
Actic (NL) / Kiddy Ride Police Patrol

Is het politie te paard, de motorpolitie of allebei? Hoe dan ook, de agenten van de Kiddy
Ride Police Patrol staan paraat! De twee agenten van de bereden politie houden vanaf hun
politiemotoren alles en iedereen scherp in de gaten. Handhaving en veiligheid in de
openbare ruimte staat bij deze politiemannen hoog in het vaandel. Wandelende
snelheidsovertreders worden geflitst, aan de kant gezet en direct onherroepelijk beboet.
Publiek wordt staande gehouden en onderworpen aan een bijzondere blaastest, inspectie
of controle. Fietsers krijgen uit het niets een unieke escorte met sirene. En her en der
worden politiefuiken opgezet of mensen op heterdaad betrapt op wat dan ook.

De Kiddy Ride Police Patrol staat garant voor theatrale politie-interventies van hoog en
vermakelijk niveau.

> http://www.actic.nl/kiddy-ride-police-patrol/
zo 30 aug.  14:30-15:15 #2 Start: Lieve Vrouwekerkhof
zo 30 aug.  16:00-16:45 #2 Start: Lieve Vrouwekerkhof
zo 30 aug.  17:30-18:15 #2 Start: Lieve Vrouwekerkhof

DATUM/TIJD LOCATIE

© ACTIC

 Genre: straattheater | Leeftijd: AL | Taal: NL/EN | doorlopend

 © 2015 1



Amersfoorts Jeugd Orkest & Wilskracht Amersfoort
(NL) / Slotconcert

Het Amersfoorts Jeugd Orkest (AJO), dat in juni 2015 voor de derde keer op rij het
Nationale Concours voor Jeugdsymfonieorkesten op zijn naam heeft geschreven, verzorgt
dit jaar samen met het Regionaal Concertorkest Wilskracht (RCOW) de slotact van
Spoffin. Een 130-koppig straatorkest speelt delen uit de ‘Schilderijententoonstelling’ van
Moessorgski. Natuurlijk hoort u de wereldberoemde Promenade, Gnomus, maar ook Baba
Yaga, een heks uit de Slavische mythologie die woont in een Hut op Kippenpoten. Het
schilderij van die hut is door Moessorsgski meesterlijk verklankt. Tot slot voorziet de OLV-
toren de Poort van Kiev van een vierde dimensie met zijn diepste geluid: het ‘Zevengelui’!

> http://ajo-amersfoort.nl/ 
> http://www.wilskracht-amersfoort.nl zo 30 aug.  18:30-19:00 #1 Lieve Vrouwekerkhof

DATUM/TIJD LOCATIE

© WILSKRACHT AMERSFOORT

 Genre: theatraal concert | Leeftijd: 4+ | Taal: NL | 30 min

 © 2015 2



Arch8 (NL) / Murikamification

De hedendaagse dansers van Arch8 nodigen je uit in een dagdroom die voor je ogen
ontstaat. Choreograaf Erik Kaiel maakt daarbij gebruik van magie, met de surrealistische
verhalen van de Japanse schrijver Haruki Murakami als inspiratiebron. Zo creëert Arch8
een absurdistische performance, dwars door de stad. De performers hebben acrobatiek en
parcours als achtergrond en zijn bepaald niet bang voor risico's. Ze klimmen op hoogten
die je niet voor mogelijk houdt en springen over het publiek, dat tijdens de tocht ook bij
het spel wordt betrokken. Een spannende, rennende dansvoorstelling dwars door de stad. 

Laat je verrassen in de straten van Amersfoort. Want waar je ook bent: droomwerelden
vind je ook op de meest alledaagse plekken.

> http://arch8.nl za 29 aug.  15:00-15:45 #10 Langestraat thv Kortegracht
za 29 aug.  19:00-19:45 #10 Langestraat thv Kortegracht
zo 30 aug.  15:00-15:45 #10 Langestraat thv Kortegracht
zo 30 aug.  17:00-17:45 #10 Langestraat thv Kortegracht

DATUM/TIJD LOCATIE

© BRIAN HARTLEY

 Genre: dansexpeditie | Leeftijd: AL | Taal: - | 45 min

 © 2015 3



BANDART Productions (HU) / Dancing Graffiti -
There's Always a Wall

There's always a wall: er is altijd een muur. Een muur voor graffiti en muren om doorheen
te breken. Danseres en choreograaf Katalin Lengyel brengt samen met nieuwe media
kunstenaar Szabolcs Tóth-Zs een performance die dans combineert met live gemaakte
digitale graffiti, zoals je nog niet eerder hebt gezien. In snel tempo volgen de interacties
tussen danser en de getekende wereld elkaar op. Zij speelt met wat hij tekent; hij is de
creator van de wereld waar zij instapt, als cartoonesk karakter dat continue voor nieuwe
uitdagingen komt te staan.

