.  15:15-16:00 #3 Hof
za 30 aug.  18:30-19:15 #3 Hof
zo 31 aug.  14:00-14:45 #3 Hof
zo 31 aug.  17:15-18:00 #3 Hof

DATUM/TIJD LOCATIE

© HOPLA CIRCUS

 NL première | Genre: circustheater | Leeftijd: ALL | Taal: EN/ES/FR | 45 min

 © 2014 17



HURyCAN (FR/AR) / Je te Haime

Candelaria Antelo en Arthur Bernard Bazin gaan in Je te Haime verder waar ze in Te
Odiero zijn gestopt. De twee karakters en hun onderlinge verhoudingen zijn in deze
langere dansversie verder uitgediept en krijgen meer reliëf. Dat resulteert in een aantal
spectaculaire, maar ook pijnlijk herkenbare scènes.

HURyCAN gooit als zeer virtuoos dansduo ook hoge ogen op het internationale podium
van het nieuwe circus. Ze ontvingen voor Je te Haime de prijs voor beste dansvoorstelling
tijdens de 27e International Theater&Dance Fair in Spanje. Je te Haime is evenals de
eerste voorstelling Te Odiero, een samenvoeging van ik haat je en ik hou van je: je te hais
en je t'aime.

> http://www.hurycan.com/ za 30 aug.  20:15-20:45 #1 Lieve Vrouwekerkhof
DATUM/TIJD LOCATIE

© GERARD GARCIA

 NL première | Genre: dans | Leeftijd: 12+ | Taal: - | 30 min

 © 2014 18



HURyCAN (FR/AR)  / Te Odiero

Candelaria Antelo en Arthur Bernard Bazin zijn samen HURyCAN. Een zeer virtuoos
dansduo dat ook hoge ogen gooit op het internationale podium van het nieuwe circus. Te
Odiero is een uitermate sterke en bijzondere cross-over tussen dans en acrobatiek, over de
ups en downs van een temperamentvolle en toch tedere liefdesrelatie. Te Odiero is een
samentrekking van het Spaanse te odio (ik haat je) en te quiero (ik hou van je).

> http://www.hurycan.com

zo 31 aug.  15:00-15:15 #3 Hof
zo 31 aug.  18:00-18:15 #3 Hof

DATUM/TIJD LOCATIE

© MARCO PEZATTI

 Genre: dans | Leeftijd: 12+ | Taal: - | 15 min

 © 2014 19



Juana Beltran (ES) / The Still of the Movement

Een lege ruimte, met de spot op slechts één lichaam. Een korte, verkennende voorstelling
met een heel eigen bewegingsstijl, gebaseerd op handstandtechnieken. Beltran speelt met
alle mogelijkheden die het lichaam heeft, op verschillende vlakken, hoogtes en snelheden.
Vloeiende bewegingen versmelten met vaste posities: samen met de muziek verbindt The
Still of the Movement stilte met beweging.

> http://juanabn.wix.com/juana-beltran/my-website#!__my-website 

vr 29 aug.  19:45-19:50 #1 Lieve Vrouwekerkhof
vr 29 aug.  22:00-22:05 #1 Lieve Vrouwekerkhof
za 30 aug.  14:00-14:05 #1 Lieve Vrouwekerkhof
za 30 aug.  17:45-17:50 #1 Lieve Vrouwekerkhof
za 30 aug.  21:45-21:50 #1 Lieve Vrouwekerkhof
zo 31 aug.  14:45-14:50 #1 Lieve Vrouwekerkhof
zo 31 aug.  17:45-17:50 #1 Lieve Vrouwekerkhof

DATUM/TIJD LOCATIE

© MARIE CIVEL

 NL première | Genre: handstand | Leeftijd: ALL | Taal: - | 5 min

 © 2014 20



Karin Verbruggen, Frederick Rodrigues & Setareh
Fatehi (NL/IR) / Heavier than Air - Part 2

Zou water onze natuurlijke habitat kunnen zijn? De jonge choreografen Karin Verbruggen
en Setareh Fateh gaan op onderzoek en nemen je mee in hun experiment in een zwembad,
op zoek naar de grenzen van dans en het menselijk lichaam in water. Heavier than Air -
Part 2 is een hedendaagse dansperformance-installatie waarin je met een '360-gradenbril'
op virtueel mee onder water gaat. Een intieme ervaring. Hoe het zou zijn om onder water
te leven? Hoe zou het zijn als water net zo zwaar is als lucht? We zijn vanuit het water
geboren en wonen al eeuwen onder de zeewaterspiegel. Wat gebeurt er met ons als we
werkelijk onder water zouden leven? Wist je dat rimpelige handen na een lang bad geen
teken zijn van uitdroging, maar een teken dat het zenuwstelsel zich voorbereidt om beter
grip te krijgen als we nog langer onder water zouden blijven? Deze voorstelling is gemaakt
in het kader van de DanceWEB 2013 Aftermath.

> http://heavierair.wordpress.com/

vr 29 aug.  18:00-20:00 #3 Hof
vr 29 aug.  21:00-23:00 #3 Hof
za 30 aug.  15:00-19:00 #3 Hof
za 30 aug.  20:00-23:00 #3 Hof
zo 31 aug.  14:00-16:00 #3 Hof
zo 31 aug.  17:00-19:00 #3 Hof

DATUM/TIJD LOCATIE

© SETAREH FATEHI

 Première | Genre: onderwaterdans | Leeftijd: 12+ | Taal: - | doorlopend

 © 2014 21



LABland (NL) / Reststuk

Wroet als een onbeschaamd voyeur in andermans leven. Betreed installaties waar
herinneringen in kastjes, onder bedden en tussen kleren liggen verscholen en luister naar
geconserveerde verhalen van een mensenleven.

