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Fernández en Torres hebben een 
totaal andere achtergrond. Tor-
res maakte carrière in de PDUWLDO�
DUWV voordat hij zich interesseer-
de voor moderne dans en zich 
specialiseerde in verticale dans. 
Fernández is van oorsprong ac-
trice. ,,We willen met Delrevés 
verschillende artistieke disci-
plines samen laten gaan. Mo-
derne dans, theater, videokunst, 
muziek en verticale dans, met 
architectuur als ondersteunend 
medium”, zegt Fernández.
Zij staat samen met Torres 
sinds vijf jaar aan de basis van 
Delrevés. ,,Uitgangspunt zijn 
de fysieke mogelijkheden die 
we van de horizontale naar de 
verticale wereld kunnen vertalen 
en de nieuwe mogelijkheden die 
we met deze discipline hebben. 
Het is zó leuk als je kunt vliegen! 
Echt indrukwekkend! Ook een 
enorme uitdaging: het is licha-
melijk erg zwaar. Zeker zoals je 
het doet zoals wij het doen: we 
willen alles precies in een hoek 
van 90 graden tegen de muur 
uitvoeren. Letterlijk de hori-
zontale vloer verticaal brengen. 
Dat is echt anders dan wat je 
de meeste andere groepen met 
verticale dans ziet doen.”

7ZHH�ZHUHOGHQ
*XDWHTXH is de voorstelling die 
Delrevés ‘s avonds tegen de Onze 
Lieve Vrouwetoren in Amersfoort 
brengt. Fernández: ,,Een multi-
disciplinair project waarmee we 
het publiek meevoeren naar het 
nachtleven. Het sociale leven, het 
uitgaansleven ‘s nachts, in bars 
en op feestjes. Het nachtleven 

speelt een grote rol in ons leven. 
Ik heb jaren in een bar gewerkt, 
want ja, ik ben actrice, hè.” *XD�
WHTXH schetst het verhaal van een 
man en een vrouw die elkaar ‘s 
nachts ontmoeten. Ze spelen van 
het spel van de verleiding met 
alle angsten en frustraties die 
daarbij komen kijken. ��*XDWHTXH 
vertelt echt een verhaal”, zegt 
Torres. ,,We willen meer dan 
alleen spelen met de bewegingen 
die verticaal mogelijk zijn, meer 
dan alleen de e!ecten en de sen-
satie daarvan. Het is dans, maar 
het is voor ons ook theater. We 
combineren theater, dans, live 
muziek en videokunst tot een au-
diovisuele performance met twee 
werelden: boven en beneden.”
Aan de voet van de Onze Lieve 
Vrouwetoren komt een podium 
met ruimte voor muzikante 
Núria Soldevilla, componist 
Aurelien Rotureau en videokun-
stenaars Diego Dorado en Xuban 
Intxausti. Dat is de wereld be-
neden. Een concert, met Dorado 
en Intxausti die ondertussen 
zorgen voor live "lmbeelden die 
zij projecteren op de toren, daar 
waar Fernández en Torres aan 
hun touwen dansen en spelen. 
,,De muur is echt een andere 
wereld, dat is onze wereld”, zegt 
Fernadez. 
Torres en Fernández hebben al 
het nodige meegemaakt, hoog 
in de lucht tegen allerlei ver-
schillende gebouwen. Torres: 
,,In Zuid-Frankrijk speelden we 
tegen een toren bij de zee. Er 
kwam een vogel met een enorme 
vis in z’n snavel vlak langs me 
heen.” ,,En in Vlissingen speel-

den we ook boven water. Dat was 
minder geslaagd, de zee zat vol 
kwallen en we hingen daar maar 
een klein stukje boven,” griezelt 
Fernandéz.

3URMHFWLHV
Delrevés creëert in Amersfoort 
hoog tegen de Onze Lieve Vrou-
wetoren een decor met projecties 
en live video. ,,We doen dat om 
het verhaal te vertellen”, vertelt 
Fernández. ,,Met live videopro-
jecties kunnen we zorgen voor 
FORVH�XSV� omdat we toch een 
stuk van het publiek spelen. Zo 
kun je onze gezichtsuitdruk-
kingen zien, bijvoorbeeld. We 
spelen het liefst op zo’n 20 meter 
hoogte, zoals straks in Amers-
foort. We hebben één keer op 60 
meter hoogte gespeeld, in Costa 
Rica, maar dan verlies je het 
contact met het publiek. Op deze 
hoogte kan ik nog vrienden in het 
publiek herkennen.”
De andere projecties versterken 
de sfeer van de voorstelling. 
*XDWHTXH staat voor typische 
jaren zeventig feestjes. ,,Met 
hapjes en drankjes in de woon-
kamer thuis”, zegt Fernández. 
,,We brengen het verhaal als een 
musical. Een musical is roman-
tisch. Alles kan en je kunt er ook 
allerlei verschillende muziekstij-
len in verwerken. *XDWHTXH heeft 
een KDSS\�HQG. Eigenlijk wilde ik 
dat niet, want een bar ‘s nachts 
is nu niet echt de ideale plek om 
iemand te ontmoeten - aan het 
begin van de voorstelling denk ik 
ook: ga ik híer iemand vinden? -
maar eindigen met een feestge-
voel is wel leuker, natuurlijk.”

5HSLWH�&RQPLJR� de middagvoor-
stelling van Delrevés, is poëti-
scher en abstracter. Torres: ,,Als 
een droom: gevoeliger en meer 
conceptueel. 5HSLWH�&RQPLJR is 
ook wat meer acrobatisch, we 
vliegen meer.”

9HUEHHOGLQJVNUDFKW
Fernández en Torres ontwik-
kelen hun choreogra"eën op de 
grond en proberen het daarna 
uit tegen de muur. Fernández: 
,,Daarna moeten we weer naar 
beneden om alles te perfectione-
ren.” Horizontale dans vertalen 
naar verticale dans vergt veel 
verbeeldingskracht. Verticaal 
dansen heeft veel nieuws te 
bieden, maar kent ook zeker 
beperkingen.
,,Van een choreogra"e van 5 
minuten op de grond blijft tegen 
de muur maar 30 seconden over, 
omdat je niet alles verticaal kunt 
doen. Ik ben constant, altijd en 
overal, aan het denken over de 
mogelijkheden. We werken veel 
met improvisatie, zowel op de 
grond als tegen de muur. Tegen 
de muur moet je wel precies 
weten wat de ander doet, om 
ongelukken te voorkomen.”
Fernández en Torres experimen-
teren ook met de lengte van de 
touwen bij het maken van de 
choreogra"eën. Torres: ,,Wat 
je kunt doen als je aan een kort 
touw danst, is heel anders dan 
als je het touw langer laat. Aan 
een lang touw, lager bij de grond, 
is fysiek veel zwaarder.” Fernán-
dez: ,,Je lichaam moet enorm 
wennen aan verticaal dansen in 
een hoek van 90 graden. Soms 
zegt mijn lichaam echt: ‘Wát? 
Moet ik dát doen?’ Daarom 
oefenen we zowel op straat als 
hoog. Je lijf heeft die ervaring 
echt nodig.” 

3DOD]]R�9HFFKLR
Delrevés speelt tegen ultramo-
derne gebouwen en tegen eeu-
wenoude monumentale panden. 

,,We hebben in Rome tegen de 
Villa Medici en in Florence tegen 
het Palazzo Vecchio gespeeld”, 
vertelt Torres. Fernández: ,,Er 
zijn moeilijke en makkelijke 
gebouwen, maar we kunnen van 
elk gebouw iets speciaals maken. 
Het is erg leuk om zo allerlei 
plekken en plaatsen te ontdek-
ken, we bekijken veel op Google 
Maps.”
,,In eigen land hebben we nog 
weinig gewerkt, er is niet echt 
een platform waar we ons kun-
nen presenteren en er zijn ook 
niet veel festivals. We hebben 
vooral gespeeld in Frankrijk, 
Polen, België en Italië. Deze 
zomer gaan we ook naar Mos-
kou. De Spaanse overheid heeft 
ons nu voor het eerst subsidie 
gegeven en ze hebben ons ook 
geselecteerd om volgend jaar na-
mens Spanje op ambassades en 
consulaten over de hele wereld 
te spelen. Het eerste wat we hen 
vroegen was: ‘Waar hebben jullie 
ons zien spelen, dan?’ Dat was in 
Argentinië en Costa Rica!”
Het droomgebouw van Torres en 
Fernández is het Macba Museum 
voor Moderne Kunst in Barce-
lona. Fernández: ,,Omdat het 
een heel bijzondere architectuur 
heeft én omdat we nog nooit in 
Barcelona, onze eigen stad heb-
ben gespeeld.”

Guateque: Lieve Vrouwekerkhof
vr 24 aug 21.45 uur en za 25 aug 22.30 uur
Repite Conmigo: Lieve Vrouwekerkhof
za 25 aug 16.00 uur en zo 26 aug 16.30 uur
Toegang vrij: beslis na afloop wat je betaalt

De voorstellingen van Delrevés 
zijn mede mogelijk gemaakt 
door Rabobank Amersfoort e.o.

DELREVÉS [ES] | Guateque & Repite Conmigo

©Luis Montero Garcia-Manjaron

(HQ�SDUDOOHOOH�ZHUHOG�
]RQGHU�]ZDDUWHNUDFKW

STREET  ART S FEST IVAL  AMERSFOORT

6DLRD�)HUQiQGH]�HQ�(GXDUGR�7RUUHV�XLW�%DUFHORQD�

GDQVHQ�]RDOV�DOOH�GDQVHUV��=H�VSULQJHQ��VWXLWHUHQ��

GUDDLHQ�URQG��PDNHQ�FDSULROHQ��UDYRWWHQ�HQ�GDUWHOHQ��

+HW�HQLJH�YHUVFKLO�LV�GDW�]H�KHW�QLHW�RS�HHQ�KRUL]RQWDOH�

YORHU�GRHQ��PDDU�YHUWLFDDO��KRRJ�LQ�GH�OXFKW�WHJHQ�HHQ�

JHERXZ��)HUQiQGH]����:H�LQWURGXFHUHQ�HHQ�SDUDOOHOOH�

ZHUHOG��(HQ�PDJLVFKH�ZHUHOG��ZDDULQ�MH�NXQW�YOLHJHQ�HQ�

]ZDDUWHNUDFKW�QLHW�EHVWDDW�´�'HOUHYpV�XLW�6SDQMH�EUHHNW�

PHW�GH�WUDGLWLH�YDQ�GDQVHQ�RS�HHQ�YODNNH��KRUL]RQWDOH�

YORHU�HQ�EUHQJW�WLMGHQV�6SRI¿Q�WZHH�YRRUVWHOOLQJHQ�

KRRJ�LQ�GH�OXFKW�WHJHQ�GH�2Q]H�/LHYH�9URXZHWRUHQ��
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µ%HHOGQLHXZVJLHULJKHLG��
GDDU�JDDW�KHW�RP¶