Dancing Graffiti - There's Always a Wall is te zien als metafoor voor het leven, waar na elke
voltooide inspanning altijd weer onmiddellijk een nieuwe uitdaging de kop op steekt en als 
een reactie op de samenleving die streeft naar controle over het individu door middel van
sociale, fysieke en andere beperkingen.

vr 28 aug.  21:00-21:22 #3 Hof
vr 28 aug.  23:30-23:52 #3 Hof
za 29 aug.  21:45-22:07 #1 Lieve Vrouwekerkhof
za 29 aug.  23:45-00:07 #1 Lieve Vrouwekerkhof

DATUM/TIJD LOCATIE

© MARK LOUDON

 Genre: dans | Leeftijd: AL | Taal: EN | 22 min

 © 2015 4



Burnt Out Punks (SE)  / The Stockholm Syndrome

Soms moet je de zaken eerst afbranden voordat je kunt opbouwen. The Stockholm
Syndrome is een hardcore circusvoorstelling met een anarchistische en komische inslag,
overgoten met benzine en een hoofdrol voor vuur. De Zweedse Burnt Out Punks nemen je
als toeschouwer in gijzeling en doen ondertussen explosief onderzoek naar de grenzen van
wat nog normaal is. Alles draait bij hen om de fijne lijn tussen creatief en destructief en
om de rol van de kunstenaar versus autoriteit.

Burnt Out Punks houden je een lachspiegel voor, in een tijd waarin mensen zichzelf
letterlijk opblazen om gehoord te worden. Onze hele samenleving is gegijzeld. Strakke
normen en waarden bepalen hoeveel invloed je als individu nog kunt hebben op de
maatschappij en houden mensen dusdanig gevangen dat er geen oog meer is voor de meer
ernstige problemen van deze wereld. 

En hoe zit het nu met dat stockholmsyndroom, het psychologisch verschijnsel dat soms
optreedt tijdens een gijzeling en waarbij de gegijzelden sympathie krijgen voor de
gijzelnemers? Hoe dan ook, Burnt Out Punks blazen je van je voeten met een 
onvergetelijke ervaring en frisse, nieuwe inspiratie.

> http://www.burntoutpunks.com/

vr 28 aug.  22:00-23:20 #3 Hof
za 29 aug.  22:00-23:20 #3 Hof

DATUM/TIJD LOCATIE

© MAGNUS JONSSON / HENRIK LINDBERG

 NL première | Genre: vuurcircus | Leeftijd: 12+ | Taal: EN | 80 min

 © 2015 5



Cia Bruno Carneiro (BR) / Tempo

Deze Braziliaanse circusartiest deelt al zijn ervaringen en herinneringen met het publiek in
een monoloog waarbij hij door middel van acrobatiek, trapezewerk en contortie grip op de
tijd probeert te krijgen. Intiem circustheater.

> http://www.espetaculotempo.com 

za 29 aug.  14:00-14:30 #1 Lieve Vrouwekerkhof
zo 30 aug.  14:00-14:30 #1 Lieve Vrouwekerkhof

DATUM/TIJD LOCATIE

© RAMON MOREIRA

 NL première | Genre: circustheater | Leeftijd: AL | Taal: FR/EN | 30 min

 © 2015 6



Cink Cink Cirk (CZ) / BUM

Allereerst was er een augurk. Een augurk. En een vraag. Vier circusartiesten en een
vraagteken in een potje. Neem een kijkje achter de schermen, waar je nooit weet wat je te
wachten staat. Deze jonge artiesten uit Tsjechië ontdekten dit zelf ook tijdens hun eerste
kenmerkende performance.

Cink Cink Cirk, een groep enthousiaste, piepjonge rasartiesten, is recent ontstaan.
Sommigen van hen verrichten magie, anderen dansen of spelen muziekinstrumenten.
Cirqueon, het centrum voor hedendaags circus in Praag, bracht hen samen. Hier werken
zij verder aan hun vaardigheden, terwijl zij ondertussen hun eigen voorstellingen creëren.

> http://cinkcinkcirk.cz/en/ 
> http://www.facebook.com/cinkcinkcirk

za 29 aug.  15:30-16:05 #1 Lieve Vrouwekerkhof
za 29 aug.  18:15-18:50 #12 Groenmarkt
zo 30 aug.  16:00-16:35 #12 Groenmarkt
zo 30 aug.  17:30-18:05 #1 Lieve Vrouwekerkhof

DATUM/TIJD LOCATIE

© IVO OSKAR OSVALD

 NL première | Genre: circustheater | Leeftijd: 10+ | Taal: EN/CZ/FR | 35 min

 © 2015 7



Compañia de circo eia (CAT/ES) / Espera

Terug van weggeweest: Celso Pereira en Francesca Lissia van Compañia de circo eia. Wij
kennen hen van de voorstelling Capas en ook als het duo Celso y Frana - in 2011 een van
de publieksfavorieten met hun voorstelling Here Begins The Story, waarbij boeken een
hoofdrol speelden. Dit jaar komen zij naar Amersfoort met de try-out van een nieuwe
voorstelling.