Ons leven lang verzamelen we spullen. We hechten er waarde aan, leggen onze
herinneringen erin. Tot het leven stopt. Wat overblijft zijn dode spullen, die ooit tot
iemands identiteit behoorden en getuigen waren van de meest intieme momenten.
LABland bouwt met deze spullen de installatie Reststuk: een reconstructie van een
mensenleven, opgebouwd uit karren vol schijnbaar waardeloze spullen, voordat
nabestaanden de ze van elkaar scheiden, weggooien of andere levens de spullen adopteren.

> http://lablandblogt.wordpress.com/ vr 29 aug.  18:30-21:00 #6 Plantsoen West
za 30 aug.  14:30-17:00 #6 Plantsoen West
za 30 aug.  18:30-21:00 #6 Plantsoen West
zo 31 aug.  14:30-16:30 #6 Plantsoen West
zo 31 aug.  17:15-19:00 #6 Plantsoen West

DATUM/TIJD LOCATIE

© LABLAND

 Genre: theatrale installatie | Leeftijd: ALL | Taal: - | 150 min

 © 2014 22



Lady Cocktail (BE) / The Girls from the 2nd Floor

Neem drie meisjes die uit het juiste hout zijn gesneden. Voeg een vleugje humor en frisse
dwaasheid toe, meng samen met indrukwekkende luchtacrobatiek en zie hier: het recept
voor de Lady Cocktail!

Drie getalenteerde en gracieuze acrobaten zetten al hun geheimen in om het publiek te
verbazen en te plezieren. Dat is wat Miss Betty tenminste wel verwacht van haar twee
onhandelbare medewerkers Paule en Sara. Paule, dynamischer dan een dolle vlo, mist
nooit een kans om door het lint te gaan, terwijl Sara, de grote marionet, al is afgeleid als de
kleinste vlinder voorbij komt.

De onbuigzame Miss Betty doet haar best door te gaan met de show, maar of ze de grillen
van haar nutteloze partners kan verdragen?

> http://www.ladycocktail.com/ 

vr 29 aug.  20:30-21:15 #1 Lieve Vrouwekerkhof
za 30 aug.  16:30-17:15 #1 Lieve Vrouwekerkhof
za 30 aug.  19:15-20:00 #1 Lieve Vrouwekerkhof
zo 31 aug.  15:30-16:15 #1 Lieve Vrouwekerkhof
zo 31 aug.  18:30-19:15 #1 Lieve Vrouwekerkhof

DATUM/TIJD LOCATIE

© GEORGES GINHOUX

 Genre: luchtacrobatiek | Leeftijd: ALL | Taal: EN/FR | 45 min

 © 2014 23



Lucky Star Spot (NL) / Lucky Star Spot

Twee mysterieuze barvrouwen heten je welkom in een mobiel verhalencafé en dompelen je
met beeld, tekst, geluid, actie, bezinning, een gesprek, een lied of een droom onder in
verhalen over West-Afrikaans geluk. Een kleine, intieme reis door een andere wereld, een
liefdevolle totaalervaring, gebracht met veel zelfspot en kritiek, flink veel fantasie, humor
en absurde situaties.

Alles is ontleend aan de reis die ontwerper Zina Kisch en actrice, muzikant en
theatermaker Karlijn Hamer door West-Afrika maakten, op zoek naar West-Afrikaans
geluk en schoonheid om de depressieve westerlingen een kleine steun in de rug te geven,
als omgekeerd ontwikkelingswerk.

Wat staat je te wachten? Onder meer een Afrikaans cassettecarrousel, stapels mango’s, een
gat in de weg, een kerkceremonie, een waterval, verkooptrucs, extreme uitingen van
emoties en de stilte van het platteland, een serenade van een manke bootbestuurder,
poelepetaten die ritmisch verdwijnen, duizend zachte en plakkerige kinderhandjes, hete
seks, de Grote Schuldvraag Quiz. Wat is taal en wat is communiceren? Als je dezelfde taal
spreekt, kun je dan daadwerkelijk beter praten? Hoeveel moet je studeren om gelukkig te
zijn?

> http://www.luckystarspot.nl/

vr 29 aug.  18:00-20:00 #1 Lieve Vrouwekerkhof
vr 29 aug.  21:00-23:00 #1 Lieve Vrouwekerkhof
za 30 aug.  14:00-15:45 #1 Lieve Vrouwekerkhof
za 30 aug.  17:30-19:30 #1 Lieve Vrouwekerkhof
za 30 aug.  21:00-23:00 #1 Lieve Vrouwekerkhof
zo 31 aug.  14:00-15:45 #1 Lieve Vrouwekerkhof
zo 31 aug.  17:00-19:00 #1 Lieve Vrouwekerkhof

DATUM/TIJD LOCATIE

© LUCKY STAR SPOT

 Genre: verhalencafé | Leeftijd: ALL | Taal: Nederlands | doorlopend

 © 2014 24



Meandertaal (BE) / Paper Cuts

Een levensgrote en echte ridder van papier laat allerlei verhalen uit zijn papieren huid
verschijnen. Compleet met ridderkastelen, monsterlijke oceanen of sprookjesachtige
wouden, waarin personages rondwaren die je maar al te goed kent en dit alles van papier!

Het gaat hier dan ook om niemand minder dan de Koning van Papier die door de stad
zwerft. Imposant en breekbaar draagt hij alle romans, gedichten en toneelstukken in zich
mee. Letters stromen door zijn bloed. Hij ademt fantasie. Loop dus niet weg wanneer je de
Koning van Papier ontmoet. Luister en kijk naar de verhalen die hij uit zijn lichaam tovert.
Achter het ritselen van het papier schuilt meer dan alleen maar woorden. Een poëtische,
bewegende act.

