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Natuurlijk wil je de Spoffin-
artiesten steunen met je 
bijdrage, maar... je hebt 
alleen je pinpas bij je? Geen 
probleem! Koop de speciale 
Spoffin Festivalkit bij de balie 
op het Lieve Vrouwekerkhof: 
het programmaboekje en  
een handig portomenneetje met daarin drie munten  
van € 2 en twee van € 1. Je kunt betalen met je pinpas.

Handig om tijdens Spoffin altijd bij de 
hand te hebben, zodat je overal lekker 
zittend van de voorstelling kunt genieten: 
een lichtgewicht stoeltje! Gemaakt van 
stevig milieuvriendelijk karton: thuis  
kun je ’m plat opbergen (tot Spoffin 2014). 
Te koop bij de Festivalbalie op het  
Lieve Vrouwekerkhof. Je kunt betalen  
met je pinpas.

Spoffin Festivalkit € 10

Kartonnen Spoffin-stoeltje € 5
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IN en OFF
Spoffin kent opnieuw een IN en OFF programmering. 

Het IN programma vormt het visitekaartje van het festival, met een 
spannende balans tussen grensverleggende, 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 festival- en theaterwereld het PRO rand-
programma met workshops, presentaties en pitches van artiesten.

Gulle bijdrage
Bijna alle voorstellingen tijdens Spoffin zijn 
vrij toegankelijk. Dat past bij de open sfeer van 
straattheater. 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 gelegenheid geven een gulle financiële bijdrage te leveren.

Actuele informatie
In de Festivalbalie op het Lieve Vrouwekerkhof en het informatiepunt op 
de Hof (zie pagina 30) hangen digitale schermen met de meest actuele 
informatie over Spoffin. Hier vind je ook eventuele wijzigingen in het 
programma. Deze zogeheten narrowcasting-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 tekeningen zijn te zien naast de Festivalbalie op 
het Lieve Vrouwekerkhof en op de digitale schermen.

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

www.spoffin.nl      |      twitter.com/spoffin      |      facebook.com/festivalspoffin

Welkom op Festival Spoffin!
Spoffin 2013 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 internationaal street arts festival Spoffin in Amersfoort 
overal van proeven.

Premières
De vierde editie brengt meer dan 200 voorstellingen van 45 professionele 
groepen en artiesten uit 12 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 in theater De Flint met 
Spoffin Amuses: een smakelijk voorproefje van al het moois dat het publiek 
tot en met zondag 25 augustus kan verwachten.
Er staat veel, héél veel te gebeuren tijdens de vierde editie van Spoffin. 
Een paar namen? 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 
overladen 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 omvat veel eigentijds en vernieuwend 
straat- en locatietheater naast urban dans, circus, installaties en muziek 
voor een brede doelgroep, van professionele theaterliefhebbers tot jongeren 
en gezinnen met kinderen.
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 Abacus Theater (NL) Kunsttoren
Handen uit de mouwen en schilderen maar! 
Ton Schepers nodigt je uit om grote panelen te 

beschilderen, die hij vervolgens in een frame van tien 
meter hoog schuift. Zo ontstaat een bonte toren van 
gezamenlijke kunstwerken, opvallend en vol creatieve 
boodschappen.
Hof: zat 24 aug 14.00 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

Amariszi (NL) Balkan Chaotika
Amariszi – zeven muzikanten en een zangeres 
– maakt van elk optreden een feest. Catchy 

composities met Balkan, pop, reggae, folk en 
klezmer. Inspirerende virtuositeit, stevige grooves en 
verfrissende ballads van een band die iedereen aan het 
dansen krijgt.
Lieve Vrouwekerkhof: zat 24 aug 19.30 uur
Hof: zat 24 aug 23.15 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

Ananda Puijk Company (NL) Transit
Je kijkt in de spiegel en ziet alle mensen die 
je bent geweest: een reis door je verleden. 