'H�GDJHQ�YDQ�¿OP�RS�

FHOOXORLG�]LMQ�JHWHOG��'H�KHOH�

ZHUHOG�LV�JHGLJLWDOLVHHUG�

HQ�GH�UROSUHQW�LV�HHQ�

DFKWHUKDDOG�IHQRPHHQ��

)LOPEHHOGHQ��JHKDYHQG�

GRRU�NDEHOV�HQ�DQGHUH�

OLWWHNHQV��EHKRUHQ�GH¿QLWLHI�

WRW�HHQ�SULPLWLHI�YHUOHGHQ��

9RRU�DOWLMG�YHUGZHQHQ�LV�

GH�JHXU�YDQ�RSJHZDUPGH�

VWRIGHHOWMHV�RS�KHW�FHOOXORLG�

HQ�KHW�YHUWURXZGH�JHUDWHO�

YDQ�GH�SURMHFWRU��+RRJVWH�

WLMG�GDW�ZH�GH�UROSUHQW�RS�

ZDDUGLJH�ZLM]H�WHQ�JUDYH�

GUDJHQ��&HOOXORLG��YDQ�

WKHDWHUPDNHU��UHJLVVHXU�HQ�

DFWHXU�0LFKDHO�+HOPHUKRUVW�

HQ�SURGXFHQW�5RQ�*ODVEHHN��

LV�HHQ�WUDJLNRPLVFKH�

URXZGLHQVW�YRRU�GH�

UROSUHQW�LQ�GH�YRUP�YDQ�

HHQ�URQGOHLGLQJ�GRRU�KHW�

VWHUIKXLV�HQ�GH�ZHUHOG�YDQ�

-HII�%HDXUHJDUG��RSHUDWHXU��

YHU]DPHODDU��FLQHPDQLDN�

SDU�H[FHOOHQFH�

��-HII�%HDXUHJDUG�LV�HHQ�¿FWLHI�¿�

JXXU¶¶��]HJW�0LFKDHO�+HOPHUKRUVW��

��JHEDVHHUG�RS�HHQ�ZDDU�JHEHXUG�

YHUKDDO�RYHU�HHQ�¿OPYHU]DPHODDU�

LQ�'HQ�+DDJ�GLH�]LMQ�KXLV�]R�KDG�

YROJHVWRXZG�PHW�¿OPEOLNNHQ�

GDW�KLM�DOOHHQ�QRJ�YLD�HHQ�NOHLQ�

SDDGMH�QDDU�]LMQ�EHG�NRQ�ORSHQ��

=LMQ�IDPLOLH�ZLVW�]LFK�JHHQ�UDDG�

PHW�GLH�KDQGHO�WRHQ�GH�PDQ�

RYHUOHHG�¶¶

&HOOXORLG�LV�WKHDWHU�LQ�GH�YRUP�

YDQ�HHQ�URQGOHLGLQJ��+HOPHU�

KRUVW����:H�QHPHQ�MH�PHH�QDDU�

HHQ�DQGHUH�ZHUHOG��OHLGHQ�MH�

URQG�GRRU�KHW�UDQ]LJH��URHVWLJH�

ZHUHOGMH�YDQ�¿OPYHU]DPHODDU�

%HDXUHJDUG��7HJHOLMNHUWLMG�LV�

&HOOXORLG�RRN�HHQ�RGH�DDQ�GH�

UROSUHQW��'H�ZHUHOG�LV�GH¿QLWLHI�

GLJLWDDO�JHZRUGHQ��ZH�NXQQHQ�

GH����HQ����PP�¿OPV�WHQ�JUDYH�

GUDJHQ�¶¶

'H�ZHGXZH�HQ�WZHH�]RQHQ�YDQ�

%HDXUHJDUG�QHPHQ�EH]RHNHUV�

YDQ�]LMQ�ZRQLQJ�DDQ�GH�$SSHO�

PDUNW�RS�VOHHSWRXZ����:H�JHYHQ�

URQGOHLGLQJHQ�DDQ�PHQVHQ�GLH�

DIVFKHLG�ZLOOHQ�QHPHQ��PHQVHQ�

GLH�KHW�KXLV�ZLOOHQ�EH]LFKWLJHQ�

HQ�KDQGHODDUV�GLH�RS�GH�QDODWHQ�

VFKDS�]LMQ�DIJHNRPHQ¶¶��]HJW�+HO�

PHUKRUVW����(U�NRPHQ�PHHUGHUH�

SURMHFWLHSOHNNHQ�PHW�WUDLOHUV�YDQ�

RXGH�¿OPV�HQ�GH�ZHGXZH���GLH�

PHHU�GDQ�ppQ�YURXZ�YRRU�KHP�

ZDV���KHHIW�HHQ�PDQLHU�JHYRQGHQ�

RP�RYHU�]LMQ�JUDI�KHHQ�QRJ�PHW�

KHP�WH�FRPPXQLFHUHQ��YLD�HHQ�

VSHFLDDO�JHPDDNWH�LQ�PHPRULDP�

¿OP�¶¶

5DUH�DVR¶V
+HOPHUKRUVW�VSHHOW�LQ�&HOOX�

ORLG�HHQ�YDQ�GH�WZHH�]RQHQ�YDQ�

GH�RYHUOHGHQ�¿OPYHU]DPHODDU��

��+HW�]LMQ�]LMQ�UDUH�DVR¶V�GLH�PHW�

HHQ�SUHWWLJ�JHVWRRUGH�EUDQLH�GH�

ERHO�DDQ�HONDDU�LPSURYLVHUHQ¶¶��

]HJW�KLM��-HW�YDQ�%R[WHO�VSHHOW�GH�

ZHGXZH����-HW�LV�VWHPDFWULFH�HQ�

]H�LV�KHW�RRN�JHZHQG�RP�URQG�

OHLGLQJHQ�WH�JHYHQ��$OOHV�LV�FORVH�

RS�KHW�SXEOLHN��MH�PRHW�NXQQHQ�

LPSURYLVHUHQ�HQ�PDNNHOLMN�RS�

YHUVFKLOOHQGH�VLWXDWLHV�NXQQHQ�

LQVSHOHQ��(ONH�YRRUVWHOOLQJ��HONH�

URQGOHLGLQJ�LV�ZHHU�DQGHUV�¶¶

+HW�KXLV�DDQ�GH�$SSHOPDUNW�LQ�

$PHUVIRRUW�ULFKW�+HOPHUKRUVW�

]HOI�LQ��PHW�]LMQ�HLJHQ�VSXOOHQ��

��-D��LN�EHQ�HLJHQOLMN�]HOI�GLH�PDQ��

Kq��+HW�LV�HHQ�EHHWMH�PLMQ�HLJHQ�

KXLV��PDDU�GDQ�XQKHLPLVFKHU�¶¶�

:DQW�LQGHUGDDG��RRN�]LMQ�HLJHQ�

KXLV�OLJW�WMRNYRO�¿OPEOLNNHQ��HU�

VWDDQ�PRQWDJHWDIHOV��SURMHFWR�

UHQ������(U�]LMQ�ZHOHHQV�PHQVHQ�

GLH�WHJHQ�PH�]HJJHQ��µDOV�MLM�

RYHUOLMGW��GDQ�ZLO�LN�GLH�WURHS�YDQ�

MH�HFKW�QLHW�KHEEHQ�RI�HUYHQ¶�¶¶

+HOPHUKRUVW�EH]LW�VWDSHOV�HQ�

VWDSHOV�¿OPEOLNNHQ��(HQ�GHHO�

YDQ�]LMQ�KXLV�LV�HU�VSHFLDDO�YRRU�

LQJHULFKW�PHW�YHQWLODWRUHQ�HQ�

YRFKWYUHWHUV��]RGDW�KHW�FHOOXORLG�

JRHG�EOLMIW����(Q�LN�KHE�RRN�QRJ�

HHQ�RSVODJUXLPWH�EXLWHQ�GH�VWDG��

-D��ZDDU�PRHW�LN�KHW�ODWHQ��DO�GLH�

]RRL"�,N�KHE�VSHHO¿OPV��GRFX�

PHQWDLUHV��FDUWRRQV��MRXUQDDOV��

SURSDJDQGD�XLW�GH�YRRUPDOLJH�

''5��KHHO�UDUH�WUDLOHUV��YHHO�

EL]DUUH�GLQJHQ��3ULYpRSQDPHV�

YDQ�PHQVHQ����'DW�PDDNW�KHW�YHU�

]DPHOHQ�OHXN��'DDURP�]LW�LN�LQ�

GDW�YHU]DPHODDUVFLUFXLW��MH�VWXLW�

RS�FXULHX]H�GLQJHQ��'DDU�JDDW�

KHW�RP��%HHOGQLHXZVJLHULJKHLG��

'DW�PDDNW�GDW�KHW�LQ�MH�EORHG�

EOLMIW�]LWWHQ��,N�KHE�DO�KRQGHUGHQ�

NHUHQ�WHJHQ�PH]HOI�JHURHSHQ�GDW�

LN�HHQV�RS�PRHW�KRXGHQ�PHW�KHW�

YHU]DPHOHQ�YDQ�GLH�URHVWLJH�EOLN�

NHQ��PDDU�HU�GXLNW�DOWLMG�LHWV�RS�

ZDDUYDQ�LN�GHQN��WyFK�KDQGLJ�RP�

WH�KHEEHQ�¶¶

*rQDQWH�VLWXDWLHV
'H�ZHUHOG�YDQ�GH�¿OPJHNNHQ�HQ�

GH�YHU]DPHODDUV�NHQW�+HOPHU�

KRUVW�NHQW�DOV�JHHQ�DQGHU����,N�

NHQ�YHU]DPHODDUV�WRW�LQ�1LHXZ�

=HHODQG��,N�KHE�HHQ�ODQJH�OLMVW�

NOHXUULMNH�¿JXUHQ�OHUHQ�NHQQHQ��

$OV�YHU]DPHODDU�NRP�MH�ELM�LHGHU�

HHQ�WKXLV��,N�KHE�KHHO�EL]DUUH�HQ�

JrQDQWH�VLWXDWLHV�PHHJHPDDNW��,N�

EHQ�ELM�KHHO�ZDW�ZHGXZHQ�RS�GH�

WKHH�JHZHHVW�RP�WH�NLMNHQ�RI�HU�

YRRU�HHQ�SULNNLH�PRRL�PDWHULDDO�

YLHO�WH�KDOHQ��-D��GDW�KHE�LN�pFKW�

JHGDDQ��-H�]LW�RS�KXQ�OLS��LQ�HHQ�

SULYpVIHHU��WHUZLMO�MH�HU�DOOHHQ�RS�

EH]RHN�EHQW�DOV�VFKDWJUDYHU��MH�

ZLOW�]H�LHWV�RQWIXWVHOHQ�¶¶

2I�+HOPHUKRUVW�LQ�&HOOXORLG�GDQ�

QLHW�HLJHQOLMN�RRN�HHQ�EHHWMH�GRRU�

]LMQ�HLJHQ�VWHUIKXLV�ORRSW"���'DDU�

GHQN�LN�ZHOHHQV�DDQ��MD��0DDU�LN�

YHUZHUS�GDW�LGHH�PHWHHQ�ZHHU��

,N�VSHHO�ZHO�DI�HQ�WRH�PHW�GH�

JHGDFKWH�KRH�LN�GDW�]HOI�JD�GRHQ��

PLMQ�QDEHVWDDQGHQ�KHEEHQ�HU�

WH�ZHLQLJ�YHUVWDQG�YDQ�RP�GH�

UHLNZLMGWH�YDQ�PLMQ�YHU]DPHOLQJ�

LQ�WH�VFKDWWHQ��,N�ZHHW�]HOI�KHHO�

JRHG�ZDW�HU�YDQ�ZDDUGH�WXVVHQ�

]LW��.LMN��HHQ�SULYpYDNDQWLH¿OP�

SMH�XLW�GH�MDUHQ�WZLQWLJ�LV�YHHO�

ZDDUGHYROOHU�GDQ�HHQ�DIJHUDJGH�

.XQJ�)X�¿OP��PDDU�ODWHQ�ZH�

KRSHQ�GDW�LN�ODQJ�JHQRHJ�OHHI�RP�

HU�HHQ�JRHGH�EHVWHPPLQJ�YRRU�WH�

YLQGHQ��,N�YLQG�KHW�PRRL�DOV�¿OP�

PDWHULDDO�ZRUGW�JHEUXLNW�RP�WH�

UHF\FOHQ��LQ�WKHDWHU��]RDOV�ZH�QX�

LQ�&HOOXORLG�GRHQ��LQ�GRFXPHQWDL�

UHV��LQ�PXVHD�HQ�ELM�H[SRVLWLHV�¶¶

9LV�D�9LV
+HOPHUKRUVW�LV�YDQ�RRUVSURQJ�

PLPHVSHOHU����0DDU�ZHO�HHQ�

PLPHVSHOHU�PHW�YHHO�WHNVW��,N�

NZDP�PHW�¿OPV�LQ�DDQUDNLQJ�

WLMGHQV�PLMQ�SHULRGH�ELM�WKHD�

WHUJURHS�3HUVSHNW�LQ�+DDUOHP�

LQ�GH�MDUHQ�µ����,N�JLQJ�HU�YRRU�

GH�DFKWHUJURQG¿OPSMHV�RS�]RHN�

QDDU�DUFKLHIPDWHULDDO��VWRFNVKRWV�

YDQ�ELMYRRUEHHOG�LQVWRUWHQGH�

JHERXZHQ��DWRRPSDGGHQVWRHOHQ�

RI�HHQ�YXXU]HH�¶¶

��'H�PHHVWH�PHQVHQ�NHQQHQ�PH�

YDQ�WKHDWHUJH]HOVFKDS�9LV�D�

9LV��GDW�QX�LQ�$OPHUH�]LW��LN�

PDDNWH�GHVWLMGV�YRRUVWHOOLQJHQ�

DOV�UHJLVVHXU�HQ�VFHQDULRVFKULMYHU�

PHW�YHHO�WHFKQLHN��PHGLD��JURWH�

LQJHZLNNHOGH�HQ�YRRUDO�QLHW�WH�

NLQGHUDFKWLJH�GHFRUV�HQ�YLVXHOH�

YHUUDVVLQJHQ��'H�ODDWVWH�WLHQ�MDDU�

ZHUNWH�LN�PHW�%HXPHU�HQ�'URVW��

JRHG�XLWJHEDODQFHHUG�WHNVWWKHD�

WHU�HQ�PRRL�XLWJHZHUNWH�YLVXDOV�

HQ�SURMHFWLHV��,N�JHEUXLNWH�¿OP�

QLHW�RS�HHQ�DUW\�IDUW\�PDQLHU��

PDDU�DOV�GLPHQVLH�ZDDULQ�VSHOHUV�

NXQQHQ�YHUGZLMQHQ�HQ�RSGXL�

NHQ�¶¶

&HOOXORLG�LV�HHQ�HLJHQ�LQLWLDWLHI�

YDQ�+HOPHUKRUVW�HQ�SURGXFHQW�

5RQ�*ODVEHHN����,N�ZLOGH�HHQ�

PDQLHU�YLQGHQ�RP�LHWV�WH�GRHQ�

PHW�¿OPEHHOGHQ�HQ�GDQ�QLHW�DOV�

GHFRU��PDDU�HFKW�PHW�KHW�PDWH�

ULDDO��KHW�FHOOXORLG�DQ�VLFK��0HW�

GLH�WRUHQKRJH�VWDSHOV�YHUURHVWH�

EOLNNHQ��GH�EHQDXZGKHLG�YDQ�HHQ�

KXLV�ZDDU�LHPDQG�LQ�HHQ�DFK�

WHUDINDPHUWMH�LQ�HHQ�WH�NUDSSH�

ZRQLQJ�HHQ�VSHFWDFXODLU�ELMEHOV�

GUDPD�SUREHHUW�WH�SURMHFWHUHQ�

WXVVHQ�GH�VFKXLIGHXUHQ�¶¶

Appelmarkt 9
vr 24 aug 20.00, 21.00 en 22.00 uur
za 25 aug 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 21.00 en 
22.00 uur
zo 26 aug 14.00, 15.00, 16.00 en 17.00 uur
Toegang: € 8 (via www.spoffin.nl)

+(/0(5+2567�	�*/$6%((.�>1/@�_�&HOOXORLG

©Helmerhorst en Glasbeek

23 - 24- 25 - 26 augustus 2012 | www.spoffin.nl

�



De Jongens willen best uitleg-
gen waar het in de evolutie 
allemaal om draait, maar elke 
keer weer knalt de boel uit elkaar 
dankzij natuurrampen, nieuwe 
levensvormen, apocalyptische 
toekomstbeelden en heroïsche 
gevechten: wie is WKH�¿WWHVW en 
wie VXUYLYHV" Na ‘Aap’ komen 
niet voor niets ‘Nood’ en ‘Boem’. 
De Jongens verbeelden frag-
menten van de evolutie op een 
ronddraaiend podium van acht 
ton staal, zonder rem. Ze zet-
ten een geheel eigen universum 
neer, met een geheel eigen versie 
van de evolutietheorie en WKH�
VXUYLYDO�RI�WKH�¿WWHVW� en wat 
kun je anders verwachten van 
De Jongens dan een letterlijk en 
!guurlijk dolgedraaide versie 
met die enorm grote draaischijf 
waarop ze spelen: een op het 
oog simpele maar in de praktijk 
uiterst doeltre"ende construc-
tie. Als uit het niets een crime 
scene ontstaat, loopt de spanning 
behoorlijk op.
Een interview met De Jongens 
over de totstandkoming van $DS�
1RRG�%RHP is eigenlijk overbo-
dig als je de voorstelling gewoon 
gaat zien. Het werkproces van 
de vier bestaat doorgaans uit 
ellenlange brainstormsessies, dit 
keer met de evolutie als thema. 
De een ziet vooral de afvalrace, 
de ander het cyclische van dag en 
nacht, geboorte en sterfte en het 
inzicht dat het eind van het één 
het begin is van iets anders. Uit 
die laatste gedachte is het idee 

van het ronddraaiende podium 
ontstaan, vertelt Mats Boswijk. 
,,De evolutie, iedereen denkt 
daar anders over en heeft er 
verschillende ideeën bij, bekijkt 
het vanuit verschillende invals-
hoeken en haalt er zijn eigen 
inspiratie uit’’, zegt Boswijk.

:HJ�HUPHH
De Jongens werken heel erg van-
uit vorm. Boswijk: ,,We zijn ooit 
met tekst begonnen, maar dat 
bleek niet ons sterkste punt, dus 
daar zijn we na twee keer maar 
mee opgehouden. Weg ermee. 
Dan moet je een andere manier 
hebben om tot een voorstelling 
te komen en een verhaal te laten 
ontstaan, dan moet je in beelden 
gaan denken, fysiek, slapstick. 
De ene keer beginnen we vanuit 
een vorm die we ontdekken en 
zoeken we daar een thema bij, de 
andere keer gaan we uit van een 
thema en bedenken we daar een 
vorm bij. Dat gaat heel associa-
tief. Deze draaischijf past mooi 
bij het thema evolutie.’’ Alles 
gaat tenslotte altijd door en alles 
wat niet ‘past’, dondert ervan af, 
zoals op een lopende band in een 
fabriek.
,,Sommige elementen komen 
altijd wel weer terug in onze 
voorstellingen’’, zegt Boswijk. Zo 
is geweld als thema De Jon-
gens niet vreemd, hoewel dat in 
deze voorstelling nog meevalt, 
afgezien van enkele slapstick-
gevechten in slow motion, die 
associaties oproepen met wat een 

Kung Fu-!lm van Tarantino zou 
kunnen zijn, voorafgegaan door 
een aandoenlijke geboorte van 
een Jongensgrote maar levens-
echte baby. 
$DS�1RRG�%RHP is feitelijk 
samengesteld uit verschillende 
fragmenten van de evolutie; van 
de oerknal en de oersoep tot de 
landing op de maan en de ont-
wikkeling van computergames 
weer terug naar de ijstijd. ,,We 
vertellen geen verhaal van A naar 
B. Meestal kennen onze voorstel-
lingen wel een verhaallijn. Hier 
hebben we dat losgelaten, dat 
past niet bij het thema’’, zegt 
Boswijk. ,,Bovendien: iedereen 
kent het verhaal, dat is niet inte-
ressant om na te vertellen.’’

=DJHQ��ERUHQ��ODVVHQ
De Jongens zijn autonome 
theatermakers. De vier bouwen, 
bedenken, maken en spelen 
alles zelf. ,,Het was de bedoe-
ling dat we veel geld zouden 
krijgen van het landelijke Fonds 
Podiumkunsten’’, zegt Boswijk, 
,,maar helaas.’’ Het a#che meldt 
dan ook nadrukkelijk dat deze 
voorstelling níet mede mogelijk 
is gemaakt door Marlies Dekkers, 
Halbe Zijlstra, Kim Jong-Il en 
het FPK. ,,Nee, we hebben niets 
tegen Marlies Dekkers’’, zegt 
Boswijk. ,,Dat we niets kregen 
van het FPK, betekende wel dat 
we veel meer zelf moesten doen.’’ 
Zoals een van de andere Jongens 
vertelt in een !lmpje op internet 
over het maken van $DS�1RRG�

%RHP: ,,Zagen, boren, lassen, 
zagen, boren, lassen en dan weer 
zagen, boren, lassen, zagen, 
boren, lassen.’’
Boswijk: ,,Techniek is iets wat 
we allemaal interessant vinden, 
we zijn tenslotte jongens. We 
houden van spelen en van ont-
dekken, van het ontwikkelen van 
technische e"ecten en snu$es. 
We maken alle scènes zelf en 
ook alle materialen. Na verloop 
van tijd komt er dan een regis-
seur langs die zegt: ‘Dit is goed, 
daar moet je mee verder gaan en 
dat moet je maar niet doen’. Zo 
bouwen we een voorstelling op. 
Dat we onze stukken helemaal 
zelf maken, levert een eigenheid 
op, maakt ons tot wat wij zijn: De 
Jongens, ondanks alle verschil-
len tussen Jan Joost, Taco, 
Maarten en mij.’’
Maarten Smit is de enige van de 
vier die de Toneelschool heeft 
gedaan. Ze kennen elkaar van De 
Noorderlingen in Groningen, een 
theatervooropleiding en produc-
tiehuis voor professioneel jon-
gerentheater. Onder de vlag van 
Tryater in Leeuwarden maakten 
De Jongens hun eerste voor-
stelling, onder begeleiding van 
slapstickveteraan Peter de Jong 
van Mini & Maxi, die ook nu nog 
bij elke productie is betrokken. 
,,Dat is nu negen jaar geleden, 
ze vroegen bij Tryater of we iets 
wilden maken. We klopten ermee 
aan bij festival Oerol, of we het 
daar ook mochten doen en dat 
mocht. Een jaar later belde Oerol 
ons. We hadden geen idee, zijn 
maar gewoon gaan spelen. Je 
probeert eens wat, je doet eens 
wat en voor je het weet ben je 
acht jaar verder.’’

3XEOLHNVIDYRULHW
Na voorstellingen als 2QGHU�
&RQVWUXFWLH en $NWLHPDQ� zijn 
De Jongens inmiddels een 

publieksfavoriet op vele festi-
vals. ,,Het is !jn te merken dat 
wat we maken in goede aarde 
valt’’, zegt Boswijk. ,,Dat we heel 
weinig subsidie krijgen, is op zich 
niet erg, dat vinden we ook wel 
prima. Als we spelen, betaalt de 
voorstelling zichzelf, maar we 
moeten ook bouwen en die tijd is 
moeilijk terug te verdienen.’’
‘s Zomers toeren De Jongens 
rond met hun producties en in 
de winter zijn ze meestal bezig 
met onderzoek en vooronderzoek 
voor nieuwe projecten. Boswijk: 
,,Zo hebben we van deze grote 
draaischijf eerst een kleine versie 
gemaakt om uit te testen. Ook 
als een voorstelling af is, blijven 
we eraan knutselen, zeker bij 
locatietheater. Elke speelplek 
heeft weer nieuwe en andere 
mogelijkheden om mee te spelen. 
Dat houdt je fris en scherp. 
Daarnaast hebben we natuurlijk 
allerlei baantjes. Jan Joost, Taco 
en Maarten als freelance acteurs 
en ik als decorbouwer en techni-
cus.’’
Theater maken is voor De Jon-
gens een speeltuin. Boswijk: ,,We 
werken ons uit de naad, maar we 
hebben heel veel lol en kunnen 
leuke dingen doen. We maken 
alles vanuit onze eigen gekte 
en dan ineens staan daar 300 
man voor je neus. De eerste keer 
spelen voor publiek, dat blijft re-
tespannend. Voor hetzelfde geld 
sla je de plank mis en maak je 
iets waarvan het publiek denkt: 
‘Huh? Wat is dat?’ Dat is weleens 
gebeurd, ja. Ze vonden het wel 
leuk, maar ze snapten het niet.’’

Coninckstraat
vr 24 augustus 21.00 uur
za 25 augustus 16.00 en 21.00 uur
Toegang: € 12,50 (via www.spoffin.nl)

DE JONGENS [NL] | Aap-Nood-Boem
©Saris & den Engelsman

'ROJHGUDDLGH�YHUVLH�
YDQ�GH�HYROXWLHWKHRULH

1LHWV�VWDDW�VWLO�ELM�'H�-RQJHQV��+HW�

SRGLXP�QLHW��GH�WLMG�QLHW��$OOHV�JHEHXUW�

LQ�YOLHJHQGH�YDDUW��GUDDLW�GRO�HQ�GUDDLW�

GRRU��%RWVLQJHQ�JDDQ�LQ�$DS�1RRG�%RHP�

LQ�VORZ�PRWLRQ��HHQYRXGLJH�DWWULEXWHQ�

EOLMNHQ�YHUUDGHUOLMN�NRPLVFK��]RZHO�LQ�

GH�UXLPWH�DOV�LQ�HHQ�ÀLSSHUNDVW�NXQ�MH�

OHWWHUOLMN�HQ�¿JXXUOLMN�GH�ZHJ�NZLMWUDNHQ�

HQ�LQ�GH�ZHUYHOZLQG�GLH�HYROXWLH�KHHW��

NDQ�RS�HON�PRPHQW�DOOHV�RSQLHXZ�

EHJLQQHQ�
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=RHNHQ�QDDU�JHOXN�LQ�VDQLWDLUH�UDWUDFH
��)DQWDVWLVFK�KRRU��DO�

GLH�LQ�GH�OXFKW�KDQJHQGH�

PHQVHQ��0DDU�ZDDU�

JDDW�KHW�RYHU"�+HE�MH�

RRN�QRJ�HHQ�YUDDJ��HHQ�

ERRGVFKDS�RI�LHWV�GDW�MH�ZLO�

RYHUEUHQJHQ"¶¶�'UDPDWXUJH�

0DDUWMH�.HLM]HU�YLQGW�GDW�

VWUDDWWKHDWHUJURHSHQ�

VRPV�QHW�LHWV�WH�YHHO�

EOLMYHQ�KDQJHQ�LQ���PRRLH�

SODDWMHV��]RQGHU�HFKW�LHWV�WH�

FRPPXQLFHUHQ�¶¶�'DW�NDQ�

DQGHUV��]HNHU�ELM�7KHDWHU�

*DMHV��'DW�LV�]RQGHU�PHHU�

HHQ�JURHS�PHW�HHQ�YLVLH��

��,N�ZHUN�JUDDJ�PHH�DDQ�KHW�

RQWZLNNHOHQ�YDQ�HHQ�PDQLHU�

ZDDURS�GLH�ELM�*DMHV�QRJ�

EHWHU�WRW�]LMQ�UHFKW�NRPW��

,N�YLQG�KXQ�ZHUNZLM]H�KHHO�

ELM]RQGHU¶¶��]HJW�.HLM]HU��

'H�HHUVWH�YRRUVWHOOLQJ�GLH�.HLM]HU�

YDQ�KHQ�]DJ��ZDV�$OLFH�LQ�:RQ�

GHUODQG��WLMGHQV�)HVWLYDO�(WFHWHUD�

LQ������LQ�$PHUVIRRUW����9RRU�

PLM�HHQ�KHHO�QLHXZH�HUYDULQJ��

MH�EHQW�RPULQJG�GRRU�DFWHXUV�

HQ�REMHFWHQ��+HHO�YHUUDVVHQG�

HQ�KHHO�YLVXHHO�¶¶�7KHDWHU�*DMHV�

EUHQJW�YRRUVWHOOLQJHQ�PLGGHQ�

WXVVHQ�GH�PHQVHQ��*URWH�RSHQ�

OXFKWVSHNWDNHOV�PHW�OLYH�PX]LHN��

IRUVH��ULMGHQGH�GHFRUVWXNNHQ�HQ�

DFWHXUV�RS�VWHOWHQ��GZDUV�GRRU�

KHW�SXEOLHN��WRUHQHQ�KRRJ�ERYHQ�

GH�WRHVFKRXZHUV�XLW��PHW�YHHO�

YHUUDVVHQGH�EHHOGHQ�HQ�VSHFLDOH�

HIIHFWHQ�LQ�HHQ�VRPV�WRFK�ELMQD�

LQWLHPH��SRsWLVFKH�VIHHU��.HLM]HU��

��+HW�NRPW�YDQ�YRUHQ��KHW�NRPW�

YDQ�DFKWHUHQ�HQ�YDQ�RS]LM��$OV�

WRHVFKRXZHU�EHQ�MH�GDDUGRRU�

DOWLMG�DOHUW��MH�EOLMIW�HUGRRU�LQ�KHW�

KLHU�HQ�QX��7HUZLMO�]H�MH�WRFK�RRN�

HFKW�LQ�GH�YRRUVWHOOLQJ�PHH]XL�

JHQ��=R�RQWVWDDW�HHQ�VRRUW�GXE�

EHOH�ZHUNHOLMNKHLG�¶¶

*DMHV�ZLO�GH]H�VSHHOVWLMO�PHW�GH�

IDPLOLHYRRUVWHOOLQJ�(HQ�.ODS�

9RRU�-H�.RS��'DDU�.QDS�-H�9DQ�

2S��QX�RRN�LQ�HHQ�ZDW�NOHLQHUH�

YRRUVWHOOLQJ�YDQJHQ�GDQ�GH�HHU�

GHUH�JURRWVH�SURGXFWLHV�HQ�GH�

KXLGLJH�YRRUVWHOOLQJ�$JRUD�3KR�

ELD��GLH�GH�JURHS�WHJHOLMNHUWLMG�RS�

GH�VSHHOOLMVW�KHHIW�VWDDQ�

��'H�DFWHXUV�ORSHQ�QRJ�VWHHGV�RS�

VWHOWHQ¶¶��YHU]HNHUW�.HLM]HU��(Q�GH�

PX]LNDQW��0DUFHO�YDQ�GHU�6FKRW�

XLW�$PHUVIRRUW��]LW�KRRJ�LQ�GH�

OXFKW�RS�HHQ�JURWH��ULMGHQGH�NDU��

��'LH�NDU�LV�KHW�FHQWUDOH�SXQW�HQ�

WZHH�NOHLQHUH�ULMGHQGH�REMHFWHQ��

HHQ�VRRUW�VDXQDFRPSOH[HQ�PHW�

DOOHUOHL�SLMSHQ��FUHsUHQ�HHQ�VSHHO�

YHOG�ZDDUELQQHQ�KHW�SXEOLHN�NDQ�

VWDDQ��'H�NRVWXXPV�]LMQ�JURRWV��

RSYDOOHQG�HQ�PHW�FDUWRRQHVNH�

GHWDLOV��,HPDQG�LV�ELMYRRUEHHOG�

HHQ�ZF�SRW¶¶��YHUWHOW�.HLM]HU�

$PHUVIRRUW
.HLM]HU�EUDFKW�KDDU�MHXJG�GRRU�

LQ�$PHUVIRRUW�HQ�KHHIW�KLHU�

RS����MDULJH�OHHIWLMG�HHQ�HLJHQ�

WKHDWHUJURHS�JHKDG��9RRU�KDDU�

VWXGLH�7KHDWHUZHWHQVFKDSSHQ�

YHUKXLVGH�]H�QDDU�8WUHFKW�HQ�

GDDU�ZRRQW�]H�QX�QRJ��7LMGHQV�

KDDU�DIVWXGHUHQ�LQ������OLHS�]H�

VWDJH�ELM�7KHDWHU�*DMHV�HQ�]H�LV�HU�

QLHW�PHHU�ZHJJHJDDQ��:DV�*DMHV�

HHQ�JURHS�ZDDUELM�]H�JUDDJ�EH�

WURNNHQ�ZLOGH�]LMQ"���-D��,N�YLQG�

KXQ�PDQLHU�YDQ�ZHUNHQ�KHHO�HUJ�

JRHG��7HJHOLMNHUWLMG�]DJ�LN�RRN�

ZHO�NDQWHQ�ZDDUYDQ�LN�GDFKW��GLH�

]LMQ�QRJ�ZHO�WH�YHUEHWHUHQ�¶¶

(HQ�GUDPDWXUJH��ZDW�GRHW�GLH�

QX�SUHFLHV"���+HW�LV�HHQ�YDDJ�

EHJULS¶¶��]HJW�.HLM]HU����'H�URO�

YDQ�GUDPDWXUJ�ZRUGW�DOWLMG�ZHHU�

DQGHUV�LQJHYXOG��%LM�*DMHV�EHQ�

LN�EHWURNNHQ�ELM�KHW�RQWZLNNHOHQ�

YDQ�KHW�DUWLVWLHNH�FRQFHSW�YDQ�

RQGHU�PHHU�GH]H�YRRUVWHOOLQJ��GLH�

LQ�$PHUVIRRUW�LQ�SUHPLqUH�JDDW��

,N�EHJHOHLGGH�KHW�EUDLQVWRUPHQ�

PHW�DOOHGULH�GH�DUWLHVWHQ�HQ�GH�

PX]LNDQW�RYHU�GH�YHUVFKLOOHQGH�

LGHHsQ�GLH�HU�ODJHQ��RYHU�ZDW�HU�

VSHHOW�LQ�RQ]H�PDDWVFKDSSLM��ZDW�

RS�GLW�PRPHQW�EHODQJULMN�LV�HQ�

KRH�GDW�SDVW�ELM�GH�ZHUNZLM]H�YDQ�

*DMHV�¶¶

&ULVLV
(HQ�.ODS�9RRU�-H�.RS�GUDDLW�RP�

ORRGJLHWHU�7KRPDV��HHQ�NOXQJH�

OLJH�NOXVMHVPDQ�GLH�KHW�PDDU�QLHW�

OXNW�RP�VXSHUORRGJLHWHU�WH�ZRU�

GHQ��.HLM]HU����*DMHV�EUDFKW�HHU�

GHU�YRRUDO�EHVWDDQGH�YHUKDOHQ��

GLW�YHUKDDO�LV�RQWVWDDQ�WLMGHQV�GH�

EUDLQVWRUPVHVVLHV��'LH�JLQJHQ�

RYHU�KRH�ZH�QX�OHYHQ�KLHU��PHW�

]¶Q�DOOHQ�LQ�GH]H�PDDWVFKDSSLM��

(Q�KRH�ZH�PHW�GH�FULVLV�RPJDDQ��

1HGHUODQG�LV�HHQ�YDQ�GH�ULMNVWH�

ODQGHQ�LQ�(XURSD��:H�KHEEHQ�

KHHO�YHHO��7RFK�UHDJHHUW�LHGHUHHQ�

]R�KHIWLJ�RS�GH�FULVLV��1DWXXUOLMN�

]LMQ�VRPPLJH�PHQVHQ�HU�HFKW�

GH�GXSH�YDQ��PDDU�DIJH]LHQ�

GDDUYDQ��ZH�PRHWHQ�DOWLMG�PDDU�

EHWHU��PHHU��JURWHU��KRJHURS��-H�

NXQW�MH�DIYUDJHQ�RI�ZH�ZHO�HFKW�]R�

JHOXNNLJ�]LMQ�PHW�DO�GLH�VSXOOHQ��

,V�ZDW�ZH�KHEEHQ�QLHW�DO�JHQRHJ"�

=LMQ�ZH�PLVVFKLHQ�QLHW�EHWHU�DI�

PHW�PLQGHU"�7KRPDV�LV�QLHW�]R¶Q�

KHHO�JRHGH�ORRGJLHWHU��PDDU�NDQ�

KLM�RRN�JHOXNNLJ�]LMQ�]RDOV�KLM�LV"�

*RHG�]LMQ�]RDOV�MH�EHQW��GDW�KHW�

RRN�RNp�LV�DOV�MH�QLHW�VWHHGV�PDDU�

VWLMJW�RS�GH�PDDWVFKDSSHOLMNH�

ODGGHU��(U�]LMQ�JURWH�GHOHQ�YDQ�GH�

ZHUHOG�ZDDU�PHQVHQ�HFKW�HQRUP�

DUP�]LMQ�HQ�WRFK�ODFKHQG�PHW�]¶Q�

DOOHQ�RP�HHQ�NDPSYXXU�]LWWHQ�HQ�

GDDU�JHOXNNLJ�PHH�]LMQ�¶¶

7KRPDV�JDDW�]LMQ�VWULMG�RP�KHW�

SURPRYHUHQ�RI�PLVVFKLHQ�MXLVW�

QLHW�SURPRYHUHQ�YDQ�NOXQJHOLJH�

ORRGJLHWHU�WRW�VXSHUORRGJLHWHU�

DDQ�LQ�GH�YRUP�YDQ�HHQ�FRPSX�

WHUVSHO��0DUFHO�YDQ�GHU�6FKRW�

VSHHOW�KRRJ�ERYHQ�KHW�SXEOLHN�

RS�GH�UDQG�YDQ�HHQ�VRRUW�]ZHP�

EDG�RS�]LMQ�VRXQGPDFKLQH�HQ�

NH\ERDUG�HQ�PHW�KHW�FRPSXWHU�

VSHO�ZDDULQ�7KRPDV�GH�KRRIGURO�

KHHIW��.HLM]HU����+LM�JDDW�PHW�

7KRPDV�DOOHUOHL�OHYHOV�GRRU�GLH�

KLM�VRPV�KDDOW�HQ�VRPV�QLHW��

=RDOV�PHW�6XSHUPDULR��PDDU�GDQ�

LQ�HHQ�VDQLWDLUH�UDWUDFH�¶¶

1DDVW�9DQ�GHU�6FKRW�ORSHQ�GH�

GULH�DFWHXUV�LQ�JURRWVH�NRVWXXPV�

RS�VWHOWHQ��1LHW�DOWLMG�PDNNHOLMN�

RP�RS�KRJH�VWHOWHQ�HQ�PHW�EH�

ZHJHQGH�REMHFWHQ�WXVVHQ�KHW�SX�

EOLHN�WH�PDQRHXYUHUHQ��.HLM]HU��

��7KHDWHU�RS�VWUDDW�LV�HFKW�KHHO�

DQGHUV�GDQ�VSHOHQ�LQ�HHQ�WKHDWHU��

ZDDU�GH�YORHU�HQ�KHW�OLFKW�SHUIHFW�

]LMQ��'DDURP�YLQG�LN�KHW�]R�IDQ�

WDVWLVFK�RP�KLHUPHH�EH]LJ�WH�]LMQ��

9HHO�KDQJW�RRN�RS�GH�HQHUJLH�

WXVVHQ�VSHOHUV�HQ�SXEOLHN��6WUDDW�

WKHDWHU�LV�]y�DIKDQNHOLMN�YDQ�KHW�

SXEOLHN��:H�VSHOHQ�LQ�YHUVFKLO�

OHQGH�ODQGHQ��NULMJHQ�WH�PDNHQ�

PHW�YHUVFKLOOHQGH�FXOWXUHQ�¶¶

5HDFWLHV�HQ�LQWHUDFWLHV�YHUVFKLO�

OHQ�YDQ�ODQG�WRW�ODQG�HQ�]LMQ�RS�

HONH�ORFDWLH�ZHHU�DQGHUV����%RH�

UHQ�NRPHQ�YRRU�HHQ�ELHUWMH��KXQ�

YULHQGHQ�HQ�PX]LHN��'DQ�PRHW�

MH�HFKW�KHHO�HUJ�MH�EHVW�GRHQ�]H�

ELM�GH�WKHDWHUZHUNHOLMNKHLG�WH�EH�

WUHNNHQ��2HURO�SXEOLHN�NODSW�YRRU�

HONH�JUDS��LV�RQW]HWWHQG�JHZLOOLJ�

LQ�GH�YRRUVWHOOLQJ�WH�GXLNHQ��'DQ�

NRVW�KHW�JHHQ�PRHLWH�]H�HUELM�WH�

KRXGHQ�¶¶

+RH�EHUHLN�MH�DO�GLH�YHUVFKLOOHQGH�

PHQVHQ�PHW�GH]HOIGH�YRRUVWHO�

OLQJ"���+HW�SXEOLHN�LV�HU�]HNHU�

ZHO¶¶��]HJW�.HLM]HU����:H�KHEEHQ�

YRRU�KHW�HHUVW�VXEVLGLH�JHNUHJHQ�

YDQ�KHW�)RQGV�3RGLXPNXQVWHQ��

%LM�VWUDDWWKHDWHU�NXQ�MH�QLHW�DDQ�

GH�NDDUWMHV�]LHQ�KRHYHHO�PHQVHQ�

HU�]LMQ�NRPHQ�NLMNHQ��PDDU�KHW�LV�

ZHO�NXQVW�ZDDU�PHQVHQ�HFKW�QDDU�

WRH�NRPHQ���+HW�LV�PHHU�GDQ�]R�

PDDU�ZDW�MRQJOHUHQ�RI�VSHOHQ�PHW�

YXXU�¶¶

=RQGHU�GUHPSHOV
7KHDWHU�*DMHV�EHJRQ�LQ������DOV�

VWUDDWWKHDWHUGXR�HQ�EHVWDDW�QX�

XLW�PHHU�GDQ����SURIHVVLRQHOH�

WKHDWHUPDNHUV��PXVLFL��RQWZHU�

SHUV�HQ�WHFKQLFL��*DMHV�ZHUNW�DOV�

FROOHFWLHI�LQWHQVLHI�VDPHQ�DDQ�

HHQ�HLQGUHVXOWDDW�HQ�YHUEDDVW�

GDDUPHH�RRN�JUDDJ�]LFK]HOI��$OLFH�

LQ�:RQGHUODQG�ZDV�GH�HHUVWH�

JURWH�YRRUVWHOOLQJ�ZDDUPHH�*DMHV�

VSHHOGH�RS�IHVWLYDOV�LQ�1HGHU�

ODQG��'XLWVODQG��%HOJLs��3ROHQ�

HQ�&DQDGD��'DDUQD�YROJGHQ�'RQ�

4XL[RWH��7XLQ�GHU�/XVWHQ��GH�

ORRSYRRUVWHOOLQJ�:DQWHG�HQ�GLW�

MDDU�$JRUD�3KRELD�

7KHDWHU�*DMHV�YRHOW�]LFK�QLHW�

JHERQGHQ�DDQ�JUHQ]HQ�GLH�PHW�

WDDO��FXOWXXU��OHHIWLMG�HQ�DFKWHU�

JURQG�WH�PDNHQ�KHEEHQ�HQ�JHHIW�

GH�YRRUNHXU�DDQ�IHVWLYDOV�GLH�GH�

YRRUVWHOOLQJ�JUDWLV�WRHJDQNHOLMN�

DDQELHGHQ��]RGDW�GH�VKRZ�]RQGHU�

GUHPSHOV�HHQ�]R�JHYDULHHUG�PR�

JHOLMN�SXEOLHN�EHUHLNW��,Q�GH�RSHQ�

OXFKW�NRPHQ�GH�DUWLVWLHNH�NZDOL�

WHLWHQ�YDQ�*DMHV�KHW�EHVWH�WRW�KXQ�

UHFKW��YLQGW�GH�JURHS��RQEHSHUNW�

GH�KRRJWH�LQ�NXQQHQ�HQ�JHEUXLN�

PDNHQ�YDQ�LQJHQLHX]H�HIIHFWHQ�

HQ�WHJHOLMNHUWLMG�RRN�DDQUDDNEDDU�

QDELM�]LMQ��GRRU�KHW�VSHOHQ�RS�

VWHOWHQ��LQ�G\QDPLVFKH��ZRQGHU�

OLMNH�FKRUHRJUD¿HsQ��]LFKWEDDU�

YRRU�LHGHUHHQ�

Hof
vr 24 augustus 18.00 uur, za 25 augustus 15.00 
en 20.00 uur
Toegang vrij: beslis na afloop wat je betaalt

7KHDWHU�*$-(6�>1/@�_�(HQ�.ODS�9RRU�-H�.RS��'DDU�.QDS�-H�9DQ�2S�
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µ/RYH�LV�EHWWHU�WKDQ�ZLVGRP��

PRUH�SUHFLRXV�WKDQ�ULFKHV�DQG�

IDLUHU�WKDQ�WKH�IHHW�RI�WKH�GDXJK�

WHUV�RI�PHQ��7KH�¿UHV�FDQQRW�

GHVWUR\�LW��QRU�FDQ�WKH�ZDWHUV�

TXHQFK�LW�¶

Wijze woorden voor een kat. De 
kat is het huisdier van de visser, 
de hoofdpersoon in 5HMHFW�<RXU�
6RXO van Psilicone Theatre, die 
zijn ziel verkoopt om bij zijn 
geliefde zeemeermin te kunnen 
zijn.
De visser heeft het uiterlijk van 
Oscar Wilde, woont in een !at 
waar een badkuip de zee heeft 
vervangen en deelt daar zijn 
eenzaamheid met zijn kat. Totdat 
een betoverende zeemeermin in 
zijn vissersnet gevangen raakt. 
De visser komt volkomen in 
de ban van de zeemeermin en 
haar wonderbaarlijke wereld 
onder water. Toetreden tot haar 
universum van watercreaturen 
vraagt wel een prijs: om onder 
water te kunnen leven, moet hij 
eerst zijn ziel verwijderen. Maar 
de ziel, wat is dat? Hebben we 
onze ziel niet juist hard nodig 
om te kunnen liefhebben? ,,Ja, 
normaal hebben we het altijd 
over ‘save your soul’, dus hoe kun 
je dan zeggen: reject your soul? 
Het is maar hoe je het bekijkt’’, 
zegt Darius Petrulis, die samen 
met partner Aukse Petruliene 
Psilicone Theatre vormt.
Darius: ,,Oude culturen zeggen 
dat je ziel is wat je ademt en dat 
is ook onze interpretatie en de 
zienswijze in dit verhaal. De vis-

ser wil de zeemeermin en als de 
ziel is wat je ademt, dan werkt de 
ziel niet onder water.’’ Je kunt de 
ziel ook zien als je schaduw, zegt 
Darius. Zoals Oscar Wilde het 
de heks in het stuk laat zeggen: 
µ:KDW�PHQ�FDOO�WKH�VKDGRZ�RI�

WKH�ERG\�LV�QRW�WKH�VKDGRZ�RI�

WKH�ERG\��EXW�LW�LV�WKH�ERG\�RI�WKH�

VRXO¶�

Onder water kun je niet ademen 
en is ook geen schaduw. ,,Om 
daar te kunnen leven en bij zijn 
geliefde te kunnen zijn, moet de 
visser zijn ziel wel kwijt raken. 
We laten hem wel zijn hart en 
zijn bloed behouden, hij blijft 
warm, gevoelig. De verworpen 
ziel wil uiteindelijk natuurlijk 
terug en doet er alles aan om 
de visser te verleiden tot een 
hereniging.’’

/LYH�SURMHFWLHV
Aukse en Darius hebben een jaar 
gewerkt aan de performance 5H�
MHFW�<RXU�6RXO, een fascinerende 
en ontroerende liefdesgeschiede-
nis, die uitloopt op een felle strijd 
tussen de ziel en het hart over 
wie controle krijgt over het li-
chaam van de visser. De voorstel-
ling ging in juni in première in 
Vilnius, Litouwen. Spo"n is het 
tweede festival waar Psilicone 
Theatre het verhaal brengt.
Het wordt niet zomaar verteld: 
Psilicone Theatre vertelt verha-
len door middel van live projec-
ties op een scherm. Aukse is de 
uitvoerend artiest van de twee en 
wekt de visser, de zeemeermin, 

de heks en de curieuze onderwa-
terwereld tot leven met poppetjes 
van siliconen, geperst tussen 
perspex platen, vermengd met 
tekeningen, teksten, vloeibare 
kleursto#en en andere chemi-
caliën die voor fascinerende 
e#ecten zorgen. Als een dj in 
een laboratorium staat Aukse 
tijdens de voorstelling achter 
haar tafel met al deze attributen. 
In vliegende vaart manipu-
leert ze de poppetjes onder een 
ouderwetse, analoge camera. De 
projector vertoont de beelden 
die Aukse creëert, vele malen 
vergroot. Aukse: ,,Het publiek is 
vaak verbaasd dat het zó sterk 
werkt. Mensen noemen het wel 
modern of digitaal schaduwthe-
ater, maar dat is het niet.’’ Alles 
is analoog, alles is handwerk bij 
Psilicone Theatre. Het is ook 
allesbehalve primitieve animatie 
of VWRSPRWLRQ. Het is echt een 
live performance. ,,Vaak krijg 
je als publiek een kant-en-klaar 
product voorgeschoteld. Bij ons 
zie je precies wat Aukse doet, zie 
je al het werk dat erin zit, hoe de 
beelden ontstaan’’, zegt Darius. 
Keihard werken is het dus voor 
Aukse tijdens de performance. 
,,Het is PDG, het is�IXQ. De 
voorstelling ontstaat voor het 
grootste deel terwijl ik bezig 
ben, het valt niet te repeteren. Ik 
experimenteer en improviseer 
voortdurend tijdens de perfor-
mances, er gebeurt altijd wel iets 
onverwachts. Voor de muzikan-
ten is dat soms lastig.’’ Aukse en 

Darius werken in deze voorstel-
ling samen met met moderne 
jazztrio Jazzator uit Rusland, dat 
tijdens Spo"n live speelt. ,,We 
hebben hen ontmoet tijdens een 
optreden in Moskou. We werken 
vaker met muzikanten, maar het 
is voor het eerst dat we ook zang 
gebruiken tijdens een voorstel-
ling. Betoverende zang, als de 
verleidelijke stem van de zee-
meermin.’’

2QGHUZDWHUZHUHOG
Voor 5HMHFW�<RXU�6RXO gebruikt 
Psilicone Theatre zeer uiteen-
lopende technieken. De onder-
waterwereld die Aukse creëert, 
is fascinerend. Bijna alsof je een 
hallucinerende trip beleeft. ,,We 
hebben ons helemaal verdiept 
in de wereld van het duiken en 
in de wereld onder water. De 
wereld boven water, die kent 
iedereen wel’’, zegt Darius. ,,De 
bovenwereld staat voor onze 
wereld. Waar mensen in een !at 
wonen en een kat nemen om 
de eenzaamheid te verdrijven. 
Zoals die visser met het gezicht 
van Oscar Wilde dus. In plaats 
van de zee moet hij het doen met 
een badkuip. Het leven van een 
visser, wat stelt die nu nog voor 
vergeleken met de tijd waarin 
Oscar Wilde leefde? Alles is zo 
klein geworden. Er is steeds min-
der ruimte. Ook in ons hoofd. 
We denken dat we via internet 
contact hebben met de hele 
wereld, maar onze eigen wereld 
wordt steeds kleiner. We bouwen 

alles vol. Zeewezens bouwen 
niets. Ze hebben niets nodig. Ze 
hoeven niets. Geen comfort, geen 
elektriciteit, geen gebouwen.’’
Velen hebben geprobeerd het 
proces en het werk van Psilicone 
Theatre te kopiëren, maar tot nu 
toe is dat nog niemand gelukt, 
zeggen Aukse en Darius. ,,Het 
is echt onze uitvinding’’, zegt 
Aukse. Zij vond jaren geleden bij 
toeval het werken met $guurtjes 
van siliconen uit. ,,Ik wilde met 
rubberen, siliconen stempels 
prints maken. Stencils, $guurtjes 
van konijnen. De prints wer-
den niet interessant, maar de 
stempels zelf waren dat wel! Ik 
ging spelen en bewegen met die 
siliconen stempels: ze waren heel 
!exibel. Silicone beweegt heel 
natuurlijk. Die stempels werden 
poppetjes en met een simpele 
projector bleek je die poppetjes 
enorm te kunnen uitvergroten op 
een scherm. Dat was een mooie 
uitvinding en zo is het begon-
nen.’’
Aukse en Darius creëerden in 
eerste instantie vooral perfor-
mances over sociale thema’s, 
verhalen aan de hand van stukjes 
in de kranten, verdraaid naar iets 
mythologisch. Met Reject Your 
Soul zijn Aukse en Darius een 
nieuwe weg ingeslagen en in feite 
weer terug bij de essentie van 
Psilicone Theatre: de combinatie 
van psyche (=ziel) en silicone.

