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Voor een compact festivaloverzicht met een 
handig tijdschema verwijzen we graag naar 
het Spoffin programmaboekje, dat vanaf 
twee weken voor het festival op diverse lo-
caties in Amersfoort (te herkennen aan de 
speciale poster op de deur) te koop is voor 
€ 1. Die verdien je direct weer terug door 
gebruik te maken van de waardebonnen in 
het boekje van o.a. VVV, de Amersfoortse 
musea, de restaurants In Den Vollen Pot 
en Den Potsenmaeker en de koffiehuizen 
Coffee Corazon en Queens. Samen zijn de 
bonnen meer dan € 15 waard!

Premières
De vierde editie van Spoffin brengt meer 
dan 200 voorstellingen van 45 professione-
le groepen en artiesten uit Nederland en 12 
andere Europese landen. Vijf hiervan gaan 
tijdens Spoffin in première en nog eens elf 
zijn voor het eerst in Nederland te zien. 
Publiek kan bij het merendeel zelf achteraf 
de toegangsprijs bepalen. Voor enkele 
voorstellingen zijn vooraf kaarten te koop.
Ongeveer de helft van alle artiesten komt 
uit Nederland; de rest uit alle hoeken van 
Europa en ook van daarbuiten. Zo zijn 
Frankrijk, Zwitserland, Spanje, België, 
Duitsland, Oostenrijk, Rusland, Zweden, 
Finland, Engeland, Slovenië en Argentinië 
vertegenwoordigd.

Spoffin Amuses
Het festival opent donderdagavond 22 
augustus om 20.15 uur in theater De Flint 
met Spoffin Amuses: een smakelijk voor-
proefje van al het moois dat het publiek tot 

en met zondag 25 augustus kan verwach-
ten.
Er staat veel, héél veel te gebeuren tijdens 
de vierde editie van Spoffin. Een paar na-
men? Danser en poppenspeler Duda Paiva 
speelt voor het eerst buiten op locatie en 
presenteert tijdens Spoffin de première van 
de voorstelling Break a Legend. Compañía 
de Circo Eia (ES), in eigen land overla-
den met prijzen voor innovatief circus, is 
tijdens Spoffin in de open lucht te zien. Het 
inmiddels razend populaire Broken Brass 
Ensemble is het hele Spoffin-weekend te 
gast in Amersfoort en duikt overal op.
Het programma van deze vierde editie om-
vat veel eigentijds en vernieuwend straat- 
en locatietheater naast urban dans, circus, 
installaties en muziek voor een brede doel-
groep, van professionele theaterliefhebbers 
tot jongeren en gezinnen met kinderen.

IN en OFF
Spoffin kent opnieuw een IN en OFF pro-
grammering.
            Het IN-programma vormt het 
visitekaartje van het festival, met een 
spannende balans tussen grensverleg-
gende, innovatieve en soms experimentele 
theatervormen en meer toegankelijke 
producties.
            Het OFF-programma geeft ruimte 
aan veelbelovende, aanstormende talenten 
uit Nederland en de rest van Europa.
Daarnaast is er voor professionals uit de 
internationale festival- en theaterwereld 
het PRO randprogramma met workshops, 
presentaties en pitches van artiesten.

Festivalbalies
De Spoffin festivalbalie vind je op het Lieve 
Vrouwekerkhof . Hier kun je terecht voor 
kaartjes voor de locatievoorstelling, inhou-
delijke informatie over het programma en al 
je andere vragen over Spoffin. Verder kom 
je hier te weten of er wijzigingen zijn in het 
programma. Openingstijden festivalbalie:
• vrijdag 23 augustus, 15.00-00.00 uur;
• zaterdag 24 augustus, 12.00-00.00 uur;
• zondag 25 augustus, 12.00-18.00 uur.
Op de Hof is ook een Spoffin-informatiepunt 
waar je het programmaboekje kunt kopen.

Actuele informatie
In beide informatiepunten hangen digitale 
schermen met de meest actuele informatie 
over Spoffin. Hier vind je ook wijzigingen in 
het programma. Deze zogeheten narrow-
casting-schermen zijn mogelijk gemaakt 
door de Amersfoortse bedrijven New Media 
Ventures (www.newmediaventures.nl) en 
AV Brothers (www.avbrothers.com).
Beeldend kunstenaar en ontwerper Tyra 
van Mossevelde (www.mosgroen.nl) trekt 
tijdens Spoffin door de stad en doet verslag 
van wat zij ziet en meemaakt in de vorm van 
kleine, krachtige graphic reports die ze ter 
plekke op een iPad tekent. Haar tekenin-
gen zijn te zien naast de Festivalbalie op 
het Lieve Vrouwekerkhof en op de digitale 
schermen.

Festival Spoffin 2013 VivaFestival-app
Bezoekers van Spoffin kunnen met de 
smartphone-app VivaFestival heel gemak-
kelijk een eigen, persoonlijk programma 
samenstellen. Met deze superhandige gratis 
festivalapp (geschikt voor iPhone, iPad en 
iPod touch) heb je altijd alle informatie over 
Spoffin bij de hand. Ook kun je je route 
uitstippelen, kijken wat er nú speelt, voor-
stellingen waarderen, twitteren en nog veel 
meer! Downloaden via www.vivafestival.eu. 
Heb je een andere smartphone? Bezoek dan 
de mobiele website van Spoffin (m.spoffin.
nl) voor de laatste programmawijzigingen.

Gulle bijdrage
Bijna alle voorstellingen 
tijdens Spoffin zijn vrij toegankelijk. 
Dat past bij de open sfeer van straatthea-
ter. Maar voor niets kunnen artiesten niet 
werken en is een festival niet te organiseren. 
Daarom vraagt Spoffin het publiek na afloop 
van elke voorstelling zijn waardering te laten 
blijken: niet alleen in applaus, maar ook in 
geld. Artiesten en medewerkers van Spoffin 
zullen bezoekers telkens ruimschoots de ge-
legenheid geven een gulle financiële bijdrage 
te leveren.
Voor enkele bijzondere voorstellingen op 
locatie kun je van tevoren kaarten kopen, 

zowel online via www.krtjs.nl als tijdens 
Spoffin aan de Festivalbalie. De prijzen staan 
in dit Festivalmagazine vermeld. Wil je zeker 
zijn van een kaartje, bestel dan tijdig via de 
website.

Fontijnbar
Het Lieve Vrouwekerkhof en de Hof zijn 
de centrale pleinen tijdens Spoffin. Mid-
den op de Hof staat de feestelijke Fontrès 
Fontijnbar. Je betaalt hier met de speciale 
Spoffin-munten, die je ter plekke koopt à 

€ 1 per stuk (bij voorkeur betalen met je 
pinpas). Voor koffie, thee, fris en bier van de 
tap betaal je 2 munten; een glas biologische 
wijn of speciaalbier van de tap (De Koninck 
en Vedett Extra White) kost 3 munten.
Ook op de Hof vind je leuke en creatieve 
eettentjes met allerlei lekkere hapjes van o.a. 
Kulturum (slingerchips), YoSoup! en Kok-

kerella (biologische soepen en sandwiches), 
Vitamini (vers geperste biologische sappen), 
Queens (lekkere zoete hapjes) en Vonk’s IJs. 
Ook bij deze bedrijven kun je met Spoffin-
munten betalen.
Voor uitgebreidere maaltijden verwijzen we 
je graag naar de omringende restaurants, 
van eenvoudig tot Michelin-ster, in de 
Amersfoortse binnenstad. Speciale festival-
menu’s en andere aanbiedingen vind je op 
www.spoffin.nl/aanbiedingen/.

Toiletten
Spoffin heeft op de Hof dames- en herentoi-
letten beschikbaar, waar je ontvangen wordt 
d00r de dames van De Opluchting Toiletbe-
heer die ook voor sfeerverhogende decoratie 
en de schoonmaak zorgen. Daarnaast zijn er 
voor de heren op diverse drukbezochte plek-
ken plaskruizen. Verder kun je bij de lokale 
horeca terecht; het is gebruikelijk dat je dit 
combineert met een consumptie.

Spoffin 2014
Volgend jaar vindt Festival Spoffin plaats 
van donderdag 28 tot en met zondag 31 
augustus 2014. Noteer je de data vast in je 
agenda?

Internationaal street arts festival Spoffin, van 22 tot en met 25 augustus 2013 in Amersfoort, biedt 

een verleidelijk festivalprogramma met ruimte voor verschillende smaken. Voorstellingen met stille 

en met uitbundige momenten, shows met spektakel, producties met poëtische taferelen. Artistiek 

aantrekkelijke acts en optredens die voor opschudding zorgen: publiek kan tijdens Spoffin overal 

van proeven. In dit festivalmagazine vind je interviews met tien artiesten en achtergrondinformatie 

over alle andere optredende groepen.

Colofon
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Circuskunst, acrobatiek, muziek, dans en 
spelletjes. Capas is een grappige, ontroe-
rende en verfrissende voorstelling waar-
bij tedere poëzie hand in hand gaat met 
energieke humor en speelse plagerijtjes, 
gebaseerd op het leven van de artiesten 
zelf. Centraal staat een bijzondere kast, die 
functioneert als kleedkamer, verstopplek, 
rekstok en klimwand. Ook een voetbal, 
springtouw en witte lakens spelen een pro-
minente rol in deze pure circusshow.
‘We kennen elkaar van de Circusschool in 
Madrid,’ vertelt Fabrizio Giannini. ‘Arandi, 
Cristiano en ik werkten er als docenten en 
Francesca en Celso waren er student. We 

zijn daarna allemaal een andere kant op 
gegaan en zagen elkaar terug bij het afstu-
deren van Francesca en Celso met Here 
Begins the Story aan de Circushogeschool 
in Stockholm. We vonden het super wat 
zij deden. Ik werkte in die tijd als duo met 
Arandi. We wilden iets nieuws beginnen 
en hadden er van meet af aan een goed 
gevoel bij om samen met hen te spelen. We 
hebben ieder onze specialiteiten: ik dans, 
bij Arandi is het touwspringen, Francesca 
heeft haar highbar en Celso’s specialiteit 
is jongleren.’ Cristiano is de drummer en 
muzikant van het gezelschap.

Familiegevoel
Gastvrijheid is één van de thema’s van de
 show Capas. Giannini: ‘We repeteren niet 
alleen veel samen, we komen ook vaak bij 
elkaar thuis over de vloer en willen dat 
ook het publiek zich bij ons thuis voelt. In 
Spanje en Italië is gastvrijheid bijna een 
kunstvorm, in elk geval heel erg belangrijk. 
Daarom delen we in het begin van de show 
ook koffie uit.’
De mensen die je op het podium tijdens Ca-
pas verbazingwekkende dingen ziet doen, 
zag je vijf minuten eerder nog koffie maken. 
‘Dat schept een band,’ zegt Giannini. ‘Bij 
elkaar thuis ervaar je elkaars gewoonten 

Welkom thuis bij de familie Eia
Compañia de Circo Eia (CAT/ES) Capas
IN

en culturen. Als je bij de grootvader van 
Francesca komt, is het eerste dat hij vraagt: 
‘Wat kan ik je aanbieden?’ en bij mij in 
Napels gaat het altijd om het eten waar je 
echt geen ‘nee’ tegen kan zeggen.’ Het fami-
liegevoel is groot binnen Compañia de circo 
Eia. ‘Ja,’ zegt Giannini, ‘we zijn elkaars 
familie. We houden van elkaar. In het begin 
is er die chemie: ‘Ja, ik wil iets met je’ en 
daarna ontwikkelt het zich als een relatie. 
En de voorstelling is als een baby, hij groeit 
door ermee bezig te zijn en ook onbewust, 
parallel aan onze eigen ontwikkeling. Het 
is heel fijn om zo een groep te vormen. Niet 
alleen samen werken, ook samen leven.’ 
Uitvalsbasis van de circustheatergroep 
is Barcelona, waar de groep repeteert en 
werkt in La Central del Circ. Lunchen doen 
de circusartiesten hier uitgebreid, aan een 
lange, luidruchtige tafel waar steeds meer 
mensen aanschuiven. Geen karige boter-
hammen met kaas in een lunchpauze van 
twintig minuten, ze nemen ruim de tijd 
voor allerhande schotels met groente- en 
vleesgerechten. ‘We hoeven hierna alleen 
nog te vergaderen, dus dat kan vandaag,’ 
zegt Giannini.

Verschillen
Zo uitgebreid leggen Giannini en de zijnen 
het publiek tijdens Spoffin niet in de wat-
ten. Bovendien: gevoel voor gastvrijheid is 
overal anders. ‘We willen ons publiek ook 
zeker niet overdonderen. Het gaat om de 
open sfeer en vertrouwen. Als je bezoekers 
van de voorstelling op hun gemak stelt, 
kunnen zij zich ook openstellen. Die atmo-
sfeer, de fijne energie, dat is wat het publiek 
waardeert. En ook onderling accepteren we 
elkaars verschillen: we onderzoeken hoe die 
verrijkend en stimulerend kunnen werken.’
‘Zeker in deze tijd vinden we dat belang-
rijk. Als je anders bent, als je afwijkt, is dat 
slecht? Nee, we laten zien dat we verschil-
lend zijn en toch samenleven. We hebben 
samen plezier en verdriet, op onze eigen 
manier. Dat is ook onze boodschap: ver-
schillen zijn goed. Je hebt dan wel meer tijd 
nodig om een manier van samenwerken te 
vinden, maar daardoor ontdek je ook van 
alles bij en over jezelf.’

Bij Eia is alles echt, zegt Giannini, en dat 
straalt er ook af tijdens de voorstelling. ‘Het 
is mooi om te zien hoe we ons op ons ge-
mak voelen bij elkaar, onszelf kunnen zijn, 
eerlijk kunnen zijn over onszelf,’ vindt hij.
 ‘Je bent kwetsbaar als je bij artistiek onder-

zoek echt iets van jezelf laat zien, maar het 
artiestenleven als levenservaring is ook een 
manier om als persoon te groeien en daar 
het publiek mee te voeden. Als je echt jezelf 
bent op het podium, ben je geloofwaardig. 
Dan is een voorstelling een ervaring waarbij 
je momenten deelt, dan zit er leven in. Wij 
zijn op het podium niet anders dan als we 
daar vanaf stappen. Sommige artiesten 
kunnen optreden gewoon als werk zien, 
maar dat is niet mijn of onze manier.’ 

Lagen
Eia heeft de show Capas opgebouwd uit 
verschillende verhalen, uit eigen, per-
soonlijke ervaringen. Giannini: ‘En we 
zijn steeds dieper in onszelf gaan graven. 
Elk karakter pelt zijn of haar eigen lagen 

af, net zo lang tot je bij je eigen essentie 
komt.’ Capas betekent dan ook lagen. ‘We 
onderzoeken de lagen van het materiaal 
dat we gebruiken en de lagen in onszelf als 
personages. Wat we tijdens de voorstelling 
laten zien, is heel persoonlijk.’
‘Capas is zoals het leven is, met allerlei 
verschillende emoties. Soms word je blij 
wakker en ben je 5 minuten later chagrijnig 
en je weet niet waarom! Je kunt niet anders 
dan accepteren dat het zo is en proberen er 
iets grappigs of raars van te maken. Publiek 
kan zo op verschillende manieren naar de 
voorstelling kijken. Je ziet de persoonlijke 
reis van ieder karakter en je ziet de groep 
zich als geheel ontwikkelen en veranderen.’
En er is de enscenering, waarin die steeds 
veranderende, wonderbaarlijke kast cen-
traal staat. ‘Die kast is ook een karakter. 
Circus heeft altijd twee kanten: de techni-
sche en de artistieke kant. Francesca heeft 
haar bars, ik heb de kast bedacht. Om te 
experimenteren hebben we eerst een mini-
atuurkast gebouwd. Ik heb geprobeerd hem 
op te blazen, maar dat werkte niet.’

Dit onderdeel van Spoffin is mede mogelijk 
gemaakt door de Rabobank

‘Elk karakter pelt zijn of haar 
eigen lagen af, net zo lang tot je 
bij je eigen essentie komt.’