Bewegings- en figurentheater met muziek over het 
terugwinnen van zelfvertrouwen in een veranderend 
lichaam. Wat gebeurt er als je lichaam niet meer doet 
wat het vroeger deed? Over de strijd tussen kunnen en 
willen en afscheid nemen van een fase.
Appelmarkt 20: vri 23 aug 19.00 uur en 22.00 uur; zat 24 aug, 16.30 uur  
en 22.00 uur; zon 25 aug 14.00 uur en 16.30 uur
Toegang: € 6,00 (via www.krtjs.nl)

Arrangement Provisoire company -  
Jordi Galí (FR) Abscisse

Drie mannen bouwen complexe structuren 
met ladders, touw en hout waar je bij staat. 

Volg het proces waarbij de groep de spanning tussen 
tegengestelde krachten onderzoekt en architectonische 
fictie creëert. 
Valkhof (Valkestraat): zat 24 aug 17.15 uur; zon 25 aug 14.00 uur en 17.15 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

Art to Go (NL/AR) On Hold call centre
Carrière in de wacht: toets 1. Gevoelsleven: 
toets 2. Iets anders: toets 3. Persoonlijke, 

interactieve installatie over wachten tot er iets gebeurt 
of iets ons bereikt. Van brieven tot liefde en werk, 
geluid van de magnetron en de dood.
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

Asphalt Piloten (CH) Tape Riot
Tape Riot verovert de openbare ruimte met 
dans, beeldende kunst en muziek. Dansers, 

een muzikant en een tape-kunstenaar: continu in 
beweging en steeds in een ander tempo; je kunt niet 
anders dan de spannende optocht volgen en op een 
heel nieuwe manier kennismaken met je stad. 
Havengebied/Eemplein: vri 23 aug 18.30 uur; zat 24 aug 16.30 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

© Abacus Theater

© Arthur de Smidt

© Lennart Monaster

© Didier Grappe

© Trinidad Viera

© Vincent Vanhecke

PREMIÈRE
NL

PREMIÈRE
NL

PREMIÈRE
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 Babok (NL) Asiel (Shelter)
Een zonderling stel vangt in een omgevallen 
huisje een verzameling beesten op. De 

wezens zijn gemaakt van afgedankte huishoudelijke 
apparaten. Kom met ze spelen en kennismaken in 
deze mix van een mechanische stadsboerderij en een 
absurde, bewegende speeltuin.
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
Faust tijdens de Amerikaanse drooglegging, 
in een clandestiene kroeg. Verkoopt de held 

zijn ziel aan de duivel tijdens het drinken, gokken en 
vrouwen versieren? Een niet te missen explosieve 
combinatie van breakdance, Charleston en vuur. 
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
Heavy Metal Marching Band blaast klassiekers 
uit de prehistorie van de hardrock akoestisch 

nieuw leven in! Europe, Van Halen en AC/DC met 
een vette grijns op sousafoon, sopraansax, banjo, 
accordeon en ook de meerstemmige zang hoor je al 
van verre aankomen!
Hof: zat 24 aug 14.45 uur  Langestraat (mobiel): zat 24 aug 16.00 uur
Lieve Vrouwekerkhof: zat 24 aug 17.30 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

Bram Graafland (NL) De Gillende Keukenprins
Jongleren met ingrediënten voor een 
pannenkoek terwijl je zingt, drumt, muziek 

maakt en met vuur speelt: dat levert gegarandeerd 
knoeiwerk op. En een pannenkoek! Vraag niet hoe,  
de prins krijgt het voor elkaar! Wervelende act voor 
jong en oud. 
Lieve Vrouwekerkhof: vri 23 aug 19.00 en 20.30 uur; zat 24 aug 14.00 en 
17.00 uur; zon 25 aug 14.00 en 16.00 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

Broken Brass Ensemble (NL) Broken Brass Ensemble
Niet te missen, deze wervelende brok energie! 
Broken Brass Ensemble combineert invloeden 

van de traditionele New Orleans brass met hiphop, 
Balkan, funk, blues en fanfare tot een explosieve mix 
met opzwepende blazers en retestrakke percussie.
Langestraat (mobiel): vri 23 aug 17.15 uur  Hof: vri 23 aug 23.00 uur;  
zat 24 aug 18.15 uur; zon 25 aug 14.30 uur   
Lieve Vrouwekerkhof: zon 25 aug 00.15 uur en 17.15 uur   
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