Valkhof
vrijdag 24 en zaterdag 25 augustus 22.00 uur
Toegang: € 10,00 (via www.spoffin.nl)

PSILICONE THEATRE [LT] & JAZZATOR (RU) | Reject Your Soul

©Psilicone Theatre

(HQ�KDOOXFLQHUHQG�PRRLH�
ZHUHOG�RQGHU�ZDWHU
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3VLOLFRQH�7KHDWUH�XLW�/LWRXZHQ�]HW�PHW�5HMHFW�<RXU�

6RXO�LQ�HHQ�H[SHULPHQWHOH�OLYH�YLGHRSHUIRUPDQFH�

HHQ�XLWHUVW�HLJHQWLMGVH�YHUVLH�QHHU�YDQ�KHW�YHUKDDO�

7KH�)LVKHUPDQ�DQG�KLV�6RXO�YDQ�2VFDU�:LOGH��KHW�

YHUKDDO�RYHU�HHQ�YLVVHU�GLH�]LMQ�]LHO�PRHW�RSJHYHQ�

RP�ELM�]LMQ�JHOLHIGH�]HHPHHUPLQ�RQGHU�ZDWHU�WH�

NXQQHQ�]LMQ��

5HMHFW�<RXU�6RXO�7R�'LYH�,Q�/RYH�LV�GH�RQGHUWLWHO�

YDQ�GH�SHUIRUPDQFH�YDQ�3VLOLFRQH�7KHDWUH�PHW�OLYH�

PX]LHN�YDQ�-D]]DWRU�XLW�0RVNRX��
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&KLOHHQVH�FORZQV�GLH��
LQ�MH�KHUVHQHQ�ERUHQ
��(U�LV�ppQ�GLQJ�GDW�RQV�ELQGW��

+\VWHULH¶¶��]HJW�-XDQ�3DXOR�$U�

JDQGRxD�LQ�HHQ�YDQ�GH�¿OPSMHV�

YDQ�0XUPX\R�\�0HWUD\HWD�GLH�

RS�LQWHUQHW�]LMQ�WH�]LHQ����'ULYHU�

K\VWHULD��'DW�KHE�MH�]RZHO�KLHU�

LQ�(XURSD��DOV�LQ�=XLG�$PHULND�¶¶�

-H�NXQW�YHHO�PHW�PHQVHQ�XLW�

KDOHQ��PDDU�NRP�QLHW�DDQ�KXQ�

KHLOLJH�NRH��7RFK�LV�GDW�SUHFLHV�

ZDW�$UJDQGRxD�HQ�&DVDQRYD�YRO�

RYHUJDYH�MXLVW�ZHO�GRHQ�LQ�6X�

6HVR�7DODGUR��%UXWDDO�HQ�SURYR�

FHUHQG��KLODULVFK�HQ�VSHHOV��PHW�

HHQ�YHWWH�NQLSRRJ�RI�HHQ�GDQVMH��

RQYHUVFKURNNHQ�HQ�]HNHU�RRN�

PHW�HHQ�PLVVLH�HQ�HHQ�YLVLH��

��:H�YXOOHQ�HONDDU�GRHOWUHIIHQG�

DDQ��6DPHQ�KHEEHQ�ZH�DOOHV�LQ�

KXLV�RP�PHW�HONH�VLWXDWLH�RP�WH�

JDDQ¶¶��]HJJHQ�&DVDQRYD�HQ�$U�

JDQGRxD����:H�]LMQ�GH�ERRU�HQ�GH�

ELMEHKRUHQGH�ELW�HQ�NXQQHQ�DOOHV�

DDQ��KRXW��VWHHQ��PHWDDO��KRRI�

GHQ��DOOHV�ZDW�PDDU�GRRUERRUG�

RI�JHSHUIRUHHUG�NDQ�ZRUGHQ�¶¶�

0XUPX\R�\�0HWUD\HWD�]LHQ�]LFK�

]HOI�DOV�µKHUVHQERRU¶��RP�PHQVHQ�

HHQ�RSHQ�PLQG�WH�EH]RUJHQ��+HW�

WDDOJUDSMH�NRPW�WHUXJ�LQ�GH�QDDP�

YDQ�GH�VKRZ��7DODGUR�EHWHNHQW�

ERRU��6X�6HVR�NOLQNW�DOV�VXFHVR��

ZDW�µHYHQHPHQW¶�EHWHNHQW�HQ�

VX�VHVR�OHWWHUOLMN�YHUWDDOG�LV�µXZ�

KHUVHQHQ¶�

+HLOLJH�NRH
6X�6HVR�7DODGUR�QHHPW�DXWRPR�

ELOLVWHQ�HQ�KXQ�JHGUDJ�RS�GH�KDN��

&DVDQRYD�HQ�$UJDQGRxD�JDDQ�]R�

RQJHYHHU�WRW�KHW�XLWHUVWH�RP�KHQ�

HQ�RRN�DQGHUH�JHPRWRULVHHUGH�

YHUNHHUVGHHOQHPHUV�PHW�KXQ�

JUDSSHQ�HQ�JUROOHQ�WH�WHUJHQ��WRW�

JURRW�YHUPDDN�YDQ�YRHWJDQJHUV�

HQ�DQGHUH�WRHVFKRXZHUV��$XWR¶V�

]LMQ�YRRU�0XUPX\R�\�0HWUD\HWD�

DOOHV�EHKDOYH�KHLOLJ��DXWRPRELOLV�

WHQ�]LMQ�KRH�GDQ�RRN�GH�SLQHXW��

.ULMJW�HU�HHQWMH�HHQ�ZDUPH�NQXI�

IHO�YDQ�0XUPX\R��JDDW�0HWUD\HWD�

HU�YDQGRRU�PHW�]LMQ�DXWR���SDVVD�

JLHUV�RS�GH�DFKWHUEDQN�RI�QLHW��

��'H�UHDFWLHV�YDQ�GH�EHVWXXUGHUV�

]LMQ�ZLVVHOHQG¶¶��]HJW�&DVDQRYD��

��6RPPLJHQ�ZRUGHQ�UD]HQG��

DQGHUHQ�VODDQ�RS�GH�YOXFKW�RI�

JDDQ�MXLVW�PHW�RQV�VSHO�PHH�¶¶�

+LODULWHLW�HQ�RSVFKXGGLQJ�LV�

LQ�HON�JHYDO�JHJDUDQGHHUG�HQ�

RQSUHWWLJ�ZRUGW�GH�VLWXDWLH�QRRLW��

0XUPX\R�\�0HWUD\HWD�JHEUXL�

NHQ�GH�UHDFWLHV�YDQ�YHUVWRRUGH�

DXWRPRELOLVWHQ�DOV�YRRUEHHOG��DOV�

PHWDIRRU�HQ�VSLHJHO�YDQ�HOHPHQ�

WDLU�PHQVHOLMN�JHGUDJ��YDQ�PHQ�

VHOLMNH�WHNRUWNRPLQJHQ�HQ�YDQ�

NDULNDWXUDDO�JHGUDJ�YDQ�VWHGHOLQ�

JHQ��JHKHFKW�DOV�]H�]LMQ�DDQ�KXQ�

EH]LWWLQJHQ��'H�HQLJH�NHHU�GDW�

GH�WZHH�FORZQV�LQ�(XURSD�HFKW�

LQ�GH�SUREOHPHQ�NZDPHQ�GRRU�

KXQ�GZD]H�DFWLHV��ZDV�WLMGHQV�HHQ�

IHVWLYDO�LQ�6SDQMH��(HQ�SROLWLH�

DJHQW�UDDNWH�]R�LQ�GH�ZDU�YDQ�GH�

VLWXDWLH�GLH�0XUPX\R�\�0HWUD\�

HWD�FUHsHUGHQ��GDW�KLM�KHQ�WLMGHQV�

GH�VKRZ�SUREHHUGH�WH�DUUHVWHUHQ��

0DDU�&DVDQRYD�HQ�$UJDQGRxD�

]LMQ�ZHO�ZDW�JHZHQG��%HLGHQ�

KHEEHQ�HUYDUHQ�KRH�KHW�LV�RP�WH�

OHYHQ�LQ�HHQ�ODQG�DOV�&KLOL��ZDDU�

RQGHUGUXNNLQJ�HQ�SROLWLHJHZHOG�

RS�VWUDDW�DDQ�GH�RUGH�YDQ�GH�GDJ�

ZDV���&DVDQRYD����(U�ZDV�]RYHHO�

JHZHOG�RS�VWUDDW��,N�ZHUG�LQ�HU�

HONDDU�JHVODJHQ�LQ�GH�%HOODYLVWD�

EXXUW�LQ�6DQWLDJR��=H�VORHJHQ��

VORHJHQ��VORHJHQ��'DDUQD�ZHUG�LN�

LQ�HHQ�SROLWLHEXVMH�JHVPHWHQ�HQ�

KHE�LN�GULH�GDJHQ�ODQJ�YDVWJH]H�

WHQ�¶¶

&DVDQRYD�HQ�$UJDQGRxD�µYRFK�

WHQ¶�WHJHQ�GH]H�RQGHUGUXNNLQJ�

PHW�KXQ�NXQVWHQ�RS�VWUDDW��=H�

ZHUGHQ�HU�ZHO�YDNHU�JHDUUHVWHHUG�

WHUZLMO�]H�KXQ�PDNH�XS�HQ�NRV�

WXXPV�GURHJHQ�HQ�RRN�PHHU�GDQ�

HHQV�YDVWJH]HW��+HW�ZHHUKLHOG�

]H�HU�QLHW�YDQ�RP�GLUHFW�QD�KXQ�

YULMODWLQJ�VWHHGV�ZHHU�RSQLHXZ�GH�

VWUDDW�RS�WH�JDDQ�PHW�KXQ�SHUIRU�

PDQFHV��RP�DQGHUHQ�WH�YHUED]HQ��

WZHH�FORZQV�GLH�SOH]LHU�PDNHQ�LQ�

HHQ�UHSUHVVLHYH�PDDWVFKDSSLM"

=RZHO�&DVDQRYD�DOV�$UJDQGRxD�

KHEEHQ�&KLOL�HQNHOH�MDUHQ�JHOH�

GHQ�YHUODWHQ�HQ�]LMQ�QDDU�6SDQMH�

JHJDDQ����*HOXNNLJ�KRUHQ�ZLM�

ELM�GHJHQHQ�GLH�KHEEHQ�NXQQHQ�

RQWVQDSSHQ�HQ�GLH�H[SORVLH�YDQ�

UHSUHVVLH¶¶��]HJW�&DVDQRYD��+LM�LV�

LQ�6SDQMH�JHEOHYHQ��$UJDQGRxD�

LV�ODWHU�ZHHU�WHUXJJHJDDQ�QDDU�

]LMQ�IDPLOLH�LQ�&KLOL�HQ�NRPW�]HV�

PDDQGHQ�SHU�MDDU�QDDU�(XURSD�

YRRU�KHW�IHVWLYDOVHL]RHQ��PHW�

6SDQMH�DOV�XLWYDOVEDVLV�

7RWDOH�FKDRV
%HLGHQ�VWXGHHUGHQ�LQ�(XURSD�

PLPH��HQ�FORZQWHFKQLHNHQ�HQ�

I\VLHN��HQ�EHZHJLQJVWKHDWHU�LQ�

GH�WUDGLWLH�YDQ�-DFTXHV�/HFRFT��

0DUFHO�0DUFHDX�HQ�(WLHQH�

'HFURXL[��+XQ�OLFKDPHQ�]LHQ�]LM�

DOV�PLGGHOHQ�RP�HPRWLHV�PHH�WH�

FRPPXQLFHUHQ�HQ�RP�EHHOGHQ��

NDUDNWHUV�HQ�LOOXVLHV�WH�FUHsUHQ��

$OV�0XUPX\R�\�0HWUD\HWD�PHQ�

JHQ�]LM�GH]H�(XURSHVH�WHFKQLHNHQ�

PHW�VZLQJHQGH�=XLG�$PHULNDDQ�

VH�YDDUW��$UDQGRxD¶V�LQVSLUDWLH�

EURQQHQ�]LMQ�GH�)UDQVH�NRPLHN�

-DFTXHV�7DWL��&KDUOLH�&KDSOLQ�HQ�

YRRUDO�RRN�%XVWHU�.HDWRQ��=LMQ�

YRRUOLHIGH�YRRU�.HDWRQ�GHHOW�$U�

JDQGRxD�PHW�&DVDQRYD��'H�WZHH�

YRHOHQ�HONDDU�KDDU¿MQ�DDQ�HQ�KXQ�

DFWV�]LMQ�JURWHQGHHOV�JHERXZG�RS�

LPSURYLVDWLHV����7DODGUR�LV�HHQ�

XOWUDVQHOOH�DFWLH�HQ�UHDFWLHDFW¶¶��

]HJW�&DVDQRYD����:H�KHEEHQ�JHHQ�

ZRRUGHQ�QRGLJ��KRHYHQ�QLHW�WH�

RYHUOHJJHQ�ZDQQHHU�ZH�GRRUJDDQ�

RI�VWRSSHQ�HQ�KRHYHQ�HONDDU�QLHWV�

XLW�WH�OHJJHQ��:H�JDDQ�JHZRRQ�

QDDU�EXLWHQ�HQ�KHW�LV�JRHG�¶¶�,Q�

HHQ�PXP�YDQ�WLMG�KHEEHQ�GH�

WZHH�PRGHUQH�QDUUHQ�WRWDOH�FKD�

RV�YHURRU]DDNW��YRRU�MH�KHW�ZHHW�

]LMQ�]H�ZHHU�ZHJ�HQ�RRN�PDDN�MH�

HU�DO�JDXZ�]HOI�GHHO�YDQ�XLW��

9ULHQGHOLMN�IHHVWMH
0XUPX\R�\�0HWUD\HWD�ODWHQ�

PHW�6X�6HVR�7DODGUR�]LHQ�GDW�]H�

PHHVWHUV�]LMQ�LQ�KHW�FUHsUHQ�YDQ�

FKDRV�HQ�KHW�YHUVWRUHQ�YDQ�GH�

RSHQEDUH�RUGH��=H�KHEEHQ�HFKWHU�

RRN�HHQ�DQGHUH�NDQW�RQWZLNNHOG�

HQ�RRN�GLH�NRPW�WLMGHQV�6SRI¿Q�

DDQ�ERG��1DDVW�6X�6HVR�7DODGUR�

EUHQJHQ�GH�&KLOHQHQ�RRN�KXQ�

QLHXZVWH�YRRUVWHOOLQJ�¢4XLHUHV�

6HU�0L�$PLJR"��GLH�LQ�$PHUV�

IRRUW�]LMQ�1HGHUODQGVH�SUHPLqUH�

EHOHHIW��

7LMGHQV�¢4XLHUHV�6HU�0L�$PLJR"�

]RHNW�KHW�VSHHOVH�GXR�PHQVHOLMN�

FRQWDFW�PHW�KHW�SXEOLHN�HQ�GUDDLW�

KHW�QLHW�RP�KHW�RSHQHQ�YDQ�GH�

KHUVHQHQ�PHW�YHUELMVWHUHQGH�

DFWV��PDDU�RP�KHW�RSHQHQ�YDQ�

MH�KDUW��YULHQGHQ�PDNHQ��VDPHQ�

SOH]LHU�KHEEHQ�HQ�HU�HHQ�IHHVWMH�

YDQ�PDNHQ�

Su-seso Taladro: Molenstraat
za 25 augustus 16.00 uur 
¿Quieres ser mi amigo?: Langestraat
zo 26 augustus 16.00 uur
Toegang vrij: beslis na afloop wat je betaalt

0XUPX\R�\�0HWUD\HWD�>&/@�_�6X�6HVR�7DODGUR�	�¢4XLHUHV�6HU�0L�$PLJR"
© Juan Olave
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6RPPLJH�DXWRPRELOLVWHQ�JDDQ�HU�]R�VQHO�

PRJHOLMN�YDQGRRU��DQGHUH�ZHWHQ�QLHW�ZDW�]H�

HUPHH�DDQ�PRHWHQ�HQ�RRN�]LMQ�HU�GLH�PHHVSHOHQ�

HQ�JHHQ�JHQRHJ�NXQQHQ�NULMJHQ�YDQ�GH�ZHUHOG�

YDQ�0XUPX\R�\�0HWUD\HWD��-XDQ�3DXOR�

$UJDQGRxD�HQ�&KULVWLDQ�&DVDQRYD�XLW�&KLOL��

VDPHQ�EHWHU�EHNHQG�DOV�0XUPX\R�\�0HWUD\HWD��

KHEEHQ�JHHQ�PHGHGRJHQ�PHW�PHQVHQ�LQ�DXWR¶V��

2RN�QLHW�PHW�EXVFKDXIIHXUV��EURPPHUULMGHUV�

RI�SROLWLHDJHQWHQ�WURXZHQV��'H�DXWR�HHQ�KHLOLJH�

NRH"�1LHW�YRRU�GH]H�WZHH�PHHVWHUOLMNH�FORZQV�
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Simon, Ben, Loïc en Andy nemen 
na hun voorstelling ruim de tijd 
voor alle fans die met hen op de 
foto willen. ,,Straatshows tijdens 
festivals vinden we het leukste 
om te doen’’, zegt Simon Mahy. 
,,Je zit dicht op het publiek, kunt 
goed contact met hen maken. Die 
sfeer, daar houden we van.’’
Theatershows zijn natuurlijk ook 
leuk, geeft Mahy toe. ,,Dan kun 
je veel doen met de belichting: 
de muziek en vloer zijn perfect, 
dan brengen we de beste shows. 
Totaal anders dan als je op 
straat speelt, maar grote shows 
en televisieoptredens brengen 
veel wachten met zich mee, veel 
repetities en dat zijn we wel een 
beetje moe geworden. Hier kom 
je aan, je doet je ding en klaar. 
We vinden de interactie met het 
publiek ook erg leuk. Dat zit hem 
in kleine dingen, bijvoorbeeld 
dat je iemand in de ogen kijkt 
terwijl je je MRNH uitvoert.’’ Ook 
nodigt DDF crew altijd een paar 
toeschouwers uit om mee te doen 
en te laten ervaren hoe dat sprin-
gen nu gaat.
Simon Mahy vormt samen met 
zijn broers Ben en Loïc en met 
Andy Van Beneden DDF Crew, 
het professionele URSH�VNLSSLQJ 
team van 3ODQHW�-XPS�5RSH. 
Het team van DDF Crew stond 
aan de basis van de oprichting 
van Planet Jump Rope, een 
jonge organisatie die rope skip-
ping op een zo aantrekkelijk 
mogelijke manier aan het grote 
publiek presenteert door mid-
del van shows, demonstraties, 
workshops, verkoop van rope 
skipping materiaal, wedstrijden 
enzovoorts.

+ROODQG¶V�*RW�7DOHQW
Simon Mahy was dertien toen hij 
voor het eerst kennismaakte met 
rope skipping, de sportvorm van 
touwtjespringen. ,,Ik zat eigen-
lijk op voetballen, toen op onze 
school de Belgische Kampioen-
schappen rope skipping werden 
georganiseerd. Het stond toen 
nog in de kinderschoenen, er 
kwamen Amerikanen om work-
shops te geven.’’

Mahy hing zijn voetbalschoenen 
aan de wilgen en werd lid van 
een rope skipping club, onder-
deel van een turnvereniging. ,,In 
België is rope skipping echt een 
serieuze sport. We doen mee aan 
wedstrijden over de hele wereld. 
In Nederland kennen jullie dat 
niet zo, terwijl onze shows in 
jullie land dan wel weer veel 
populairder zijn dan bij ons.’’
Ben en Simon ontdekten op 
vakantie in Japan in 2003 de 
spectaculaire IXVLRQ�VW\OH in 
Double Dutch waarmee DDF 
Crew tijdens het tv-programma 
Holland’s Got Talent furore 
maakte. Simon Mahy: ,,'RXEOH�
'XWFK is de naam van de sport, 
waarbij er twee draaiers zijn 
die twee touwen tegen elkaar 
in ronddraaien. De IXVLRQ�VW\OH 
combineert die sport met dans 
als hiphop en breakdance. Dat 
gebeurt heel veel in landen in het 
oosten, zoals Japan en Korea. Ze 
zijn er razend snel, het zijn echt 
trainingsbeesten. Soms gaan ze 
zo snel dat je niet eens meer ziet 
wat er gebeurt. Wij hebben er 
onze eigen draai aan gegeven.’’
Wat zijn Simon, Ben, Loïc en 
Andy nu eigenlijk? Sporters, 
dansers, acrobaten of van al-
les wat? ,,We zien onszelf als 
entertainers’’, zegt Simon Mahy. 
,,We hebben alle vier onze spe-
cialiteiten: Andy is de acrobaat, 
Loïc de danser, Ben is van de 
rope skipping tricks en ik van 
de snelle steps en het draaien. 
Veel mensen focussen op het 
springen, maar het draaien is het 
belangrijkste. Zonder de draai-
ers kun je niets doen. Als er iets 
niet helemaal goed gaat, kan een 
goede draaier dat opvangen. Het 
gaat om de interactie tussen ons 
vieren, we zijn enorm goed op 
elkaar ingespeeld.’’

0DGRQQD
De grote doorbraak van DDF 
Crew kwam met hun optreden 
in de videoclip Rise Up van Yves 
Larock, nu vijf jaar geleden. ,,We 
hebben een kleine tournee met 
de groep gedaan, dat was echt 
super’’, vertelt Simon Mahy. 

,,Dat zouden we echt tof vinden 
om nog eens te doen. We hebben 
daarna nog eens een aanvraag 
gehad om aan een videoclip 
mee te werken. We zaten toen 
in Japan, de opnames zouden in 
Londen zijn en we hebben toen 
laten weten dat we niet konden 
komen. Achteraf bleek dat het 
voor een clip van Madonna zou 
zijn. Als we dát hadden gewe-
ten… Dan waren we meteen 
vertrokken, ja!’’
De muziek die DDF Crew tijdens 
hun shows gebruikt, is heel 
gevarieerd. ,,Voor de straatshows 
gebruiken we herkenbare, leuke 
muziek die een zo’n breed moge-
lijk publiek aanspreekt. Tijdens 
wedstrijden doen we meer met 
hiphop en breakdance. We heb-
ben veel verschillende choreo-
gra!eën en gevarieerde shows. 
We bedenken alles zelf. In het 
begin hebben we veel inspiratie 
opgedaan door naar YouTube te 
kijken, naar Japanse shows en 
andere teams. Zo kwamen we 
ook op het idee er wat humor 
in te brengen, dat werkt goed. 
Maar het is geen theater met een 
verhaallijn. De nadruk ligt op de 
touwen en de show.’’
DDF Crew zegt  ‘anders dan an-
ders’ te willen zijn. Simon Mahy: 
,,Vergeleken met andere rope 
skipping teams zijn we anders 
door onze dans en we onder-
scheiden ons van dansgroepen 
door de touwen. In Europa zijn 
we de enige die touwspringen 
met dans combineren.’’ DDF 
Crew draait en springt zo al jaren 
op de gekste plekken. ,,We heb-
ben een show gegeven tijdens 
de Formule 1 Grand Prix in Abu 

Dhabi en stonden laatst ook op 
een braderie ergens in WKH�PLGGOH�
RI�QRZKHUH in Frankrijk waar 
bijna niemand kwam kijken, op 
een grasveld waar je eigenlijk 
helemaal niet kunt springen’’, 
vertelt Simon Mahy. 