#3 Hof

vr 23 aug 21.00 uur; zat 24 aug 21.00 uur

Leeftijd: AL

Toegang vrij; besluit na afloop wat je betaalt

Celso y Frana zijn terug. Bezoekers van Spoffin 2011 kennen dit duo van hun poëtische 

acrobatiekvoorstelling met boeken, Here Begins the Story. Nu nemen Francesca Lissia en Celso 

Pereira Arizaga een heel gezelschap mee: samen met Fabrizio Giannini, Arandi Rabanera Muro 

en Cristiano Della Monica vormen zij Compañia de Circo Eia. Met hun eerste gezamenlijke 

voorstelling Capas, waarin vier acrobaten en een muzikant hun levens delen met het publiek, 

heeft het jonge Catalaanse circusgezelschap inmiddels al zo’n beetje alle prijzen gewonnen die 

er in Spanje te halen zijn.

©Manel Salas Ulls

© Manel Salas Ulls
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pig zijn we aardig op weg om een rondje 
Nederland te doen, we hebben net een EP 
uitgebracht die vooral na optredens goed 
verkoopt. Na de zomer, als het regent en 
sneeuwt, beginnen we aan een clubtoer. 
Ook willen we graag een album uitbrengen 
en naar het buitenland. Naar New Orleans, 
dat lijkt ons echt te gek,’ zegt Nick. 
Naast een enkele cover – voor de herken-
baarheid – speelt Broken Brass Ensemble 

voornamelijk eigen werk, een explosieve 
mix van traditionele New Orleans brass 
met muziekgenres als hiphop, balkan, 
funk, blues en fanfare. Pieterklaas: ‘In New 
Orleans hebben ze de second line. Vóór een 
begrafenis speelt een band trieste muziek en 
na afloop, als iedereen terugloopt, spelen ze 
vrolijke muziek, om toch het leven te vieren. 
Dat feestgevoel, daar hebben wij wat mee.’

‘We hebben enorme mazzel gehad,’ zeggen 
Pieterklaas de Groot (21) en Nick Feen-
stra (22). ‘Het is tegenwoordig erg lastig 
om met eigen muziek ergens binnen te 
komen. Sociale media hebben een grote rol 
gespeeld voor ons.’
Broken Brass Ensemble bestaat net een 
jaar en toch zijn de acht jonge muzikanten 
die deze groep vormen een veel gevraagd 
stel. ‘Met ons is het altijd feest. We zijn 
enthousiast, onze muziek is toegankelijk, 
we kunnen overal optreden en er zijn niet 
veel anderen die ons soort muziek spelen,’ 
zegt Pieterklaas. Nick: ‘We doen niets an-
ders dan optreden deze zomer en hebben 
op twee dagen Limburg na geen vakantie. 
Soms spelen we in één weekeinde op vier 
verschillende plekken. Dan zien we elkaar 
wel erg vaak en zijn we net familie.’
Het hele ensemble kent elkaar van de 
middelbare school in het Friese Sneek; Pie-
terklaas en Nick zelfs van de basisschool. 
Pieterklaas: ‘We speelden in dezelfde 
schoolorkesten en bij fanfareorkesten. 

Daarvan zijn er heel veel in Sneek.’ Een 
aantal bandleden zit momenteel op het 
conservatorium. ‘Dat is goed te combine-
ren met optreden, al zullen we er misschien 
wel een jaartje langer over doen.’
Eigenlijk is het vooral ‘heel veel mazzel’ 
dat ze met hun versie van het nummer 

Thriftshop van Macklemore & Ryan Lewis 
zoveel aandacht trokken dat ze nu heel 
Nederland aan het swingen krijgen. Hoe 
dat ging? ‘Het was heel onbedoeld en we 
hadden zeker niet verwacht dat het zó hard 
zou gaan,’ zegt Nick. Pieterklaas: ‘Thrift-

shop was gewoon een populair nummer. 
Na een repetitie, toen we nog tijd over 
hadden, zei een van ons: ‘Hé, zullen we dat 
ook eens proberen te spelen?’. Een vriend 
filmde dat en heeft het daarna op YouTube 
gezet. Binnen drie weken hadden we meer 
dan 400.000 views. Dat trok de aandacht 
van radiostations, zeker nadat een weblog 
in Amerika het ook had opgepakt. En toen 
is het hard gaan rollen. Héél hard.’
Graag zou de Friese brassband nog spelen 
op Lowlands en North Sea Jazz. Maar met 
boekingen houden zij zich zelf niet meer 
bezig. ‘We kijken alleen in onze agenda: 
‘Waar is het volgende feestje?’ Voorlo-

Waar is het volgende                                                                                                                                         
feestje? 
Live bij Pauw & Witteman, voor een razend 

enthousiast publiek bij festivals als Oerol, 

Into the Great Wide Open, Deventer op 

Stelten en Mundial: je kunt in Nederland 

bijna niet meer om ze heen, de acht jonge 

muzikanten van Broken Brass Ensemble. En 

dat allemaal door een toevallig geschoten 

filmpje dat een vriend op YouTube zette. 

Spoffin heeft ze drie dagen lang te gast.

Broken Brass Ensemble (NL) 

IN

#11 Langestraat (mobiel) 

vr 23 aug 17.15 uur 

#3 Hof

vr 23 aug 23.00 uur; za 24 aug 18.15; zo 25 

aug 14.30

#1 Lieve Vrouwekerkhof

za 24 aug 00.15 uuur; zo 25 aug 17.15 uur

Leeftijd: AL

Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

Flint  
voorstellingen  
om in je agenda  
te zetten

Theaterhart Amersfoort

za 14 september 2013
AMSUP opening culturele seizoen

za 2 en zo 3 november
Cirque Stiletto 2 met Ellen ten Damme e.a. 

zo 9 februari 2014
Le Boustrophédon

wo 4 en do 5 juni 2014
7 Fingers

En nog veel meer bijzondere  
voorstellingen vind je op www.deflint.nl

 ‘In New Orleans hebben ze de 
second line. Vóór een begrafenis 
speelt een band trieste muziek 
en na afloop, als iedereen terug-
loopt, spelen ze vrolijke muziek, 
om toch het leven te vieren.’

© Broken Brass Ensemble

© Broken Brass Ensemble

Broken Brass Ensemble 
bestaat uit:
Herke Zuurveen (trompet), Luuk Hof (trompet), 
Sjors Dijkstra (trombone), Arjen Attema (trom-
bone), Nick Feenstra (saxofoon), Arjen Schip-
per (saxofoon), Hendrik Baarda (sousafoon) en 
Pieterklaas de Groot (drums)

Dit onderdeel van Spoffin is mede 
mogelijk gemaakt door de Alliantie
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den het echtpaar wakker uit de routine van 
hun wat verstofte stadse bestaan.
Hun fascinatie voor verkeersborden en 
buiten spelen bleef. Met hun nieuwe 
project Dead Ends – dat tijdens Spoffin 
in première gaat nadat ze er tijdens een 
residentie in de Laswerkplaats in Amers-
foort nog drie weken aan hebben gewerkt – 
creëren de twee aan de hand van lokale 
verhalen en heel veel fantasie een city trip 
van verkeersbord naar verkeersbord. Met 
hun spel verbeelden ze het geheime leven 
van verkeersborden en laten zij de borden 
tot leven komen.
Dead Ends is zo een serie ultrakorte 

voorstellingen op en rond verkeersborden, 
dwars door de binnenstad van Amers-
foort. Iedereen kent de taal van een stad 
en Lindgren en Falke geven er hun eigen, 
uiterst fantasierijke en creatieve draai 
aan, toegespitst op wat zij in Amersfoort 
ontdekken aan verborgen stadsverhalen. 
Urban animisme, noemen zij het.

Zielsleven
‘We animeren de stad. Een stad heeft 
anima, een zielsleven en wij helpen dat 
zichtbaar te maken,’ zegt Falke. Hou je je 
ogen open, dan zie je dat er leven zit in je 
omgeving. ‘Animisme was heel gewoon 
voordat we steden ging bouwen. Mensen 
waren verbonden met de plaats waar 
ze leefden, die plek was heilig. God was 
aanwezig in alles en dat principe bracht 
mensen samen en zorgde voor verbonden-
heid met de omgeving.’
‘We denken bij animisme aan Afrikaanse 
stammen, maar als je er bij stilstaat ken-
nen we het ook in steden. We hebben het 
over stadsleven, we karakteriseren huizen, 
parken en auto’s. Animisme zit in iedereen, 
of je nu gelovig bent of niet.’ Lindgren: 
‘Dat gegeven willen we vorm geven, op een 
aansprekende, eigentijdse manier, zodat 

iedereen er iets mee kan. Als je zo naar je 
buurt kunt kijken, beleef je er meer plezier 
aan en heb je er meer respect voor. Als je 
beseft dat iets leven in zich heeft, kun je je 
eraan hechten.’

Tarot
Tijdens hun residentie in Amersfoort 
gaan de kunstenaars op zoek naar lokale 
verhalen. ‘We praten met bewoners en 
zullen veel buiten zijn te vinden om te zien 
hoe alles in de stad werkt. Er zijn altijd on-
noemlijk veel verhalen te ontdekken: niet 

alleen die de mensen vertellen, ook die je 
kunt zien,’ zegt Lindgren. 
Het historische centrum van Amersfoort 
is een spannende locatie voor Dead Ends. 
‘Die smalle middeleeuwse straten met als 
grappig contrast overal de verkeersbor-
den – abstracte symbolen kunnen hier de 
meest fantastische geschiedenissen tot 
leven wekken. Na onze city tour zul je altijd 
anders naar verkeersborden en andere 
stadse details blijven kijken.’ 
Falke en Lindgren zelf hebben zich in 
elk geval volledig ondergedompeld in de 
wereld van de verkeersborden. Ze hebben 
er zelfs een tarotspel van gemaakt. ‘Echte 
tarot is nogal pretentieus,’ vindt Falke. ‘Dit 
is eenvoudiger. En het werkt echt!’

Het eerste dat Lindgren en Falke zien als 
ze aankomen op een nieuwe plaats, zijn de 
verkeersborden. ‘Je gaat allerlei nuances 
ontdekken. Het is een specifieke beeldtaal 
met soms kleine culturele verschillen. De 
grafische taal in het noorden van Europa is 
strak, in het zuiden is alles ronder. Dat zegt 
ook iets over de mentaliteit. Het symbool 
voor een doodlopende straat, bijvoorbeeld: 
in het zuiden word je direct gestopt, in het 
noorden is de weg naar het doodlopende 

stuk langer. Dat is geen toeval, dat komt 
ergens vandaan,’ zegt Ishmael. Overste-
kende kinderen in Finland: dat zijn een 
grote zus met een klein broertje; in Zuid-
Europa juist een grote broer met een kleine 
zus. Falke: ‘En daar hebben ze tassen bij 
zich. Iemand heeft dat ooit bedacht. Welk 
geslacht zie je op de borden, welke leeftijd? 
Dat alleen al is een verhaal. Wat wij willen 
is die borden hacken, de code breken, om 
de symbolen op een andere manier te ge-

bruiken.’ traFika was de eerste voorstelling 
van Lindgren en Falke. Het begon als een 
conversatiespel tussen een echtpaar, bui-
ten op een terras voor een café. Vervolgens 
verplaatste traFika zich naar binnen en 
zitten de man en vrouw aan de keukentafel. 
Ze communiceren via verkeersborden en 
spelen met hun herinneringen. De wereld 
die zij samen creëren is charmant, soms 
melancholisch, soms wat bizar en zeker hu-
moristisch. Drastische wendingen schud-

Het geheime leven van 
verkeersborden 

Sandrina Lindgren & Ishmael Falke (SE/FI) Dead Ends & traFika

‘Wat wij willen is die borden 
hacken, de code breken, om de 
symbolen op een andere manier 
te gebruiken‘

Dead Ends: #2 Start Festivalbalie Lieve 

Vrouwekerkhof, vr 23 aug 18.30 uur; 

za 24 aug 15.00 uur en zo 25 aug 15.00 uur

traFika: #5 Binnentuin Heerlijk (Hof 11-12),

vr 23 aug 21.30 uur; za 24 aug 21.30 uur 

Leeftijd: AL

Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

première

OFF

Sandrina Lindgren is geboren in 
Zweden. Ze woont in Amsterdam, waar 
ze afstudeerde aan de Hogeschool voor 
de Kunsten, richting modern dansthe-
ater. Ook studeerde ze choreografie. 
Lindgren liep stage bij Clipa Visual 
Theatre in Tel Aviv en werkt sinds 2010 
in Nederland en Zweden als perfor-
mer, danser en choreografe. Zij zoekt 
samenwerkingsverbanden binnen 
verschillende disciplines, zoals film, 
nieuwe media en poppenspel. 

Ishmael Falke is geboren in Tel Aviv 
en woont sinds 2001 in Finland. Hij 
werkt als hedendaagse poppenspeler, 
als performer,  regisseur, poppenmaker 
en docent. Met zijn Sixfingers Theatre, 
dat Falke in 2005 oprichtte, verkent 
hij de grenzen van het poppenthea-
ter, onder meer door experimenteel 
poppenspel te combineren met andere 
kunstvormen.

Ze liepen buiten in Finland door de sneeuw, 

alles was wit en grauw. De enige kleuren die 

je er zag, waren van reclame- en verkeers-

borden – als een openbare kunstcollectie 

van de stad, een permanente tentoonstelling 

voor iedereen. Zo kwamen ze op het idee 

die kleurrijke borden voor theater te gebrui-

ken. Thuis begonnen ze met het tekenen 

van kleine verkeersbordjes. Ze hadden ze 

op tafel liggen en zo is traFika ontstaan: ze 

gingen de bordjes gebruiken om te commu-

niceren. Sandrina Lindgren en Ishmael Falke 

brengen tijdens Spoffin twee voorstellingen 

waarin verkeersborden de hoofdrol spelen: 

Dead Ends en traFika.

© Sandrina Lindgren & Ishmael Falke

© Sandrina Lindgren & Ishmael Falke
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hebben de muren van je gezien? ‘Het is voor 
ons een bijzonder project. Het ligt dicht bij 
onze eigen herinneringen en we gaan een 
cross-over aan met onze eigen, verschillende 
disciplines,’ zegt Eva, met een achtergrond 
in theater en muziek. Ze schreef ook voor 
Eerste Verdieping zelf de liedjes. Willemijn 
– met beeld en vormgeving als achter-
grond – bestuurt het decor als een soort 
poppenspeler. De veelzijdige acteur Rienus 
Krul is een waardevolle tegenspeler en de 
talentvolle regisseur Madeleen Bloemendaal, 
die ook de regie van Vergeten Verdieping in 
handen had, maakt het team compleet. Een 
verhaal over de liefde, een man, een vrouw 
en een huis.

Een huis tot leven brengen met live gete-
kende projecties en ijzerdraadsculpturen. 
Decorontwerpster en illustratrice Willemijn 
Schellekens doet dat samen met actrice en 
zangeres Eva van Welzenis en acteur Rienus 
Krul. Zij gaan in dialoog met dat huis, stap-
pen letterlijk in de tekeningen en verdwalen 
in herinneringen die liggen opgeslagen in 
het geheugen van het huis. 
‘Wij personifiëren een huis, geven het een 
stem,’ zeggen Eva en Willemijn. ‘Alles wat er 
in een huis gebeurt, ligt opgeslagen achter 
het behang. Wat komt er tevoorschijn als 
je dat er laag voor laag af trekt? Wat als een 
huis kan praten? En: kun je herinneringen 
overschilderen? Kun je ze mee verhuizen en 
wat maakt een huis je thuis?’

Het zijn vragen waarmee Eva en Willemijn 
zelf werden geconfronteerd toen zij allbei 
na het verbreken van een langere relatie 
moesten verhuizen. Eva: ‘Als je relatie 
uitgaat, merk je ook welke rol je huis daarbij 
speelt. Je gaat bijvoorbeeld alles overschil-
deren. Dan ben je daarmee bezig en vraag 
je je af: hoeveel bewoners vóór mij hebben 
dat ook al gedaan? Of je hebt liefst zo snel 
mogelijk een nieuwe man op die bank. Zo 
plak je herinnering over herinnering. Je zou 
streepjes kunnen zetten: hoe vaak heb ik 
hier gehuild, hoe vaak heb ik hier gelachen, 
feestjes gegeven...’