za 29 aug.  15:00-15:30 #7 Paternosterstraat
za 29 aug.  19:30-20:00 #7 Paternosterstraat
zo 30 aug.  15:00-15:30 #7 Paternosterstraat
zo 30 aug.  17:00-17:30 #7 Paternosterstraat

DATUM/TIJD LOCATIE

© COMPAÑIA DE CIRCO EIA

 Genre: circustheater | Leeftijd: AL | Taal: - | 30 min

 © 2015 8



de facto (HR) / Love will tear us apart

Love will tear us apart is een danssolo van de Kroatische performer Petra Hrašćanec, op
het kruispunt van een rockconcert en abstracte dans. Het is één van de meest uitgevoerde
Kroatische dansvoorstellingen. Love will tear us apart is bekroond met de Kroatische
Theatre Award en het eerste deel van een trilogie gewijd aan de relatie tussen rock- en
popmuziek en hedendaagse dans.

Hrašćanec neemt met haar verschijning bewust afstand van het prototype van de
vrouwelijke danseres zoals we die onder meer zien bij Pina Bausch, blootsvoets en met
lang haar. Ze toont je met een bijzondere openheid haar innerlijke proces bij het uitvoeren
van de dansbewegingen, haar manier van denken, haar concentratie en betrekt je als
toeschouwer actief bij het bepalen welke richting op te gaan.

> http://www.defacto-theatre.com/

za 29 aug.  16:15-16:45 #1 Lieve Vrouwekerkhof
za 29 aug.  21:00-21:30 #1 Lieve Vrouwekerkhof
zo 30 aug.  15:45-16:15 #1 Lieve Vrouwekerkhof

DATUM/TIJD LOCATIE

© DAMIR ZIZIC, DANKO STJEPANOVIC

 Genre: dans | Leeftijd: 16+ | Taal: EN/NL | 30 min

 © 2015 9



DudaPaiva Company (NL) / Blind (Laswerk probeert
uit)

Zin in een blinddate met Duda Paiva en zijn poppen? De Laswerkplaats opent tijdens
Spoffin de deuren voor een besloten voorproefje van de nieuwste productie van DudaPaiva
Company. Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus wacht niet te lang
met reserveren! Lukt het je om een kaartje te bemachtigen? Dan staat je een bijzondere
ontmoeting te wachten met de ongekend getalenteerde Duda Paiva en zijn team
(Amersfoorters Mark Verhoef en Wilco Alkema en de Australische regisseur Nancy Black).
Samen zetten zij met Paiva’s uit schuimrubber gesneden poppen een uiterst eigenzinnige
vorm van aansprekend, hedendaags beeldend theater neer.

> http://dudapaiva.com/
vr 28 aug.  20:00-20:55 #27 Laswerkplaats 
za 29 aug.  16:00-16:55 #27 Laswerkplaats
za 29 aug.  20:00-20:55 #27 Laswerkplaats

DATUM/TIJD LOCATIE

© PETR KURECKA

 Genre: dans/poppentheater | Leeftijd: 16+ | Taal: - | 55 min

 © 2015 10



Festival Franje (INT) / 2015

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

DATUM/TIJD LOCATIE

© FESTIVAL FRANJE

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

 © 2015 11



Fullstop Acrobatic Theatre (GB/NL) / Outside The Box 

Elke dag worden we gebombardeerd met beelden van wat echt mannelijk en echt
vrouwelijk is. De rolverdeling tussen man en vrouw is ook al sinds jaar en dag aanleiding
tot discussies. Fullstop Acrobatic Theatre gebruikt dit genderthema als bron van inspiratie
voor een circustheatervoorstelling met acrobatiek, fysiek theater en dans.

Want wat is dat eigenlijk, een echte man en een echte vrouw? Hoe zien die er dan uit? En
wie bepaalt dat? Wat is een ‘nieuwe’ man en is er dan ook een ‘oude’ man? Jongetjes
dragen blauw en meisjes roze; vrouwen kunnen geen kaart lezen en mannen vragen nooit 
de weg. Mannen denken maar aan één ding en vrouwen zijn het zwakke geslacht. Vrouwen 
zijn emotioneler en mannen kunnen niet multitasken. Ja toch? Of niet? Klopt dat allemaal
wel? Deze vooroordelen komen toch ergens vandaan?

> http://www.fullstopacrobatics.com
za 29 aug.  14:30-15:10 #1 Lieve Vrouwekerkhof
za 29 aug.  19:00-19:40 #1 Lieve Vrouwekerkhof
zo 30 aug.  14:45-15:25 #1 Lieve Vrouwekerkhof

DATUM/TIJD LOCATIE

© TINE LA GRANGE

 Genre: circustheater | Leeftijd: AL | Taal: EN | 40 min

 © 2015 12



IO Company (ES) / Contiguo

Contiguo is het resultaat van een zoektocht naar een eigen taal in de traditie van het
circus, een onderzoek naar de ruimtelijke en lichamelijke taal die streeft naar een eigen
manier van uitdrukken. IO Company test de grenzen van wat menselijkerwijs mogelijk is
met lichaamspoëzie. Een fysieke en emotionele reis over van het verbinden van de
mensheid, het risico van een handreiking doen aan vreemden en buiten onze
comfortzones treden. Een lyrische en dynamische show, waarbij de artiesten niet alleen
gebruik maken van hun vaardigheden om indruk te maken op het publiek, belangrijker
nog vinden zij het overbrengen van een intieme boodschap.