> http://www.meandertaal.be vr 29 aug.  18:30-19:10 #6 Plantsoen West
vr 29 aug.  20:00-20:40 #6 Plantsoen West
za 30 aug.  14:00-14:40 #6 Plantsoen West
za 30 aug.  15:30-16:10 #6 Plantsoen West
za 30 aug.  17:00-17:40 #6 Plantsoen West
za 30 aug.  19:00-19:40 #6 Plantsoen West
za 30 aug.  20:30-21:10 #6 Plantsoen West
zo 31 aug.  14:00-14:40 #6 Plantsoen West
zo 31 aug.  15:30-16:10 #6 Plantsoen West
zo 31 aug.  17:00-17:40 #6 Plantsoen West
zo 31 aug.  18:30-19:10 #6 Plantsoen West

DATUM/TIJD LOCATIE

© LORE VAN LOOCK

 NL première | Genre: straattheater | Leeftijd: ALL | Taal: NL/EN | 40 min

 © 2014 25



Mimbre (GB) / Bench

Een vrouw zit op een bankje en kijkt naar de wereld die aan haar voorbij trekt. Af en toe
ook even ondersteboven, om te ervaren of de wereld er op die manier beter uit ziet. Bench
is een adembenemende acrobatische voorstelling over het theater van ons dagelijks 
bestaan. Eenzaamheid en geluk, bag ladies en weggelopen bruiden, betoverende
momenten gemengd met comedy en het alledaagse. Een weerspiegeling van wie we zijn en
hoe we ons verbinden met anderen, bekeken door de ogen van een vrouw die observeert,
vrienden maakt, confronteert of probeert de mensen die passeren te negeren. Mimbre
brengt acrobatiek met theater, dans en muziek en gebruikt een geheel eigen fysieke taal
om verhalen te vertellen en beelden op te roepen. De groep is gespecialiseerd in 
voorstellingen in de openlucht en creëert oases van schoonheid in het stedelijk landschap.

> http://www.mimbre.co.uk/show/current/show-bench/ vr 29 aug.  18:00-18:35 #1 Lieve Vrouwekerkhof
vr 29 aug.  21:15-21:50 #1 Lieve Vrouwekerkhof
za 30 aug.  18:30-19:05 #1 Lieve Vrouwekerkhof
za 30 aug.  21:00-21:35 #1 Lieve Vrouwekerkhof
zo 31 aug.  14:00-14:35 #1 Lieve Vrouwekerkhof
zo 31 aug.  17:00-17:35 #1 Lieve Vrouwekerkhof

DATUM/TIJD LOCATIE

© CHRIS NASH

 NL première | Genre: circustheater | Leeftijd: ALL | Taal: - | 35 min

 © 2014 26



Nicolas Ricchini & Ines Massoni (ES) / Incognito

Systemen. Alles gaat over systemen. Wijzelf zijn er ook een. Achter een prachtig lichaam
gaat een verborgen wereld van onderling verbonden mechanismes schuil. Ons brein is een
van de meest complexe materialen die in het heelal zijn ontdekt. Zo zijn wij: we leren, we
automatiseren en dan is er geen reden meer om na te denken. Maar onze emoties zijn er
altijd bij, de abstracte en de concrete. Ritme kan je iets laten voelen. Wij hebben allemaal
ons eigen ritme, en iemand kan je danig verrassen als hij of zij jouw patroon doorbreekt.
Incognito is een sterk fysiek en abstract danstheaterduet van de Spaanse Nicolas Ricchini
en Ines Massoni.

> http://www.rotativaperformingarts.com/

vr 29 aug.  20:00-20:25 #1 Lieve Vrouwekerkhof
vr 29 aug.  22:15-22:40 #1 Lieve Vrouwekerkhof
za 30 aug.  14:15-14:40 #1 Lieve Vrouwekerkhof
za 30 aug.  18:00-18:25 #1 Lieve Vrouwekerkhof
zo 31 aug.  15:00-15:25 #1 Lieve Vrouwekerkhof
zo 31 aug.  18:00-18:25 #1 Lieve Vrouwekerkhof

DATUM/TIJD LOCATIE

© SARA SPALLAROSSA

 NL première | Genre: danstheater | Leeftijd: ALL | Taal: - | 25 min

 © 2014 27



Nieuw Lef (NL) / Miracle Lab

Een godswonder op wielen. Ga het gewoon in, beleef het beste uit je leven nog één keer en
kom er buitengewoon weer uit. Kort en zeer krachtig.

> http://nieuwlef.studiostoute.nl/

vr 29 aug.  18:00-20:00 #3 Hof
vr 29 aug.  21:30-23:30 #3 Hof
za 30 aug.  15:00-17:00 #3 Hof
za 30 aug.  19:00-21:00 #3 Hof
zo 31 aug.  14:00-16:00 #3 Hof
zo 31 aug.  17:00-19:00 #3 Hof

DATUM/TIJD LOCATIE

© NIEUW LEF

 Genre: straattheater | Leeftijd: 12+ | Taal: NL/EN | doorlopend

 © 2014 28



Nieuw Lef (NL) / Mirlen’s Mad Ride

De kortste rollercoaster van de wereld slingert je binnen één minuut van angst naar
verlichting. Magiër Mirlen maakt het mogelijk met zijn magische horrorcoaster. Nostalgie
in een modern jasje: het enige spookhuis met een happy end.