Mensen hebben iets met hun huis. Het 
betekent soms zo veel voor ze, dat ze er zelfs 
tegen praten, weet Willemijn. ‘Bijvoorbeeld 
als ze terugkomen van vakantie.’
Eerste Verdieping gaat over de relatie die je 
hebt met je huis. De geschiedenis, over wat 

de muren allemaal van je hebben gezien, 
wat ze allemaal weten, wat ze over je zouden 
vertellen. En ook over wat er nog kan gebeu-
ren. Daarnaast hebben Eva en Willemijn een 
liefdesverhaal in de voorstelling verweven en 
zo is Eerste Verdieping een reconstructie van 
een liefdesverhaal, waarbij een huis als ge-
tuige van de geschiedenis poëtisch tot leven 
komt. ‘De liefde voor je huis en je geliefde, 
dat is voor iedereen wel zeer herkenbaar,’ 
zegt Eva.
In het eerste project van Eva en Willemijn 
samen, Vergeten Verdieping, wil het huis 
niet dat de bewoonster gaat verhuizen en 
houdt het de vrouw tegen. In dit vervolg 
is het de vraag: wil de vrouw eigenlijk wel 
weg? Het is een voorstelling waarbij Eva en 
Willemijn ook het publiek betrekken. Hoe, 
dat geven ze nog niet weg. Eva: ‘Het leuke is 
wel dat we deze voorstelling overal kunnen 
spelen: je kunt in elke ruimte verhalen van 
achter het behang uit de muren trekken. Wij 
maken zichtbaar wat je normaal niet ziet en 
dat onzichtbare zit overal. Alle muren heb-
ben een geheugen.’ Na het zien van Eerste 
Verdieping ga je ongetwijfeld anders 
naar je huis of je voorgaande huizen kijken 
dan je deed. Wat is er allemaal gebeurd, wat 

Alle muren hebben een      geheugen
Eva van Welzenis & Willemijn Schellekens (NL) Eerste Verdieping

‘Wij maken zichtbaar wat
je normaal niet ziet en
dat onzichtbare zit overal.‘

#8 Mooierstraat 21-23

vr 23 aug 19.30 en 21.30 uur; 

za 24 aug 16.00, 19.30 en 21.30 uur

zo 25 aug 15.00 en 17.00 uur

Leeftijd: AL

Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

première

OFF

© Eva van Welzenis en Willemijn Schellekens

Als vanouds: Franje
Franje is een parasitair fringe-festival. Het lift mee op de publici-
teit van een ander festival, in dit geval Spoffin, en voegt daar op 
eigen initiatief een randprogrammering aan toe.
Franje maakt geen deel uit van enige gevestigde orde. Fran-
je richt zich welbewust op prille ideeën die nog geen deel uit-
maken van bestaande structuren, door een podium te scheppen 
voor onderzoek en ontwikkeling.
Franje selecteert niet. Niet op kwaliteit, niet op opleidingsni-
veau, niet op discipline, niet op een thema. Iedereen die iets wil 
laten zien kan zich aanmelden en krijgt een plek om zijn of haar 
werk te tonen. Franje gaat er van uit dat kunstenaars, die vaak 
al jaren energie en geld in hun producties hebben geïnvesteerd, 
daarmee impliciet geïnvesteerd hebben in de ontwikkeling van 
hun eigen kwaliteit.
Franje regelt de locaties en de publiciteit, de rest is aan de 
artiest. Makers spelen op hun eigen voorwaarden. Het publiek 
bepaalt wie succesvol blijkt en wie niet. Franje’s programma kan 
veranderen van dag tot dag, van uur tot uur: dus check altijd de 
website van Franje.

#18 De Observant (Stadhuisplein 7)
zat 24 aug 12.00-0.00 uur
zon 25 aug 12.00-18.00 uur

Leeftijd en toegang: variabel, zie www.franje.nu

Eerste Verdieping – een cross-over tussen 

beeldende kunst, theater en muziek – neemt je 

mee langs verrassende, ontroerende, grappige, 

heftige en absurde herinneringen van een huis, 

de bewoonster en een verhuizer. Herinneringen 

die in ieders huis hadden kunnen plaatsvinden of 

misschien nog zullen gebeuren. 
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het publiek, voorstellingen toegankelijker te 
maken, letterlijk en figuurlijk.’ 
De reactie van het publiek geeft aan of dat 
contact er is, of de pop leeft of niet. Paiva: 
‘Daardoor ben je tijdens het spelen altijd in 
het moment, in het hier en nu. Je luistert als 
artiest naar de pop en naar het publiek. Het 
is heel eerlijk theater. Met poppen geef je elk 
moment leven, je vindt het leven opnieuw 
uit. Een pop liegt niet. Wat je doet als speler 
werkt, of het werkt niet. Dat zie je direct. 
In een heel filosofische benadering kun je 
zeggen dat de poppen me eraan herinneren 
dat ik oprecht moet blijven; ze houden me 
nederig als artiest.’

Zelf danst Paiva niet mee tijdens Break a 
Legend. Hij houdt zich nu alleen bezig met 
de regie en educatie van de nieuwe lich-
ting dansers die als poppenspelers op het 
podium staan. ‘Een nieuwe stap, nieuwe 
artiesten erbij. Het is tijd om deze techniek 
te delen,’ vindt Paiva.

Intiemer
De poppen van Paiva stappen tijdens Spof-
fin voor het eerst de drempel naar buiten 
over. Erg spannend, vindt Paiva. ‘De kern 
van mijn werk is de relatie tussen mens en 
pop. Dat kan in het theater en ik denk dat 
de kracht ervan ook buiten overeind blijft.’ 
Het contact met publiek dat Paiva zoekt, zal 
op buiten op locatie nog intiemer zijn. Er is 
meer nabijheid. Paiva is niet bang dat toe-
schouwers te dicht bij zullen komen of een 
gepaste grens zullen overschrijden.
‘De poppen zijn de terroristen van het thea-
ter. Zij doorbreken wat we in het theater de 
vierde muur noemen: die tussen podium en 
publiek. Want poppen hebben het publiek, 

hebben contact nodig om te kunnen leven; 
ze kijken je altijd aan om zeker te weten 
dat je hen volgt. Terwijl acteurs dat contact 
juist altijd vermijden. Dat staat dus lijnrecht 
tegenover elkaar en toch gaat dat samen. 
Dat maakt het een heel verfrissende, nieuwe 
ontwikkeling.’
Paiva wil hiermee graag zo veel mogelijk 
mensen bereiken. ‘In landen als Italië, 
Frankrijk en Noorwegen lukt dat al, in 
Nederland gaat het met kleine stapjes. Hier 
denken mensen nog altijd dat iets met pop-
pen voor kinderen is.’ Totdat zij de poppen 
van Paiva voor het eerst tot leven hebben 
zien komen, kennis gemaakt hebben met 
Medusa en het stuiterende hoofd van Zeus 
en zich afvragen: wie manipuleert nu wie?

Goddelijk en beestachtig
Griekse mythologieën spelen een grote 
rol in het huidige werk van de DudaPaiva 
Company. Waarom? Paiva: ‘Deze goden en 
andere personages uit de klassieke oudheid 

zijn fysiek buitengewoon geschikt: ze zijn 
goddelijk én beestachtig. Ik kan heel veel 
doen met hoe ze eruit zien en met wat ze 
vertegenwoordigen.’
‘Daarnaast is er het morele aspect. De 
verhalen kunnen ons ook in deze tijd nog 
wat brengen. Ik vind het relevant om dat aan 
de jeugd te laten zien. Naast alle bekende 
wreedheden zit er ook positiviteit en iets 
goeds in de archetypen. Zoals de platonische 
liefde, de schoonheid. Tegenwoordig draait 
alles om de beauty van de buitenkant, de 
Griekse mythen gaan over de binnenkant. 
En dat is mooi om te onthouden.’

Break a Legend bestaat uit een selectie van 
nieuwe acts en acts uit bestaande voorstel-
lingen van DudaPaiva Company, zoals 
Bestiaires. Dit keer niet veilig binnen op 
een podium, maar on the road, speciaal 
gemaakt voor de locatie: de tuinen van 
het middeleeuwse hofje Armen de Poth in 
Amersfoort. In de vorm van wat Duda Paiva 
een walkabout noemt, met elke tien meter 
een andere act en een afsluitend optreden in 
de kapel van het goddelijk muzikale trio The 
Fates, dat zingt over moord en dood. Paiva: 
‘Dat zijn the kind ones.’
De afsluitende act duurt ruim een kwartier, 
de andere tussen de 6 en 12 minuten. Break 
a Legend begint met een scène met Cupido, 
die een aria zingt over de liefde. Daarna 
volgt een dialoog tussen Cupido en Zeus en 
vervolgens opent Cerberus de toegang tot de 
hel. ‘Dat is de initiatie voor de walkabout,’ 
zegt Paiva. Werp een blik op een indrukwek-
kende Medusa en de godin Nike en zie een 

scène uit het duivelse Morningstar, Paiva’s 
eerste show met de flexibele poppen uit 
2007.
‘Ik wil graag dat ook het grote publiek 
kan kennismaken met de wereld van de 
DudaPaiva Company,’ zegt Paiva. Hij begon 
10 jaar geleden met zijn onderzoek naar het 
samenspel tussen dansers en poppen. De 
meeste poppen maakt hij zelf. ‘Ik krijg ook 
hulp van medewerkers: één full body pop 
kost een maand tijd om te maken. Je begint 
met een groot blok schuimrubber en één 
schaar. Daarmee ben je 5 à 6 uur per dag aan 
het knippen, een maand lang.’
Moving sculptures, noemt Paiva zijn 
creaties. ‘Zo zie ik ze. Zodra je er je hand, 
je energie in steekt en ze hun eerste adem 
geeft, komen ze tot leven. Dat is een must. 
Voor een acteur is het een strijd om op het 
podium te sterven, voor een pop om op 
het podium tot leven te komen. Ze hebben 
andere prioriteiten. Die benadering, dat is 

een uitermate interessante uitdaging voor 
een acteur.’
Poppen hebben tijdens de performance 
dezelfde kwaliteiten nodig als de dansers, 
zegt Paiva. ‘Focus, precisie, ritme, dynamiek. 
Je zou het spel met de poppen bijna de tech-
niek van een schizofreen kunnen noemen: 
je deelt je hersenen in twee stukken en bent 
twee personen in één. De spelers moeten 
voor twee personages tegelijk denken. Als 
een duet voor één mind.’

Contact
De Braziliaan Duda Paiva is opgeleid als mo-
dern en klassiek danser. Hij studeerde Butoh 
in Japan en kwam in 1996 in Nederland 
in het moderne danscircuit terecht. ‘Hier 
ontmoette ik mijn eerste pop en die pop 
was het antwoord op mijn zoektocht hoe ik 
een brug kan slaan tussen het publiek en de 
spelers. Dat was wat ik wilde en wat ik miste 
in de moderne dans: contact maken met 

Poppen zijn de terroristen       van het theater 
DudaPaiva Company (NL) Break a Legend

‘De kern van mijn werk is de 
relatie tussen mens en pop. ‘

#14 Armen de Poth (Pothstraat), 

vr 23 aug 21.00 uur

za 24 aug 14.00, 16.30 en 21.00 uur

zo 25 aug 14.00 en 16.30 uur

Leeftijd: AL

Toegang: €6,00 (via www.krtjs.nl)

De wereldberoemde poppen van Duda Paiva 

stappen tijdens Festival Spoffin voor het eerst 

vanuit het theater de drempel over om buiten 

op locatie te spelen. Spannend, vindt ook 

Paiva zelf. ‘De kern van mijn werk is de relatie 

tussen mens en pop. Ik denk dat de kracht 

daarvan overeind blijft; op locatie is het contact 

tussen de poppen en publiek nog intiemer.’ 

Maak kennis met Medusa, Zeus, Cerberus en 

andere creaturen die de dansers van de Duda-

Paiva Company met hun kenmerkende humor 

en charme leven in blazen. Een uitbundige en 

eigenzinnige vorm van hedendaags beeldend 

theater met dans en muziek.

IN

© Jaka Ivanc

© Jaka Ivanc
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Een masker verstopt niet, 
het is een vergrootglas. 

The Last Bastion
De tweede voorstelling die Mr. Pejo’s 
Wandering Dolls tijdens Spoffin brengt, is 
lichtvoetiger. The Last Bastion is een nieu-
we, grappige en uitdagende performance 
met veel improvisatie, over de magie van 
het theater en de band tussen publiek 
en acteurs. ‘In de voorstelling moet het 
theater zich verdedigen tegen de eco-
nomie en andere ontwikkelingen, om 
een speciale plaats te kunnen blijven 
innemen. Zoals tegenwoordig de 
situatie ook is,’ zegt Skotnikova.Dat 
verdedigen gaat tijdens Bastion vrij 
letterlijk. De clowneske bewoners 
van het theater, Polichinelle en 
Pierrette, zitten vol streken en be-
stoken publiek met hun katapult, 
bouwen barricades, proberen te 
deserteren, geven zich over en 
vechten opnieuw voor hun tere, 
kleurrijke bolwerk. Het theater 
heeft de vorm van een groot 
kaartenhuis, behangen met 
oude affiches en versierd met 
beduimeld goud, harlekijn-
tjes en circusolifanten. 
Skotnikova: ‘Bastion gaat 
ook over grenzen. Tussen 
landen en tussen ‘wij’ en 
‘zij’. En over hoe makke-
lijk het is om van partij 
te wisselen. Ook in een 
mooi karakter kan een 
kwaadaardige hooligan 
schuilen.’ Eigenlijk hoeven 
mensen zich niet te beschermen 
tegen krachten van buitenaf, maar tegen 
hun innerlijke tegenstrijdigheden, vinden 
ze bij Mr. Pejo’s Wandering Dolls.

Masker als vergrootglas
‘Wij willen de werkelijke waarde van the-
ater laten zien,’ zegt Skotnikova. ‘Theater 
waar de acteur belangrijk is en het niet 
draait om techniek, trucs en de show.’ Dat 
klinkt niet direct logisch bij theater waar 
acteurs deels schuilgaan achter maskers? 
‘Je maakt contact via de ogen. Een masker 
verstopt niet, het is een vergrootglas. Ik 
maak voor iedere acteur persoonlijk een 

eigen masker. Niet alleen voor de pasvorm, 
het is ook iets psychologisch.’
‘Het is een magisch proces wanneer een ac-
teur een masker opzet. Dan gebeurt er daar 
iets,’ zegt Skotnikova terwijl ze naar boven 

wijst. ‘Niet iets sjamanistisch, maar het zit 
wel op het randje van mystiek en realiteit. 
Dat zie je in verschillende culturen. Van 
Tibet tot Japan, van ons maskertheater 
tot de commedia dell’arte. Maskers zijn 
charming, magisch. Maskers verbergen 
niet: ze openen iets. Bij een casting geven 
we studenten een masker om mee te spelen 
en bij degenen die het kunnen, zie je de 
persoon veranderen, de persoonlijkheid 
groeien.’‘Niet iedereen kan ermee spelen. 
Dan zie je problemen groter worden in 
plaats van de persoon. Soms zijn het echt 

een soort therapeutische sessies. Masker-
theater is moeilijk voor acteurs met een
 groot ego. Die zijn gesloten en staan niet 
open voor iets nieuws, staan zichzelf niet 
toe om te veranderen. Vrijheid is óók jezelf 

toestaan te kunnen en durven verande-
ren. 
Ego’s willen blijven zoals ze zijn. Maar 
iedereen is meer dan zijn of haar ego 
en een masker helpt dat te ontdekken 
en het werkelijke leven te begrijpen.’