Contiguo komt voort uit mensen die naast elkaar leven met elkaar, een fysieke en
emotionele reis over het verbinden van de mensheid.

> http://io-circo.wix.com/contiguo
za 29 aug.  14:45-15:15 #3 Hof
za 29 aug.  19:00-19:30 #3 Hof
zo 30 aug.  15:00-15:30 #3 Hof
zo 30 aug.  17:30-18:00 #3 Hof

DATUM/TIJD LOCATIE

© PABLO GONZÁLEZ-CEBRIÁN

 NL première | Genre: circustheater | Leeftijd: AL | Taal: ES | 30 min

 © 2015 13



Iwan Dam (NL) / Burning Raspberries

Culinair verteltheater van Iwan Dam, een alchemist die zang, eten en heerlijke geuren
verbindt om zijn publiek mee te nemen in een verhaal over strijd, verlies en liefde. Met
ongebruikelijke kookmaterialen zoals strijkbout en tennisracket creërt hij de meest
fantastische beelden en sferen. Mensen worden peperkorrels die op exotische bergen van
gemalen kruiden belanden. Met het flamberen van een paprika zet hij een hart in vuur en
vlam. Hoor je een cracker verpulveren of is het een voetstap in pasgevallen sneeuw?

Een man moet zijn geboortegrond verlaten. Hij kan niet meer terug. Of wil hij niet meer
terug? Hij moet zijn verhaal kwijt en dat doet hij terwijl hij een gerecht uit zijn land
bereidt. Wat is hem overkomen? Hij voelt zich alleen, verlangt naar vroeger maar meer
nog verlangt hij naar contact.

> http://www.iwandam.nl
za 29 aug.  15:15-15:35 #3 Hof
za 29 aug.  18:30-18:50 #3 Hof
za 29 aug.  21:30-21:50 #3 Hof
zo 30 aug.  14:45-15:05 #3 Hof
zo 30 aug.  16:00-16:20 #3 Hof

DATUM/TIJD LOCATIE

©

 Genre: culinair verteltheater | Leeftijd: 8+ | Taal: - | 20 min

 © 2015 14



Joan Català (CAT/ES) / Pelat

Joan Català speelt zijn eerste voorstelling: Pelat. Een pure en stille voorstelling die dans,
theater en circus combineert. Zonder opsmuk, zijn enige attribuut is een houten paal.
Binnen de omtrek van zijn cirkel raak je als toeschouwer steeds meer betrokken bij het
intieme ritueel dat zich hier voltrekt. Català weet met stiltes en minimale middelen 
verwachtingen en spontane interacties te creëren. Na intensieve trainingen aan
verschillende circusscholen studeerde Joan Català moderne dans. Hij werkt en werkte met
verschillende groepen, waaronder La Fura dels Baus en Circus Klezmer.

> http://mikaproject.es/portfolio/joancatala/

za 29 aug.  16:30-17:15 #3 Hof
za 29 aug.  20:00-20:45 #3 Hof
zo 30 aug.  16:30-17:15 #3 Hof

DATUM/TIJD LOCATIE

© MARTÍ FRADERA

 Genre: straattheater | Leeftijd: AL | Taal: - | 45 min

 © 2015 15



Jordy Sanchez (NL) / Ristorante Kiss Kiss

Pablo de Italiaanse ober serveert in Ristorante Kiss Kiss speciale liefdesgerechten die de
romantiek en spanning laten stijgen. Wie neemt er plaats aan zijn tafeltje voor een blind-
date met zijn schuchtere klant Miguel?

Clown, theatermaker en cabaretier Jordy Sanchez neemt je in zijn komische dubbelrol van
Pablo en Miguel mee op een romantische reis vol vino amore, speciale Kiss Kiss spaghetti
en een bijzonder toetje. Lukt het Miguel en Pablo om onder het gejoel van het publiek een
kus te krijgen van de blind-date? 

> http://www.ristorantekisskiss.nl/ za 29 aug.  15:30-15:50 #12 Groenmarkt
za 29 aug.  17:00-17:20 #12 Groenmarkt
za 29 aug.  20:00-20:20 #12 Groenmarkt
zo 30 aug.  15:30-15:50 #12 Groenmarkt
zo 30 aug.  18:15-18:35 #12 Groenmarkt

DATUM/TIJD LOCATIE

© SUPERFORMOSA.NL

 Genre: straattheater | Leeftijd: AL | Taal: INT | 20 min

 © 2015 16



Koeterwaals (NL) / Wasprogramma

Als je kleren stinken, moeten ze in de wasmachine! Dat weet iedereen. Was in de
wasmachine, aanzetten en klaar. Maar wat als de machine niet meewerkt? Wat als de
machine een eigen leven lijkt te leiden? Hoort een machine zo’n geluid te maken? Gaat het
deurtje altijd vanzelf open? Waarom mis ik een sok? Ik mis mijn sok!