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

Opmerkelijke karakters vertellen kleine 
verhalen. Over een betoverde tovenaar, een 

jongen die leert dansen om de hemel te kunnen 
aanraken. Minimalistisch, hartverwarmend theater, 
gemaakt en verteld met handen. 
Plantsoen West: vri 23 aug 18.15 uur en 19.45 uur; 
zat 15.30-16.15 uur, 18.30-19.15 uur; zon 15.30-16.15 uur.
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

© Babok

© Dan Prince

© Ben Vulkers

© Michel Mölder

© Broken Brass Ensemble

© Titiriguada

PREMIÈRE

PREMIÈRE
NL

PREMIÈRE
NL

mede mogelijk 
gemaakt door
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 Circus Katoen (NL) Ex Aequo
Fysiek acrobatisch theater van twee jonge, 
veelbelovende circusartiesten. Over twee 

mensen die gaan samenwonen en speels hun nieuwe 
ruimte ontdekken, allebei met hun eigen persoonlijke 
spullen, die allemaal een plek verdienen.
Plantsoen West: vri 23 aug 19.00 en 20.30 uur; zat 24 aug 14.30-15.00, 
17.00-17.30 en 20.00 uur; zon 25 aug 14.30-15.00 en 17.00-17.30 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

Collectif A Part Être (FR) Révélation
Rituelen, intuïtie, moed. Zes hiphopdanseressen 
tonen de kracht van vrouwen in al hun 

waardigheid. Een meeslepende voorstelling als 
eerbetoon aan vrouwelijke slachtoffers van psychisch 
geweld en fysieke mishandeling, nu en in het verleden. 
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
Twee torenhoge bodyguards begeleiden en 
beschermen iedereen. Zie jij geen gevaar? Dan 

vinden zij het wel uit! De krachtpatsers kijken goed 
bedoelend en enigszins onbehouwen en wantrouwend 
naar de wereld van vandaag waarin niemand meer 
echt veilig is.
Langestraat (mobiel): zat 24 aug 14.00 en 16.00 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

Compañía de Circo “eia” (CAT/ES) Capas
Vier acrobaten en een muzikant nemen je 
mee in hun leven. Een show met circuskunst, 

acrobatiek, muziek, dans en spelletjes. Alsof je bij de 
artiesten thuis bent. Poëtisch, energiek, ontroerend en 
verfrissend. 
Hof: vri 23 aug 21.00 uur; zat 24 aug 21.00 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

Deux Sans Trois (BE) Typo
Een ontroerend, poëtisch en onwaarschijnlijk 
acrobatisch avontuur, vol vloeiende dans en 

betoverende live vioolmuziek. Onvergetelijke beelden 
en prachtige verhalen verteld met fysiek theater, dans 
en acrobatische prestaties in een wereld waar tijd niet 
bestaat�
Lieve Vrouwekerkhof: vri 23 aug 17.45 en 19.30 uur
Hof: zat 24 aug 14.00 en 19.00 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

Duda Paiva Company (NL) Break a Legend
In een magische wereld van moderne dans en 
poppenspel draait het om personages uit Griekse 

mythologieën. Speciaal gemaakt voor de locatie, met 
Paiva’s kenmerkende humor en charme. Levendige 
cross-over van dans en objecten.
Armen de Poth (Pothstraat): vri 23 aug 21.00 uur; zat 24 aug 14.00,  
16.30 en 21.00 uur; zon 25 aug 14.00 en 16.30 uur
Toegang: € 6,00 (via www.krtjs.nl)

© Gerben Grotenhuis

© Collectif A Part Être

© Compagnie Albedo

© Manel Salas Ulls

© Wim Storme

© Jaka Ivanc/Duda Paiva

PREMIÈRE
NL

mede mogelijk 
gemaakt door

PREMIÈRE
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 Eva van Welzenis & Willemijn Schellekens (NL) 
Eerste Verdieping