Mr Pejo?
Skotnikova heeft Mr Pejo’s 
Wandering Dolls in 1993 in Sint-
Petersburg opgericht. Wie Mr 
Pejo is? ‘Ssst... dat is een groot 
mysterie,’ zegt Skotnikova van 
onder haar twintig jaar oude 
zwarte, Harry Potterach-
tige toverhoed. ‘Mr Pejo zei 
tegen me: ‘Je hebt wel geld 
nodig om te kunnen leven.’ 
Tamara Karpova, die 
Mignone speelt, legt uit: 
‘Anna dacht dat theater 
en geld niets met elkaar 
te maken hadden.’ De 
toverhoed gebruiken 
Skotnikova en haar 
performers al sinds 
jaar en dag om na de 
voorstellingen geld 
mee op te halen. 
Ze doet er geen 

afstand van. ‘Hij herin-
nert ons aan die traditie,’ zegt ze. 

Karpova: ‘En hij beschermt Anna’s hoofd 
als ze te veel ideeën heeft.’

‘We krijgen altijd veel reacties na afloop,’ 
bevestigt Anna Skotnikova, oprichtster 
van het gezelschap. ‘Na het happy end van 
Mignone nodigen we publiek uit alles van 
dichtbij te komen bekijken. Voor sommi-
gen zijn bepaalde situaties in de voorstel-
ling heel herkenbaar.’
Herkenbaar? ‘Iedereen is wel op zoek naar 
iets, naar iets speciaals, iets bijzonders,’ 
meent Skotnikova. Net als hoofdperso-
nage Mignone, een vreemd en obstinaat 
tienermeisje dat in haar eigen, afgelegen 
en eenzame wereld woont: een kast vol 

herinneringen en curieuze, wonderbaar-
lijke creaturen, wezens van haar fantasie. 
En ook die kast? Skotnikova: ‘Veel mensen 
zijn ook bang om uit de kast te komen. En 
bovendien: wie heeft er nu net als Mignone 
geen skeletten in de kast?’

Huilen en lachen
Rond Mignone hangt een donkere, soms 
zelf wat agressieve sfeer. ‘Ja, eenzaamheid 
is niet bright. Iedereen bewaakt zichzelf, 
iedereen beschermt zichzelf en wil zijn of 
haar levensloop in eigen hand houden, het 

leven controleren,’ zegt Skotnikova. Een-
zaamheid is een van de thema’s in de
show. ‘Want er is veel eenzaamheid. 
Anders zouden mensen niet huilen. Ik 
vind het belangrijk dat te verlichten. Het 
is niet moeilijk om mensen aan het huilen 
te maken en aan het lachen maken ook 
niet. ’t Mooiste is als het je allebei lukt. 
Net als Charlie Chaplin. Waar mensen om 
lachen is heel verschillend. Dat merk je ook 
tijdens de voorstelling.’ 

Waarom het zo herkenbaar is wat er 
tijdens Mignone gebeurt, ook al zitten er 
bepaald buitenissige kantjes aan de voor-
stelling? Skotnikova: ‘Omdat we archety-
pes creëren. Dat is wat mensen herkennen. 
We gebruiken archetypes, maar wel met 
een twist.’
Mignone is op een zoek naar affectie en 
naar zichzelf. Samen met het publiek 
maakt ze een emotionele ontwikkeling 
door. Toeschouwers zijn soms tot tranen 
toe geroerd. Voor sommigen is het te veel. 
Maar als je kijkt en blijft kijken, houdt het 
fascinerende schouwspel je ongetwijfeld 
in zijn greep. ‘Het is wel werken,’ geeft 
Skotnikova toe. ‘Mignone is niet puur 
entertainment.’

Mignone raakt je. Hoe dan ook. Deze voorstelling van Mr Pejo’s Wandering Dolls roept doorgaans 

veel reacties op. Het eigenzinnige tienermeisje Mignone wisselt tijdens de gelijknamige voorstel-

ling continu van stemming, masker en outfit. The Last Bastion, de tweede show van dit Russische 

gezelschap dat is gespecialiseerd in maskertheater, is lichtvoetiger.

Mr. Pejo’s Wandering Dolls (RU) Mignone & The Last Bastion

‘Het is niet moeilijk om 
mensen aan het huilen te 
maken en aan het lachen 
maken ook niet. ’t Mooiste is 
als het je allebei lukt. ‘

IN

#1 Lieve Vrouwekerkhof

Mignone:

vr 23  en za 24 aug 22.00 uur

Leeftijd: 12+

The Last Bastion:

zo 25 augustus 15.30 uur

Leeftijd: AL

Toegang vrij; besluit na afloop wat je betaalt

© Mr. Pejo’s Wandering Dolls

© Mr. Pejo’s Wandering Dolls
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En de volgende keer dat je langs die zelfde 
plekken komt, de plek waar je woont, werkt, 
leeft of winkelt, kijk je er anders naar. Je 
ziet dat mensen met elkaar gaan praten: je 
deelt iets met elkaar, Tape Riot is ook een 
moment van sharing. Iedereen houdt van 
de openbare ruimte en het is een privilege 
daar samen te zijn. Wij gaan niet vertellen 
wat goed is en wat niet, we laten het publiek 
wel de ruimte zien zoals wij ’m graag zien. 
Zonder smartphone, hoewel we die zelf ook 
gebruiken, maar er meer mogelijk dan je 
erdoor te laten absorberen.’

Muziek van de stad
Naast Anna Anderlegg danst ook Moni 
Wespi mee. Zij was tijdens de eerste editie 
van Spoffin in 2010 te zien met de voorstel-
ling Attache van Loutop. Muzikant Marco 
Barotti en tape-kunstenaar Hervé Thiot 
lijken de twee aan te sturen met hun muziek 
en hun tapewerk. Anderegg: ‘Marco neemt 
voor de act wat hij noemt ‘de muziek van de 
stad’ op. De geluiden van de trein waarmee 
we aankomen en allerlei andere stadsge-
luiden. Hij mixt korte fragmenten daarvan 
tijdens Tape Riot met zijn drummachine 
met beats en omgevingsgeluiden.’ Hervé is 

ondertussen constant in de weer met zijn 
gaffertape. Soms creëert hij alleen lijnen, als 
kaders voor de dansmomenten. ‘Dat kan uit-
dagend genoeg zijn,’ zegt Anderegg. ‘Soms 
neemt hij de tijd om een complete stadsach-
tergrond te maken.’ 

Kracht en schoonheid
Met Amersfoort hebben de Asphalt Piloten 
nog niet eerder kennis gemaakt. Anderegg: 
‘We verkennen een nieuwe stad pas een dag 
van te voren en bekijken Amersfoort daarom 
met heel andere ogen dan iemand die er al 
20 jaar woont. Een groot deel van de act is 
improvisatie. We hebben een aantal regels 
en onderlinge codes afgesproken en er zitten 
kleine danschoreografieën in, verder kan 
onderweg van alles gebeuren. Als je in de 
openbare ruimte werkt, kunt je niets plan-
nen. Dat is de kracht en de schoonheid er-
van. En je moet erg flexibel zijn.’ En voor je 
het weet, zijn ze ook weer verdwenen. Tape 
Riot laat na elk bliksembezoek wel verschil-
lende sporen achter. Welke? Anderegg: ‘Het 
effect van Tape Riot op de mensen, de foto’s 
die iedereen maakt, video’s en natuurlijk de 
tekeningen die Hervé maakt met tape.’
Met die tekeningen is Tape Riot begonnen. 

‘Hervé is eigenlijk schilder. Hij onderzocht 
met welk materiaal en op welke manier je 
in heel weinig tijd toch een groot schilderij 
kan maken in de openbare ruimte, zonder te 
veel problemen te krijgen.’ vertelt Anderegg. 
‘Hij kwam al snel op tape als interessant 
materiaal. Marco zocht en vond een manier 
om daar muziek bij te maken en Moni is een 
supercreatieve denker, geweldig om samen 
mee te experimenteren.’

Carte Blanche
De groep Asphalt Piloten ontstond in 2010. 
Anderegg: ‘Ik mocht op een festival in Zwit-
serland iets doen en kreeg daarbij carte blan-
che, ik mocht maken wat ik maar wilde. Het 
beste dat me ooit is overkomen. Ik nodigde 
verschillende mensen uit en we hebben een 
hoop gekkigheid gemaakt. We gebruikten 
afvalmateriaal en kranten om van alles van 
te maken, zelfs huizen. We namen verschil-
lende plekken in de stad in en creëerden 
elke avond een hoofdstuk van een verhaal, 
als een televisieserie. Zo ontstond het idee: 
je ontmoet elkaar, maakt iets samen en dan 
ga je weer uit elkaar. Dat heeft voor mij de 
meeste energie en zo is Asphalt Piloten ont-
staan, met een vaste kern en samenwerking 
met allerlei verschillende mensen.’
En hoe zit het met de riot? Anderegg: ‘Je 
kunt het zien als een poëtisch oproer. We 
vallen de openbare ruimte binnen en vragen 
nooit om toestemming, we willen vooral 
vrij zijn. Moeilijkheden levert dat zelden op, 
slechts één keer in Brussel, in een prachtige 
wijk. Het was net een filmdecor. We waren 
bezig tegen een gebouw van zwart marmer 
en daar kwam politie op af, ze wilden weten 
of we een politiek statement aan het maken 
waren. Het bleek de ambassade van Malta 
te zijn.’

Asphalt Piloten transformeren met Tape 
Riot de ruimte, laten je om je heen kijken en 
je kunt niet anders dan hen volgen: de twee 
danseressen, de muzikant en de beeldend 
kunstenaar. De trappen van een portiek, 
een bushalte, leuningen, bankjes en gewoon 
muren en de straat. ‘We spelen met wat er 
is, een uur lang,’ vertelt Anna Anderegg, een 
van de twee danseressen van Asphalt Pilo-
ten. ‘Er zitten snelle en langzamere stukken 
in en omdat we de tijd nemen, kunnen we af 
en toe ook subtieler bewegen. De snelheid 
van de act, de verschillende tempo’s waar-
mee we de stad infiltreren, ook dat maakt de 
voorstelling interessant.’
Het ene moment kijk je naar een korte 
urban danschoreografie en voor je het weet, 
schiet de groep er weer vandoor. Waarheen? 

Een vaste, vooraf bepaalde route heeft Tape 
Riot niet. Publiek volgt, sluit aan, haakt af 
– al gebeurt dat laatste niet snel. Anderegg: 
‘Mensen weten wanneer het begint, hoe lang 

het duurt en in welk gebied we ongeveer zul-
len zijn, maar er is geen start- en eindpunt. 
We zijn met behulp van gps-signalen te 
volgen op www.taperiot.com. Je kunt daarop 

zien waar we vandaag precies zijn en je kunt 
op de wereldkaart ook zien waar we gisteren 
waren en waar we morgen naar toe gaan. 
Voor ons is het ‘nu’ het belangrijkste. Het is 
een spelletje, mensen kunnen ons zoeken en 
ze hoeven niet te blijven.’
Publiek dat de Asphalt Piloten volgt, zoekt 
vaak naar een verhaal of een diepere be-
tekenis. ‘Maar die is er niet voor ons,’ zegt 
Anderegg. ‘Het is een visuele reflectie van 
de stad en de omgeving, van dat moment. 
We nemen wat er is en maken daar iets 
van, door iets toe te voegen: dans, muziek, 
tekeningen, beelden. Maar uiteindelijk is 
alles er al: de mensen, de ruimte en wij. We 
creëren lijnen en kaders en zo ontstaat een 
transformatie van wat er al is; het geluid en 
de dans helpen daarbij, geven emoties weer. 

Poëtisch oproer met dans,           muziek en tape 
Asphalt Piloten (CH) Tape Riot

‘Als je in de openbare
ruimte werkt, kun je niets
plannen. Dat is de kracht
en de schoonheid ervan.’

IN

#15 Havengebied/Eemplein

vr 23 aug 18.30-19.30 uur

za 24 aug 16.30-17.30 uur

Leeftijd: AL

Toegang vrij; besluit na afloop wat je betaalt

Zoals het hoort bij opschudding, 

een riot: de Asphalt Piloten komen 

en gaan. Tekeningen van tape op 

muren en ramen herinneren na de 

voorstelling nog aan het intense 

bliksembezoek van de kunstenaars 

die de stad veroveren met muziek, 

dans, parkour en verstilde momen-

ten; met bewegingen, beeld en 

geluid. 

© Vincent Vanhecke

© Vincent Vanhecke
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Het Nijmeegse trio Piepschuim bestaat uit 
Cor Burger (teksten, zang, gitaren, man-
doline), Jacco Westeneng (gitaren, zang, 
Ubass) en Robbert Koekoek (saxofoons, 
klarinet, percussie). De drie muzikanten 
hebben aardig wat noten op hun zang en 
ook nog iets te vertellen. Zo veel, dat zij 
drie jaar geleden hun vaste banen vaarwel 
hebben gezegd om zich fulltime op het 

maken van muzikaal cabaret te storten. 
En hoe: de heren hebben een speellijst 
waar je U tegen zegt. Geen plaats zo klein 
of ze hebben er gespeeld. Ook middelgrote 
zalen en festivals zijn inmiddels gevallen 
voor het niet te stuiten en onvermoeibaar 
enthousiaste trio.
Waarmee het allemaal begon? ‘Mijn 
theatrale liedjes waren eigenlijk niet ‘pop’ 
genoeg voor een band,’ vertelt Cor Burger. 

Op een feestje kwam hij collega-muzikant 
Jacco Westeneng tegen en samen besloten 
ze als Piepschuim verder te gaan. Burger: 
‘We hebben ons eerste optreden op een 
singer-songwriterfestival gegeven: 7 liedjes 

in 20 minuten.’ Robbert Koekoek was er 
toevallig ook. ‘Ik zat achter de coulissen 
bier te drinken en zag: dit is leuk. Daarna 
zijn we met z’n drieën aan de slag gegaan 
en dat is nu 10 jaar geleden. We zijn alle 
mogelijkheden gaan onderzoeken: wat 
kunnen we? Met als uitgangspunt dat al-
les mag. Alles in dienst van wat we willen 
vertellen.’
 Het trio speelde als band op Oerol en 
andere buitenfestivals, totdat de voorstel-
lingen steeds meer een verhaal kregen. Zo 
kwam Piepschuim in het kleinkunstcircuit 
terecht. ‘We zijn van buiten naar binnen 
gegaan, naar de theaters. En nu willen we 

Niet gelachen?
Dan je geld terug 
Ze zijn al meer dan tien jaar samen en inmiddels drie jaar professioneel bezig. ‘We hebben daar 

hard naar toe gewerkt. Ook al draaien we dus al een tijd mee, mensen zien ons nog wel als 

‘nieuw’ in het circuit.’ Piepschuim komt per SRV-wagen naar Amersfoort. En daarin gebeurt het 

dan allemaal. Wat? ‘Sorry, daar kunnen we eigenlijk niets over zeggen. Behalve dat het publiek 

zal denken: ‘Ja! Hier ben ik bij! We onderzoeken nog tot hoe ver we kunnen gaan, in hoeverre 

het publiek grip en invloed gaat krijgen op wat er gebeurt.’

Piepschuim (NL) Uitverkoop!

‘Oorspronkelijk was het idee: 
de cultuur gaat in de uitverkoop 
en daar gaan wij een handje bij 
helpen’

IN

graag weer terug naar buiten,’ zegt Jacco 
Westeneng. ‘We zoeken nog steeds graag 
grenzen op en ook met cabaret kan dat 
nergens beter dan op festivals, waar je 
dicht op het publiek zit. Je kunt zo lang 
repeteren en uitproberen als je wilt, maar 
voor publiek is alles anders. Dan komt er 
ineens een lach waar je het niet verwacht.’