Wasprogramma is een grappige en muzikale familievoorstelling vol slapstick, waarbij het
decor tot leven komt en er muziek blijkt te zitten in de vreemdste objecten! Met
theatermuzikant Jan Evers en fysiek sterke acteur Derk Oudshoorn van Koeterwaals, een
Amersfoorts theatergezelschap dat toegankelijk en kwalitatief jeugdtheater maakt. 

> http://www.koeterwaals.nl
za 29 aug.  14:00-14:30 #13 Appelmarkt
za 29 aug.  16:00-16:30 #13 Appelmarkt
za 29 aug.  19:00-19:30 #13 Appelmarkt
zo 30 aug.  14:00-14:30 #13 Appelmarkt
zo 30 aug.  16:00-16:30 #13 Appelmarkt

DATUM/TIJD LOCATIE

© HENRY KRUL

 Genre: muziektheater | Leeftijd: AL | Taal: - | 30 min

 © 2015 17



Lagerfeld Jr. (CH) / Street/fashion show

Licht! Camera! Actie! Wonderkind Lagerfeld Jr. neemt je mee in zijn magische
modewereld. De jonge circusartiest introduceert een straat-modeshow vermengd met
circuskunsten. Hij houdt van de diabolo en zijn cyr wheel, maar ook van haarproducten en
natuurlijk van zijn 80 centimeter lange haar. Street/fashion show is een komische
jongleer- en circusact, geïnspireerd op de wereld van de mode.

Lagerfeld Jr. oftewel Jan von Ungern-Sternberg was in 2013 te zien in de halve finales van
Holland's Got Talent. Dat zelfde jaar studeerde hij af aan Codarts in Rotterdam, richting
Circus Arts.

> http://www.upinthehair.ch/ 

za 29 aug.  14:30-14:50 #12 Groenmarkt
za 29 aug.  16:00-16:20 #12 Groenmarkt
za 29 aug.  19:00-19:20 #12 Groenmarkt
zo 30 aug.  14:30-14:50 #12 Groenmarkt
zo 30 aug.  17:15-17:35 #12 Groenmarkt

DATUM/TIJD LOCATIE

© PAULINE AELLEN

 Genre: circustheater | Leeftijd: 6+ | Taal: EN/NL | 20 min

 © 2015 18



Les Mobilettes (FR)  / Café Frappé

Dans waar je het niet verwacht! Reis terug naar de jaren '50 en geniet van een frisse en
swingende show op het terras! Bij het geluid van een oude radio zetten Les Mobilettes 
alles op zijn kop, inclusief tafels, stoelen en klanten, net zo lang tot iedereen aan het
swingen is. Café Frappé is interactief danstheater; de voorstelling won dit jaar de award
voor beste show op het Spaanse festival Umore Azoka in Leioa.

Les Mobilettes spelen op het terras van #4 Café Miles. 

> http://www.lesmobilettes.fr/#!caf-frapp-/cu5v 

za 29 aug.  15:30-16:15 #3 Hof
zo 30 aug.  14:00-14:45 #3 Hof

DATUM/TIJD LOCATIE

© GARANCE LI

 Genre: dans/muziektheater | Leeftijd: AL | Taal: - | 45 min

 © 2015 19



Marc de Café (FR) / Marc de Café

Straatartiesten die tekenen met krijt, die kennen we wel. Iemand die kunst op straat maakt
met koffiedik? Dat zie je toch niet dagelijks. Marc de Café is ecologisch kunst om even bij
stil te staan. De kunstenaar maakt zijn tekeningen op straat waar je bij staat en gebruikt
daarbij alleen gerecycled koffiedik van cafés, restaurants en andere plekken waar je koffie
drinkt. Koffiedik is milieuvriendelijk en goedkoop en daarnaast ook vluchtig en kwetsbaar,
zoals Tibetaanse zandmandala’s.

> http://www.flickr.com/photos/69125640@N08/with/6279286677/

za 29 aug.  16:00-19:00 #3 Hof
za 29 aug.  19:00-22:00 #3 Hof
zo 30 aug.  14:30-17:30 #1 Lieve Vrouwekerkhof

DATUM/TIJD LOCATIE

© MARC DE CAFÉ

 Genre: straatkunst | Leeftijd: AL | Taal: EN/FR | 180 min

 © 2015 20



Mooi Weer Op Straat (NL) / concert

Studentenkwartet Mooi Weer Op Straat belooft je een muzikaal feest met de nieuwste
dance-hits, dansbare feestnummers en vrolijke meezingers! Het begon langs de Oude
Gracht in Utrecht waar zij in de zomer van 2013 als grapje hun saxofoon, accordeon, gitaar
en cajon tevoorschijn haalden. Nu speelt het kwartet en tevens de huisband van
studentenvereniging UVSV in Utrecht op vele landelijke podia en tijdens alle denkbare
feesten en partijen. Een hitmachine op akoestische instrumenten, met Kasper van Dijk,
Jorik de Heij, Twan Kuijper en Sam Haug.