Wat als je huis kan praten? En de muren 
vertellen wat ze van je hebben gezien? Kun 

je herinneringen overschilderen? Een muzikale, 
beeldende theatervoorstelling over een huis, een 
bewoonster en een verhuizer. Verhuis mee in een 
reconstructie van een liefdesgeschiedenis.
Mooierstraat 21-23: vri 23 aug 19.30 en 21.30 uur; zat 24 aug 16.00,  
19.30 en 21.30 uur; zon 25 aug 15.00 en 17.00 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

Festival Franje (NL) 2013
Franje is een parasitair fringe festival. Iedereen die 
iets wil laten zien, kan zich aanmelden en krijgt een 
plek om dat te tonen. Franje regelt locaties, de rest is 
aan de makers, die spelen op hun eigen voorwaarden. 
Het publiek bepaalt wie succesvol blijkt en wie niet.
De Observant (Stadhuisplein 7): zat 24 aug 12.00-0.00 uur;  
zon 25 aug 12.00-18.00 uur
Toegang: zie www.franje.nu

Fort van de Verbeelding (NL) Oerkest
Samen muziek maken, op zoek naar geluid, 
herrie, ruis, getetter, ritmiek, lyriek en ook 

stilte. Met instrumenten als gestemde steigerbuizen, 
orgelpijpen, batphones, cementkuipen. Fort van de 
Verbeelding nodigt je uit: doe mee! 
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
Welkom bij de magie van de eenvoud. 
Verfrissende show vol grappen en trucs 

voor jong en oud. Universeel hilarisch en toch ook 
ingetogen en teder: Gromic bekoort zijn publiek, 
ongeacht leeftijd, taal of cultuur. Een interactieve, 
komische voorstelling. 
Mooierstraat (achterzijde Mondriaanhuis): vri 23 aug 19.00 uur;  
zat 24 aug 21.15  uur  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
Tentoonstelling van “beautiful freaks”, 
karakters die zich overgeven aan obsessief 

gedrag. Blijf je schaamteloos staren of kijk je weg? Het 
staat je vrij... Onorthodox theater met muziek waaraan 
je niet lijkt te kunnen ontsnappen.
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

Gebruik de levende installatie van signaalgevers 
en hun vlaggen om je boodschappen de wereld 

in te sturen en ontvang berichten die anderen voor 
je hebben achtergelaten met behulp van het FMS 
communicatiesysteem uit de maritieme wereld van de 
19e eeuw�
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

© Willemijn Schellekens

© kees.je

© Fort van de Verbeelding

© Manuel Versaen

© Manu.D’Ooghe

© Saris & den Engelsman

PREMIÈRE
NL

PREMIÈRE

PREMIÈRE
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 Jochen Stechmann & Birgit Wieger (NL/DE)  
Signs Guerilla Dance

Vijf guerrilladansers verschijnen en verdwijnen 
onverwachts in de stad. Hun choreografie is ge-

baseerd op het semafoor vlaggenalfabet, een communi-
catiemiddel uit de maritieme wereld van de 19e eeuw. 
Hoe gebruiken we signalen om onszelf te positioneren? 
Start Hof: vri 23 aug 18.30 en vri 23 aug 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! Drie uitzinnig levende standbeelden 

doen aan live crowdfunding. Een slapstick vol 
cliffhangers en chaos, een hilarische voorstelling die 
alleen doorgaat als jij bijdraagt.
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 14.00, 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
Doe je ogen dicht en je waant je op de set van 
Tarantino of een eigentijdse spaghettiwestern. 

Concert vol bravoure, melancholie en suspense, 
gitaren die trillen als de lucht boven een zinderende 
stofvlakte en galopperende pauken in nerveuze 
achtervolging.
Rietveldpaviljoen (De Zonnehof 8): vri 23 aug 19.00 en 22.30 uur;  
zat 24 aug 17.00, 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 serveren een pittige 
voorstelling met authentiek fysieke gekkigheid. 