Razend tempo
Tijdens de voorstelling Uitverkoop! stouwt 
Piepschuim het publiek in een elf meter 
lange SRV-wagen. ‘Oorspronkelijk 
was het idee: de cultuur gaat in de 
uitverkoop en daar gaan wij een handje bij 
helpen,’ zegt Robbert Koekoek. ‘Door het 
naar de mensen toe te brengen, net 
als vroeger: de winkel met theater en cul-
tuur komt gewoon bij je in de straat, zodat 
je voor je boodschappen nergens naartoe 
hoeft. En dan alles voor een bodemprijs. 
Cultuur op je brood: licht maar niet 
lichtzinnig.’ 
Dat thema heeft Piep-
schuim inmiddels los-
gelaten. Koekoek: ‘We 
doen nu een onsje 
meer, want we 
willen vooral niet 
cynisch worden. 
Het verhaal over 
de bezuinigingen 
is een beetje een 
gepasseerd station 
en we proberen 
geen moreel gelijk 
te halen.’ Wat 
overblijft is een 
voorstelling van een 
half uur in een ra-
zend tempo met een 
hoofdrol voor muziek, 
aangevuld met theater en 
cabaret, ook geschikt voor 
kinderen. Burger: ‘We hebben ons 
theaterrepertoire opgerekt en het blijft om 
te lachen.’ Hoewel je van Piepschuim geen 
kant-en-klare grappen hoeft te verwachten. 
Koekoek: ‘Wij geven de aanzet en sugges-
tie en laten het publiek zelf de conclusie 
trekken. Een grap is pas gemaakt als het 

publiek meedoet. Net zoals een luisteraar 
betekenis geeft aan het liedje.’ 
Westeneng: ‘Soms hebben we ook een 
helende werking. We zijn goed tegen al-
lerlei kwalen en verkopen alles. Je gaat 
gegarandeerd lachend naar buiten. Heb je 
niet gelachen? Dan krijg je je geld terug. 
We hebben veel nieuw materiaal waarvan 
we denken: dit is goed! Dit moeten mensen 
horen!’

Heftig
Eerdere voorstellingen, zoals In Veel te 
Strakke Broeken, waarin alles en ieder-
een op de hak wordt genomen, hebben 
de drie inmiddels al zó vaak gespeeld, dat 
je je afvraagt hoe het voor henzelf nog 
leuk blijft. Cor Burger: ‘Soms spelen we 
honderd keer dezelfde voorstelling. Om het 
leuk te houden ligt niet alles in een show 
vast; we houden scènes open. Zodat het 
ook mis kan gaan en het publiek denkt: dat 

was heftig. Die spanning hebben we 

nodig, die is essentieel om een mooie live-
voorstelling te maken en we kennen elkaar 
daar goed genoeg voor. We zijn altijd met 
z’n drieën. Als je elkaar dan niet uitdaagt, 
blijf je achter elkaar aanlopen en krijg je 
een uitgesleten rondje.
Burger, Westeneng en Koekoek hebben 

drie jaar geleden hun vaste banen als 
docent Nederlands, onderzoeker/fysiothe-
rapeut en programmeur in de cultuuredu-
catie opgezegd om full force hun muzikaal 
cabaret te brengen in theaters, op mid-
delbare scholen en tijdens festivals. En de 
naam Piepschuim? ‘Gewoon een mooie 
naam,’ zegt Burger. ‘En het is natuurlijk zo: 
alles wat breekbaar is, verpak je in piep-
schuim. Terwijl het tegelijkertijd een ir-
ritant materiaal is, met die kleine bolletjes 
die er af komen en overal aan kleven. Zo 
vind ik het ook leuk als liedjes een beetje 
irritant zijn.’

#3 Hof

vr 23 aug 19.00-23.00 uur; 

za 24 aug 14.00-17.00 en 19.00-23.00 uur 

zo 25 aug 14.00-18.00 uur

Leeftijd: AL

Toegang: €5,00 (op locatie)

© Willie Kerkhoff

© Piepschuim
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‘Heb je dat ei echt doorgeslikt? Getver!’ 

Jongleren met ingrediënten voor een pannen-

koek terwijl je zingt, drumt, piano-orgel speelt, 

trucjes uithaalt en met vuur speelt: dat levert 

gegarandeerd knoeiwerk op. Knappe prestatie 

dat theatermaker, acteur en muzikant Bram 

Graafland, op dit moment beter bekend als De 

Gillende Keukenprins, na een stormachtige act 

van zevenentwintig-en-een-halve minuut toch 

een echt eetbare pannenkoek kan opdienen.

Graafland maakt tijdens zijn voorstelling 
een nogal verhitte indruk. ‘Geen genade. 
Na twee keer spelen ben ik totaal gevloerd. 
De Gillende Keukenprins is een afspiege-
ling van wie ik ben. Ik speel met heel veel 
plezier en doe wat ik graag doe: jongleren, 
drummen, zingen, piano en orgel spelen 
en trucjes uithalen.’ Hij doet dat allemaal 
samen met zijn zelfgebouwde keukenor-
geldrumgestel, want zelf bouwen en eigen 
decors maken is ook iets wat Graafland 
graag doet. 
‘Let op: het is een keukenorgeldrumgestel,’ 
zegt Graafland met nadruk. ‘Je gestel gaat 
over je gemoed, je gestel is de basis van 
alles. Als het niet stevig is, blijft niets staan. 
Ik ben een jaar bezig geweest om het te 
bouwen en er op te leren spelen. Het is van 
oorsprong een orgel uit de jaren zeventig, 
ik heb het helemaal uit elkaar gehaald en 
omgebouwd. Het is een echt personage, een 
medespeler geworden. Tijdens het bouwen 
ervan is het verhaal ontstaan. Ik maak 
graag die verbinding tussen mijn hoofd 
en mijn handen. Bedenken en maken: dat 
voedt elkaar.’

Rauw
De fysieke, beeldende voorstelling van 
Graafland waarin het draait om het bakken 
van één pannenkoek, houdt het midden 
tussen theater, circus en een concert. De 
ingrediënten die je nodig hebt voor pan-
nenkoekenbeslag, zoals melk, rauwe eieren 
en bloem, vliegen in het rond; de muziek 

 
beukt, de fluitketel gilt en het drumritme is 
de stuwende kracht. Het spelen met rauwe 
eieren en vuur in de voorstelling doet het 
erg goed bij het jonge publiek. Toch is De 

Gillende Keukenprins niet speciaal een 
kindervoorstelling, het is ook een aanrader 
voor volwassenen. ‘Het gaat over verbeel-
ding en verbeelding is voor mij taal- en 
leeftijdloos,’ zegt Graafland. 
Graafland reist dit jaar door heel Nederland 
en Europa met zijn keukenorgeldrumgestel; 
behalve tijdens Spoffin hebben bezoekers 

van festivals als Oerol, De Parade, Rotter-
dam Circusstad en bijvoorbeeld Winches-
ter Hatfair in Engeland en ReReRiga in 
Letland hem ook in actie kunnen zien. En 
niet geheel zonder trots mocht hij op het 
Enschede Fringe Festival dit jaar de eerste 
prijs voor ‘beste nieuwe voorstelling’ in 
ontvangst nemen.

Abacus Theater    
(NL) / Kunsttoren

Handen uit de mouwen en schil-
deren maar! Doe mee en draag je ideeën 
beeldend uit: kunstenaar Ton Schepers 
nodigt je uit om aan de hand van een 
thema, vliegen bijvoorbeeld, grote panelen 
met waterverf te beschilderen. Hij schuift 
het paneel dat je maakt vervolgens in een 
torenframe van tien meter hoog en zo 
ontstaat langzaamaan een bonte toren van 
gezamenlijke kunstwerken, gemaakt door 
de festivalbezoekers zelf. Tien meter de 
lucht in, bont, opvallend en vol creatieve 
boodschappen: dat is de Kunsttoren. Altijd 
anders en steeds weer verrassend, vrolijk 
en kleurrijk. De Kunsttoren is een project 
van het Abacus Theater. Van de kunstwer-
ken worden doorlopend foto’s gemaakt 
zodat iedereen zijn/haar creatie later nog 
eens kan bekijken op de website kunst-
toren.nl..  

#3 Hof: zat 24 aug 14.00 uur
Toegang vrij; besluit na afloop wat je betaalt

© Arthur de Smidt

Amariszi  (NL) / Concert

Balkan, pop, reggae, folk en klez-
mer: catchy composities van een achtkop-
pige band met een stevige positie binnen 
de Balkanscene. Amariszi maakt met hun 
opzwepende muziek, bezieling en enthou-
siasme van elk optreden een feest. Oor-
spronkelijke en inspirerende virtuositeit, 
stevige grooves en verfrissende ballads: 
Amariszi is balkan op zijn best. Zangeres 
Merel Simons zet samen met accordeonist 
Kay Krijnen, gitarist Niels Onstenk, bassist 
Robert Koomen, drummer Dolf Huybers, 
tenorsaxofonist Simon Kelaita, trompet-

tist Jon Staekenborg en Willem Stevens op 
altsax alles en iedereen in beweging!

#1 Lieve Vrouwekerkhof: zat 24 aug 19.30 uur
#3 Hof: zat 24 aug 23.15 uur 
Toegang vrij; besluit na afloop wat je betaalt

© Lennart Monaster

Ananda Puijk Company 
(NL) / Transit

Het leven om je heen verandert, 
maar jij blijft dezelfde en er is bijna nie-
mand die het ziet. Je kijkt in de spiegel en 
ziet alle mensen die je bent geweest. Een 
reis door je verleden. Vijftig jaar in vijftig 
minuten. Ananda Puijk vertelt met bewe-
gingstheater, figurentheater en muziek 
over het terugwinnen van zelfvertrouwen 
in een veranderend lichaam. Wat gebeurt 
er als het krachtige omhulsel waarmee je 
jarenlang hebt geleefd langzaam zwakker 
wordt? Als je lichaam niet meer doet wat 
het vroeger deed? Over de strijd tussen 
kunnen en willen, over het afscheid nemen 
van een fase. Puijk studeerde bewegings-
theater aan De Kleine Academie in Brussel. 
Zij vond met een combinatie van haar 
eigen discipline en poppenspel een eigen 
theatertaal en laat muziek daarbij een 
speciale rol spelen. In haar voorstellingen 
licht Puijk universele, soms kleine emoties 
uit, in de hoop dat we daardoor beter in 
staat zijn elkaar zo nu en doen met andere 
ogen te bekijken. Dat we iets vaker te zien 
dat achter al onze dagelijkse bezigheden 
en verschillende culturen mensen schuil 
gaan die in het groot of in het klein heel 
vergelijkbare dingen meemaken.

#13 Appelmarkt 20: vri 23 aug 19.00 en 22.00 uur
zat 24 aug 16.30 en 22.00 uur
zon 25 aug 14.00 en 16.30 uur
Toegang: €6,00 (via www.krtjs.nl)

Arrangement Provisoire 
company - Jordi Galí
(FR) / Abscisse

Complexe structuren met drie lad-
ders en diverse stukken touw en hout: de 
Franse theatermaker Jordi Galí constru-
eert ze samen met twee performers waar je 
bij staat. Volg het proces waarbij de groep 
de spanning tussen tegengestelde krachten 
onderzoekt; verticaal, horizontaal, omhoog 
en omgekeerd. Het werk van de Ame-
rikaanse uitvinder en architect Richard 
Buckminster Fuller (1895-1983) is een be-
langrijk referentiekader bij deze voorstel-
ling. Fuller ontwierp onder meer een auto 
die alle kanten op kon rijden en was grond-
legger van de geodetische koepel, zelfdra-
gende constructies zoals toegepast bij de 
speeltuin van Dierenpark Amersfoort, het 
Aviodome bij Schiphol en het planetarium 
van Artis. Abscisse maakt gebruik van 
het tensegrity principe van Fuller. Tens-
egrity is een samentrekking van tension 
en structural integrity en verwijst naar de 
integriteit van structuren gebaseerd op een 
evenwicht tussen trek- en drukbelastingen. 
Galí kiest hiervoor vanwege de constructie- 
en esthetische eigenschappen en zeker ook 
om de poëtische geur van Utopia die het 
principe in zich meedraagt.

#12 Valkhof (Valkestraat): zat 24 aug 17.15 uur
zon 25 aug 14.00 en 17.15 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

KORT OFF

© Michel Mölder

Keukenorgel-
drumgestel

‘Ik ben helemaal mezelf.  
Geen genade. Na twee keer   
spelen ben ik totaal gevloerd.’

Bram Graafland (NL) De Gillende Keukenprins

#1 Lieve Vrouwekerkhof

vr 23 aug 19.00  en 20.30 uur

za 24 aug 14.00 en 17.00 uur

#3 Hof

zon 25 aug 14.00 en 16.00 uur

Leeftijd: AL

Toegang vrij; besluit na afloop wat je betaalt

© Arrangement Provisoire company - Jordi Galí
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Art to Go (NL/AR) /
On Hold call centre

Welkom bij callcenter On Hold. Je 
bent de eerst wachtende... Staat je carrière 
in de wacht? Toets 1. Staat je gevoelsleven 
in de wacht? Toets 2. Staat iets anders in 
de wacht? Toets 3. Begin aan een per-
soonlijke reis over hoe we altijd wachten 
tot er iets gebeurt of tot iets ons bereikt. 
Van brieven tot liefde en banen, het geluid 
van de magnetron en de dood. Art to Go, 
een project van de Argentijnse Micaela 
Tettamanti uit Utrecht, wil het fenomeen 
wachten aan de kaak stellen en blootleggen 
via verschillende verhalen en personages. 
Bezoekers van het interactieve callcenter 
krijgen een tablet en koptelefoon om het 
audiovisuele verhaal te beleven. On Hold 
Call Centre is gemaakt om persoonlijke 
gedachten van de toeschouwer tot uitdruk-
king te brengen, te versturen, te omarmen 
en uiteindelijk te vertalen naar actie. Ben 
jij klaar voor de volgende call? Micaela 
Tettamanti werkte samen met Agustín 
Ruiz Brussain meer dan een jaar aan de 
totstandkoming van dit project, inclusief 
het schrijven, interviewen van vrienden en 
familie en het schieten van film in Argenti-
nië. Tegenwoordig werken zij met een team 
van musici, erkende Argentijnse acteurs, 
een grafisch ontwerpstudio, vertalers en 
voice-overacteurs. 

#1 Lieve Vrouwekerkhof: vri 23 aug 19.00-20.30 en 22.00-
23.30 uur; zat 24 aug 16.30-18.00 en 19.00-20.30 uur; 
zon 25 aug 14.00-15.30 en 16.30-18.00 uur
Toegang vrij; besluit na afloop wat je betaalt

Babok  (NL) / Asiel 
(Shelter)

Een omgevallen huisje, een zonder-
ling stel en een verzameling mechanische 
beesten. Asiel van Babok is een opvangplek 
voor verwaarloosde huishoudelijke appara-
ten. Je kent ze wel, die slachtoffers van de 
consumptiemaatschappij: gereedschappen, 
keukenmachines en schoonheidsapparaten 
die werkeloos in de kast liggen en waar je 
nooit meer naar omkijkt. Verbouwd tot 
machinale wezens met een dierlijk 

karakter, krijgen ze in Asiel een tweede 
leven. Maak ook kennis met de beesten 
en machines tijdens deze doorlopende 

voorstelling. Stap in de theatrale werkelijk-
heid van Asiel, een theatrale installatie, ge-
presenteerd tussen en vooral met mensen 
op straat. Een kruising tussen een me-
chanische stadsboerderij en een absurde, 
bewegende speeltuin. Asiel is beeldend en 
interactief objecttheater over de haat-
liefdeverhouding tussen mens en machine. 
Uw eigen afdankertjes kunt u tijdens de 
voorstelling bij ons inleveren. Babok maakt 
laagdrempelige voorstellingen voor de 
openbare ruimte en creëert momenten van 
verwondering in de vluchtigheid en hectiek 
van de straat.

#6 Plantsoen West: zat 24 aug 15.00-17.30 uur; zon 25 aug 
15.00-17.30 uur; Toegang vrij; besluit na afloop wat je betaalt

Bad Taste Company 
(GB) / Faust

Een explosieve combinatie van 
breakdance, Lindy Hop, Charleston, 
big-bandmuziek uit de roaring twenties 
en special effects met vuur. Deze versie 
van Ghoethes klassieker Faust speelt zich 
af tijdens de Amerikaanse drooglegging, 

in een clandestiene kroeg waar de held 
het gevaar loopt zijn ziel aan de duivel 
te verliezen tijdens het praten, drinken, 
gokken en vrouwen versieren. Een intens 
fysieke en verhalende dansvoorstelling 
met vlammende cocktails, brandende 
boksringen, een letterlijk explosieve set en 
dans van wereldklasse maken van Faust 
een ervaring die je niet mag missen! Bad 
Taste Company is een groep dansers die de 
Britse urban dance naar nieuwe hoogten 
brengt met producties waarin zij dansvaar-
digheden van wereldklasse combineren 
met theater dat een verhaal vertelt.