> http://www.mooiweeropstraat.nl/ 
> http://facebook.com/mooiweerutrecht za 29 aug.  18:00-18:30 #1 Lieve Vrouwekerkhof

za 29 aug.  20:30-21:00 #12 Groenmarkt
za 29 aug.  23:15-23:45 #3 Hof
zo 30 aug.  18:30-19:00 #12 Groenmarkt

DATUM/TIJD LOCATIE

© MOOI WEER OP STRAAT

 Genre: straatorkest | Leeftijd: AL | Taal: NL/EN | doorlopend

 © 2015 21



Mr Pejo’s Wandering Dolls (RU) / Mignone

Een vreemd en eigenzinnig meisje woont in haar eigen, afgelegen en eenzame wereld: een
kast. Het is haar kooi, vol herinneringen en curieuze, wonderbaarlijke personages, wezens
van haar fantasie. Een voorstelling over verliezen en vondsten, de ziel en muziek, geluk en
eenzaamheid. Migone verwisselt in haar zoektocht naar affectie en zichzelf constant haar 
maskers. Ze realiseert zich dat ze alleen door toewijding kan krijgen wat ze wenst. Ze
maakt een tafel, zet er servies en voedsel op en creëert haar eigen kleine familie met het
publiek.

Masker theater van Mr Pejo's Wandering Dolls, opgericht in 1993 in Sint Petersburg, is 
geïnspireerd door authentieke barokke dans, historische vechtkunst, Middeleeuwse
miniaturen en nog veel meer. Als publiek krijg je tijdens deze intrigerende, interactieve
voorstellingen de kans meer dan alleen toeschouwer te zijn en raak je al snel in de ban van
de acteurs en hun opmerkelijke maskers, mysterieuze verhalen en magie.

> http://mignone.pejo.ru/

za 29 aug.  22:30-23:30 #1 Lieve Vrouwekerkhof
DATUM/TIJD LOCATIE

© MR PEJO'S WANDERING DOLLS

 Genre: straattheater | Leeftijd: 12+ | Taal: - | 60 min

 © 2015 22



Mr. Pejo’s Wandering Dolls (RU) / Carnival Parade

De acteurs van Mr. Pejo’s Wandering Dolls trekken door de stad in een zeer levendige
processie. Een parade van middeleeuwse komedianten met exclusieve maskers en
uitzonderlijke accessoires en kostuums, een optocht die je niet kan ontgaan. Laat jij je ook
bij de parade betrekken? Als het aan Mr. Pejo’s ligt wel!

Mr Pejo's Wandering Dolls, een groep uit Sint Petersburg, legt zich toe op masker theater, 
geïnspireerd op authentieke barokke dans, historische vechtkunst, middeleeuwse
miniaturen en nog veel meer.

vr 28 aug.  16:00-16:40 #11 Langestraat (mobiel)
zo 30 aug.  16:00-16:40 #11 Langestraat (mobiel)

DATUM/TIJD LOCATIE

© MR. PEJO'S WANDERING DOLLS

 NL première | Genre: parade | Leeftijd: 4+ | Taal: - | 60 min

 © 2015 23



Pangottic (GB/IL) / Thingamabob

Pangottic presenteert met Thingamabob een spektakel met een wel heel bijzonder
uitvindsel: een machine die aan de hand van verschillende kettingreacties zelf ballen kan
werpen en ook zelf kan exploderen. Als toeschouwer maak je ook deel uit van deze
uitvinding, die is gebaseerd op de beroemde machines van cartoonist Rube Goldberg. Een
Rube Goldbergmachine is een complex apparaat, opgebouwd uit verschillende
vreemdsoortige onderdelen, dat door kettingreacties een zeer eenvoudige opgave onnodig
langzaam, indirect en omstandig uitvoert.

Pangottic, een jonge circustheatergroep brengt met Thingamabob een betoverende stuk
vernuftigheid tot leven. Letterlijk boeiend, tot en met het moment dat de machine zichzelf,
zijn uitvinder en zijn toeschouwers bezielt, met een mix van circus, uitvindingen, grappen
en charme.

> http://www.pangottic.com/thingamabobabout.html 

za 29 aug.  17:00-17:45 #1 Lieve Vrouwekerkhof
za 29 aug.  20:00-20:45 #1 Lieve Vrouwekerkhof
zo 30 aug.  16:30-17:15 #1 Lieve Vrouwekerkhof

DATUM/TIJD LOCATIE

© VERONIQUE RIVIERE

 Genre: straattheater | Leeftijd: 4+ | Taal: - | 45 min

 © 2015 24



Patrick Nederkoorn (NL) / Spoffin TALK 

Wil je weten wat er op Spoffin is te beleven en wat er binnen het straattheater allemaal
gebeurt, dan moet je echt naar Spoffin TALK komen. Ook dit jaar zorgt de Amersfoortse
cabaretier en theatermaker Patrick Nederkoorn weer voor verdieping en entertainment.
Hij presenteert Spoffin’s eigen talkshow in de vorm van voorgesprekken en
nabeschouwingen. Nederkoorn praat met regisseurs en acteurs van opmerkelijke
voorstellingen die op het programma van Spoffin staan en focust zich tijdens zijn
interviews op verschillende aspecten van het proces van theater maken. De voertaal is
afwisselend Engels en Nederlands, afhankelijk van de gasten.