Een vlammende act van een expressief clownsduo. 
Magie, jongleren en mime in hoog tempo. Pas op: het 
spat als deze twee waanzinnige koks aan de slag gaan!
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

Vuur, jongleren en breakdance. Twee ervaren 
performers combineren een scala aan 

vaardigheden. Fysiek theater, dreunende beats en  
heel veel vuur, overgoten met een gezonde dosis 
humor en sex-appeal.
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 Argentijns acrobatenduo dat weet 
echt vliegen onmogelijk is – en het toch 

blijft proberen – speelt met veel plezier met de 
zwaartekracht, zes meter hoog in de lucht, vrolijk 
zonder veiligheidsnet.
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

© Jochen Stechmann

© Amat Bolsius

© Wouter Vandenbrink

© Damien Bossis

© Manne Hanke & Matthias Romir

© Carolina Block

PREMIÈRE
NL
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 Matthias Romir (DE) Life is... (short stories)
Romir is een vernieuwende jongleur met een 
eigenzinnig gevoel voor humor die een stevige 

dosis rock toevoegt aan zijn visuele, poëtische 
anekdotes over de normale waanzin van alledag. 
Uitbundig en ingetogen, grappig en ontroerend.
Hof: zat 24 aug 17.30 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

Mr. Pejo’s Wandering Dolls (RU) Mignone
Een eigenzinnig meisje creëert in haar curieuze 
wereld samen met het publiek haar eigen familie. 

Intrigerend, interactief maskertheater uit Rusland, 
over een tienermeisje in een kast, op zoek naar affectie 
en zichzelf. 
Lieve Vrouwekerkhof: vri 23 aug en zat 24 aug 22.00 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

Mr. Pejo’s Wandering Dolls (RU) The Last Bastion
Twee komedianten verdedigen het oude theater. 
Ze bestoken het publiek met hun katapult, 

bouwen barricades, proberen te deserteren, geven 
zich over en vechten opnieuw voor hun tere, kleurrijke 
bolwerk. Interactief maskertheater, grappig, uitdagend 
en bespiegelend.
Lieve Vrouwekerkhof: zon 25 aug 15.30 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

NVDP Theaterproducties (NL) Urban Constructions
Wat gebeurt er als je dansers op stelten zet? 
Stoer stuk van dansers die altijd aan hun balans 

moeten denken en zich aan elkaar overgeven zodat 
ze los kunnen komen van de muur. Met muziek van 
Cinematic Orchestra en Prodigy, inclusief een duet op 
één lange stelt. 
Paternosterstraat: vri 23 aug 18.30 en 20.00 uur; zat 24 aug 14.30,  
16.30 en 20.00 uur; zon 25 aug 14.00 en 16.00 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

Piepschuim (NL) Uitverkoop!
Echt theater voor een dumpprijs. Crisis? 
Hoezo? In de SRV-wagen van Piepschuim zit 

iedereen voor een dubbeltje op de eerste rij. Drie 
aanstekelijk enthousiaste performers met wonderlijke 
gedachtekronkels halen muzikaal-theatrale 
experimenten uit. Spaart u zegeltjes?
Hof: vri 23 aug 19.00-23.00 uur; zat 24 aug 14.00-17.00 en 19.00-23.00 uur; 
zon 25 aug 14.00-18.00 uur  Toegang: € 5 (op locatie)

Sandrina Lindgren & Ishmael Falke (SE/FI) 
Dead Ends - The art of urban animation

Een anderhalf uur durende serie ultrakorte 
voor stellingen dwars door de binnenstad van 

Amersfoort. Een citytour waarbij een performer en 
poppenspeler met verschillende eenvoudige attributen 
en muziek verkeersborden tot leven laten komen. 
Urban animisme. Spoffin residentieproject.
Start Festivalbalie Lieve Vrouwekerkhof: vri 23 aug 18.30 uur;  
zat 24 aug 15.00 uur en zon 25 aug 15.00 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