7RHNRPVW
,,Onze toekomst? Dat is een 
vraag die we heel vaak krijgen en 
waar we echt geen antwoord op 
hebben. We vragen het onszelf 
ook af. Rope skipping is een 
zware sport, technisch en fysiek. 
Ik ben 33 en kan dit echt geen 
20 jaar meer blijven doen. We 
hebben er nu veel plezier in, we 
doen wat we graag doen en het 
is beter dan een kantoorbaan, 
dus we blijven zo lang mogelijk 
doorgaan en daarna zien we wel. 
Op Andy na hebben we alle drie 
een opleiding lichamelijke op-
voeding waar we wat mee zouden 
kunnen.’’
Voor het zover is dat we de 
jongens van DDF Crew als 
gymleraar te zien krijgen, valt er 
nog heel wat te beleven.  Simon 
Mahy: ,,We treden heel veel 
op, inmiddels zo’n vier keer 
per week. Eén optreden bestaat 
meestal uit drie korte shows: in 
totaal springen we dus wel zo’n 
600 keer per jaar. We treden 
op in Nederland, Frankrijk en 
Engeland en ook in Azië en het 
Midden-Oosten. In de Ver-
enigde Staten zijn we alleen nog 
voor rope skipping wedstrijden 
geweest. Als we straks in oktober 
naar Las Vegas gaan, de hoofd-
prijs van Holland’s Got Talent, 
is het voor het eerst dat we daar 
een show doen.’’

Ondertussen is DDF Crew in 
België bezig een eigen club op 
te richten. ,,We zijn bezig een 
fusionclub op te zetten om onze 
stijl te promoten, met workshops 
voor jongeren en studenten, ook 
om het traditionele rope skip-
ping te vernieuwen’’, zegt Simon 
Mahy. 
DDF Crew heeft shows met 
verschillende stijlen en muziek. 
,,De straatversie, die we ook wel 
de boogieversie noemen, is de 
meest universele’’, zegt Simon 
Mahy. ,,We hebben ook shows 
met meer hiphop en met Elvis-
muziek. Kijk, als je naar een be-
jaardentehuis gaat, moet je niet 
met heavy metal aankomen. Ja, 
een bejaardentehuis, daar zijn we 
ook al geweest.’’

Lieve Vrouwekerkhof
vr 24 augustus 18.00 uur
Hof
vr 24 augustus 20.30 uur
Langestraat
za 25 augustus 15.30 uur
Hof
za 25 augustus 16.30 en 21.00 uur
Toegang vrij: beslis na afloop wat je betaalt

De shows van DDF Crew 
zijn mede mogelijk gemaakt 
door Beweging 3.0.
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7RXZWMHVSULQJHQ�DOV�GDQVNXQVW
��2��KHE�MH�KHW�JHPLVW"�+HW�LV�WRXZWMHVSULQJHQ��PDDU�GDQ�

KHHO�PRHLOLMN�HQ�PHW�VWUHHWGDQFH�¶¶�(HQ�YDQ�GH�PRHGHUV�YDQ�

GH�YHOH�IDQV�GLH�RS�KHW�RSWUHGHQ�YDQ�'')�&UHZ�XLW�%HOJLs�

DINRPHQ��VSUHHNW�HHQ�DQGHUH�YURXZ�DDQ��+HW�SXEOLHN�

YDQ�GH�YLHU�URSH�VNLSSLQJ�MRQJHQV�WLMGHQV�HHQ�YDQ�GH�

VWUDDWYRRUVWHOOLQJHQ�GLH�'')�&UHZ�GH]H�]RPHU�JHHIW��NDQ�

KDDVW�QLHW�JHYDULHHUGHU�]LMQ��9DQ�KLSSH�MRQJHUHQ�WRW�YDGHUV�

HQ�PRHGHUV�PHW�NLQGHUHQ��LHGHUHHQ�ZLO�'')�&UHZ�]LHQ�
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��:H�NLMNHQ�HU�HFKW�QDDU�XLW�LHWV�

VSDQQHQGV�HQ�XLWGDJHQGV�WH�

SURGXFHUHQ�LQ�$PHUVIRRUW��'H�

NDQV�GLH�6SRI¿Q�RQV�ELHGW�PHW�

GH]H�UHVLGHQWLH�LQ�$PHUVIRRUW�LV�

JHZHOGLJ��3UHFLHV�ZDW�ZH�QRGLJ�

KHEEHQ�¶¶�'H�(QJHOVH�OLFKWRQW�

ZHUSHU�HQ�WKHDWHUWHFKQLFXV�7RP�

5LFKPRQG�]HW�NRI¿H�HQ�WKHH�

WHUZLMO�/LQQ�%URGpQ�HQ�.DMVD�

%RKOLQ��WZHH�SHUIRUPHUV�XLW�=ZH�

GHQ��GH�OXQFK�NODDU�]HWWHQ�

%URGpQ�HQ�%RKOLQ�VWXGHHUGHQ�

EHLGHQ�DDQ�GH�'DQFH�DQG�&LUFXV�

8QLYHUVLW\�LQ�6WRFNKROP�HQ�

ZHUNHQ�VLQGV�YLMI�MDDU�VDPHQ�

DDQ�VWUDDWVKRZV��JHEDVHHUG�RS�

FLUFXV��VODSSH�NRRUG�HQ�FORZ�

QHULH��%URGpQ�PDDNWH�YRULJ�

MDDU�HHQ�XLWVWDSMH�QDDU�,WDOLs��

ZDDU�]LM�5LFKPRQG�RQWPRHWWH��

5LFKPRQG����:H�ZHUNWHQ�VDPHQ�

ELM�7KH�&DUDYDQ�6WDJH�&RPSDQ\��

'DW�PRHW�MH�PDDU�HHQV�JRRJOHQ��

(FKW�JHZHOGLJ�¶¶�%URGpQ�YXOW�DDQ��

��:H�GHGHQ�HHQ�YRRUVWHOOLQJ�RS�

HHQ�JURRW�VFKLS��ZDDUPHH�ZH�

ODQJV�GH�NXVW�YDQ�GH�$GULDWLVFKH��

GH�,RQLVFKH��7\UUHHQVH�HQ�]XLGH�

OLMNH�0LGGHOODQGVH�=HH�KHEEHQ�

JHYDUHQ��(FKW�JHZHOGLJ�¶¶

7XVVHQ�GH�RSWUHGHQV�LQ�YHUVFKLO�

OHQGH�NXVWSODDWVHQ�GRRU��VSUDNHQ�

%URGpQ�HQ�5LFKPRQG�YHHO�RYHU�

LGHHsQ�YRRU�YRRUVWHOOLQJHQ�GLH�

]LM�]HOI�KDGGHQ��5LFKPRQG����:H�

ZHUNWHQ�DOWLMG�PDDU�DDQ�HQ�YRRU�

YRRUVWHOOLQJHQ�YDQ�DQGHUHQ��/LQQ�

DOV�SHUIRUPHU�HQ�LN�DOV�WHFKQLFXV��

8LW�RQ]H�GLDORJHQ�RQWVWRQG�KHW�

LGHH�YRRU�GH]H�SHUIRUPDQFH�¶¶

%RKOLQ�NXFKW����/LQQ�HQ�LN�GHGHQ�

DOWLMG�YHHO�VDPHQ�YDQXLW�=ZHGHQ��

0DDU�]H�ZHUG�YHUOLHIG�HQ�LV�QRRLW�

PHHU�WHUXJJHNRPHQ��'DW�LV�KHW�

HFKWH�YHUKDDO�¶¶

%RKOLQ�HQ�%URGpQ�VSHOHQ�QLHW�

VDPHQ�LQ�GH�YRRUVWHOOLQJ�3XVK�

0H��3XOO�<RX��%RKOLQ�KHHIW�QX�

GH�URO�YDQ�UHJLVVHXU�YDQ�KHW�VWXN�

RS�]LFK�JHQRPHQ����9RRUGHHO�

GDDUYDQ�LV��GDW�LN�SUHFLHV�ZHHW�

ZDW�/LQQ�DOOHPDDO�NDQ��+HW�LV�

JRHG�YRRU�KHW�RQWZLNNHOHQ�YDQ�

GH�SHUIRUPDQFH�RP�HHQ�RXWVLGH�

H\H�WH�KHEEHQ�¶¶

5HODWLH�DUWLHVW�HQ�
WHFKQLFXV
,Q�3XVK�0H��3XOO�<RX�QHPHQ�

5LFKPRQG��%URGpQ�HQ�%RKOLQ�

GH�UHODWLH�WXVVHQ�HHQ�XLWYRHUHQG�

DUWLHVW�HQ�HHQ�WHFKQLFXV�RQGHU�

GH�ORHS��'H�WLWHO�YHUZLMVW�QDDU�

DDQWUHNNHQ�HQ�DIVWRWHQ��HHQ�NODV�

VLHN�WKHPD�LQ�GDQVYRRUVWHOOLQ�

JHQ��%URGpQ�HQ�%RKOLQ�PDDNWHQ�

HHUGHU�PHW�+RZ�&ORVH�&DQ�<RX�

*HW�HHQ�RULJLQHOH�HQ�VSDQQHQGH�

YDULDWLH�RS�GLW�WKHPD�

��3XVK�0H��3XOO�<RX�LV�HHQ�

ORJLVFKH�YROJHQGH�VWDS¶¶��]HJW�

5LFKPRQG����ZDDULQ�KHW�YRRUDO�

GUDDLW�RP�ZDW�MH�DOV�WRHVFKRXZHU�

QRUPDDO�JHVSURNHQ�MXLVW�QLpW�]LHW�

WLMGHQV�HHQ�WKHDWHUYRRUVWHOOLQJ��

:H�GRRUEUHNHQ�GH�JUHQ]HQ�WXV�

VHQ�EDFNVWDJH�HQ�SRGLXP�¶¶

+HW�LV�QLHW�JHEUXLNHOLMN�GDW�KHW�

SXEOLHN�WLMGHQV�HHQ�YRRUVWHOOLQJ�

HHQ�WHFKQLFXV�DDQ�KHW�ZHUN�]LHW��

%URGpQ����/LFKW��JHOXLG��GHFRU�HQ�

WHFKQLVFKH�HOHPHQWHQ�DOV�ULJJLQJ�

��KLMVWHFKQLHNHQ���GDW�DOOHV�LV�

]LMQ�WHUUHLQ��PDDU�MH�YHUZDFKW�GH�

WHFKQLFXV�QLHW�WH�]LHQ�WLMGHQV�GH�

YRRUVWHOOLQJ��7HFKQLFL�GUDJHQ�RRN�

DOWLMG�]ZDUWH�NOHGLQJ��=H�RQGHU�

VWHXQHQ�GH�SHUIRUPHUV�RS�KHW�

SRGLXP��DOV�MH�MH�ZHUN�JRHG�GRHW��

KRRU�MH�HU�QLHPDQG�RYHU�¶¶

5LFKPRQG����0HW�3XVK�0H��3XOO�

<RX�ZLOOHQ�ZH�GDDUPHH�H[SH�

ULPHQWHUHQ�HQ�KHW�RPGUDDLHQ��

GH�SHUIRUPHU�UHDJHHUW�RS�OLFKW��

JHOXLG�HQ�DQGHUH�WHFKQLVFKH�HOH�

PHQWHQ�ZDDUYDQ�]LM�]LFK�QRUPDDO�

JHVSURNHQ�QLHW�EHZXVW�]RX�]LMQ��

,N]HOI�VWDS�LQ�GH�URO�YDQ�RSWUH�

GHQG�WHFKQLFXV�HQ�/LQQ�RS�KHW�

VODSSH�NRRUG�LQ�FRPELQDWLH�HQ�

PHW�GDQVDFUREDWLHN��+HW�ZRUGW�

HFKW�ZDDQ]LQQLJ�¶¶

0DJLVFKH�VIHHU
%URGpQ��5LFKPRQG�HQ�%RKOLQ�

KHEEHQ�UXLP�GULH�ZHNHQ�GH�WLMG�

RP�3XVK�0H��3XOO�<RX�LQ�GH�

/DVZHUNSODDWV�DI�WH�PDNHQ����'DW�

LV�HHQ�UHODWLHI�NRUWH�SHULRGH��

PDDU�ZH�KHEEHQ�KHW�ZHO�YDNHU�

JHGDDQ¶¶��]HJW�%RKOLQ��5LFKPRQG��

��,N�EHQ�JHHQ�SHUIRUPHU�GXV�PRHW�

QRJ�JRHG�RQGHU]RHNHQ�KRH�LN�DO�

OHV�JD�GRHQ�¶¶�,GHHsQ�HQ�LQVSLUDWLH�

KRH�]H�KHW�NODVVLHNH�UROSDWURRQ�

WXVVHQ�WHFKQLFXV�HQ�DUWLHVW�NXQ�

QHQ�GRRUEUHNHQ��KHEEHQ�GH�GULH�

JHQRHJ�

��:H�YLQGHQ�KHW�LQWHUHVVDQW�RP�

HHQ�PDJLVFKH�VIHHU�WH�FUHsUHQ�HQ�

GLH�WH�PHQJHQ�PHW�GH�SUDNWLVFKH�

NDQWHQ�YDQ�HHQ�YRRUVWHOOLQJ¶¶��

]HJW�%URGHQ����'LH�WZHH�ZHUHO�

GHQ�VDPHQ��GDW�LV�KHHO�ERHLHQG�¶¶�

1DDVW�%URGpQ�DOV�SHUIRUPHU�

VSHOHQ�LQ�3XVK�0H��3XOO�<RX�

]RZHO�GH�WHFKQLFXV�DOV�RRN�]LMQ�

SURSV�HHQ�URO��=RDOV�KHW�WXLJDJH��

GH�WRXZHQ�HQ�RRN�JURWH�PHWDOHQ�

DWWULEXWHQ�ZDDUPHH�KHW�VODSSH�

NRRUG�ZDDURS�/LQQ�VSHHOW�DDQ�KHW�

SODIRQG�YDVW�]LW�

3XVK�0H��3XOO�<RX�]DO�KHW�SXEOLHN�

RS�RQJHEUXLNHOLMNH�PDQLHU�ODWHQ�

EHOHYHQ�ZDW�HU�DFKWHU�GH�VFKHU�

PHQ�DOOHPDDO�JHEHXUW��%RKOLQ��

��/LQQ�EHJLQW�ELMYRRUEHHOG�WHUZLMO�

]H�RS�GH�JURQG�RS�KHW�NRRUG�

VWDDW��7RP�WUHNW�GDW�GDQ�RPKRRJ��

1RUPDDO�ZHHW�MH�QLHW�KRH�GDW�JH�

EHXUW��]LH�MH�KHP�QLHW�]ZHWHQG�HQ�

VWHXQHQG�DDQ�GH�WRXZHQ�WUHNNHQ��

1X�NDQ�GDW�RQGHUGHHO�YDQ�GH�

VKRZ�]LMQ��:H�GDJHQ�KHW�SXEOLHN�

XLW�PHW�KHHO�DQGHUH�RJHQ�QDDU�

HHQ�YRRUVWHOOLQJ�WH�NLMNHQ�HQ�]LMQ�

RRN�DDQ�KHW�EHGHQNHQ�KRH�ZH�

KHQ�ELM�GH�YRRUVWHOOLQJ�NXQQHQ�

EHWUHNNHQ��,HGHUHHQ�YLQGW�KHW�

OHXN�RP�WH�]LHQ�ZDW�HU�QX�HLJHQ�

OLMN�DOOHPDDO�DFKWHU�GH�VFKHUPHQ�

JHEHXUW�¶¶

'H�(QJHOVH�FRPSRQLVW�$OH[�6WRO�

ORI�NRPW�RRN�WZHH�ZHNHQ�QDDU�

$PHUVIRRUW�RP�VDPHQ�PHW�GH�

GULH�LQ�GH�/DVZHUNSODDWV�DDQ�GH�

PX]LHN�YRRU�GH�YRRUVWHOOLQJ�WH�

ZHUNHQ��5LFKPRQG����+LM�GRHW�

YHHO�YRRU�¿OP�HQ�WHOHYLVLH��PDDNW�

ELMYRRUEHHOG�VSDQQHQGH�WXQHV�

GLH�MH�KRRUW�LQ�QDWXXU¿OPV�DOV�MH�

HHQ�OHHXZ�LQ�GH�DDQYDO�]LHW�¶¶

5HVLGHQWLH
6SRI¿Q�ELHGW�VLQGV������MDDUOLMNV�

LQ�GH�DDQORRS�YDQ�KHW�IHVWLYDO�ppQ�

JURHS�XLW�ELQQHQ��RI�EXLWHQODQG�

HHQ�UHVLGHQWLH�LQ�$PHUVIRRUW�

DDQ��'H�JHVHOHFWHHUGH�JURHS�NDQ�

JHGXUHQGH�GH�PDDQG�DXJXVWXV�LQ�

GH�/DVZHUNSODDWV�JHFRQFHQWUHHUG�

ZHUNHQ�DDQ�HHQ�QLHXZH�YRRUVWHO�

OLQJ��GLH�YHUYROJHQV�WLMGHQV�KHW�

IHVWLYDO�LQ�SUHPLqUH�JDDW��=R�NDQ�

6SRI¿Q�MRQJH�WKHDWHUPDNHUV�HHQ�

SOHN�ELHGHQ�YRRU�FUHDWLH��YHUEOLMI�

pQ�SUHVHQWDWLH�LQ�$PHUVIRRUW��

PRJHOLMN�JHPDDNW�GRRU�HHQ�VD�

PHQZHUNLQJ�PHW�]RZHO�6WLFKWLQJ�

.XQVW�LQ�$PHUVIRRUW�DOV�6WLFKWLQJ�

/DVZHUN��

%URGpQ��5LFKPRQG�HQ�%RKOLQ�

SUHVHQWHUHQ�3XVK�0H��3XOO�<RX�

WLMGHQV�6SRI¿Q�RS�ORFDWLH�LQ�GH�

/DVZHUNSODDWV��%URGpQ����'DW�LV�

KHHO�SUHWWLJ��GDQ�NXQQHQ�ZH�DOOHV�

KLHU�FRQVWUXHUHQ�HQ�KRHYHQ�ZH�

QLHWV�PHHU�WH�YHUSODDWVHQ�YRRU�GH�

SUHPLqUH�¶¶�'H�¿HWV��HQ�ZDQGHO�

URXWH�QDDU�GH�/DVZHUNSODDWV��KHW�

ZLWWH�YLHUNDQWH�JHERXZ�RS�KHW�

WHUUHLQ�YDQ�GH�:DJHQZHUNSODDWV�

DFKWHU�VWDWLRQ�$PHUVIRRUW�&6��]DO�

PHW�URGH�OLQWHQ�ZRUGHQ�JHPDU�

NHHUG�

Laswerkplaats, Soesterweg 334
vri 24 aug 20:30-21:30 uur; zat 25 aug  
16:00-17:00 en 20:30-21:30 uur; zon 26 aug 
16:00-17:00 uur
Toegang vrij: beslis na afloop wat je betaalt

Deze productie is mede mogelijk gemaakt door 
Stichting Laswerk, Stichting Kunst in Amers-
foort en Arts Council England.

/,11�%52'e1�	�720�5,&+021'��
>6(�*%@�_�3XVK�0H��3XOO�<RX

Joris Hol

:DW�MH�DOV�SXEOLHN�
QRUPDDO�QLpW�]LHW
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��+HW�LV�HHQ�OHXN�NOHLQ�KXLVMH�PHW�HHQ�PRRLH�MXQJOH�HUDFKWHU��

'H�EXUHQ�]LMQ�HUJ�YULHQGHOLMN�HQ�GH�/DVZHUNSODDWV�LV�

YODNELM�¶¶�/LQQ�%URGpQ��.DMVD�%RKOLQ�HQ�7RP�5LFKPRQG�

KHEEHQ�WLMGHOLMN�KXQ�LQWUHN�JHQRPHQ�LQ�GH�$PHUVIRRUWVH�

ZLMN�6RHVWHUNZDUWLHU��LQ�ppQ�YDQ�GH�NXQVWHQDDUVZRQLQJHQ�

YDQ�6WLFKWLQJ�.XQVW�LQ�$PHUVIRRUW��=H�EOLMYHQ�GDDU�QRJ�

GH�UHVW�YDQ�GH�PDDQG�DXJXVWXV�RP�LQ�GH�/DVZHUNSODDWV�WH�

ZHUNHQ�DDQ�GH�YRRUVWHOOLQJ�3XVK�0H��3XOO�<RX��GLH�WLMGHQV�

6SRI¿Q�LQ�SUHPLqUH�JDDW�

��



(LQGHOLMN��FLUFXVWKHDWHU�
YDQ�HLJHQ�ERGHP

��6WHUN�]LMQ�]H��Kq�¶¶���-D��

MRQJHQ��]HNHU�]LMQ�]H�VWHUN��

2QJHNHQG�OHQLJ�HQ�VRHSHO�

RRN�¶¶�=LQ]L��0LQND��&DKLW��

-RULV��(YHUWMDQ�HQ�-RUJD�

EXLJHQ�]LFK�LQ�RQJHORRÀLMNH�

ERFKWHQ��VWDDQ�RS�KXQ�

KDQGHQ�HQ�RS�HONDDU�DOVRI�

KHW�QLHWV�LV��'H�MRQJHQV�

ZHUSHQ�]LFK�LQ�GH�DUPHQ�

YDQ�GH�PHLVMHV��GUDDLHQ�KHQ�

GDDUQD�DOV�YHHUWMHV�URQG�LQ�

GH�OXFKW��GXV�MD��]H�]LMQ�VWHUN�

HQ�NHQQHQ�NXQVWMHV�DOV�JHHQ�

DQGHU�

Toch is dat niet waar het uitein-
delijk om draait in de voorstel-
ling /223 van TENT circusthe-
ater producties uit Amsterdam. 
/223 is een verhaal vol emoties. 
TENT brengt met /223 acroba-
tiek die ontroert, jongleerwerk 
dat je aan het lachen maakt, dans 
en mime die je raakt.
,,De performers laten je echt hun 
ziel zien,’’ zegt een toeschou-
wer na a!oop van het optreden 
van TENT bij een festival naast 
de nieuwe locatie van Circus 
Elleboog in Amsterdam. Pre-
cies dáárin zit hem het verschil 
tussen traditioneel circus en 
circustheater zoals TENT dat met 
/223 laat zien. ,,TENT blaast 
het zaagsel uit het circus. Bij cir-
cus denk je aan paarden, clowns 
en af en toe een acrobaat’’, zegt 
Cahit Metin. ,,Dit is nieuw circus, 
circustheater. We vertellen een 
verhaal, het heeft een emotionele 
gelaagdheid. De trucs zetten we 
in om iets duidelijk te maken, om 
iets te vertellen.’’