#3 Hof: vri 23 aug 22.15 uur; zat 24 aug 22.15 uur
Toegang vrij; besluit na afloop wat je betaalt

Blaas of Glory  (NL) / 
On a Highway to Hell

Gewapend met sousafoon, sopraan-
sax, lyra, banjo, accordeon, akoestische 
gitaren, snare- en bassdrum en veel 
meerstemmige zang, blaast deze Heavy 
Metal Marching Band klassieke songs uit 
de prehistorie van de hardrock letter-
lijk nieuw leven in. Reken op bevlogen 
bewerkingen van The Final Countdown 
(Europe) en Running With The Devil 
(Van Halen), een spirituele vertolking van 
Highway To Hell (AC/DC). De band voelt 
zich thuis op elk podium — versterkt of 
akoestisch — en speelt net zo lief op straat, 
tussen het publiek. Een hilarische mo-
biele act die hardrock terugbrengt tot de 
absolute essentie. Blaas of Glory is al jaren 
vaste gast op internationale metalfestivals 
als Sonisphere (NL, ES, FIN, CH, GB) en 
Wacken (D). 

#3 Hof: zat 24 aug 14.45 uur
#11 Langestraat (mobiel): zat 24 aug 16.00 uur
#1 Lieve Vrouwekerkhof: zat 24 aug 17.30 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

KORT OFF

‘Deze gaan we niet doen buiten, dat is te pijnlijk 

op stenen.’ Nelse Verheurck neemt een aanloop-

je en springt bij Danny Molenaar op zijn stelten. 

Hij gooit met haar, maar wel voorzichtig. ‘Dit 

stukje mag wel wat rustiger,’ vindt Esther van 

Leeuwen. ‘Hierna vliegen we toch weer tegen 

de muur.’ NVDP traint binnen en speelt buiten. 

Wat gebeurt er als je dansers op stelten zet? Een 

stoere voorstelling over overgave.

Wat begon als een soloproject van danseres 
Esther van Leeuwen is inmiddels uitge-
groeid tot NVDP Theaterproducties. Van 
Leeuwen richtte de groep op in 2006 en 
werkt hierin nu samen met zo’n 10 andere 
dansers en performers.
Voor die tijd werkte ze bij onder ande-
ren Wies Merkx en Danceworks. ‘Heel 
technisch, modern. Tijdens mijn werk als 
levend standbeeld, een leuke bijbaan in de 
zomer, zag ik steltlopers voorbij komen en 
toen was het al snel één plus één is twee: 

wat gebeurt er als je een danser op stelten 
zet? Ik ben dat eerst solo gaan uitproberen. 
Die stelten? De één loopt er zó op weg, de 
ander moet veel oefenen. Ik ben er lang 
bang voor geweest. Dansers vinden het 
vaak juist niet eng, maar de kans is groot 
dat je dan snel op je bek gaat.’
 
Been achter je oor
Van Leeuwen traint de dansers zelf bij 
NVDP. ‘Ik ben er heel precies mee, wie ik 
uitnodig op stelten te komen dansen. Het is 
heel fysiek, je moet elkaar kunnen vertrou-
wen. Dat is belangrijker dan de manier 
waarop je je been achter je oor legt. De klik 
met elkaar is doorslaggevend.’
Enorm spannend vond Van Leeuwen het 
om haar eerste dans op stelten naar buiten 
te brengen en te presenteren. ‘Mensen 
kunnen het nog niet altijd plaatsen, hoewel 
je nu meer cross-over ziet, ook tussen bij-
voorbeeld dans en circus. Stelten hebben al 
snel een hoog entertainmentgehalte, maar 
je kunt er heel veel uithalen. Wat wij doen, 
is in Nederland nog niet eerder gedaan. 
Het is veel werk. Als choreograaf weet je 
hoe het werkt met je lijf, op stelten is dat 

heel anders. Je kunt niet corrigeren en bent 
eigenlijk altijd off balance. Dat brengt be-
perkingen met zich mee, maar we ontdek-
ken ook steeds meer mogelijkheden.’
Urban Constructions is begonnen als het 
maken van constructies met elkaar, vertelt 
Van Leeuwen. ‘Er zit zeker symboliek in, 

die mag het publiek zelf ontdekken. Waar 
het uiteindelijk om gaat is dat je elkaar no-
dig hebt. Zeker als je op stelten danst. Geef 
je maar over aan anderen, aan wat er is.’

‘Wat gebeurt er als je een danser 
op stelten zet?’

NVDP (NL) Urban Constructions

#7 Paternosterstraat

vr 23 aug 18.30  en 20.00 uur

za 24 aug 14.30, 16.30 en 20.00 uur

zon 25 aug 14.00 en 16.00 uur

Leeftijd: AL

Toegang vrij; besluit na afloop wat je betaalt

Dansen op stelten: 
altijd uit balans 

© Babok

© Ben Vulkers

© Dan Prince

© Maurice Leentvaar
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Adrian Garratt speelt met muziek, publiek 
en wat er om hem heen gebeurt. ‘Alleen 
viool spelen, dan raak ik verveeld. Ik snap 
niet hoe mensen anderhalf uur naar muziek 
kunnen zitten luisteren zonder interactie, 
zonder dat er iets is te zien.’ Met de inter-
actie tussen Garratt en zijn publiek zit het 
wel goed. De Engelsman is onvoorspelbaar, 
enig in zijn soort, licht anarchistisch en 
tamelijk heetgebakerd – en ondanks zijn 
capriolen een verduveld goede violist.

Garratt: ‘Ik heb van m’n tiende tot zeven-
tiende goede leraren gehad. In het begin 
klonk het verschrikkelijk, ja. Je moet heel 
veel oefenen en dat is erg saai. Maar de 
voldoening is groot als je het onder de knie 
krijgt. Grappig zijn kun je niet repete-
ren. Ik vraag tijdens shows veel aan het 
publiek. Je weet nooit wat je krijgt, mensen 
zij soms erg bijdehand, maar ik hou van 
improviseren. Ik ben minder viool gaan 
spelen en meer gaan praten, meer aan het 
dollen. Publiek moet wel Engels verstaan. 
De gezichten die ik trek? Dat is echt mijn 
ding. Die oefen ik niet. Je merkt vanzelf wat 
werkt.’

Surrealistisch
Ondanks alle grappen heeft Garratt respect 
voor klassieke muziek. ‘Ik speel het graag, 
maar wil mensen vooral vermaken. De 
combinatie clownerie en vioolspelen werkt 
goed: ongebruikelijk, verwarrend, een 
beetje surrealistisch.’ Zelf houdt hij van 
komieken als Rowan Atkinson en Laurel 

& Hardy. Eenvoudige, fysieke en verbale 
grappen.
Van muziek zijn beroep maken kwam niet 
op bij Garratt. ‘Mijn vioolleraar zei tegen 
me dat daar toch geen geld mee valt te ver-
dienen.’ Hij begon aan een studie manage-
ment and systems science, maar kon na een 
jaar niet uitleggen waarmee hij bezig was, 
switchte vervolgens naar economie en vond 
een degelijke baan. ‘Al snel vroeg ik me af: 
waar ben ik mee bezig?! Ik zit te typen op 
een kantoor! Ik nam ontslag.’ 
Ondertussen speelde hij veel muziek als 
hobby en raakte hij betrokken bij busking, 
de straatmuzikantenscène in de Londense 
wijk Convent Garden. Daar ontwikkelde hij 
zijn act, als introductie van de artiesten. ‘Ik 
maakte een mentale shift: ik ben een violist 
en ik hou van busking: dat ga ik doen. 

Een fenomenaal moment. Veel mensen 
doen werk dat ze niet leuk vinden, dat is 
toch vreselijk. Ik ga met liefde naar mijn 
werk.’
Een show is geslaagd als er unieke momen-
ten inzitten. ‘Het is saai als ik een show doe 
waarin alles gaat zoals gepland, waarin ik 
doe wat ik altijd doe. Daarom kijk ik altijd 
om me heen naar dingen waarmee ik kan 
improviseren. En die zijn er altijd.’

Cia. Zero en Conducta 
(ES) / Nymio. Minimal 
Stories Told with the hands

 
Een droom die de dromer wak-

ker wil maken. Een schipbreukeling die 
geniet van zijn ontberingen terwijl hij op 
redding wacht. Een ogenblik in iemands 
hoofd terwijl hij zijn schoenveters strikt. 
Een tovenaar die betoverd is en een jongen 
die niet kan vliegen en dus moet leren 
dansen om de hemel aan te raken. Som-
mige verhalen zijn zo klein dat alleen 

krachtige karakters ze kunnen vertellen. 
Opmerkelijke personages vertellen kleine, 
ogenschijnlijk onbelangrijke verhalen. Dat 
is Nymio, minimalistisch, hartverwarmend 
theater, gemaakt en verteld met handen. 
José Antonio Puchades ontwikkelde Zero 
en Conducta na zijn studie Dramatische 
Kunsten en een specialisatie in fysiek 
theater. Ook hield hij zich bezig met dans, 
regie, theaterpedagogie en de kunst van 
het poppenspel. Nu concentreert hij zich 
op de wereld van beweging en combineert 
hij poppenspel, gebaar en dans. Nymio is 
het eerste werk dat uit dit experimentele 
project voortkomt.

#6 Plantsoen West: vri 23 aug 18.15 en 19.45 uur; zat 24 aug 
15.30 en 18.30 uur; zon 25 aug 16.00 uur
Toegang vrij; besluit na afloop wat je betaalt

Circus Katoen  (NL) / Ex 
Aequo

Acrobatisch theater van twee jonge 
artiesten die al vroeg met circus zijn begon-
nen. Een verhaal over twee personages die 
gaan samenwonen en alles uit de kast halen 
om een nieuw avontuur met elkaar aan te 
gaan. Ze hebben allebei hun persoonlijke 
en typerende voorwerpen meegenomen, die 

allemaal een eigen plek verdienen. Op een 
speelse manier ontdekken de twee de ruim-
te en zoeken ze samen uit waar alles terecht 
moet komen. Ze dagen elkaar uit, werken 
samen en verliezen zich steeds meer in hun 
fysieke, acrobatische spel. Circus Katoen 
bestaat uit Sophie van der Vuurst de Vries 
en Willem Balduyck. Beiden volgende de 
eerste professionele circusopleiding in ons 
land, bij Codarts in Rotterdam.

#6 Plantsoen West: vri 23 aug 19.00 en 20.30 uur; zat 24 aug 
14.30, 17.00  en 20.00 uur; zon 25 aug 14.30 en 17.00 uur 
Toegang vrij; besluit na afloop wat je betaalt

Collectif A Part Être 
(FR) / Révélation

Verbeeldingskracht, vastberadenheid, 
geloof, projectie, rituelen, intuïtie, accep-
tatie, aanpassing, moed en kracht: dat zijn 
de middelen waarmee vrouwen die dage-
lijks worstelen om het hoofd te bieden aan 
geweld toch een waardig bestaan weten op te 
bouwen. Zes hiphopperformers brengen met 
de buitengewoon meeslepende dansvoorstel-
ling Révélation een eerbetoon aan vrouwe-
lijke slachtoffers van psychisch geweld en 
fysieke mishandeling, nu en in het verleden. 
Choreografe Tishou Aminata Kane creëert 
fysieke verhalen en trekt een parallel tussen 
geweld tegen vrouwen van nu en ten tijde 

van  haar Senegalese voorouders. ‘Vrouwen 
van nu hebben de intuïtie nodig die vrouwen 
vroeger gebruikten. Veel meer dan alleen een 
beschermend harnas, fungeert ons lichaam 
vooral als een barrière en beschermt het ons. 
Tegen wat? Tegen wie? Waarom? We heb-
ben het over vrijheid van meningsuiting voor 
vrouwen. Mijn vraag is: en welke rol speelt 
ons lichaam daarin?’ De zes danseressen 
tonen ieder op hun eigen manier de kracht 
van vrouwen in al hun waardigheid. 

#1 Lieve Vrouwekerkhof: zat 24 aug 16.15 uur; zon 25 aug 
15.00 uur; Toegang vrij; besluit na afloop wat je betaalt

Compagnie Albedo  (FR) / 
Les Tonys

De Tonys zijn twee torenhoge, 
kale bodyguards. Stuurs, onbehouwen en 
wantrouwend kijken ze naar de wereld. Zie 
jij geen gevaar? Dan vinden zij het wel uit. 
Ze zijn hard nodig, vinden ze, want de post-
moderne mens ziet overal gevaar. Voort-
bordurend op het Big-Brother-is-watching-
youthema, zullen Tony en Tony je helpen 
met oversteken, beschermen en begeleiden. 
De Tonys zijn voorzien van marionetten-
hoofden en de spelers zijn onzichtbaar, ge-
huld in grote kostuums. Zo mengen zij zich 
in de werkelijkheid en infiltreren zij in het 
leven van alledag. De marionetten nemen 
de macht over en daarbij is iedereen een 
V.I.P. die bescherming verdient. Geheim-
pje: de brute krachtpatsers zouden weleens 
door twee lieftallige meisjes gespeeld kun-
nen worden... 
 
#11 Langestraat (mobiel): zat 24 aug 14.00 en 16.00 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

Deux Sans Trois  (BE) / Typo

Een poëtisch verhaal over reizen, 
ontmoetingen, afscheid en relaties. Een 
ontroerend en onwaarschijnlijk acro-
batisch avontuur, vol vloeiende dans en 
betoverende livemuziek van violist Jef 
Hendrickx, die uit alle delen van zijn 
instrument ritme en klanken bouwt. 
Geluiden leiden een eigen leven, stuiteren 
uit elkaar... Deux Sans Trois vertelt met 
acrobatiek, jongleren, dans en muziek 
een verhaal van vier mensen. Wat heeft 
hen gemaakt tot wie nu zijn? Van onge-
rept en naïef tot rijp en veroordeeld. De 
performers creëren onvergetelijke beelden 
en prachtige verhalen met hun eigen 
woordenschat van fysiek theater, dans en 
acrobatische prestaties in een wereld waar 
tijd niet bestaat.

#1 Lieve Vrouwekerkhof: vri 23 aug 17.45 en19.30 uur
#3 Hof: zat 24 aug 14.00 en 19.00 uur
Toegang vrij; besluit na afloop wat je betaalt

KORT

‘Grappig zijn kun je niet 
repeteren.’

Sid Bowfin (GB) The Sid Bowfin Show

#1 Lieve Vrouwekerkhof, vri 23 aug 18.30 uur

#9 Mooierstraat (achterzijde Mondriaanhuis), 

vri 23 aug 20.00 uur

#3 Hof, zat 24 aug 15.00 uur

Leeftijd: AL

Toegang vrij; besluit na afloop wat je betaalt

IN

Gewoon een crazy 
manic idiot violist

© Titiriguada

© Collectif A Part Être

Een James Bond met een klassieke viool. 

Vivaldi, Mozart, opera: wat speelt hij niet? ‘Ik 

ben gewoon een crazy manic idiot violist,’ zegt 

Adrian Garrat alias Sid Bowfin. Een bowfin is 

een vis en hij had vroeger een vis die Sid heette, 

vandaar. Hij combineert stand-up comedy met 

briljant vioolspel en geniet ervan gek te doen.