© Wim Lanser

© Mr. Pejo’s Wandering Dolls

© Mr. Pejo’s Wandering Dolls

© Maurice Leentvaar

© Piepschuim

©  Sandrina Lindgren  
& Ishmael Falke
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 Sandrina Lindgren & Ishmael Falke (SE/FI) TraFika
Een amusante beeldende theatervoorstelling 
over een echtpaar dat communiceert via 

verkeersbordjes en speelt met herinneringen. Twee 
performers creëren een geheel eigen wereld met 
comic-elementen, gebarentaal, slapstick, poppenspel 
en dans.
Binnentuin Heerlijk (Hof 11-12): vri 23 aug 21.30 uur; zat 24 aug 21.30 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

Sid Bowfin (GB) The Sid Bowfin Show
Sid Bowfin is de grappigste violist van Europa. Je 
ligt gegarandeerd in een deuk bij zijn komedieact 

waarin een klassieke vioolrecital samen gaat met 
Engelse stand-up comedy. 
Lieve Vrouwekerkhof: vri 23 aug 18.30 uur; 
Mooierstraat (achterzijde Mondriaanhuis): vri 23 aug 20.00 uur; 
Hof: zat 24 aug 15.00 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

Spoffin Amuses (INT) 2013
Comfortabel voorproeven van al het lekkers dat 
internationaal street arts festival Spoffin de drie dagen 
erna te bieden heeft. Previews van o.a. DudaPaiva 
Company, Sid Bowfin, Compania de Circo ‘eia’, 
Theater Leela, Piepschuim, Amariszi en nog veel meer! 
Presentatie: Lee Hayes.
Theater De Flint: don 22 aug 20.15 uur
Toegang: € 15,00 (via www.deflint.nl)

©  Sandrina Lindgren  
& Ishmael Falke

© Fool’s Paradise

© Lee Hayes

PREMIÈRE
NL Tall Tales Acrobatics (NL) Weg

Eerste, prijswinnende voorstelling van twee 
recent afgestudeerde artiesten. Acrobatisch 

en poëtisch huiskamerdrama met mime, zang, dans, 
jongleerwerk en acrobatiek over een stel dat zit 
opgesloten in een relatie. De boel escaleert. En dan?
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

Teater Polpet (SI) Coffeetime
Angelica heeft een klein winkeltje waar ze koffie 
maakt en verkoopt. Buurman en gitarist Gianni 

is verliefd op haar. Dan verschijnt er een kaper op de 
kust: Luigi. Eenvoudige, muzikale buurtgeschiedenis 
met de geur van koffie.
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.
Een toeristische, artistieke en spirituele 
ervaring waarbij je letterlijk met je hoofd 

in de wolken loopt. Straatkunstinstallatie met 
audiodramaspel: maak een ongebruikelijke reis 
waarin tijd en ruimte een illusie in een nieuwe, 
onbekende ruimte creëren.
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

© Tall Tales Acrobatics

© Levstikov

© Teatr Delikates
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 Wandering Orquestra (ES) Wandering Orquestra
Vijf excentrieke muzikanten zijn op zoek naar 
het theater. Problemen binnen het buitengewoon 

vermakelijke orkest stapelen zich op en stress, woede 
en wanhoop krijgen de overhand. Komt het tot een 
concert? Krijgen ze de violist van het dak? 
Start Langestraat thv Kortegracht: zat 24 aug 15.00 en 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 met zestig lakens kleuren de 
straten wit. Zetten de boel even volledig op 

z’n kop, balancerend op het vlak van dans, theater en 
beeldende kunst. Een poëtisch beeld met meerdere 
lagen, over de schoonheid van huishoudelijke en 
dagelijkse dingen.
Start Hof: vri 23 aug 18.00 en 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

© Wandering Orquestra

©  Yvon van den Akker en  
Judith Hermarij

TG Sonja (NL) Kunstenaars in Oorlog
Volg in een live hoorspel vier bekende 
Nederlandse kunstenaars – Mondriaan, 