3HUVRRQOLMN�YHUKDDO
De spelers vertellen in /223�
allemaal een heel persoonlijk 
verhaal. Ze laten hun ziel zien 
en door de openheid van het 
podium geeft TENT het publiek 
tijdens de voorstelling ook letter-
lijk een kijkje achter de schermen 
en in de artiestenwereld. Zinzi, 
Minka, Cahit, Joris, Evertjan en 
Jorga komen bij scènewisselin-
gen niet vanuit de coulissen de 
vloer op, maar zitten zichtbaar 
voor de toeschouwers aan de 
rand van het podium te wachten 
op wisselmomenten. ,,Zo kijken 
we tijdens de voorstelling ook 
naar elkaar’’, zegt Metin. ,,En het 

publiek kijkt zo naar de groep 
als geheel, ook naar degenen die 
op dat moment aan de zijkant 
hun beurt afwachten.’’ Je ziet 
de spelers water drinken als het 
warm is, een deken om elkaar 
heen slaan als het koud is, je ziet 
het moment van uiterste concen-
tratie van een speler vlak voordat 
hij of zij op moet en soms ook 
een licht vertrokken gezicht of 
een knipoog als er iets even net 
wat anders ging dan gepland.

7DOHQW�
,,We gaan met TENT mee in de 
ontwikkeling van modern circus, 
FLUTXH�QRXYHDX zoals ze het in 
Frankrijk noemen’’, zegt Metin. 
,,Vooral in Frankrijk en Canada 
is moderne circus niet meer weg 
te denken, Nederland loopt nogal 
achter op dat gebied. Er zijn in 
ons land nu twee kunstvakoplei-
dingen die zijn gespecialiseerd 
in circustheater, maar voor de 
eerste lichtingen net afgestu-
deerde artiesten zijn er in eigen 
land nauwelijks mogelijkheden 
om aan de slag te gaan. Met de 
oprichting van TENT hopen we 
te voorkomen dat dit talent naar 
het buitenland verdwijnt, omdat 
daar wel volop werk voor hen is. 
Het circustheater dat in Neder-
land steeds meer is te zien, komt 
vaak uit België of Frankrijk. Daar 
willen we met TENT op inspe-

len, zo is het idee van de groep 
ontstaan.’’
Metin is al vanaf zijn zevende 
met circus bezig. Hij begon bij 
het Amsterdamse Circus El-
leboog, waar hij spelenderwijs 
kennis maakte met het circus en 
ook met een aantal spelers met 
wie hij nu TENT vormt. Metin 
speelde er tot zijn zestiende in 
diverse jeugdvoorstellingen, 
ontwikkelde er zijn artistieke 
kwaliteiten als regisseur en werkt 
er nu als docent. 
Twee jaar geleden richtte Metin 
TENT op met Rosa Boon en Min-
ka Parkkinnen. Ze staken de kop-
pen bij elkaar met het plan eigen 
circusproducties te gaan maken. 
Metin en Boon kennen elkaar al 
vanaf kinds af aan van Elleboog 
en werkten regelmatig samen 
aan voorstellingen, seminars en 
festivals. Minka Parkkinen komt 
oorspronkelijk uit Finland. Ze 
vertrok op haar zesde met haar 
moeder naar Zweden, waar zij 
voor het eerst in aanraking kwam 
met circus. Minka trad op bij 
onder meer het Staatscircus in 
Moskou, het Festival Internatio-
nal du Cirque de Monte-Carlo, in 
China en op verschillende andere 
Europese circusfestivals. Vijf jaar 
geleden kwam zij naar Amster-
dam en specialiseerde zich hier 
in circustheater, vormde samen 
met Metin een acrobatiekduo en 

speelde in de voorstelling ,QQHQ�
VFKDX van Jakop Ahlbom, een 
theater-dans-mimevoorstelling 
waarmee zij onder meer op Low-
lands was te zien.

6QHONRRNSDQ
,,Na de oprichting van TENT 
kregen we heel snel de vraag 
of we iets konden maken, voor 
een klein festival van Corrosia 
in Almere. We hadden nog niets 
concreets en hebben in vier we-
ken tijd in een snelkookpan onze 
eerste voorstelling gemaakt’’, 
vertelt Metin. 
,,Het basisidee ontstond uit de 
vraag: wat bindt ons? Iedereen 
komt ooit op het punt dat je 
keuzes moet maken, keuzes die 
een grote invloed hebben op de 
verdere loop van je leven. En wij 
stonden op dat moment allemaal 
op dat punt. Rosa, Minka en ik 
omdat we net met TENT waren 
begonnen en Zinzi Oegema, 
Joris de Jong, Evertjan Mercier 
en Jorga Lok omdat ze net klaar 
waren met hun opleiding, dus 
zijn we daar de voorstelling over 
gaan maken.’’
/223�laat zien hoe zes circusar-
tiesten worstelen bij het nemen 
van ingrijpende beslissingen in 
hun leven. Ze willen alles uitpro-
beren, met iedereen. Ze willen 
alle mogelijkheden aftasten. Kies 
je voor de bekende weg of kom je 

van je veilige eilandje af en trek 
je de wereld in? Hoe kies je je 
eigen pad binnen een groep die 
je kan tegenhouden of juist kan 
dragen? Wie kiest voor wie en 
wat doe je als je in de steek wordt 
gelaten? Ga je dan alleen verder 
of zoek je toch een veilige haven?
,,We hebben allemaal een per-
soonlijk verhaal. Dat hebben we 
zo vertaald dat we er iets mee 
kunnen op het podium’’, zegt 
Metin. ,,Met minimale middelen: 
we hebben alleen ons lijf om een 
schouwspel neer te zetten. We 
proberen het klein en menselijk 
te houden. Alle scènes komen uit 
ons eigen leven. Het is geen rou-
tine die we afwerken. We hebben 
werkelijk contact met elkaar.’’
Dat de klassieke man- en vrouw-
rollen soms zijn omgedraaid, 
leidt tot hilariteit bij een oudere 
vrouw in het publiek. Ze vindt 
het prachtig om te zien hoe de 
meisjes soms met de jongens 
sjouwen. Metin: ,,Er zit ook wel 
een man-vrouwding in, waarbij 
het letterlijk en "guurlijk draait 
om evenwicht vinden. We zijn 
gestart op het moment dat we 
nog drie koppels waren, Minka 
en ik, Zinzi en Joris, Evertjan en 
Jorga.’’

'URRP
Met de oprichting van TENT 
heeft Metin zijn droom verwe-
zenlijkt. ,,Ik ben na het vwo de 
opleiding technische bedrijfs-
kunde gaan doen, daar zou ik 
volgens de beroepskeuze test 
geschikt voor zijn. Ik was toen 
nog niet van plan van circus mijn 
werk van te maken, ik deed het 
ernaast, voor mijn plezier.’’ Maar 
Metin bleef zich ontwikkelen als 
zelfstandig circusartiest en het 
bedrijfsleven trok uiteindelijk 
aan het kortste eind.
,,Toen ik de"nitief voor het cir-
cus koos, streefde ik ook naar het 
starten van een eigen, professio-
nele circusgroep. We willen met 
TENT op eigen benen te staan. 
De theaters, de festivals en ook 
het publiek begint het nieuwe, 
moderne circustheater echt te 
ontdekken. Ik denk dat de tijd er 
wel rijp voor is: circustheater van 
Nederlandse bodem.’’

Hof
vr 24 en za 25 augustus 19.00 uur
Langestraat
za 25 augustus 15.15 uur
Toegang vrij: beslis na afloop wat je betaalt

TENT [NL] | LOOP

©Hannekekijkt.nl
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Adrian Schvarzstein (CAT/ES) 
| The Green Man
[IN] Ongekend grappig en 
provocerend; schokkend en 
onweerstaanbaar: een volledig groene 
man doet op een groene step de 
binnenstad van Amersfoort aan. De 
kleine man heeft een anarchistische 
inslag, een onbegrensde fantasie, 
zoekt grenzen op en gaat die ook 
moeiteloos over, tot grote vreugde van 
het publiek. Verboden terrein bestaat 
niet. Opschudding is gegarandeerd, 
al begrijpt de groene vreemdeling 
zelf niet waar al die commotie voor 
nodig is. Hij bemoeit zich met alles 
en iedereen, fl irt ook met bijna 
iedereen, zonder op geslacht te letten. 
Adrian Schvarzstein brengt met The 
Green Man straattheater op zijn best. 
Een overvloed aan improvisatie en 
interactie met het publiek, slapstick en 
clownerie van de bovenste plank. The 
Green Man is één van de soloshows 
van Schvarzstein, clown, acteur, circus- 
en theaterregisseur en uitzonderlijk 
energieke entertainer. Schvarzstein 
studeerde Commedia dell’Arte in Italië 
en werkt samen met verschillende 
Europese groepen aan straattheater, 
zoals Kamchàtka, circus, opera, 
tv-programma’s, enzovoorts. Niet te 
missen!

Langestraat (mobiel)
zat 25 aug 14.00-15.00 uur
Hof
zat 25 aug 18.00-19.00 uur
Lieve Vrouwekerkhof
zon 26 aug 14.00-15.00 uur
Groenmarkt
zon 26 aug 16.30-17.30 uur
Toegang vrij: beslis na afl oop wat je betaalt

Animal Religion (SE) | Sounds 
& Knots

[OFF] Quim en Niki van Animal 
Religion proberen allerlei ideeën 
uit, van acrobatiek en clownerie tot 
muziek en dans. Je kunt tijdens een 
voorstelling dan ook van alles van ze 
verwachten: van origamichoreografi eën 
tot theepotdrummen. Sounds & Knots 
kan gaan over de spanning van het 
langzaam loslaten van een gebreid 
kostuum van touw, gedragen door 
een naakte man op een podium dat 
verandert in een stiltecoupé, gevoelig 
voor geluiden. Metalen afvalobjecten 
vallen op de vloer, zonder controle. 
Lichamen in ongebruikelijke en 
extreme knopen. Dansen met losse 
veters. Intelligente voorwerpen. Een 
menselijke lamp, hoog opgehangen. 
Een broek met 29 zakken vol munten. 
Een airconditioner als instrument. 
Onlogisch. Asymmetrisch. Komisch. 
Absurd. Handstanden, aerial 
rope, acrobatische dans, tapdans, 
splits en de fl ikfl ak. Elektronische 
muziekcomposities, intense klassieke 
pianoklanken, krankzinnige percussie 
en theepotdrummen. Benen achter het 
hoofd. Origami. Breien. Lepels in de 
neus.

Groenmarkt
zat 25 aug 14.00-14.30 uur
Lieve Vrouwekerkhof
zat 25 aug 17.30-18.00 uur
Langestraat thv Zevenhuizen
zon 26 aug 14.00-14.30 uur en 16.30-17.00 uur
Toegang vrij: beslis na afl oop wat je betaalt

Negritos (ES) | Concert
[IN] Negrito is een band gevormd 
door de twee Argentijnse broers 
Pablo en Diego Arias, die 10 jaar 
geleden besloten als duo hun geluk te 
beproeven in Spanje. Inmiddels is de 
groep uitgegroeid tot een vijfkoppige 
band. De mix van de Argentijnse 
wortels met de Spaanse invloeden is 
duidelijk aanwezig in hun live-show. 
De passie zit in hun bloed en eenmaal 
op het podium is de energie niet te 
stoppen. Swingend, opzwepend en 
passioneel. Dansen!

Groenmarkt
zat 25 aug 21.00-0.30 uur
Toegang vrij

Sofi e Letitre & Band (NL) | 
Concert
[IN] Na een jaar in de studio te hebben 
gezeten is de alom geprezen zangeres/
songwriter Sofi e Letitre er klaar voor 

om met haar band weer de bühne 
op te gaan, maar deze keer met een 
offi ciële debuutplaat op zak. Hoewel 
de manier waarop Letitre het achterste 
van haar ziel arrangeert en uitvoert 
doet denken aan artiesten als Fiona 
Apple, Radiohead en Sia, is de eerste 
single van het album een cover van 
Deadmau5’ hit I Remember. De DJ zelf 
heeft zijn oordeel over de bewerking 
al publiekelijk gemaakt: ‘bloody 
amazing!’.

Groenmarkt
vri 24 aug 21.00-0.00 uur
Toegang vrij

Cia. Trifaldó (CAT/ES) | eS3

[OFF] Drie leidinggevenden verbreken 
de ketenen die hen binden aan hun 
zittende levensstijl en kantoorroutine. 
Het lichaam is verstandig en wijs, 
zeggen ze en als gevolg van alle 
ongemakken begint dat lucht en 
ruimte op te eisen. Spelenderwijs 
ontdekken de drie dat hun lichamen 
zijn geconditioneerd en vervormd door 
het leven dat ze hebben geleid. Maar 
wie zegt dat daar geen verandering in 
kan komen? De drie performers van 
het Spaanse Cia. Trifaldó combineren 
in hun voorstelling circustheater, 
clownerie en acrobatische dans. Binnen 
is er het kantoor, met de dagelijkse 
stropdas; buiten wolkenkrabbers, 
toeters, speelse pret en risico. Wat 
gebeurt er als de wolven naar buiten 
komen?

Lieve Vrouwekerkhof
vri 24 aug 20.15-21.15 uur; zat 25 aug 14.00-15.00 
uur en 20.00-21.00 uur
Hof
zon 26 aug 16.00-17.00 uur
Toegang vrij: beslis na afl oop wat je betaalt

Cia. Nadine Gerspacher (CAT/
ES) | Elegantly Wasted

[OFF] Elegantly Wasted is pittig 
modern danstheater over het 
dagelijkse leven van een hopeloos 
verloren diva. Een tragikomische 
voorstelling die je meezuigt in de 
diepgewortelde wereld van verborgen 
emoties. De diva toont vol verve 
haar grandeur en de grootsheid 
van haar ego, maar haar emoties, 
die zij lange tijd heeft verborgen, 
beginnen hun verloren ruimte op te 
eisen. Gepassioneerd, hongerig naar 
het leven, gedesillusioneerd en in 
de greep van een existentiële crisis, 
is de diva niet meer in staat haar 
emoties te beheersen. Drie vrouwen 
vertolken in Elegantly Wasted één 
hoofdpersoon. Eén is de diva zelf, 
die verfi jnd, elegant en glamoureus 
wil zijn achter haar mooie masker, 
haar grote crèmekleurige rok. Twee 
anderen vertolken haar emoties die 
ontwaken en van onder haar rok tot 
leven komen. Elegantly Wasted is een 
ode aan een narcistische samenleving 
die is gebaseerd op valse identiteiten, 
gebouwd op niets. Een reis door 
het hoofd van een vrouw die haar 
lotsbestemming heroverweegt. Dit 
schepsel, een ornament van zichzelf, 
is beperkt door de structuur van een 
banale samenleving, waar de waarde 
en de prijs van wat we bezitten bepaalt 
wat we zijn. Een emotionele reis over 
een onderwerp waarmee iedereen heeft 
te maken: het verschil tussen wie je wilt 
zijn en wie je werkelijk bent.

Lieve Vrouwekerkhof
vri 24 aug 19.30-20.15 uur; zat 25 aug 16.30-17.30 
uur en 21.00-21.45 uur
Toegang vrij: beslis na afl oop wat je betaalt

Colectivo Oximoron (CAT/ES) 
| La Chaise d’Animation

[OFF] La Chaise d’Animation is 
een audiovisuele installatie waar 
één toeschouwer tegelijkertijd in 
kan plaatsnemen. Maak een rondrit 
door een bewegende microkosmos, 
live gespeeld, speciaal voor elke 
bezoeker opnieuw. Neem plaats op 
de animatiestoel en zet deze zelf in 
beweging. Draai, pauzeer, stop. Duik 
onder in een bovennatuurlijke wereld, 
op de klanken van betoverende muziek 
en geniet van een merkwaardige 
wereld, waar Jules Verne niet ver weg 
is en ook Duchamp met zijn ready-
mades, zijn tijdverstorende machines 
en experimentele cinema dichtbij is.

Plantsoen West
vri 24 aug 21.00-23.30 uur; zat 25 aug 21.00-23.30 
uur
Toegang vrij: beslis na afl oop wat je betaalt

Compagnie Mobil (NL) | Sulky 
M1
[IN] Onverwacht duikt een 
eigenzinnige man met een Sulky op in 
het straatbeeld. Hij is alleen en hij is 
overduidelijk op zoek naar gezelschap. 
Waar komt hij vandaan? Waar gaat 
hij naar toe? De man en zijn kleine 
autootje trekken veel bekijks. Alles 
lijkt onder controle, maar schijn 
bedriegt. Onophoudelijk probeert hij 
goed voor de dag te komen: een kopje 
koffi e, een diner voor twee, aan alles 
is gedacht, ook al staat zijn autootje 
soms plots vol rook. Daarbij heeft 
een man alleen natuurlijk ook zo zijn 
beperkingen. Telkens lijkt hij zijn 
ondergang tegemoet te gaan, tot groot 
genoegen van het publiek. Aat Dirks 
is de tragische en hilarische man die 
onder de naam Compagnie Mobil met 
zijn Sulky naar Amersfoort komt om 
te laten zien dat hij ondanks alles ook 
over een glimmende, alles verblindende 
en hypnotiserende uitstraling kan 
beschikken. Sulky M1 is een hilarische, 
spectaculaire straattheatervoorstelling 
over eenzaamheid. Hartverwarmend, 
niet alleen omdat hij met vuur 
speelt. Aat Dirks won vorig jaar 
met deze voorstelling zowel 
de aanmoedigingsprijs als de 
eerste prijs op het internationale 
straattheaterfestival Buitenkans in 
Enschede. Sulky M1 is zijn eerste eigen 
straattheatervoorstelling. Dirks speelde 
eerder bij onder meer Tuig, Prins-
te-Paard, The Lunatics en Warner & 
Consorten.

Groenmarkt
zat 25 aug 15.00-15.30 uur
Hof
zat 25 aug 17.30-18.00 uur; zon 26 aug 14.00-
14.15 uur
Langestraat thv Kortegracht
zon 26 aug 16.30-17.00 uur
Toegang vrij: beslis na afl oop wat je betaalt

DaaD (NL) | Le Salon de la 
Mort
[IN] Een zwarte, met de hand 
getrokken wagen knarst en piept 
op houten wielen door de straten. 
DaaD neemt het publiek met Le 
Salon de la Mort opnieuw mee 
naar de lang vervlogen tijden 
van rondreizende marskramers, 
charlatans en kwakzalvers, een tijd 
waarin de kapper ook tandarts, smid 
en begrafenisondernemer is. Een 
minuscuul uithangbordje aan de wagen 
verraadt dat het hier gaat om een 
uitvaartonderneming, gerund door 
een ietwat eigenaardige grafdelver. Hij 
koestert een bijzondere en virtuoze 
liefde voor zijn viool. Eigenlijk 
interesseert hem die meer dan het 
ter aarde leggen van de doden en het 
begeleiden van de nabestaanden. Le 
Salon de la Mort is een absurd en 
beeldend verhaal over de dood die 
lijkt te leven en het leven dat reeds is 
gestorven. DaaD bracht tijdens Spoffi n 
2010 La Cuisine Macabre. Le Salon de 
la Mort is hun nieuwste productie, een 
volgend hoofdstuk in een serie absurde 
afl everingen vol zwarte humor over de 
bezienswaardigheden van het leven. 
Onder leiding van Linda Anneveld en 
Erik Bakker.

Lieve Vrouwekerkhof
zon 26 aug 15.00-15.45 uur

Hof
zon 26 aug 17.15-18.00 uur
Toegang vrij: beslis na afl oop wat je betaalt

Spoffi n Amuses

[IN] Spoffi n Amuses is 
comfortabel voorproeven van 
al het lekkers dat Spoffi n deze 
derde editie heeft te bieden. 
Artiesten geven korte voorproefjes 
van voorstellingen die de drie 
dagen erna tijdens het festival 
zijn te zien. Een greep uit 
het programma van Spoffi n 
Amuses (onder voorbehoud): 
TENT circustheater (NL/BE/
FIN) - acrobatiek die ontroert, 
jongleerwerk dat je laat lachen, 
dans die je raakt; Matthias Romir 
(DE) - innovatief jongleerwerk 
met een stevige dosis rock en 
humor; Psilicone Theatre (LT) 
- hallucinerend objectentheater 
met live videoprojecties en 
muziek van Jazzator (RU); 
Magma Firetheatre (HU) - vuur, 
dans en projecties met een van ’s 
wereld beste vuurdanseressen: 
Linda Farkas; Onderwater 
Producties (NL) - humoristische 
en absurdistische voorstelling 
waarin de slaap je wakker houdt; 
Joachim Ciocca (CH) - fabuleuze 
circusartiest die onvoorstelbare 
dingen doet op zijn eenwieler; 
Lior Shoov (IS) - betoverend 
mooie zang, waarbij ze zichzelf 
begeleidt met instrumenten 
zoals de hang; Straat.nu (NL) 
- urban dans van jongeren 
uit Utrecht en Amersfoort, 
begeleid door professionele 
choreografen; Franktastico 
(CH) - verbazingwekkende 
lassotrucs, virtuoos banjospel 
en humoristische circuskunsten; 
Wietske Vogels (NL) - bijzondere 
en licht absurde act met hoelahoep 
en ringen en niet te vergeten 
Delrevés (CAT/ES) - spectaculaire 
verticale dans tegen de Onze 
Lieve Vrouwetoren, via een live 
videoverbinding met het Lieve 
Vrouwekerkhof tijdens Spoffi n 
Amuses in de zaal van De Flint te 
zien!