> http://nieuwlef.studiostoute.nl/

vr 29 aug.  18:00-20:00 #3 Hof
vr 29 aug.  21:30-23:30 #3 Hof
za 30 aug.  15:00-17:00 #3 Hof
za 30 aug.  19:00-21:00 #3 Hof
zo 31 aug.  14:00-16:00 #3 Hof
zo 31 aug.  17:00-19:00 #3 Hof

DATUM/TIJD LOCATIE

© NIEUW LEF

 Genre: straattheater | Leeftijd: 12+ | Taal: NL/EN | doorlopend

 © 2014 29



Onderwater Producties (NL) / FutureShock

Een dynamische multimediale voorstelling over de schoonheid van ouder worden. Wat
voelde jij bij de ontdekking van je eerste rimpel? En toen je voor het eerst als ‘mevrouw’
werd aangesproken? Herinner je je jouw eerste grijze haar? Peter en Loes wel, zij zijn
allebei als de dood om oud te worden. Op de dertigste verjaardag van Loes besluiten ze
niet meer te vluchten maar te experimenteren met ouderdom. Dat hadden ze beter niet
kunnen doen...

Bij deze ben je van harte uitgenodigd op het verjaardagsfeest en de zoektocht naar de
schoonheid van ouder worden. Een zoektocht die iedereen herkent. Die lachwekkend is en
confronterend, vol komische en gênante taferelen. Ook als je geen grijze haren hebt.

Jeroen Rienks en Afke Weltevrede van Onderwater Producties interviewden bewoners van
het Amersfoortse woonzorgcentrum De Koperhorst over hoe het is om oud te zijn en wat
de voordelen daarvan zijn. Ze kampeerden op de speellocatie Hofje Armen de Poth, waar 
zij ook met bewoners spraken. Tijdens de tragikomische voorstelling zie je hiervan 
relativerende en ontroerende filmfragmenten, afgewisseld met de live gespeelde scènes.

Onderwater Producties maakt voorstellingen waarbij diverse disciplines elkaar versterken,
met als basis actuele en maatschappelijke thema’s en persoonlijke ervaringen. Hun
voorstelling Insomnia, die in 2012 tijdens Spoffin was te zien, won de juryprijs van
Festival Buitenkans.

> http://onderwaterproducties.nl/

vr 29 aug.  19:00-19:35 #14 Armen de Poth (Pothstraat)
vr 29 aug.  20:30-21:05 #14 Armen de Poth (Pothstraat)
vr 29 aug.  22:00-22:35 #14 Armen de Poth (Pothstraat)
za 30 aug.  14:30-15:05 #14 Armen de Poth (Pothstraat)
za 30 aug.  16:00-16:35 #14 Armen de Poth (Pothstraat)
za 30 aug.  19:00-19:35 #14 Armen de Poth (Pothstraat)
za 30 aug.  20:30-21:05 #14 Armen de Poth (Pothstraat)
za 30 aug.  22:00-22:35 #14 Armen de Poth (Pothstraat)
zo 31 aug.  14:30-15:05 #14 Armen de Poth (Pothstraat)
zo 31 aug.  16:00-16:35 #14 Armen de Poth (Pothstraat)

DATUM/TIJD LOCATIE

© FOTO: HANS VAN EIJSDEN

 Première | Genre: locatietheater | Leeftijd: 16+ | Taal: NL | 35 min

 © 2014 30



PIPS:lab (NL)  / Aire d'Assevillers (Sterven als een God
in Frankrijk)

Een surrealistisch verslag van twee mannen op reis. Robbert is een suïcidale zwendelaar
die alles heeft verspeeld, Otto is terminaal ziek. Onderweg ontmoeten ze Julie, een meisje
dat ervan droomt de zwarte Madonna in Rocamadour te zien, maar door financiele
problemen vast zit als serveerster op Aire d’Assevillers. Sterft Otto, pleegt Robbert
zelfmoord en vindt Julie verlossing?

PIPS:lab is geïnteresseerd in het kleine menselijke leed achter de huidige crisis en het
tastbaar en invoelbaar vertalen van cijfers en procenten die onze levens beheersen. Het
stuk is losjes gebaseerd op de middeleeuwse vertelling Elckerlijc, een zinnespel waarin
God de mens via de dood tot zich roept om rekenschap over zijn daden af te leggen.

Als publiek zit je er bij deze cross-over-multimediaproductie op de Aire d’Assevillers
letterlijk midden in.

> http://www.pipslab.nl/

vr 29 aug.  21:30-22:15 #16 Zonnehof (achter Rietveldpaviljoen)
vr 29 aug.  23:00-23:45 #16 Zonnehof (achter Rietveldpaviljoen)
za 30 aug.  21:30-22:15 #16 Zonnehof (achter Rietveldpaviljoen)
za 30 aug.  23:00-23:45 #16 Zonnehof (achter Rietveldpaviljoen)

DATUM/TIJD LOCATIE

© PIPS:LAB

 Genre: locatietheater | Leeftijd: ALL | Taal: NL | 45 min

 © 2014 31



Poolse Vis (NL)  / DOUW

De twee Nederlandse actrices die in 2011 de publieksprijs wonnen met hun voorstelling
Thee, presenteren dit jaar het hilarische DOUW. DOUW is geen kant-en-klare
voorstelling, maar komt voort uit experimenten op de speellocatie, een doodgewone
woonkamer, waar zij ook materiaal verzamelen. Poolse Vis strijkt daarvoor al een week
van te voren neer in de woonkamer van een uiterst gastvrije Amersfoorter. 

Kom vooral kijken naar het resultaat van dit fysieke onderzoek, een 25 minuten durende
slapstickperformance. Buurtbewoner Paul was de eerste die zich tijdens het Vlaamse
theaterfestival De Theaterbom leende voor dit project: “Ik gaf mijn huissleutel af en toen
ik ‘s avonds thuiskwam stonden er twee vrouwen te dansen in mijn living, maat!” 