© Fool’s Paradise
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Fort van de Verbeelding 
(NL) / Oerkest

Fort van de Verbeelding maakt van 
elke groep een orkest. Of je nu muzikale 
ervaring hebt of niet, Tommie Freke en 
Ted van Leeuwen nodigen je uit mee te 
spelen. Duizenden instrumenten hebben 
ze: gestemde steigerbuizen, orgelpijpen, 
batphones, cementkuipen. Muziek is een 
prachtig middel om mensen samen iets te 
laten beleven, muziek genereert emotie, 
muziek bindt. Elke groep wordt een orkest 
en in zo’n orkest wordt de identiteit van die 
groep zichtbaar: community music. Fort 
van de Verbeelding is een gezelschap van 
communitymusici en andere kunstenaars. 
Ze verzinnen en organiseren projecten 
waarbij muziek en mensen in het middel-
punt staan. In Amersfoort gaan Tommie 
Freke — componist, saxofonist, multi-
instrumentalist — en Ted van Leeuwen — 
muziektheaterdier met Dogtroepverleden 
— met het publiek en een berg instrumen-
ten op zoek naar geluid, muziek, herrie, 
ruis, getetter, ritmiek, lyriek en ook stilte. 
In Oerkest reis je in vijftien minuten door 
de geschiedenis van de muziek: vanaf de 
oerknal tot 2013. Samen musiceren, zingen 
en verbeelden, met bijzondere instru-
menten en videobeelden en animaties van 
Dorothee Meddens: een overweldigende 
belevenis!

#6 Plantsoen West: vri 23 aug 18.00, 19.30 en 21.00 uur
zat 24 aug 14.00, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30 en 21.00 uur
zon 25 aug 14.00, 15.00, 16.30 en 17.45 uur
Toegang vrij; besluit na afloop wat je betaalt

Gromic  (ES) / 
The Magomic Show

Een onvergetelijke ontmoeting met 
een adorabele vagebond: een tedere, visu-
ele comedy vol magie en plezier. Gromic 
neemt je mee in een wereld vol verwonde-
ring, met slechts een paar kleine attribu-
ten. Welkom bij de magie van de eenvoud. 
’Mijn shows zitten zo in elkaar dat het de 
creativiteit en magie losmaakt die in ieder-
een zit verborgen’, zegt de doorgewinterde 
acteur Michael Gueulette die schuil gaat 
achter Gromic. Hij brengt een verfrissende, 

nieuwe show vol grappen en trucs voor 
kinderen, ouderen en tieners. Universeel 
hilarisch, ingetogen en met tedere humor. 

© Manuel Versaen 

Gromic bekoort, ongeacht leeftijd, taal of 
cultuur. Met meer dan 20 jaar entertain-
ment ervaring onder zijn hilarische hoed, 
brengt Gromic je een interactieve komedie, 
geïnspireerd door goochelaars en clowns.

#9 Mooierstraat (achterzijde Mondriaanhuis): vri 23 aug 
20.45 uur; zat 24 aug 15.00 en 21.15 uur
#1 Lieve Vrouwekerkhof: zat 24 aug 15.15 en 18.45 uur
zon 25 aug 14.00 uur; 
Toegang vrij; besluit na afloop wat je betaalt

HipSick Unusual Theatre 
(NL) / HipSicknatus 
Monstrosus

Je zou ze bijna aanzien voor gewone 
mensen, maar wat gebeurt er als de gordij-
nen dicht zijn? Obsessies... Blijf je staren of 
kijk je weg? Deze “menselijke tentoonstel-
ling” laat je zes karakters zien die gaande-
weg een obsessie ontwikkelen en uiteinde-

lijk niet anders kunnen dan zich 
er aan overgeven: in extase door dwang-
matig gedrag. Een excentrieke show met 
“beautiful freaks”: het staat je vrij te blijven 
kijken, weg te lopen of je schaamteloos 
te identificeren met mogelijk herkenbare 
situaties en personages. Onorthodox 

theater vol taboes, van een jonge groep 
artiesten met verschillende achtergronden 
en muziek waaraan je niet lijkt te kunnen 
ontsnappen.

#1 Lieve Vrouwekerkhof: vri 23 aug 21.00 en 23.00 uur
zat 24 aug 21.00 en 23.00 uur
Toegang vrij; besluit na afloop wat je betaalt

Jochen Stechmann & Birgit 
Wieger  (NL/DE) / Archive of 
forgotten signals

Kijken, zenden, ontvangen. Na Twit-
ter, SMS en Facebook introduceren Jochen 
Stechmann en Birgit Wieger in het Archief 
voor Vergeten Signalen het gloednieuwe 
communicatiemiddel FMS - Flag Messa-
ging Service. Verzend nu jouw persoonlijke 
berichten aan de wereld in het semafoor 
vlaggenalfabet uit de maritieme wereld 
van de 19e eeuw. Het bericht stempel je 
eerst zelf handmatig in het semafoor-
alfabet. Vervolgens stuur je het op een 
do-it-yourself FMS station de wereld in. 
Je kunt je boodschap ook door één van 
de signaalgevers met hun vlaggen laten 
verzenden. Je ontvangt daarna een unieke 
FMS boodschap van een eerdere bezoe-
ker, om te ontcijferen en mee te nemen. 
Archive of Forgotten Signals onderzoekt de 
spanningen en snijpunten tussen lichaam, 
betekenissen, taal en leesbaarheid in een 
tijd waarin we onszelf profileren en iden-
tificeren door wat we posten en lezen op 
Facebook, LinkedIn en Twitter.  

#3 Hof: vri 23 aug 18.00-21.30 uur
zat 24 aug 14.00-17.30 uur
zon 25 aug 14.00-17.30 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

KORT

Partnerschap is het 
nieuwe sponsoren

© Jochen Stechmann & Birgit Wieger

De Alliantie
Koos Koolstra, directeur van woningbouw-
corporatie de Alliantie, is enthousiast over 
het partnerschap met Spoffin. De Alliantie 
maakt tijdens het festival de optredens 
van het populaire Broken Brass Ensemble 
mogelijk: op vrijdagmiddag op het Neptu-
nusplein (als cadeautje voor de wijk Kruis-
kamp, winnaar van de Amersfoort Cityrun 
op 9 juni dit jaar) en op zaterdagochtend 
op het Euterpeplein. Eerder deze zomer 
trokken Spoffin en de Alliantie samen op 
tijdens een activiteit van de woningcor-
poratie in de wijk Vathorst op zaterdag 10 
augustus. ‘Samenwerking met Spoffin is 
uniek: we kunnen op maat optredens voor 
onze huurders verzorgen,’ zegt Koolstra. 
‘De Alliantie haalt Spoffin graag naar de 
wijken om mensen met elkaar te verbinden 
en betrokkenheid te creëren. Bovendien: de 
voorstellingen zijn voor jong en oud en het 
is een toegankelijk festival, aantrekkelijk 
voor al onze huurders,’ zegt Koolstra.

Beweging 3.0
Beweging 3.0 is een andere Amersfoortse 
organisatie die Spoffin een warm hart 
toedraagt. Brigitte Jacobs, directeur Zorg, 
Verpleging & Behandeling: ‘Wij willen 
het leven van onze cliënten zo aangenaam 
mogelijk maken. We richten ons nadruk-
kelijk op het welzijn van onze cliënten. Het 
laagdrempelige theater van festival Spoffin 
voor de inwoners van Amersfoort en omge-
ving sluit hier goed op aan. Vandaar dat wij 
graag dit initiatief steunen.’ Dankzij Bewe-
ging 3.0 zijn er extra optredens van Theater 
Leela en van Yvon van den Akker en Judith 
Hermarij, bij woonzorgcentrum Nijenstede 
in de wijk Randenbroek.

Rabobank
De samenwerking met Spoffin is de Ra-
bobank Amersfoort en omstreken vorig 
jaar goed bevallen. De bank ondersteunt 
het festival daarom ook in 2013 en 2014. 
‘Wij menen wij dat cultuurfestivals als 
Spoffin Amersfoort als aantrekkelijke 
woon- en recreatiestad op de kaart zetten. 
En daar hebben we allemaal belang bij,’ 
zegt directievoorzitter Henri Hofsteenge. 
‘Cultuur verbindt en inspireert mensen en 
biedt iedereen de mogelijkheid om mee te 
doen. Dat is ook een Rabobank-manier van 
denken.’
Vorig jaar maakte de Rabobank de Ne-
derlandse première van de voorstelling 
Guateque van de Spaanse groep Delrevés 
mogelijk, hoog tegen de Onze Lieve Vrou-
wetoren. Dit jaar adopteert de Rabobank 
opnieuw één van de grote publiekstrekkers: 
Capas van Compañia de Circo Eia. En het 
Spoffin-publiek heeft dankzij de Rabobank 
bovendien goed zicht op de voorstellingen 
dankzij de verrijdbare tribunes op de grote 
pleinen.

Spoffin Partners

Festival Spoffin wordt mogelijk gemaakt door een goed gespreide financiering. Naast subsidies van 

gemeente, provincie en rijksoverheid, culturele fondsen en publieksinkomsten spelen partnerschappen 

met het bedrijfsleven daarbij een steeds grotere rol. ‘Partnerschap, waarbij je als festival een duidelijke 

meerwaarde biedt aan bedrijven, is het nieuwe sponsoren,’ zegt Spoffin-directeur Alfred Konijnenbelt. 

Drie partners aan het woord.

© Manu D’Ooghe

© Theater Leela
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Jochen Stechmann & Birgit 
Wieger  (NL/DE) / Signs 
Guerilla Dance

Kijken, zenden, ontvangen. Guerril-
ladansers verrassen je in de stad met hun 
vlaggenspel. De vijf performers duiken 
zomaar ergens op, hun choreografie is 
gebaseerd op het semafoor vlaggenalfabet, 
een communicatiemiddel uit de maritieme 
wereld van de 19e eeuw. Hoe gebruiken we 
signalen om onszelf te positioneren? En 
omgekeerd: hoe worden wij gepositioneerd 
door signalen? Moeten we worden begre-
pen om duidelijk te zijn? In het zelfregule-
rend systeem van de SIGNS guerrilla is de 
wiskundige achtergrond van choreograaf 
Jochen Stechmann duidelijk herkenbaar. 
Visueel sterke en energieke verrassingsac-
ties. Concept: Jochen Stechmann en Birgit 
Wieger. Performers: Birgit Wieger, Luc van 
Esch, Robin Berkelmans, Matias Daporta 
Gonzales, Rocco Vermijs, Floris Dahlgrün, 
Sergio Moya Rueda, Sarah Kate Gardiner, 
Ludmilla Euler, Philippe Rives. Kostuums: 
Birgit Wieger.

#4 Start: Hof: vri 23 aug 18.30 en 20.15 uur; zat 24 aug 
14.00, 15.45 en 17.30 uur; zon 25 aug 14.00 en 15.45 uur 
Toegang vrij; besluit na afloop wat je betaalt

Katja Heitmann (NL) / 
Kraud-fun-ding

Welkom! Prijzencircus! Spanning, 
plezier, spel en show! U vraagt, wij draai-
en! Vol is vol, dus wees er snel bij. Drie 

© Amat Bolsius

voor de prijs van een! Mambo discount! 
Inclusief gratis glitters! Heeft u al een 
stickertje? De jonge theatermaker Katja 
Heitmann is gefascineerd door rollenspe-
len en façades. Juist in deze tijd, waarin de 
balans tussen belofte en realiteit volledig 
zoek lijkt te raken, gaat Katja letterlijk en 

live crowdfunden. Een korte humoristi-
sche voorstelling die alleen doorgaat als jij 
bijdraagt. Met drie ironisch verveelde en 
krankzinnig geklede levende standbeelden, 
een slapstick verhaal vol cliffhangers en 
chaos. Katja (1987) studeerde in 2012 af als 
choreografe aan de Fontys Dansacademie. 
In haar stukken neemt zij haar publiek 
steevast mee naar een wereld tussen lachen 
en huilen. Met altijd een knipoog naar 
de werkelijkheid, inventief gebruik van 
clichés en een flinke dosis zwarte humor 
combineert ze dans en mime tot een eigen 
theatertaal. Concept: Katja Heitmann, San-
der van der Schaaf Regie & choreografie: 
Katja Heitmann Spel: Celine Werkhoven, 
Katja Heitmann, Sander van der Schaaf 
Camera en editing: Frank van der Heijden/
Luma Design

#3 Hof: vri 23 aug 19.00, 19.30, 20.00, 21.30, 22.00 en 
22.30 uur; zat 24 aug 15.00, 15.30, 16.00, 19.00, 19.30 en 
20.00 uur; zon 25 aug 14.30, 15.00, 16.00, 16.30 en 17.00 
uur; Toegang vrij; besluit na afloop wat je betaalt

Lilian Hak (NL) / 
Lust Guns & Dust

‘All you need to make a movie is 
a girl and a gun’, zei Jean-Luc Godard 
al. Luister naar Lilian Hak, doe je ogen 
dicht en je waant je op de set van pak-‘m-
beet Quentin Tarantino of een rasechte 
spaghettiwestern. De Utrechtse zangeres 
Lilian Hak laat zich bij het maken van haar 
muziek graag inspireren door films, vooral 
spaghettiwesterns als The Good, the Bad 
and the Ugly en Once Upon a Time in the 
West. Hak is fan van Ennio Morricone en 
hij vormde de inspiratiebron voor haar 
conceptalbum Lust Guns & Dust, onder-
deel van een drieluik met filmmuziek als 
thema. Eerder bracht zij Old Powder New 
Guns uit, met liedjes gebaseerd op de film 
noir uit de jaren vijftig en zestig. Zange-
res Hak kopieert niet: ze past de muziek 
aan deze tijd aan. Lust Guns & Dust is op 
de eerste plaats een popalbum. Diverse 
artiesten, onder wie de Belgische singer-
songwriter Ozark Henry en Fay Lovski 
leverden een bijdrage aan de plaat met 
liedjes, geschreven vanuit een sterke vrouw 
als personage, die haar eigen lust, guns 

en dust heeft. Over onmogelijke liefde, de 
kracht en trots van desperados, 

© Wouter Vandenbrink

de pioneerspirit, ontdekkingsreizigers met 
alle dromen. Hak brengt je een concert vol 
bravoure, melancholie en suspense waarbij 
gitaren als de slide, dobro, akoestische en 
Gretsch centraal staan en instrumenten 
als de theremin en de mondharp worden 
geïntroduceerd. Denk daarbij aan tremolo 
gitaartjes die trillen als de lucht boven 
een zinderende stofvlakte, galopperende 
pauken in nerveuze achtervolging, een 
Spaanse gitaar en zoetgevooisde mannen-
koortjes die een verlangende vrouwenstem 
troosten. 

#16 Rietveldpaviljoen (De Zonnehof 8): 
vri 23 aug 20.00 en 22.30 uur; zat 24 aug 19.00 en
22.30 uur; zon 25 aug 14.00 en 17.00 uur; Toegang: €6,00 
(via www.krtjs.nl)

Maboul Distorsion 
(FR) / La Cuisine

Twee waanzinnige koks nodigen je 
uit van hun pittige voorstelling te genieten. 
Wees overal op voorbereid! De huivering-
wekkende chef heeft de allures van een 
gekke wetenschapper en een toegewijde 
maar onhandige collega. De vlammende 
act van het expressieve clownsduo Maboul 
Distortion heeft als ingrediënten magie, 
jongleren en mime, in een hoog tempo. 
Doe jezelf vooral een plezier met deze 
burleske smeltkroes van goedgespeelde 
gekkigheid en rasecht straattheater. Maar 
kijk uit: het spat! Maboul Distortion trekt 
al ruim twintig jaar rond met circusvoor-
stellingen op straat en trekt zich weinig 
aan van commerciële logica en heersende 
trends. Maboul Distortion probeert iets 
anders. Creëert een geheel eigen univer-
sum: avontuurlijk, poëtisch en komisch, 

KORT
dromerig en authentiek. Hoogvliegend 
fysiek theater, een visueel spektakel, met 
opvliegende karakters.