> http://www.patricknederkoorn.nl/ vr 28 aug.  19:30-20:15 #4 Café Miles (Hof 25)
za 29 aug.  18:00-18:45 #4 Café Miles (Hof 25)
zo 30 aug.  19:30-20:15 #4 Café Miles (Hof 25)

DATUM/TIJD LOCATIE

©

 Genre: theater-talkshow | Leeftijd: AL | Taal: NL/EN | 45 min

 © 2015 25



Tall Tales Acrobatics (NL) / Solo

Maartje Bonarius presenteert een voorstelling over de (on)mogelijkheden van romantische
liefde waarin ze niet alleen in haar gedachten, maar ook in haar tissu verstrengeld raakt.
Een solo over komische misverstanden, onvrijwillige prinsen, en kwetsbaar durven zijn.
Maartje Bonarius studeerde in 2012 af aan de HBO circusopleiding in Rotterdam en werkt
samen met Harm van der Laan in Tall Tales Acrobatics.

> http://talltalesacrobatics.com/

za 29 aug.  14:00-14:30 #3 Hof
za 29 aug.  17:30-18:00 #3 Hof
zo 30 aug.  15:30-16:00 #3 Hof
zo 30 aug.  18:00-18:30 #3 Hof

DATUM/TIJD LOCATIE

© MEGIN ZONDERVAN

 Genre: circustheater | Leeftijd: AL | Taal: NL/EN | 30 min

 © 2015 26



Teater Fusentast (NO) / Den Store Finalen/ Het grote
gebeuren

Wanneer het idyllische stadje Fagersund plotseling wordt overweldigd door de Apocalyps,
blijken niet alle inwoners even goed voorbereid. Wie mag de hemelse ladder op, wie moet
de tegenovergestelde kant op? Ook bij de hoofdpersoon, fotograaf Belcampo, slaat acuut
paniek toe bij de gedachte aan zijn nogal slordige manier van leven.

Het grote gebeuren is de jubileumvoorstelling van Teater Fusentast, een groep die al 20
jaar poppentheater maakt en nagenoeg vergeten technieken uit vergane tijden gebruikt om
actuele thema’s te belichten. Fusentast projecteert illustraties en gebruikt live camerawerk
in dit aardse verhaal over de bevolking van Schoonewijk op de Allerlaatste Dag.

Teater Fusentast komt oorspronkelijk uit Nederland. De onafhankelijke
poppentheatergroep staat onder leiding van Amersfoorter Jaap den Hertog en Coby
Omvlee. Het grote gebeuren is één van de eerste langere verhalen van de Nederlandse
schrijver Belcampo, die hierin met enige ironie beschrijft hoe volgens hem de Apocalyps
eruit zal zien.

> http://fusentast.no/nl/
> http://fusentast.no/en/

za 29 aug.  14:30-15:23 #20 Langestraat 76
za 29 aug.  19:30-20:23 #20 Langestraat 76
zo 30 aug.  14:30-15:23 #20 Langestraat 76
zo 30 aug.  16:30-17:23 #20 Langestraat 76

DATUM/TIJD LOCATIE

© DAG ARVE FORBERGSKOG

 NL première | Genre: poppentheater | Leeftijd: 10+ | Taal: EN | 53 min

 © 2015 27



Tg Dender (NL) / Knapzak

Knapzak is cartoon theater over twee keurige mannen. Ze steken hun hand uit in het
verkeer, zwemmen nooit in open water en gooien geen prulletjes op straat. Toch gaan ze
per ongeluk dood. En dat pikken ze niet. Op zoek naar een hogere macht die hen kan 
helpen, reizen ze langs kolkende muziek, over steile bergen naar een klein wijs vogeltje.

Spelend, dansend en tekenend nemen de mannen van Dender je mee op een avontuur vol
onverwachte wendingen en een vreemd liedje.

Jasper van der Heijden en Ronald Wolthuis vormen theatergroep Dender. Ze maken
cartoon theater waarin de verwondering over dit leven tot aanstekelijk absurdisme leidt.
Compositie en muziek is van Joost Halenbeek.