> http://www.poolsevis.nl/

vr 29 aug.  18:00-18:25 #20 Magelhaenstraat 33
vr 29 aug.  19:30-19:55 #20 Magelhaenstraat 33
vr 29 aug.  21:00-21:25 #20 Magelhaenstraat 33
vr 29 aug.  22:30-22:55 #20 Magelhaenstraat 33
za 30 aug.  14:30-14:55 #20 Magelhaenstraat 33
za 30 aug.  16:30-16:55 #20 Magelhaenstraat 33
za 30 aug.  19:00-19:25 #20 Magelhaenstraat 33
za 30 aug.  21:00-21:25 #20 Magelhaenstraat 33
za 30 aug.  22:30-22:55 #20 Magelhaenstraat 33
zo 31 aug.  15:15-15:40 #20 Magelhaenstraat 33
zo 31 aug.  16:30-16:55 #20 Magelhaenstraat 33

DATUM/TIJD LOCATIE

© FOTOCOLLECTIEF FIXATIEF

 Genre: locatietheater | Leeftijd: 16+ | Taal: NL | 25 min

 © 2014 32



Sheyda Darab (IR/NL) / From dust till dust

“Het gaat in onze maatschappij alleen om scoren, beter zijn, winnen, competitie en social
media. Onze ogen zijn gericht op onze telefoons en pc's en wie wat heeft gepost op
Facebook. We vergeten dat we uit aarde zijn gemaakt en tot aarde weer terugkeren. We
zijn het contact met de aarde kwijt.” Danseres, choreografe en theatermaakster Sheyda
Darab wil met haar nieuwe solovoorstelling een ode brengen aan het terugkeren naar
geaard zijn. Leven in het moment en je laten meevoeren door het nu. Een solo die start
met stilte, ogen gesloten. Zittend op een stoel, omringd door apparaten, videogames,
boodschappenlijstjes en andere to-do’s. Omgevingsgeluiden en emoties bepalen haar
bewegingen. De wind die suist, gekuch van publiek, je eigen ademhaling, een auto die op
afstand langs rijdt, herrie in de stilte. Uitgangspunt is hiphop, gemengd met moderne
technieken en mime.

> http://www.sheyda.nl/
vr 29 aug.  20:30-21:00 #10 Langestraat thv Kortegracht
za 30 aug.  16:30-17:00 #10 Langestraat thv Kortegracht
za 30 aug.  20:30-21:00 #10 Langestraat thv Kortegracht
zo 31 aug.  16:30-17:00 #10 Langestraat thv Kortegracht

DATUM/TIJD LOCATIE

© OMRII

 Première | Genre: hiphop/danstheater | Leeftijd: ALL | Taal: - | 30 min

 © 2014 33



Sjoerd van Ree en Deirdre Ozinga (NL)  / Mobile Press

Een zeefdrukkunstenaar en een schrijver trekken samen rond. Ze dragen twee koffers: in
de een een zeefdrukinstallatie en in de ander zeefjes met alle letters van het alfabet, papier
en inkt. Ozinga, de schrijver, maakt korte tekstjes of een gedicht, gebaseerd op wat er ter
plekke gebeurt. Tijdens het schrijven stelt Van Ree al zijn spullen op en drukt vervolgens
de tekst af.

Kunst die samenvalt met het moment, als een impressie, een verbinding, een herinnering.
Een ambachtelijke manier om alles vast te leggen: het festival, de sfeer, de mensen en het
weer. Zo simpel is het om een woord te verspreiden en te vermenigvuldigen. De
verschillende affiches zijn te koop zodra ze klaar zijn. 

Drukken kan overal en is niet gebonden aan grote machines en massaproductie. Het kan
klein en persoonlijk, poëtisch zelfs. In een wereld waar alles massaal en digitaal is, laten
Van Ree en Ozinga graag meer menselijkheid zien, ook als een ode aan de ambacht en 
kunst van het drukken van tekst, boeken, kranten en affiches. Een kunst die aan het
verdwijnen is in een wereld van technologie en schermen.

> www.sjoerdvanree.nl

vr 29 aug.  18:00-23:00 #0 Binnenstad (mobiel)
za 30 aug.  14:00-19:00 #0 Binnenstad (mobiel)
za 30 aug.  20:00-23:00 #0 Binnenstad (mobiel)
zo 31 aug.  14:00-19:00 #0 Binnenstad (mobiel)

DATUM/TIJD LOCATIE

© SJOERD VAN REE EN DEIRDRE OZINGA

 Genre: theatrale installatie | Leeftijd: ALL | Taal: NL | doorlopend

 © 2014 34



Sôlta Compagnie (FR) / Apesar

Apesar is de eerste circustheatervoorstelling van het jonge duo Sôlta. Tom Proneur en
Alluana Ribeiro spelen een oud echtpaar dat al lange tijd samen is, ondanks alles wat er
gebeurt: de rampen, de routine die erin sluipt, hun dromen en het plezier dat ze samen
hebben. Een act met een vleugje magie en komedie, jongleerwerk en acrobatiek.

> http://

vr 29 aug.  18:45-19:15 #6 Plantsoen West
vr 29 aug.  20:15-20:45 #6 Plantsoen West
za 30 aug.  15:30-16:00 #6 Plantsoen West
za 30 aug.  17:45-18:15 #6 Plantsoen West
za 30 aug.  20:00-20:30 #6 Plantsoen West
zo 31 aug.  15:30-16:00 #6 Plantsoen West
zo 31 aug.  17:30-18:00 #6 Plantsoen West

DATUM/TIJD LOCATIE

© TOM PRÔNEUR

 NL première | Genre: circustheater | Leeftijd: ALL | Taal: EN | 30 min

 © 2014 35



Spoffin Amuses (INT) / 2014

De fameuze Spoffin Amuses. Wat kunt u verwachten? Circustheater en theater van
Mimbre uit Engeland en van Fabuloka, Poolse Vis en TENT uit Nederland, dans op een
levensgroot schaakbord van het Finse Tangotheatre Kiukkarainen, muziek van de
Oostenrijker Georg Viktor Emmanuel, die met zijn stem een ongelooflijke hoeveelheid
instrumenten nabootst, indrukwekkende dans van Nicolas Ricchini & Ines Massoni uit
Spanje en nog veel meer! De presentatie is dit jaar in vertrouwde handen van centrale
verwarringsmonteur Jelle de Bruijn. Kom je ook voorproeven van al het lekkers dat de drie
dagen na de Amuses in de openlucht is te beleven tijdens Spoffin? Mis het niet! Vanwege
de verbouwing van de Flint zijn de Amuses deze keer in de Stadszaal. Vooraf, tijdens de
pauze en na afloop van de Amuses zijn lekkere streetfood-hapjes en drankjes verkrijgbaar.
Ook dit jaar beginnen de Amuses al buiten met een spetterende verrassing, dus kom op
tijd!