Theater De Flint
don 23 aug 20.15-23.00 uur
Toegang: € 12,50 (via www.defl int.nl)

Erewhon (IT) | The Sound of 
Game

[IN] Erewhon brengt pleinen tot leven 
met grappige, originele constructies 
waarmee iedereen kan spelen. Vreemde 
bouwsels en objecten: alles kan 
bewegen en geluid maken. Erewhon 
maakt creaties van alledaagse spullen 
waarmee publiek zelf aan de slag gaat. 
Zo kan spontaan een groots orkest op 
het plein ontstaan. Erewhon neemt 
verschillende objecten mee naar 
Amersfoort, zoals een geluidsdouche: 
hoor en zie speciale waterdruppels 
naar beneden vallen. Een meervoudige 
regenstok: luister naar het klotsen van 
de zee. Draai aan windmolenfi etswielen 
om het geluid van verschillende 
materialen als doppen en bellen te 
horen. Ga aan de slag met een machine 
die, elke keer als het de garage ingaat, 
crashgeluiden maakt. Probeer het 
verwarde doolhof van gemonteerde en 
gedemonteerde buizen uit en creëer 
met je stem verschillende ritmes. Zo 
heeft Erewhon nog veel meer klinkende 
verrassingen!

Appelmarkt
zat 25 aug 14.00-17.30 uur; zon 26 aug 14.00-
17.30 uur
Toegang vrij: beslis na afl oop wat je betaalt

Festival Franje (NL)

Festival FRANJE voegt op eigen 
initiatief een randprogramma toe 
aan festival Spoffi n. FRANJE is 
een fringe festival waar lokaal en 
internationaal elkaar ontmoeten, een 
plek waar kunstdisciplines vermengen, 
kunstenaars elkaar inspireren en 
publiek en programmeurs een kijkje 
kunnen nemen in de kunstkeuken van 
de toekomst. Kom kijken naar theatrale 
experimenten, try-outs, rare cross-
overs, korte voorstellingen, enzovoorts. 
Ontmoet de makers en wees getuige 
van hun creatief proces in volle gang. 
FRANJE ziet kunst als essentieel 
middel om onze cultuur vorm te 
geven, over te dragen en continue 
te vernieuwen en richt zich op prille 
ideeën die nog geen deel uitmaken 
van bestaande structuren, door een 
podium te scheppen voor onderzoek 
en ontwikkeling. Iedereen die iets 
wil laten zien, kan zich aanmelden 
en krijgt, voor zover de beschikbare 
locaties dat toestaan, 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. Kijk voor het 
programma op www.franje.nu.

De Observant, Stadhuisplein 7 
zat 25 aug 12.00-00.00 uur; zon 26 aug 12.00-
18.00 uur
Toegang: zie www.franje.nu

Franktastico (CH) | Banjo 
Circus

[OFF] FrankTastico houdt van 
twee dingen: van banjo en van 
circus. Hij vangt je fantasie met zijn 
verbazingwekkende lassotrucs, laat 
je oren tintelen met zijn virtuoze 
banjospel en maakt indruk met zijn 
circuskunsten. Twintig jaar muziek, 
comedy en circus samengevoegd in 
één solo-comedy-cowboy-lasso-banjo-
circusshow.

Lieve Vrouwekerkhof
vri 24 aug 18.30-19.30 uur
Hof
vri 24 aug 21.00-22.00 uur; zat 25 aug 14.00-
15.00 uur
Groenmarkt
zat 25 aug 16.00-17.00 uur
Toegang vrij: beslis na afl oop wat je betaalt

Het Blauwe Uur (NL) | Het 
Blauwe Uur

[OFF] Het Blauwe Uur is een 
audiovisuele performance die bestaat 
uit geluid en projecties op een 
driedimensionale, zeven meter lange 
drijvende baby, die ontwaakt tijdens 
het blauwe uur. Het blauwe uur is het 
tijdstip tussen dag en nacht, het uur 
net voor zonsopkomst ’s morgens en 
zonsondergang ’s avonds, wanneer de 
lucht een blauwe gloed kan aannemen. 
Langzaam ontwaakt deze baby in het 
blauwe uur, of droomt ze? “Ik opende 
mijn ogen. Ze moesten wennen aan 
het donker. Ze moesten wennen aan 
het licht. De dag probeert de nacht 
te grijpen, maar loopt langzaam leeg, 
een blauw bezinksel achterlatend. De 
nacht probeert de dag te begroeten, 
maar strandt in stilte. Dit is mijn 
uur. Niemand weet dat ik hier 
ben.” Jos Agasi (grafi sch ontwerper 
en videomaker), Jurjen Alkema 
(videomaker en lichtontwerper) en 
Andrea Dröes (theatervormgever) 
vormen samen Het Blauwe Uur en 
maken beeldende performances 
en installaties, wekken ruimtelijke 
objecten tot leven door middel van 
geluid, licht en video.

Museum Flehite 
vri 24 aug 21.00-23.30 uur; zat 25 aug 21.00-23.30 
uur
Toegang vrij: beslis na afl oop wat je betaalt

STREET  ART S FEST IVAL  AMERSFOORT

STREET  ART S FEST IVAL  AMERSFOORT

STREET  ART S FEST IVAL  AMERSFOORT

STREET  ART S FEST IVAL  AMERSFOORT

STREET  ART S FEST IVAL  AMERSFOORT

STREET  ART S FEST IVAL  AMERSFOORT

© Meneillos

12



��9XXU�SDVW�PH��9XXU�LV�

YRRU�PLM�DOV�HHQ�EHZHJHQG�

VFXOSWXXU�ZDDUPHH�LN�

YHUVFKLOOHQGH�EHHOGHQ�NDQ�

XLWGUXNNHQ�¶¶�'H�+RQJDDUVH�

/LQGD�)DUNDV�LV�HHQ�YDQ�µV�

ZHUHOGV�EHVWH�YXXUGDQVHUV��

+HW�YXXU�YRQG�KDDU��

LQPLGGHOV�WLHQ�MDDU�JHOHGHQ��

YLD�KHW�RQGHUJURQGVH�

NXQVWHQDDUVFLUFXLW�LQ�

+RQJDULMH����,Q�HHUVWH�

LQVWDQWLH�ZDV�GDQVHQ�HQ�

MRQJOHUHQ�PHW�YXXU�QLHW�

PHHU�GDQ�HHQ�KREE\��PDDU�

YDQDI�KHW�PRPHQW�GDW�LN�

NHQQLV�PDDNWH�PHW�DOOHUOHL�

QLHXZH�WHFKQLHNHQ��ZDV�LN�

PHWHHQ�YHUVODDIG�¶¶

Werken met vuur vraagt heel 
veel training. Farkas oefent vijf 
dagen per week, twee tot drie uur 
per dag. ,,Het vraagt veel tijd om 
nieuwe trucs te vinden, choreo-
gra!eën te maken en je routine 
te oefenen.’’ Farkas pakte het 
dansen en jongleren met vuur 
vijf jaar geleden steeds serieu-
zer en intensiever aan en werd 
tegelijkertijd artistiek leider van 
Magma Firetheater, waar zij haar 
vuurdans en jongleerwerk laat 
samensmelten met allerlei ande-
re kunstvormen, zoals videopro-
jecties, animaties, kostuum- en 
decorontwerp, UV-lichte"ecten 
en schilderkunst.

Farkas maakt de choreogra!eën, 
selecteert de muziek, ontwerpt 
de kostuums en de decors voor 
Magma Firetheater. De voorstel-
ling 5D\VDLORUV waarmee zij naar 
Festival Spo#n komt, is een 
project dat  zij samen met Psy-
ship - de Hongaarse video jockey 
Andor Merks, beter bekend als 
VJ Yourself - heeft vormgegeven. 
Merks woont tegenwoordig in 
Londen, waar hij in verschillende 
galeries, bars en clubs zijn video 

performances en VJ live-acts 
brengt. Farkas kent hem uit de 
tijd dat hij als video jockey in 
underground clubs in Budapest 
werkte.

0\WKLVFKH�YHUWHOOLQJ
5D\VDLORUV�is een mythische 
vertelling over de oorsprong van 
onze wereld. De performance 
symboliseert het begin van de 
evolutie, de geboorte van het 
heelal, compleet met alle sterren, 
de zon en de planeet Aarde. Een 
magische combinatie van uiterst 
elegante, mysterieuze en fasci-
nerende vuurdans en vuurjong-
leren  tegen een achtergrond van 
intrigerende videoanimaties.
,,We hebben altijd iets te ver-
tellen, alle voorstellingen van 
Magma Firetheater vertellen een 
verhaal. De onderwerpen komen 
vaak uit de klassieke mytholo-
gieën’’, zegt Farkas. ,,Technische 
vaardigheden alleen zijn niet ge-
noeg voor het maken van goede 
performances, zelfs niet als ze 
van het hoogste niveau zijn’’, 
benadrukt zij constant. ,,Presen-
tatie is minstens zo belangrijk 
bij vuurtheater. Het gaat ook om 

het uitdrukken van gevoelens en 
gedachten.’’
Presentatie is helaas nog vaak 
een ondergeschoven kindje bij 
vuurdansers en vuurjongleurs, 
constateert Farkas. ,,Technisch 
is alles al op hoog niveau, maar 
de presentaties nog niet echt. 
Mensen die met vuur jongleren: 
dat zijn hippies, die op trance-
party’s spelen... Het gaat ze om 
de kunstjes; ze concentreren zich 
alleen op de trucs en niet op de 
show.’’
Jongleren met vuur wordt nog 
niet altijd zo gewaardeerd, vindt 
Farkas. ,,Ik denk dat de VFHQH 
pioniers nodig heeft, die op zoek 
gaan naar nieuwe richtingen. 
Vuurjongleren kan echt vernieu-
wend en verrijkend zijn, zowel 
voor theater als circus. Opwin-
dend: er zijn nog zoveel nieuwe 
richtingen te ontdekken. We 
staan nog maar aan het begin 
van de ontwikkeling van vuur-
theater.’’
Farkas en Magma Firetheater 
onderscheiden zichzelf van die 
hippies op tranceparty’s door 
de verhaallijnen, de muziek die 
Farkas nauwkeurig selecteert, 

de videokunst van Psyship en 
zeker ook door de hoeveelheid 
tijd, werk en aandacht die Farkas 
besteedt aan het ontwikkelen 
en ontwerpen van haar vuur-
kostuums. ,,Ze zijn een enorm 
belangrijk onderdeel van mijn 
kunst en zelfexpressie. Het zijn 
voor mij bewegende vuursculp-
turen. Ik kan er verschillende ka-
rakters mee uitbeelden. De eerste 
heb ik zes jaar geleden gemaakt 
en ik vernieuw en ontwikkel ze 
constant.’’

)ULQJH�$ZDUG
5D\VDLORUV is tot nu toe de meest 
succesvolle performance van 
Magma Firetheater. De perfor-
mance kreeg de Fringe Award 
tijdens het Fringe Festival in Bu-
dapest in 2009. ,,Heel speciaal. 
Voor ons en voor de hele vuur-
jongleerscène in Budapest, aan-
gezien deze award eerder alleen 
werd uitgereikt aan muzikanten 
en professionele dansers’’, zegt 
Farkas.
Er is nog veel te ontdekken op 
het gebied van dansen en jongle-
ren met vuur, vindt de Hongaar-
se. ,,Veel gebeurt underground, 
ook het bedreven raken met  
technieken’’, vertelt Farkas. ,,Er 
zijn nog geen scholen waar je het 
kunt leren, dat gebeurt tijdens 
jongleurfestivals, workshops en 
privé. Vuurkunst verspreidt zich 
via underground kanalen: zo 
heeft het vuur mij jaren geleden 
ook gevonden, via-via.’’
Vuurdans is als kunstvorm 
een nog redelijk onontgon-
nen terrein, stelt de Hongaarse 
danseres. ,,Er zijn veel nieuwe 
ontwikkelingen. Nieuwe instru-
menten, technieken... Er wacht 
de vuurdansers en hun publiek 
nog veel interessants. Tijdens 
de Europese Juggling Conven-
tion, met allerlei traditionele en 
niet-traditionele circusacts en 
artiesten, is er steeds meer podi-
umruimte voor vuurdans, er zijn 
steeds meer vuurdansfestivals 
in Europa en zo komen er steeds 
meer mogelijkheden om op te 
treden en te oefenen.’’

Hof
vr 24 aug 22.00 uur
Lieve Vrouwekerkhof
za 25 aug 23.45 uur
Toegang vrij: beslis na afloop wat je betaalt

MAGMA FIRETHEATER [HU] | Raysailors

© Magma Firetheatre
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Joachim Ciocca (CH) | 
Insaisissable

[OFF] Joachim Ciocca (Zwitserland, 
1986) begon zijn carrière als 
circusartiest op zijn achtste bij 
Theâtre-Cirqule, waar hij trainde op de 
eenwieler en het touw en ook in theater, 
dans en acrobatiek. Zijn voorkeur ging 
uit naar optreden met de eenwieler en 
op zijn veertiende sloot hij zich aan 
bij de Casses-Rayons eenwielerclub. 
Ciocca nam namens de club deel 
aan verschillende internationale 
wedstrijden en werd in 2004 beloond 
met een gouden medaille. Drie jaar 
later besloot Ciocca van zijn passie 
zijn beroep te maken en ging hij op 
tournee met Cirque Starlight. Om zijn 
circuskunsten te perfectioneren, volgde 
hij een opleiding aan de National Circus 
School in Montréal. Hij concentreert 
zich nu met succes op acts met de 
eenwieler en met touw.

Lieve Vrouwekerkhof
vri 24 aug 21.15-21.20 uur; zat 25 aug 15.00-15.05 
uur en zat 25 aug 18.30-18.35 uur; zon 26 aug 
15.45-16.00 uur
Hof
zat 25 aug 21.30-21.45 uur; zon 26 aug 14.15-14.30 
uur en 17.00-17.15 uur
Toegang vrij: beslis na afloop wat je betaalt

Kevin Brooking Zirk Theatre 
(BE) | La Vie en Rose

[OFF] Welkom bij Cotton Jacks 
Suikergoed Kraam! Jack is 
suikerarchitect en verkoopt je liefde in 
de vorm van een wolk gekristalliseerd 
geluk, uitgeademd door de goden, 
geweven door engelen en geleverd 
door Cupido. Bij Jack vind je 
avontuur, poëzie en rock ’n’ roll. Jack 
demonstreert je eerst de schoonheid 
van zijn producten voordat hij je zijn 
prachtige spullen aanbiedt. Muziek, 
rap en magische beelden, vervaardigd 
pal voor je ogen. Kevin Brooking 
bracht twee jaar geleden tijdens Spo#n 
samen met Colm O’Grady de hilarische 
voorstelling The Naked Lunch.

Plantsoen West
 vri 24 aug 20.30-21.00 uur en 22.30-23.00 uur
Toegang vrij: beslis na afloop wat je betaalt

Kyoko Scholiers & Ruth 
Becquart (BE) | BRIEF
[OFF] Is er iets prikkelender dan 
briefpapier met daarop in inkt 
geschreven woorden en krabbels? Brief 
is een reizend, auditief brievenarchief. 
Een hoogst persoonlijke en intieme 
ervaring. Zes mensen tegelijkertijd 
kunnen plaatsnemen aan de schrijftafel 
in deze installatie en luisteren naar 
wat anderen hebben geschreven, naar 
$arden uit handgeschreven gesprekken. 
De makers van Brief, Kyoko en Ruth, 
correspondeerden een jaar lang met 
mensen van over de hele wereld. Met 
kunstenaars en psychiaters, politici 
en prostituees. Niet met een snelle 
klik op de knop ‘verzenden’, maar 
met tochtjes door weer en wind naar 
het postkantoor, om de vaak dikke 
enveloppen te laten wegen, te frankeren 
en in een tastbare brievenbus te steken. 
Al deze handgeschreven gedachten, 
!loso!eën en $arden van mensenlevens 
zijn verzameld in een bijzonder 
reizend archief. Luisterend naar de 
audiofragmenten in de installatie 
met een koptelefoon op zie je andere 
festivalbezoekers voorbij komen. Zo 
verandert Brief ook het festival en de 
bezoekers zelf in theater.

Plantsoen West
vri 24 aug 18.00-23.30 uur; zat 25 aug 14.00-
23.30 uur; zon 26 aug 14.00-18.00 uur
Toegang vrij: beslis na afloop wat je betaalt
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Lior Shoov (IS) | Just a 
Moment...
[IN] Lior Shoov is een rondreizende 
muzikant en zangeres, haar hoofd vol 
met melodieën van onderweg. Vier jaar 
geleden vertrok ze vanuit Israel zonder 
precies te weten waarom en waarheen, 
richting Barcelona. Spelen op straat 
werd haar passie. Zingend en spelend 
vanuit haar hart, haar gedachten; 
om te ontmoeten, om te leven. Een 
eenvoudig leven zonder haast, altijd 
improviserend. Wat gaat er gebeuren? 
En met wie? Komt er publiek of speel 
ik met de maan? Eenvoudig en direct, 
open en roerend. Tijdens festivals, in 
woonkamers, toiletten, supermarkten, 
’s avonds op straat, op concerten en 
in kleedkamers over de hele wereld. 
Shoov ontdekt haar eigen taal met een 
rilling, een glimlach en een traan. Ze 
begeleidt zichzelf met verschillende 
kleine muziekinstrumenten, zoals een 
hang, een speciaal bewerkte steeldrum 
die ze bespeelt met vingers en handen. 
Betoverend mooi!

Plantsoen West
vri 24 aug 21.00-21.30 uur en 23.00-23.30 uur; 
zon 26 aug 14.30-15.00 uur
Groenmarkt
zat 25 aug 17.00-17.30 uur
Langestraat thv Kortegracht
zon 26 aug 17.00-17.30 uur
Toegang vrij: beslis na afloop wat je betaalt

Matthias Romir (DE) | Life is... 
(short stories)
[IN] Matthias Romir onderzoekt 
het verdriet, de angsten en de hoop 
van een man die zichzelf probeert te 
bevrijden van zijn beperkingen en 
tegelijkertijd op zoek is naar steun en 
veiligheid. Romir gebruikt een geheel 
eigen, moderne manier van jongleren 
als communicatiemiddel - een stijl die 
in niets meer doet denken aan sto!ge 
circusclichés. Hij vertelt daarmee 
verhalen zonder woorden, ondersteund 
door muziek. Life is ... (short stories) is 
een verzameling visuele anekdotes over 
de normale waanzin van het dagelijks 
leven. Soms uitbundig en luidruchtig, 
soms ingetogen en verstild, grappig 
en ontroerend, soms concreet en soms 
abstract. Romir staat bekend om zijn 
innovatieve jongleerstijl, eigenzinnig 
gevoel voor humor en rake typeringen. 
Zijn shows zijn poëtisch en vertellen 
stille verhalen, waaraan hij met veel 
plezier een stevig dosis rock en humor 
toevoegt. Romir is autodidact en heeft 
ruime podiumervaring. Hij groeide op 
in de wereld van jongleren en festivals 
en stond als kind al op het podium. 
Vier jaar geleden besloot hij zichzelf 
totaal aan zijn jongleerpassie te wijden 
en sindsdien brengt hij zijn soloshows 
op festivals en in theaters, wereldwijd.

Hof
vri 24 aug 20.00-20.30 uur; zat 25 aug 17.00-
17.30 uur
Lieve Vrouwekerkhof
vri 24 aug 22.30-23.00 uur; zat 25 aug 15.30-
16.00 uur

Mila Theatre (BU) | The Ugly 
Duckling

[OFF] Er was eens een 
sprookjesschrijver die een nieuw 
verhaal wilde schrijven, maar hij 
werd er wanhopig van. Hij raakte zijn 
inspiratie kwijt en is niet blij met zijn 
ideeën. Dan vliegt de veer waarmee hij 
schrijft miraculeus uit zijn hand en die 
veer begint een denkbeeldige wereld 
te tekenen. Zijn gedachteballon, die 
eerst nog leeg was, verandert in een ei. 
Een ei waaruit een klein eendje komt, 
vrolijk en vol goede verwachtingen. 
Het eendje gaat op een avontuurlijke 
zoektocht naar een plekje onder de 
zon waar hij welkom, nodig en geliefd 
is. Onderweg moet hij de nodige 
hindernissen nemen en ontmoet hij 
verschillende personages. Iedereen 
wijst hem af omdat hij anders is. 
Gelukkig is er de witte veer, die op 
de moeilijkste momenten naar het 
eendje terug vliegt, hem begeleidt 
op zijn weg en hem inspireert met 
moed en vertrouwen. Mila Theatre 
brengt poppentheater met gebruik 
van ultraviolet licht, waardoor de 
spelers zelf niet zijn te zien. Magisch, 
in een cartoonachtige stijl, brengt Mila 
Theatre de boodschap dat, als je trouw 

blijft aan jezelf, niet wanhoopt, ook niet 
tijdens de moeilijkste momenten en 
altijd vooruit blijft gaan, dat er dan een 
moment komt waarop je je realiseert 
dat je bent uitgegroeid tot iets dat 
je niet had verwacht. Je bent wie je 
droomde te zijn. Je hebt vleugels en je 
kunt vliegen, hoog in de lucht.

Appelmarkt 20
vri 24 aug 19.00-19.30 uur en 21.00-21.30 uur; zat 
25 aug 16.00-16.30 uur en 20.00-20.30 uur; zon 
26 aug 15.00-15.30 uur en 17.00-17.30 uur
Toegang vrij: beslis na afloop wat je betaalt

Museumnacht (NL) | 2012

De Amersfoortse musea Flehite, 
Mondriaanhuis en Kunsthal 
KAdE zijn tijdens de derde 
editie van de Museumnacht 
op 25 augustus geopend van 
19.00 tot 24.00 uur en hebben 
in samenwerking met Festival 
Spo!n een uitgebreid programma 
samengesteld. Zo is er onder meer 
circustheater van het Zweedse 
Animal Religion, een optreden 
van Senza Tempo met drie 
jongens, zes bretels, een gitaar, 
een stem en een cajon: mooie 
popsongs die Senza Tempo zelf 
schrijft en in originele bezetting 
uitvoert en de performance 
Cat & Mouse van Bright Night 
International uit Engeland. 
Scholieren van het Vathorst 
College en jongerenorganisatie 
FutureOfFame hebben voor elk 
museum een activiteit bedacht. 
Het totale programma van de 
Museumnacht is te vinden op 
www.museumnacht033.nl.