#1 Lieve Vrouwekerkhof: 
zat 24 aug 14.30 en 18.00 uur; zon 25 aug 16.30 uur 
Toegang vrij; besluit na afloop wat je betaalt

Manne Hanke & Matthias 
Romir (DE) / Funky MaMa 
Fire Crew

Jongleren, breakdance en een hele-
boel vuur! Funky MaMa Fire Crew is een 
opzienbarende vuurshow op een manier 
die je nog niet eerder hebt gezien. Deze 
twee ervaren kunstenaars combineren vol 
enthousiasme een scala aan vaardigheden 
en talenten. Manne Hanke is breakdancer 

© Manne Hanke & Matthias Romir

en specialist in contact jongleren, een vorm 
van objectmanipulatie waarbij doorlopend 
lichaamscontact is met bijvoorbeeld een 
bal. Alsof zwaartekracht niet bestaat. Mat-
thias Romir heeft zich tijdens Spoffin 2012 
al bewezen als meesterlijke eigentijdse 
jongleur. Samen brengen zij een enerve-
rend mix van spelen met vuur, fysiek the-
ater, dreunende beats en last but not least 
een gezonde dosis humor en sex-appeal.

#1 Lieve Vrouwekerkhof: vri 23 aug 21.30 en 23.30 uur
zat 24 aug 21.30 en 23.30 uur
Toegang vrij; besluit na afloop wat je betaalt

ManoAmano (AR) / 
Kinematos

Een acrobatenduo, zes meter hoog. 
Ana Clara Manera en Martín Umerez uit 
Argentinië vormen samen manoAmano 
en brengen acrobatiek naar een letterlijk 

hoger niveau. Weg van de vloer, waar 
iedereen op staat, naar de lucht, waar 
iedereen van droomt. Ana Clara en Martín 
kunnen niet vliegen, ze weten dat dat ook 
nooit gaat gebeuren, maar ze blijven het 
hoe dan ook proberen. Attributen: een 
oude koffer en een Chinese acrobatiekpaal 
die tot de hemel reikt. De show begint met 
een vreemde man, verveeld door de een-
tonigheid van het bestaan en een kleine, 
zonderlinge vrouw die hem de geheimen 
van ondeugend en acrobatisch contact bij-
brengt, uiteindelijk op duizelingwekkende 
hoogte. ManoAmano speelt met plezier en 
zonder enige veiligheidsvoorzieningen met 
de zwaartekracht.

#3 Hof: vri 23 aug 18.00 en, 20.00 uur
zat 24 aug 15.30 en 20.00 uur
zon 25 aug 15.15 en 17.15 uur
Toegang vrij; besluit na afloop wat je betaalt

Matthias Romir (DE) / 
Life is... (short stories)

Jongleur 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 stoffige 
circusclichés. Hij vertelt met zijn jongleer-
werk verhalen zonder woorden, onder-
steund door muziek. De voorstelling is een 
verzameling visuele anekdotes over de nor-
male waanzin van het dagelijks leven. Soms 
uitbundig en luidruchtig, soms ingetogen 
en verstild, grappig en ontroerend, 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 ver-
halen, waaraan hij met plezier een stevige 
dosis rock en humor toevoegt. Hij stond als 
kind al op het podium en besloot vijf jaar 
geleden zich volledig aan zijn jongleerpas-
sie te wijden. Extra solo show, reprise van 
vorig jaar.

#3 Hof: zat 24 aug 17.30 uur; 
Toegang vrij; besluit na afloop wat je betaalt

Spoffin Amuses (INT) / 2013

Comfortabel voorproeven van al het lek-
kers dat internationaal street arts festival 
Spoffin de drie dagen erna te bieden heeft. 
Previews van o.a. DudaPaiva Company, 
Sid Bowfin, Compañia de Circo ‘Eia’, The-
ater Leela, Piepschuim, Amariszi en nog 
veel meer! Presentatie: Lee Hayes.

#17 Theater De Flint: don 22 aug 20.15 uur
Toegang: €15,00 (via www.deflint.nl)

Tall Tales Acrobatics (NL) / 
Weg

Een acrobatische en poëtische 
locatievoorstelling van Maartje Bonarius 
en Harm van der Laan, onder leiding van 
theatermaker Luc van Esch. Met mime, 
zang, dans, jongleerwerk en acrobatiek 
vertellen zij zonder woorden het verhaal 

van 
© Tall Tales Acrobatics

een stel dat zit opgesloten in een relatie. 
Irritaties en onbegrip stapelen zich op, 
totdat de boel escaleert. Daarna moeten ze 
allebei de kracht zien te vinden om sorry 
te kunnen zeggen en een uitweg te zoeken. 
Maartje Bonarius en Harm van der Laan 
studeerden in 2012 af aan de HBO circus-
opleiding in Rotterdam. Dit is hun eerste 
voorstelling. Op inventieve wijze gebrui-
ken zij circuselementen in een huiskamer-
drama op locatie. DJ en producer Jeroen 
Kerstens voorziet de voorstelling live van 
een soundscore. Weg won vorig jaar de 
tweede prijs op het internationale straat-
theaterfestival Buitenkans in Enschede.

#12 Valkhof (Valkestraat): vri 23 aug 18.00 en 20.00 uur
zat 24 aug 14.00 uur
Toegang vrij; besluit na afloop wat je betaalt

première
nl
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Vespaqua (NL) / Vespaqua

Hoe lekker zou het zijn om al rijdend 
in bad te kunnen? Even weg van alle drukte, 
in bad en toch lekker buiten en in bewe-
ging, langs een mooie route in de stad? 
Meld je bij het badhuis en geniet tijdens 
Spoffin van vintage badderen! Je krijgt een 
koffer voor je kleding, badkleding en een 
badjas. Gehuld in badjas en voorzien van 
een goede espresso wacht je op de volgende 
“trein”: een unieke Vespa Ape 500 uit 1966 
die chique oude baden voorttrekt. Over de 
baden zitten dicht te ritsen hoezen. Zo klotst 
het water niet uit het bad als je een hobbel 
neemt en is je privacy tijdens de rijdende 
baddertocht gewaarborgd. Na het ritje krijg 
je een handdoek, kleed je je weer om en kun 
je fris verder. Compleet met heerlijke zeep, 
goede espresso, oude Italiaanse muziek en 
een ketelhuis als station.

#1 Lieve Vrouwekerkhof: zat 24 aug 14.00-18.00 uur
Toegang vrij; besluit na afloop wat je betaalt

Wandering Orquestra (ES) / 
Wandering Orquestra

Vijf excentrieke muzikanten zijn naar 
de stad gekomen met Mozart en Beethoven 
in hun bagage en oude instrumenten op de 
rug om een geweldig concert te geven. Het 
enige probleem van dit buitenissige Wande-
ring Orchestra is dat niemand weet waar ze 
spelen, waar ze naartoe gaan en met wie ze 
moeten praten. Tijdens hun zoektocht naar 
het juiste theater stapelen de problemen zich 
op. Gedistingeerde dirigent Adriano moet 
orkestleden van daken en uit huizen zien te 
krijgen. Rupert, verantwoordelijk voor het 
rare wagentje met de instrumenten, vliegt 
nogal eens verzenuwd uit de bocht; verleide-
lijke zangeres Rebecca vertoont kuren; inge-
nieuze musicoloog Joseph experimenteert 
verwilderd met geluidseffecten en verwaan-
de violist Benjamin irriteert zich mateloos 
naarmate emoties als woede, wanhoop en 
stress de overhand krijgen. Komt het tot een 
concert? De muzikanten zijn er in elk geval 
op gekleed. Ervaren straattheatermakers 
veroveren de straat als podium en gebruiken 
alles en iedereen die zij tegenkomen. Buiten-
gewoon vermakelijk!

#10 Start: Langestraat thv Kortegracht: zat 24 aug 15.00-uur; 
zon 25 aug 15.00 uur
Toegang vrij; besluit na afloop wat je betaalt

Yvon van den Akker en 
Judith Hermarij (NL) /
Was XL

Zes vrouwen en zestig lakens trans-
formeren de stad en kleuren de straten wit. 
De wasvrouwen trekken door de straten en 
verzorgen een serie korte theatrale momen-
ten. Ze zetten de boel voor even volledig op 
z’n kop met hun wereld van wit wasgoed, 
die ze even plotseling weer afbreken als 
opbouwen. Een vluchtig drama dat voorbij 
trekt, met wasgoed als hoofdingrediënt. 
WAS XL balanceert op het vlak van dans, 
theater en beeldende kunst met wapperend 
wasgoed als dansend kunstwerk op zich, als 
bewijs van de schoonheid van het huiselijke. 
De makers, op zoek naar verwondering, 
momenten waarop woorden tekort schieten, 
plots op onbekend terrein, plaatsen de stad 
onder een vergrootglas om de schoonheid 
van de dagelijkse dingen om je heen te laten 
zien. Als toeschouwer zit je er middenin: de 
wasvrouwen toveren de bekende wereld weg 
en trekken je hun witte wereld binnen. Kijk 
je langer naar dit poëtische beeld, dan zie je 
ook de persoonlijke gezichten en verhalen 
achter deze vrouwen. De straat zal nooit 
meer hetzelfde zijn.

#4 Start: Hof: vri 23 aug 20.30 uur; zat 24 aug 14.30, 16.30 en 
19.30 uur; zon 25 aug 14.30 en 16.30 uur
Toegang vrij; besluit na afloop wat je betaalt

Teater Polpet (SI) / 
Coffeetime

Koffie als ochtendritueel, werk, 
bijgeloof en ontmoetingsplek. Het helpt 
Angelica de dag door. Haar werk bestaat 
uit koffiezetten en verkopen. Haar buur-
man, gitarist Gianni, is verliefd op haar. 
Als Angelica op een ochtend ontwaakt 
uit een droom over ene Luigi en deze ten 
tonele verschijnt, verandert de verhouding 
tussen hen. Muziek begeleidt de gebeurte-
nissen in deze eenvoudige buurtgeschiede-
nis, tussen de eerste en laatste koffie van 
de dag, het moment waarop Angelica haar 
winkeltje opent en weer sluit, temidden 
van de geur van koffie, poëzie en grap-
pen. Theatermaakster Polona Prosen is 
altijd fan geweest van theater en circus. 
Ze startte met workshops voor kinderen 
in een pedagogische circusgroep, werkte 
bij Circus Kansky en maakte deel uit van 
SUGLA, the School of Street Theatre Ana 
Monro (Ljubljana, Slovenië). Nu is ze net 
klaar met de International School of Circus 
and Theatre CAU in het Spaanse Granada.

#5 Binnentuin restaurant Heerlijk (Hof 11-12): vri 23 aug 
18.00 en 20.00 uur; zat 24 aug 14.30, 16.30, en 20.30 uur; 
zon 25 aug 14.30, 16.00 en 17.30 uur
Toegang vrij; besluit na afloop wat je betaalt

Teatr Delikates (PL) / Head 
in the clouds. Dreamers.

Head in the Clouds. Dreamers — 
Hoofd in de Wolken. Dromers — is een 
openluchtaudiodramaspel dat subtiel over-
loopt in de openbare ruimte en die volledig 
verandert. Vernietigt? Nee, eerder lichtjes 
opschudt en ermee speelt. Een toeristische 
attractie en een artistieke en spirituele 

© Teatr Delikates

ervaring tegelijkertijd. Neem deel aan 
een reis waarbij je letterlijk met je hoofd 
in de wolken loopt. In je eigen privéwolk 
luister je 21 minuten lang naar het spel van 
de acteurs van Teatre Delikates. Je voert 
opdrachten uit en creëert zo zelf een spek-
takel tijdens een ongebruikelijke reis door 
een nieuwe en onbekende ruimte. Een 
straatkunstinstallatie, een interventie met 
de openbare ruimte, die het perspectief en 
de ervaring van het alledaagse verandert. 
Zie het als een luie vorm van toerisme, of 
van comfortabel zweven met het hoofd in 
de wolken, met het denkbare en ondenk-
bare rondom. Teatr Delikates maakt in 
dit audiodrama gebruik van tijd en ruimte 
om een illusie te creëren en geeft je de 
kans te reflecteren. Hoe echt is alles — in 
de wolken of op aarde — met je voeten op 
de grond en de rest in de lucht en je hoofd 
in de wolken? De grens tussen hemel en 
aarde vervaagt. Je bent een ontvanger en 
de vraag is: ben je ook een dromer?

#6 Plantsoen West: vri 23 aug 18.00-21.00 uur; zat 24 aug 
14.00-17.00 en 18.30-21.00 uur; 
zon 25 aug 14.00-18.00 uur; 
Toegang vrij; besluit na afloop wat je betaalt

TG Sonja (NL) /
Kunstenaars in Oorlog

Maak het mee: een live hoorspel 
waarin je de reacties van vier bekende 
Nederlandse kunstenaars op de gebeurte-
nissen ten tijdens de Tweede Wereldoorlog 
volgt. Kijk en luister naar Piet Mondriaan, 
Charley Toorop, Johannes Heesters en 
Gerrit Jan van der Veen. De een heult met 
de vijand of probeert het leed van de oorlog 
via kunst te verwerken, de ander slaat op 
de vlucht of komt in het verzet. Belang-
rijkste uitgangspunt bij het hoorspel is de 
vraag: wat is de verantwoordelijkheid van 
de kunstenaar in oorlogstijd? En daarmee 
gaat het stuk niet alleen over Mondriaan, 
Heesters, Toorop en Van der Veen, maar 
over ons allemaal, stelt Theatergroep 
Sonja. De dramatisering van de scènes 
zorgt ervoor dat die centrale vraag van 
het stuk dicht op je huid komt. Wat zou jij 
doen in oorlogstijd? Intrigerend vormge-
geven met effectief gebruik van eenvoudige 

middelen, gemaakt met een scherp oog 
voor details en niet zonder enige ironie. 
TG Sonja — onder leiding van artistiek 
leider Jori Hermsen — maakt aantrekke-
lijk en herkenbaar teksttoneel dat mensen 
verbindt, aanzet tot reflectie en nieuwe 
inzichten biedt. Kunstenaars in Oorlog 
kwam tot stand in samenwerking met het 
Mondriaanhuis. Regie en producent: Jori 
Hermsen. Tekst: Annemarie Slotboom. 
Compositie: Ben Lammerts van Bueren. 
Spel: Jessica Zeylmaker, Joost Dekker en 
Bas Sligting.

#16 Rietveldpaviljoen (De Zonnehof 8): vri 23 aug 21.00 uur; 
zat 24 aug 15.00 en 21.00 uur; zon 25 aug 15.00 uur
Toegang: €6,00 (via www.krtjs.nl)

© Theater Leela

Theater Leela (AT) / 
Circus Wende

Twee innemende clowns die 
zijn ontslagen op hun werk, trekken 
er met hun uitklapbare circuswagen 
vol verrassingen op uit om de wereld 
te ontmoeten. Ze genieten ervan in de 
schijnwerpers te staan en tonen openlijk 
hun vreugde. Ze accepteren hun lot met 
eenvoud en vrolijkheid en zijn bereid 
zich in de valkuilen van het dagelijks 
leven te storten. Samen bieden ze een 
expressieve en vermakelijke show met 
ruimte voor poëtische stiltes, warme 
ritmes, acrobatiek en beweging. Circus 
Wende is een samenwerking tussen Her-
mann Erber en Christoph Priesner. De 
laatste was tijdens Spoffin 2010 te zien 
met zijn hilarische Show Bizarr!!.

#3 Hof: vri 23 aug 19.00 uur; zat 24 aug 16.15 uur
#1 Lieve Vrouwekerkhof: zat 24 aug 20.00 uur
Toegang vrij; besluit na afloop wat je betaalt

KORT

© Vespaqua

1 Lieve Vrouwekerkhof
2  Start: Festivalbalie  

Lieve Vrouwekerkhof
3 Hof
4 Start: Hof
5 Binnentuin Heerlijk (Hof 11-12)
6 Plantsoen West

7 Paternosterstraat
8 Mooierstraat 21-23
9  Mooierstraat (achterzijde 

Mondriaanhuis)
10  Start: Langestraat thv 

Kortegracht
11 Langestraat (mobiel)

12 Valkhof (Valkestraat)
13 Appelmarkt 20
14 Armen de Poth (Pothstraat)
15 Havengebied/Eemplein
16 Rietveldpaviljoen (Zonnehof 8)
17 Theater De Flint
18 De Observant (Stadhuisplein 7)
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