> http://www.deflint.nl/programma/2151//Spoffin_Amuses/

do 28 aug.  18:00-20:00 #17 Theater Flint
do 28 aug.  21:00-23:00 #17 Theater Flint

DATUM/TIJD LOCATIE

© TENT

 Genre: voorproeven van het festival | Leeftijd: 12+ | Taal: NL/EN | 120 min

 © 2014 36



Spoffin TALK (INT) / talkshow

Helemaal nieuw dit jaar is de talkshow van de Amersfoortse cabaretier en theatermaker
Patrick Nederkoorn, in de vorm van voorgesprekken en nabeschouwingen. Nederkoorn
praat met regisseurs en acteurs van opmerkelijke voorstellingen die op het programma
van Spoffin staan. Drie keer in het Nederlands, twee keer in het Engels.

> http://www.patricknederkoorn.nl/

vr 29 aug.  18:00-18:35 #4 Café Miles (Hof 25)
za 30 aug.  13:00-13:35 #4 Café Miles (Hof 25)
za 30 aug.  18:00-18:35 #4 Café Miles (Hof 25)
zo 31 aug.  13:00-13:35 #4 Café Miles (Hof 25)
zo 31 aug.  18:00-18:35 #4 Café Miles (Hof 25)

DATUM/TIJD LOCATIE

© HELEEN JONKMAN

 NL première | Genre: talkshow | Leeftijd: 16+ | Taal: NL/EN | 35 min

 © 2014 37



Svalbard (SE) / all Genius all Idiot

Circus met muziek. Over het innerlijke conflict dat ieder mens heeft: tussen instincten, het
dierlijke, de oerintuïtie en het intellect, het menselijk rationele bewustzijn. We zijn niet
één persoon, we zijn vele mensen verpakt in één lichaam. Het idee achter de show is het
belichten van de onzin van dit voortdurende conflict en kwetsbaarheden op een voetstuk
te plaatsen, boven onze sterke punten. De enige manier om het leven serieus te nemen, is
de absurditeit ervan te accepteren en ervan te genieten. Svalbard bestaat uit vier
performers die elkaar enkele jaren geleden vonden op de Hogeschool voor Dans en Circus
in Stockholm. Ze zijn ervan overtuigd dat monodisciplinaire kunst een uitstervend soort
is. Muziek, dans, film, theater, poëzie, filosofie en natuur voeden en vormen hun
projecten, waarbij het avontuur voorop staat.

> http://www.svalbardcompany.com/

vr 29 aug.  18:00-18:30 #6 Plantsoen West
vr 29 aug.  19:30-20:00 #6 Plantsoen West
za 30 aug.  14:00-14:30 #6 Plantsoen West
za 30 aug.  16:15-16:45 #6 Plantsoen West
za 30 aug.  18:30-19:00 #6 Plantsoen West
zo 31 aug.  14:30-15:00 #6 Plantsoen West
zo 31 aug.  16:30-17:00 #6 Plantsoen West
zo 31 aug.  18:00-18:30 #6 Plantsoen West

DATUM/TIJD LOCATIE

© SVALBARD COMPANY

 NL première | Genre: circus/muziek | Leeftijd: ALL | Taal: EN | 30 min
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Tangotheatre Kiukkarainen (FI) / Chess Piece

Danstheater op een levensgroot schaakbord. Een Fins tangoduo speelt dit denkspel aan de
hand van sluwe strategieën en regels met een ondeugend tintje. En soms ook gewoon met
brute kracht, als dat nodig is.  Komisch, sensitief en fragiel. Een mix van Argentijnse tango
en hedendaagse dans, mime en clownerie. Muziek van accordeonist Johanna Juhola en
geluidkunstenaar Hannu Oskala.

> http://www.kiukkarainen.com/

vr 29 aug.  18:45-19:15 #12 Groenmarkt
vr 29 aug.  20:30-21:00 #12 Groenmarkt
za 30 aug.  14:45-15:15 #12 Groenmarkt
za 30 aug.  18:15-18:45 #12 Groenmarkt
za 30 aug.  20:30-21:00 #12 Groenmarkt
zo 31 aug.  15:45-16:15 #12 Groenmarkt
zo 31 aug.  17:15-17:45 #12 Groenmarkt

DATUM/TIJD LOCATIE

© PHOTOS: PIKKU-UKKO

 NL première | Genre: danstheater | Leeftijd: ALL | Taal: - | 30 min
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Ten Cate Theater (NL)  / Arbeid adelt

Op dinsdag 5 juli, om tien over half drie in de middag wordt het stil in Amersfoort.

Er wordt een laatste schakelaar omgedraaid, een laatste slok koffie weggeslikt. De laatste
machine komt zoemend tot stilstand en maakt een einde aan de productie van 3 miljard
tubes tandpasta. Met een galm wordt de deur van de Prodentfabriek dichtgetrokken, door
de laatste van de ontslagen medewerkers.