Toegang: € 7,50 (via de musea en VVV 
Amersfoort)

Noordergraaf/Detmers (NL) | 
DEZa

[IN] De orde in het Depot voor 
Emotionele Zaken (DEZa) wordt 
ernstig verstoord als een mysterieus 
personage in de nieuwe lichting 
‘deponanten’ een luisterend oor vindt. 
Een con"ict dreigt met de norse 
beheerder van het depot. DEZa is een 
komische en ontroerende, intieme 
voorstelling over praten en zwijgen 
over emoties, van de Amersfoortse 
theatermakers Marleen Noordergraaf 
(Openblik) en Esmeralda Detmers. 
Het stuk is gebaseerd op een reeks 
openhartige gesprekken met kinderen, 
jongeren en ouderen over angst, 
schaamte en spijt. Noordergraaf en 
Detmers maakten hiervan een intieme 
voorstelling met een bijzondere 
inhoud, verpakt in een indrukwekkend 
decor met sprookjesachtige personages 
over de innerlijke strijd in ieder mens 
over het wel of niet uiten van emoties. 
Terwijl je letterlijk van begin tot eind 
door de voorstelling loopt, speel je als 
toeschouwer zelf ook ongemerkt een 
rol. De fragmenten van de gesprekken 
met de kinderen, jongeren en ouderen, 
die als audioinstallaties in het decor 
zijn verwerkt, voeren je ongemerkt 
mee naar je eigen gevoelswereld en 
die van de anderen. De ontwapenende 
openhartigheid waarmee zij over 
hun emoties praten, inspireert je om 
jezelf open te stellen en actief deel 
uit te maken van het verhaal. Een 
voorstelling met een glimlach, die 
verrast en ontroert.

Muurhuizen 102
vri 24 aug 20.00-21.00 uur en 22.00-23.00 uur; 
zat 25 aug 14.00-15.00 uur, 16.00-17.00 uur en 
20.00-21.00 uur; zon 26 aug 14.00-15.00 uur en 
26 aug 16.00-17.00 uur
Toegang: € 10,00 (via www.spoffin.nl)

Onderwater Producties (NL) | 
Insomnia
[IN] Neem plaats in het witte 
kunstobject in de vorm van een 
zeecontainer en maak in een half 
uur tijd een hele nacht mee, een 
nacht waarin twee slapelozen elkaar 
in een vervreemdende zoektocht 
ontmoeten en besluiten samen de 
nacht te trotseren. Ze zijn op zoek 
naar houvast in een stad bij nacht, 
proberen hun dromen te ontvluchten 
Maar weten deze man en vrouw elkaar 

echt te vinden of nemen de dromen 
en waanbeelden in hun hoofd het 
over? Insomnia is een multimediale 
voorstelling waarin de slaap je wakker 
houdt, met humor en absurdisme en 
het beklemmende gevoel van insomnia. 
De verbeelding is aan de macht: 
#lmscènes en live gespeelde scènes 
wisselen elkaar op associatieve wijze 
af. Onderwater Producties is opgericht 
door Jeroen Rienks en Afke Weltevrede. 
Zij maken voorstellingen waarin 
verschillende disciplines samenkomen, 
zoals beeldende kunst, literatuur, #lm, 
theater en beweging. Zij werken hierbij 
samen met toonaangevende jonge 
kunstenaars uit Rotterdam als Thijs 
Mastho$, Isis Hoos en Nanko Goeting. 
Het resultaat is een multidisciplinair 
team dat het heft in eigen handen heeft 
genomen en onafhankelijk ontwerpt, 
ontwikkelt en maakt.

Plantsoen West
vri 24 aug 19.30-20.00 uur, 21.30-22.00 uur en 
23.30-00.00 uur; zat 25 aug 15.00-15.30 uur, 
17.00-17.30 uur, 19.30-20.00 uur, 21.30-22.00 uur 
en 23.30-00.00 uur; zon 26 aug 15.00-15.30 uur 
en 16.30-17.00 uur
Toegang: € 6,00 (via www.spoffin.nl)

Orchestre Infernal (NL) | Let’s 
beat Igor!?
[IN] Acht muzikale duivelskunstenaars 
vormen samen een straatorkest. 
Bereid je voor op een dampende 
mix van Igor Stravinsky en Balkan 
Beat. De duivels kwamen drie jaar 
geleden uit hun doosje en trekken 
sindsdien rond als zigeuners met 
een missie. Waar anderen alleen 
ongebruikte straatstenen ontwaren, 
ziet Orchestre Infernal een podium 
om nietsvermoedende mensen te 
vermaken met hun acts. De op het 
conservatorium geschoolde muzikanten 
beschouwen Igor Stravinsky, 
componist van onder andere le 
Sacre du Printemps, de Vuurvogel, 
en Petroesjka, als een van de beste 
componisten van de twintigste eeuw, 
maar hoe goed hij ook is, Igor heeft 
nooit kunnen kennismaken met DJ 
Shantel en zijn Bucovina Orkestar, de 
man achter de hits Disko Boy, Bucovina 
en Disko Partizani. Orchestre Infernal 
brengt Igor en Shantel wel samen 
en laat hun muziek samenvloeien in 
een theatrale, klassiek swingende act. 
Naast Stravinsky moeten ook andere 
klassieke componisten als Yann Tiersen 
en Nino Rota eraan geloven, met 
respect voor de werken die zij hebben 
gecomponeerd. Als het aan Orchestre 
Infernal ligt, blijven de klanken van 
deze meesters niet opgesloten in 
de akoestiek van concertzalen en 
kathedralen maar swingen ze je ook op 
straat tegemoet. Orchestre Infernal: ze 
noemen zichzelf duivelskunstenaars, de 
Hell’s Angels van de klassieke muziek, 
met de nadruk op Angels. Igor meets 
Shantel, Tiersen versus Rota. Van de 
Sacre tot Disko Partizani en Amélie 
tussen de clowns.

Hof
vri 24 aug 22.30-23.30 uur
Toegang vrij: beslis na afloop wat je betaalt

Orchestre International du 
Vétex (BE) | Total Tajine

[IN] Vijftien muzikanten uit Frankrijk, 
België en de Balkan vormen samen een 
grensoverschrijdend muziekcollectief. 
Ze delen hun voorliefde voor 
excentrieke en feestelijke blaasmuziek. 
Een hoofdrol is weggelegd voor balkan, 
klezmer en ska en ook is er ruimte voor 
tarantella, reggae en cumbia (een mix 
van Spaanse en Afrikaanse muziek) en 
wat melancholie. In oktober vorig jaar 
verscheen een nieuwe dubbel-cd die 
de band opnam in een studio in Novi 
Sad (Servië). Sneeuw, kou en rakia 
bepaalden de sfeer. De eindmontage 
daarentegen gebeurde in een bloedhete 
kelder van een gerestaureerd 
landhuis in België. De nummers zijn 
voornamelijk composities van de 
Frans-Pools-Italiaanse trompettist 
Thomas Morzewski, mixen van 
balkanmuziek, tarantella, reggae, 
afrobeat en Latijns-Amerikaanse 
stijl. Orchestre International du 
Vétex is ooit opgericht als tijdelijke 
marcherende brassband om een oude 
verlaten textielfabriek in het Vlaamse 
Kortrijk te behouden en groeide 
door als akoestische brassband voor 
bruiloften en begrafenissen. Nu zijn ze 

een bekend en gerespecteerd fenomeen 
op festivals als Montreal Jazz, Colour 
Café, Esperanzah en brengen zij hun 
wereldmuziek en acts op plaatsen als 
Sarajevo, Belgrado, Aken, Parijs en 
Amersfoort.

Binnenstad (mobiel)
zat 25 aug 14.00-17.00 uur; zon 26 aug 14.00-
16.00 uur
Museum Flehite:
zat 25 aug 20.00-21.00 uur
Hof
zat 25 aug 23.00-00.30 uur
Lieve Vrouwekerkhof
zon 26 aug 17.00-18.00 uur
Toegang vrij: beslis na afloop wat je betaalt

Originally Fake (BE) | Sou%e 
Moi
[OFF] Sou%e Moi is een voorstelling 
in een boom. Een voorstelling over 
verlangen. Verlangen naar een 
antwoord, naar iets of iemand die je 
zegt wat je moet doen, een uitweg uit 
verstrikte gedachten. Als je het gevoel 
hebt dat je vastzit, waar haal je dan je 
inspiratie en antwoorden vandaan? Ga 
je op zoek of wacht je op een gelukkige 
toevalstre$er? Een opwelling, een 
boek, een gesprek, muziek, een #lm? 
Begin te praten, schrijven, lezen, 
puzzelen, tekenen, schilderen, reizen, 
wandelen, varen of wacht in een 
boom op een muze... Een ingetogen, 
verstilde performance, poëtische 
acrobatiek in een boom van danseres 
en luchtacrobaat Femke Luycks van 
Originally Fake.

Plantsoen West
vri 24 aug 20.00-20.30 uur en 22.00-22.30 uur; 
zat 25 aug 15.30-16.00 uur, 20.00-20.30 uur en 
22.00-22.30 uur; zon 26 aug 15.30-16.00 uur en 
17.00-17.30 uur
Toegang vrij: beslis na afloop wat je betaalt

Roland Zee (FR) | A Visual 
Comedy Act

[OFF] A Visual Comedy Act is de titel 
van een interactieve voorstelling zonder 
woorden, gebaseerd op een sitcom. 
Onderhoudend voor zowel kinderen als 
volwassen. Als jonge bewonderaar van 
magie en comedy theater vond Roland 
Zee dat hijzelf ook wel een paar trucjes 
in petto had. Hij specialiseerde zich 
in de kunst van mime en studeerde 
bij mimeactrice Luiza Monteiro en 
leerling van Marcel Marceau, Luiz de 
Lima in Brazilië. Zee stapte al snel over 
op solosketches. Hij vertrok richting 
Parijs, hoofdstad van de kunst van de 
mime, om zijn vaardigheden verder 
te ontwikkelen bij Steven Wasson, 
Corrine Soum en Daniel Stein bij 
L’École de Mime Corporel Dramatique. 
Daar perfectioneerde hij zijn techniek 
van Étienne Decroux, de meester 
van Marcel Marceau en Jean-Louis 
Barrault. Publiek kon hem in deze 
tijd vaak zien oefenen op straat, in de 
buurt van het Centre Pompidou. Zee is 
regelmatig te zien tijdens straatfestivals 
en in televisieprogramma’s in Europa, 
Rusland, Brazilië, Hong Kong en 
Japan. Hij werkte in pretpark Parc 
Asterix in Frankrijk en trad met zijn 
show A Visual Comedy Act op in Walt 
Disney’s Epcot Center in Orlando, 
Florida. Roland Zee is tijdens de 
Golden Nose Awards in New York 
genomineerd als ‘Audience Choice 
Beste Clown’.

Lieve Vrouwekerkhof
zat 25 aug 19.00-20.00 uur
Hof
zat 25 aug 22.00-22.45 uur; zon 26 aug 15.00-
16.00 uur
Toegang vrij: beslis na afloop wat je betaalt

STRAAT (NL) | STRAAT

[IN] STRAAT toert langs (dans)
scholen, middelbare scholen, podia 
en festivals met workshops en met 
presentaties van eigen choreogra#eën. 
Geïnteresseerd in urban dans? 
Kom dan zeker kijken en vooral ook 
meedoen! STRAAT is een platform 
voor talentontwikkeling, onderzoek en 
presentatie van urban dans, met als 
doel deze dansvorm in de provincie 
Utrecht te professionaliseren en een 
brug te slaan tussen ‘de straat’ en de 
professionele werkpraktijk. STRAAT 
geeft internationale masterclasses, 

workshops en presentaties met 
professionele en amateurdansers. 
Een initiatief van Springdance, 
Theatergroep DOX en Het Lab uit 
Utrecht. STRAAT werkt samen met 
onder meer choreografen uit binnen- 
en buitenland voor de masterclasses en 
diverse dansscholen en -gezelschappen 
op het gebied van urban dans in de 
provincie Utrecht, zoals Touchée, 
ROCMN (MBO dans) en Illusionary 
Rockaz.

Hof
zat 25 aug 16.00-16.30 uur; zon 26 aug 14.30-
15.00 uur
Langestraat thv Kortegracht
zat 25 aug 16.00-16.30 uur
Lieve Vrouwekerkhof
zat 25 aug 18.00-18.30 uur; zon 26 aug 16.00-
16.30 uur
Toegang vrij: beslis na afloop wat je betaalt

Superhallo (NL) | Knol 
d’Amour
[OFF] Superhallo uit Amsterdam is 
terug! Tijdens Spo!ns eerste editie 
kon je genieten in de Eet-O-Theek. Nu 
verlokt Superhallo het publiek met de 
smakelijke en interactieve installatie 
Knol d’Amour, een wonderlijke en 
verleidelijk geurende verschijning die 
met liefde de spotlight op de aardappel 
zet. Voordat je begint aan een 
fantasierijk avontuur in beeld, geluid, 
geur en smaak, selecteer je eerst zelf 
een aardappel en doneer je deze schoon 
geschild aan de Knol. Na a"oop van 
de route langs kijkdozen, interactieve 
machines en een laboratorium waarin 
je kunt zien en horen dat de aardappel 
meer is dan je denkt en misschien 
wel menselijke trekjes heeft, krijg 
je hoogst persoonlijk je aardappel 
weer terug, zij het in een wat andere 
verschijningsvorm... Jong en oud 
verlaat de Knol gegarandeerd met een 
glimlach op het gezicht!

Plantsoen West
vri 24 aug 18.00-23.00 uur; zat 25 aug 14.00-
17.00 uur en 19.00-23.00 uur; zon 26 aug 
14.00-17.00 uur
Toegang: € 3,00 (op locatie)

Toko Borra (NL) | Spo!n 2012

[IN] Toko Borra is een cultureel 
afhaalcentrum, een keur aan 
verschillende acts op afroep voor 
binnen en buiten, voor de grote eter 
en de kleine smulpaap. Van een 
cabaretesk voora&e en een muzikaal 
hoofdgerecht tot een poëtisch dessert. 
Menukaarten van Toko Borra liggen 
tijdens Spo!n bij verschillende 
restaurants en cafés, herkenbaar aan 
de Borra-poster. Maak een keuze, bel 
06-49383985, bestel en u krijgt uw 
act binnen een kwartier geserveerd. 
Alle acts duren 10 à 15 minuten. 
Toko Borra heeft naast de kaart om 
ook een verrassings- en dagmenu in 
de aanbieding. Toko Borra was een 
groot succes tijdens de viering van 
Amersfoort 750 in 2009 en is speciaal 
voor Spo!n 2012 opnieuw in het leven 
geroepen! Binnenkort meer info over 
de deelnemende horecagelegenheden. 
Prijzen, acts en precieze werkwijze 
vindt u tijdens het festival op de Toko 
Borra menukaart.

Binnenstad (mobiel)
vri 24 aug 17.00-21.00 uur; zat 25 aug 17.00-21.00 
uur; zon 26 aug 17.00-21.00 uur
Toegang: zie menukaart

Wietske Vogels (NL) | (W)
hoops!
[OFF] Wie heeft hier de controle: de 
circusartieste of haar hoepels? Wietske 
Vogels brengt een bijzondere en licht 
absurde act met hoelahoep en ringen. 
Vogels voltooide vorig jaar de opleiding 
Circus and Performance Art aan de 
Fontys Hogeschool voor de Kunsten 
in Tilburg. Ze beoefende verschillende 
disciplines. ‘Nu draait alles bij mij om 
cirkels! Ik houd van deze simpele en 
toch ook perfecte vorm, waarmee ik 
visueel beelden kan creëren.’

Lieve Vrouwekerkhof
 vri 24 aug 18.20-18.30 uur en 21.15-21.25 uur
Toegang vrij: beslis na afloop wat je betaalt
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7KLV�$SSHDULQJ�/LIH is een heel 
intieme voorstelling, beeldend 
theater waarin objecten tot leven 
komen. Het publiek zit pal op 
het huisje waarin twee mannen 
en een muzikant spelen. Walter: 
,,Je zit met ons mee in het huis. 
Als getuige van wat er gebeurt, 
op de huid van de spelers. We 
stellen met de voorstelling heel 
veel vragen en geven bewust 
geen antwoorden. We vertellen 
een archetypisch verhaal. Nee, 

archetypisch is het goede woord 
niet. Symbolisch misschien, of 
universeel. We gebruiken alleen 
het hoogst noodzakelijke. Alles is 
suggestief.’’
Hoe vertel je met minimalisti-
sche middelen een verhaal dat 
vijftig minuten lang blijft boeien? 
,,Het huis zit vol kleine dingetjes 
om te ontdekken’’, zegt Walter. 
,,Het is een !lmische vertel-
ling, waarbij de rode draad door 
elkaar is gehusseld. In !lms zie 
je dat vaker, neem bijvoorbeeld 
Memento van Christopher Nolan 
en het werk van David Lynch. 
Theatermakers nemen die vrij-
heid niet zo vaak.’’ 

Walter wil het publiek vooraf 
eigenlijk niet meer over de 
voorstelling laten weten dan dat 
het verhaal een archetype is van 
een relatie. ,,En dat kan ook een 
relatie zijn met jezelf. Het gaat er 
juist om hoe je los komt van het 
verhaal dat wij vertellen, zodat je 
er een eigen, persoonlijk relaas 
van maakt, zonder in vaagheid 
te vervallen. We bewandelen de 
scheidslijn tussen reëel en irreëel 
en werken zo minimalistisch 
mogelijk om de gevoelens, herin-
neringen en verbeeldingskracht 
van het publiek te prikkelen.’’

%XLNJHYRHO
Bart Walter en Filip Vandemeu-
lebroecke, de bedenkers van 7KLV�
$SSHDULQJ�/LIH� willen niet zo 
zeer het intellect aanspreken als 
wel het buikgevoel, de intuïtie. 
,,Door de vervreemding van de 
realiteit in de voorstelling spre-
ken we andere lagen van per-
ceptie aan. Ben ik echt of niet? 
Waar kijk je nu eigenlijk naar? 
Dan duik je als toeschouwer in 
je eigen herinneringen, koppel je 

wat je ziet aan je eigen verhaal en 
daardoor is 7KLV�$SSHDULQJ�/LIH 
echt een persoonlijke beleving’’, 
zegt Walter.
Publiek blijft na a"oop vaak wel 
met vragen zitten. Soms ontstaan 
er discussies. Walter: ,,De een 
denkt dat het gaat over eenzaam-
heid of over omgaan met schi-
zofrenie, de ander dat het draait 
om het opbreken van een relatie 
of de verstandhouding tussen 
twee broers. We geven er geen 
antwoord op, uiteindelijk is het 
hetzelfde verhaal: over verlies 
van een ander én van jezelf, op 
een !loso!sche en surrealistische 
manier.’’

In het atelier aan de Kleine 
Koppel 31 ziet het publiek een 
klein vervallen huis met twee 
mannen, gespeeld door Walter 
en Vandemeulebroecke en in 
een apart huisachtig hokje de 
muzikant Dieter Van Obberg-
hen, die op zijn manier ook een 
rol speelt in het verhaal. Alles 
lijkt perfect, tot een van de twee 
mannen verdwijnt. Ook dan lijkt 
het leven goed, totdat de ander 
terugkomt. De scènes van 7KLV�
$SSHDULQJ�/LIH zijn ontstaan uit 
improvisatie. Inspirerend daarbij 
was onder meer een gedicht van 
Daniel Billiet, vertelt Walter. 
,,Ook al gaat het niet over twee 

mannen maar over een vis en een 
jongen aan de waterkant, het is 
wel symbolisch voor de thema-
tiek van onze voorstelling.’’

Atelier Grote Koppel 31
vr 24 augustus 20.30 uur
za 25 augustus 15.00 en 20.30 uur
zo 26 augustus 15.00 uur
Toegang: €  10,00 (via www.spoffin.nl)

KOKLIKO | ZEEPCOMPAGNIE [BE] | This Appearing Life

©Kokliko’Theater / Zeepcompagnie

$OOHHQ�KHW�KRRJVW�
QRRG]DNHOLMNH
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Aan de vijver

Er was eens een vis die droomde
dat hij wonderlijk dichten kon
op de onderkant van het watervlak.

Over een jongen die geen vissen
vangen wou, maar rimpelingen,
gefrons van vocht, gesprekken
van later met vroeger water.

Zo stil zat de jongen
te schrijven voor een droom
van een vijver,
zo stilletjes

dat hij soms wakker schrok
en zich afvroeg of hij de vis
was die droomde dat hij
een jongen aan de waterkant was

of toch die jongen die droomde
dat hij een vis was.

=LH�KHW�DOV�HHQ�GURRP��2I�DOV�HHQ�VHULH�KHULQQHULQJHQ��(HQ�

DDQHHQVFKDNHOLQJ�YDQ�EHHOGHQ�HQ�VFqQHV�GLH�VRPV�KHHO�

YUHHPG�OLMNHQ��WHUZLMO�HU�WRFK�ORJLFD�LQ�]LW��'H�YRRUVWHOOLQJ�

7KLV�$SSHDULQJ�/LIH��HHQ�FRSURGXFWLH�YDQ�.RNOLNR�7KHDWHU�

HQ�GH�=HHSFRPSDJQLH�XLW�%HOJLs��KHHIW�DO�YHHO�YHUVFKLOOHQGH�

YHUKDOHQ�YHUWHOG����*DDQGHZHJ�]LMQ�ZH�KHW�YHUKDDO�VWHHGV�

PHHU�JDDQ�XLWNOHGHQ��WRW�ZH�ELM�GH�NHUQ�NZDPHQ��7HUZLMO�

HU�WRFK�KHHO�YHHO�GHWDLOV�LQ]LWWHQ¶¶��DOGXV�%DUW�:DOWHU�YDQ�
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