> http://www.tgdender.nl

za 29 aug.  15:00-15:35 #12 Groenmarkt
za 29 aug.  16:30-17:05 #12 Groenmarkt
za 29 aug.  19:30-20:05 #12 Groenmarkt
zo 30 aug.  15:00-15:35 #12 Groenmarkt
zo 30 aug.  17:45-18:20 #12 Groenmarkt

DATUM/TIJD LOCATIE

© ALEXANDER VAN DER LINDEN

 Genre: cartoontheater | Leeftijd: AL | Taal: NL | doorlopend

 © 2015 28



TG Thalia (NL) / ART - De kunst van vriendschap

ALLE VOORSTELLINGEN VAN TG THALIA ZIJN WEGENS ZIEKTE VAN EEN ACTEUR
AFGELAST

Wat doe jij als je beste vriend een astronomisch bedrag neertelt voor een volledig wit
doek? Nou ja, als je héél goed kijkt, zie je overdwars enkele vaalwitte strepen. Is dat kunst?
En wie bepaalt dat dan? ART is een theaterstuk waarin je wordt meegezogen in de
discussie over de waarde van een schilderij. Maar meer nog is ART een theaterstuk over
vriendschap.

Het Amersfoortse Thalia speelde ART voor het eerst in 2014 in de kunstenaarssociëteit
Arti & Amicitae op het Rokin in Amsterdam, in het kader van de kunstexpositie ART DUO
| DUO ART. Dit jaar gaat Thalia met ART op tournee en speelt het stuk in theaters, musea
en kunst gerelateerde instellingen. Thalia brengt theater op onverwachte locaties en maakt
graag combinaties met aanpalende kunstdisciplines. Sinds 2015 is Mark Colijn artistiek
leider. Hij zal Thalia gidsen in de ambitie om theatraal te groeien en de vleugels uit te
slaan.

ART is een stuk van de gelauwerde Franse toneelschrijfster Yasmina Reza (1959) en is vele
malen te zien geweest in London’s West End en op Broadway in New York. In 1998 werd
het stuk bekroond met de Tony Award for best play.

> http://www.thaliagroep.nl/

vr 28 aug.  20:00-21:15 #9 Mondriaanhuis (Kortegracht) 
za 29 aug.  20:00-21:15 #9 Mondriaanhuis (Kortegracht)
zo 30 aug.  16:00-17:15 #9 Mondriaanhuis (Kortegracht)

DATUM/TIJD LOCATIE

© WIM LANSER

 Genre: locatietheater | Leeftijd: 14+ | Taal: NL | 75 min

 © 2015 29



Walkwoman (FR/SE) / Walkwoman

Walkwoman brengt dans naar buiten, naar de staat, naar mensen die er normaal
gesproken nooit aan zouden denken om naar een dansvoorstelling in een theater te gaan.
Walkwoman speelt voor iedereen die maar voorbijkomt en dat is niet alles: ze proberen
ook iedereen mee te laten dansen. Een behoorlijke uitdaging. Als je stopt om even te
kijken, biedt Walkwoman je een koptelefoon aan, zodat je ook naar de aanstekelijke
muziek kunt luisteren. Voor je het weet maak je deel uit van een dansvoorstelling die met
het verbreken van de dagelijkse routine van het hectische bestaan je perceptie van de stad
voorgoed verandert. De openbare ruimte bezetten met dans, in het tijdsbestek van één 
nummer: zo doe je dat! 

Walkwoman maakt gebruik van de residentie die Spoffin jaarlijks biedt aan een groep
jonge talenten en komt een week voor de start van het festival naar Amersfoort voor het
ontwikkelen van de voorstelling.

> http://walkwomanparis.blogspot.fr/
> http://michaelameschke.com/

za 29 aug.  14:30-14:45 #11 Langestraat (mobiel)
za 29 aug.  17:30-17:45 #12 Groenmarkt
za 29 aug.  18:00-18:15 #3 Hof
za 29 aug.  18:30-18:45 #1 Lieve Vrouwekerkhof
za 29 aug.  23:45-00:00 #3 Hof
zo 30 aug.  14:30-14:45 #11 Langestraat (mobiel)
zo 30 aug.  18:30-18:45 #3 Hof

DATUM/TIJD LOCATIE

© CHRISTOPHE LAVAUD

 Première | Genre: dans | Leeftijd: AL | Taal: - | 15 min

 © 2015 30



Wietske Vogels & Milan Seegers (NL) / De Grote Hula
Show

Wietske Vogels brengt theatrale circusvoorstellingen met ringen en andere dingen. Eerder
speelde zij tijdens Spoffin een licht absurde act met hoelahoep en ringen. Nu heeft zij haar
krachten gebundeld met Milan Seegers, ‘meester in de plooikunst’, met als resultaat: De
Grote Hula Show. Ringen in allerlei soorten en maten passeren de revue in dit fantastische
hoepel spektakel, waarin het circusduo laat zien hoe veelzijdig een simpele ring kan zijn.
Tenminste, als hun onderlinge geruzie geen roet in het eten gooit…

> http://wietskevogels.nl
za 29 aug.  14:00-14:30 #12 Groenmarkt
zo 30 aug.  14:00-14:30 #12 Groenmarkt
zo 30 aug.  16:30-17:00 #12 Groenmarkt

DATUM/TIJD LOCATIE

© ARTHUR HOFMEESTER

 Genre: circustheater | Leeftijd: AL | Taal: - | 30 min

 © 2015 31