Nu staat er een man alleen in de fabriek. Hij vertelt het verhaal over Prodent vanuit vier
perspectieven, zoals planeten die om de zon draaien in hetzelfde universum, zoals
getuigen van een ongeluk waarbij iedereen wat anders zag. 

Arbeid adelt is de nieuwe documentairevoorstelling van regisseur Wieke ten Cate. Na de
uitverkochte voorstellingen op de afvalbergen van Smink, zijn de lege productiehallen van
Prodent het decor waarin u aan mag schuiven. Met humor en oog voor het uitzonderlijke 
vertelt Arbeid adelt het echte verhaal van de tandpastamedewerkers. In de tijd tussen het
afscheid van Prodent en de opbouw van een hippe, nieuwe ondernemersplek speelt Arbeid
adelt als intiem, theatraal monument.

Het AD over 'SMINK, scènes op een afvalberg': "Ontroerend, lachwekkend, vaak
verbazingwekkend. Een dynamische, verrassende voorstelling met knappe en ook kritische

do 28 aug.  21:00-22:10 #19 Voormalige Prodentfabriek (De Nieuwe Stad)
vr 29 aug.  20:30-21:40 #19 Voormalige Prodentfabriek (De Nieuwe Stad)
za 30 aug.  20:30-21:40 #19 Voormalige Prodentfabriek (De Nieuwe Stad)
zo 31 aug.  15:00-16:10 #19 Voormalige Prodentfabriek (De Nieuwe Stad)

DATUM/TIJD LOCATIE

© HESKE TEN CATE

 Première | Genre: locatietheater | Leeftijd: 12+ | Taal: NL | 70 min
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TENT circustheater producties (NL) / NET

De artiesten van TENT beheersen stuk voor stuk spectaculaire circustechnieken die als
vanouds bij alle leeftijden, rangen en standen een haast tastbare spanning en bewondering
oproepen. Het bijzondere is dat zij dit met een uitstekend gevoel voor humor verbinden
met diverse andere kunstvormen, zoals mime, dans, muziektheater, grafisch ontwerp en
performancetheater.

In NET draait het om zeven circusartiesten die vast zitten op een plek waar netten de
grenzen bepalen. Een plek waar identiteit en ambitie de mogelijkheid geven om uit te
breken. Succesvol zijn, dat is het grootste goed. Maar wat is succes? Een noodzaak of
gewoon onbeschoft? De artiesten proberen elkaar constant de loef af te steken, maar dat
gaat lang niet altijd goed. NET is een zoektocht naar de vorming van identiteit, gedreven
door onze drang naar succes.

TENT was eerder te zien bij Spoffin met de voorstelling LOOP.

> http://www.tent.eu/

vr 29 aug.  19:30-20:40 #3 Hof
za 30 aug.  19:30-20:40 #3 Hof

DATUM/TIJD LOCATIE

© HANNEKEKIJKT.NL

 Genre: circustheater | Leeftijd: ALL | Taal: - | 70 min
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The 6th Sense Company (LT) / Tales of a Bee for Six
Senses

The 6th Sense Company is een groep jonge theatermakers en kunstenaars uit Litouwen die
experimenteren met nieuwe kunstvormen. Hun eerste project is een voorstelling waarbij
al je zintuigen aan bod komen. Je kunt niet alleen kijken naar Tales of Bee for Six Senses,
je kunt het ook horen, aanraken, ruiken en voelen. De groep brengt alles over via 
aanraking, geur, smaak en beweging, zodat blinden en slechtzienden theater ook kunnen
voelen, in plaats van alleen maar horen. Je kunt de ervaring ook meebeleven als je wel
kunt zien. Zo kun je je als ziende inleven in de wereld van mensen met een visuele
handicap en brengt het project tegelijkertijd een dialoog op gang tussen mensen die elkaar
nog niet kennen. Als toeschouwer verbeeld je zelf de voorstelling, met je eigen fantasie.
Een ervaring die je zelden ondergaat bij het kijken naar kunst.

vr 29 aug.  18:00-18:45 #9 Mooierstraat (achterzijde Mondriaanhuis)
vr 29 aug.  20:00-20:45 #9 Mooierstraat (achterzijde Mondriaanhuis)
za 30 aug.  15:00-15:45 #9 Mooierstraat (achterzijde Mondriaanhuis)
za 30 aug.  19:30-20:15 #9 Mooierstraat (achterzijde Mondriaanhuis)

DATUM/TIJD LOCATIE

© BITINĖLIO PASAKOS ŠEŠIEMS POJŪČIAMS

 NL première | Genre: belevingstheater | Leeftijd: ALL | Taal: - | 45 min
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Theater Circastique (NL) / Paraploe & Noetiektroeg

Mannetje Tique speelt de hoofdrol in de voorstellingen van Theater Circastique. Mannetje
Tique is een poppetje gemaakt van een theezeefje en een lap stof, met handen en voeten
aan stokjes. Tique wil circusartiest worden en staat graag in het middelpunt van de
belangstelling.

In de voorstelling Paraploe wil Tique een heel moeilijke, bijzondere truc doen. Met vallen
en opstaan en hulp van zijn nieuwe vrienden lukt dat wondermooi. Tijdens de voorstelling
Noetiektroeg betreedt Tique de wereld van magie en dat is gevaarlijker dan hij denkt!

Theater Circastique bestaat uit Korana Daic en Daphne Zandberg. Samen brengen zij
verhalen over emoties, tegenslag, teleurstelling, samenwerken, vriendschap, liefde, plezier,
fantasie, dromen en nog veel meer, voor jong (2+) en oud.

Daic en Zandberg laten zien dat je met eenvoudige huis-, tuin- en keukenspullen een pop
kunt maken en de wereld om je heen tot leven kunt brengen. Daic heeft een
dansachtergrond en is gespecialiseerd in bewegingsleer; Zandbergen is poppenmaker en
poppenspeler, onder meer bij Sesamstraat.

> http://www.theatercircastique.nl/

za 30 aug.  14:45-15:15 #6 Plantsoen West
za 30 aug.  17:30-18:00 #12 Groenmarkt
za 30 aug.  19:15-19:45 #6 Plantsoen West
zo 31 aug.  15:00-15:30 #6 Plantsoen West
zo 31 aug.  17:00-17:30 #6 Plantsoen West
zo 31 aug.  18:30-19:00 #6 Plantsoen West

DATUM/TIJD LOCATIE

© HENRY KRUL

 Genre: poppentheater | Leeftijd: 2+ | Taal: - | 20 min

 © 2014 43



This Maag (CH/DE) / Fondue für alle! 

Zin in de slappe lach? This Maag is een internationale straatartiest met EU-gecertificeerde
Zwitserse humor en een enorm talent voor improvisatie. Hij maakt sinds zijn zestiende
straattheatercomedy, interactieve en geïmproviseerde shows, waarbij alles en iedereen
onderdeel van de voorstelling kan zijn. Maag is een ervaren grensverlegger en succesvol in
heel Europa. Hij is Zwitsers van geboorte, woont nu 10 jaar in Duitsland en kent alle
culturele misverstanden.

Fondue für Alle! is vorig jaar tijdens twee cabaret- en kleinkunstfestivals bekroond met de
publieksprijs. Maag nam ook op verschillende internationale straattheaterfestivals prijzen
in ontvangst.

> http://this-maag.de/

vr 29 aug.  18:45-19:45 #1 Lieve Vrouwekerkhof
vr 29 aug.  22:00-23:00 #12 Groenmarkt
za 30 aug.  14:00-15:00 #3 Hof
za 30 aug.  16:15-17:15 #12 Groenmarkt

DATUM/TIJD LOCATIE

© THIS MAAG

 Genre: straattheater | Leeftijd: ALL | Taal: EN/DE/CH | 60 min
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tonneCtion (DE) / tonnAction

Het komische en acrobatische duo tonneCtion neemt je mee in hun eigen wereld, waar ze
een speelse strijd voeren over, onder, in, op en rond een groot blauw vat. Bizarre
toestanden, veel energie en een charmante twinkeling in de ogen van de twee, die allebei
de ton willen hebben. Wie wint en wie verliest deze gekke wedstrijd? Draait het wel om
winnen? Is het belangrijk wie de sterkste is, of gaat het erom wie de meest creatieve is? En
wat is de rol van het publiek? Levendig en dynamisch straattheater. 

> http://tonnection.de/

za 30 aug.  14:00-14:30 #12 Groenmarkt
za 30 aug.  15:30-16:00 #11 Langestraat thv Hof
zo 31 aug.  14:00-14:30 #12 Groenmarkt
zo 31 aug.  16:00-16:30 #6 Plantsoen West
zo 31 aug.  18:00-18:30 #12 Groenmarkt

DATUM/TIJD LOCATIE

© TONNECTION

 Genre: straattheater | Leeftijd: ALL | Taal: - | 25 min
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Tumble Circus (IE) / Death or Circus

Kunnen beroemde anarchisten en circusduivelarij onze planeet en kinderen redden?
Kenneth Fall is zelfverklaard god en redder van Afrika en Tina Machina koningin van 
Zweden en witte new age heks van het circus. Ze zijn zwaar ondergekwalificeerd om de
wereld te verbeteren, maar staan te popelen om hun absurde opvattingen te delen. De 
samenleving heeft advies, begeleiding en helden nodig! 

Death or Circus is absurde circussatire op de hedendaagse cultuur. Straattheater
afkomstig van 'the dark side of feel good'. Disfunctioneel gezinsentertainment.
Circustheater dat moeilijke vragen stelt aan het publiek: over wat je kunt verwachten van
de maatschappij en op straat. Tumble Circus wil inspireren, verstoren, de boel overnemen
en bovenal mensen eraan herinneren dat ze niet alleen zijn. 

> http://www.tumblecircus.com

vr 29 aug.  21:00-21:50 #3 Hof
za 30 aug.  21:00-21:50 #3 Hof
zo 31 aug.  15:30-16:20 #3 Hof

DATUM/TIJD LOCATIE

© FOUCAULD SERRURIER

 NL première | Genre: circustheater | Leeftijd: ALL | Taal: EN | 50 min
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ZO Prod (FR) / Le Murmure des Plantes (The
Whispers of the Plants)

Een tuin van schroot waar jij leven in kunt blazen. Le Murmure des Plantes is een
interactieve combinatie van beeldende en digitale kunst. Raak het aan, wrijf, streel en
klop: de geringste beweging geeft leven aan het materiaal. Alsof de planten met elkaar
communiceren en je samen met de installatie acteert en speelt.

De installatie staat voor een vrije en ongeremde natuur, gemaakt van verwarde wortels en
metalen planten, en onderzoekt de impact van onze dagelijkse keuzes op ons milieu. Alsof
het leven onverwacht ijzerhoudende materialen gebruikt om nieuwe vormen te creëren.
Een mutatie van de openbare ruimte. Fabrieksbloemen. Een hoorbaar spoor van het
galmende verleden.

> http://www.zoprod.com/en/

vr 29 aug.  18:00-20:15 #6 Plantsoen West
za 30 aug.  14:00-16:15 #6 Plantsoen West
za 30 aug.  18:00-20:30 #6 Plantsoen West
zo 31 aug.  14:00-15:45 #6 Plantsoen West

DATUM/TIJD LOCATIE

© ZO PROD

 NL première | Genre: interactieve installatie | Leeftijd: 5+ | Taal: - | 120 min

 © 2014 47