Toorop, Van der Veen en Heesters – tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Belangrijkste uitgangspunt: 
wat is de verantwoordelijkheid van de kunstenaar in 
oorlogstijd? En wat zou jij doen?
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 (AT) Circus Wende
Twee extreem grappige en innemende clowns 
trekken de wereld in en storten zich vrolijk in de 

valkuilen van het dagelijks leven. Vermakelijke show 
voor jong en oud met ruimte voor poëtische stiltes, 
acrobatiek, beweging en warme ritmes.
Hof: vri 23 aug 19.00 uur; zat 24 aug 16.30 uur
Lieve Vrouwekerkhof: zat 24 aug 20.00 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

Vespaqua (NL) Vespaqua
Een Vespa Ape 500 uit 1966 trekt chique 
oude baden voort. Rijdend vintage badderen! 

Compleet met heerlijke zeep, goede espresso, oude 
Italiaanse muziek en een ketelhuis waar badkleding 
voor je klaar ligt. Niet te missen: in bad en toch  
lekker buiten.
Lieve Vrouwekerkhof: zat 24 aug 14.00-18.00 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

© Saris & den Engelsman

© Theater Leela

© Henry Krul

mede mogelijk 
gemaakt door

Andere straatfestivals in Nederland
Kunsten op Straat, Overijssel
Wierden, 13 september; Almelo, 14 & 15 september;  
Raalte, 28 september; Diepenheim, 29 september

www.kunstenopstraat.nl
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18:00 19:00 20:00

17 Theater De Flint +

1 Lieve Vrouwekerkhof +

1 Lieve Vrouwekerkhof +

1 Lieve Vrouwekerkhof +

2 Start: Festivalbalie LVK +

3 Hof +

3 Hof +

3 Hof +

3 Hof +

4 Start: Hof +

4 Start: Hof +

5 Binnentuin Heerlijk (Hof 11-12) *
6 Plantsoen West +

6 Plantsoen West +

7 Paternosterstraat +

8 Mooierstraat 21-23 +

9 Mooierstraat (a.z. Mondriaanh.) +

11 Langestraat (mobiel) +

12 Valkhof (Valkestraat)  +

13 Appelmarkt 20 +

14 Armen de Poth (Pothstr.) *
15 Havengebied/Eemplein –

16 Rietveldpaviljoen (Zonnehof 8) +

donderdagavond 22 augustus

Locaties: zie plattegrond 
op de binnenflap

Rolstoeltoegankelijk:    
+ redelijk tot goed   – slecht   * mbv organisatie  

vrijdagavond 23 augustus

Cia. Zero en 
Conducta

Spoffin Amuses: diverse Spoffin artiesten

Bram 
Graafland

HipSick Unusual 
Theatre

Manne Hanke & 
Matthias Romir

Mr. Pejo’s 
Wandering Dolls

Art to Go

HipSick Unusual 
Theatre

Manne Hanke & 
Matthias Romir

Katja 
Heitmann

Katja 
Heitmann

manoAmano Compañía de 
Circo “eia”

Bad Taste 
Company

Katja 
Heitmann

Katja 
Heitmann

Katja 
Heitmann

Broken Brass 
Ensemble

Jochen Stechmann 
& Birgit Wieger

Yvon van den Akker 
en Judith Hermarij

Circus 
Katoen

Fort van de 
Verbeelding

Teater 
Polpet

Sandrina Lindgren 
& Ishmael Falke

Eva van Welzenis & 
Willemijn Schellekens

Sid 
Bowfin

Ananda Puijk 
Company

TG Sonja

DudaPaiva 
Company

Lilian Hak

Deux Sans 
Trois

Bram 
Graafland

Sid 
Bowfin Art to Go

Deux Sans 
Trois

Sandrina Lindgren 
& Ishmael Falke

manoAmano

Jochen Stechmann 
& Birgit Wieger

Katja 
Heitmann

Piepschuim

Theater Leela

Katja 
Heitmann

Jochen Stechmann 
& Birgit Wieger

Yvon van den Akker 
en Judith Hermarij

Teatr Delikates

Cia. Zero en 
Conducta

Circus 
Katoen

Fort van de 
Verbeelding

Teater 
Polpet

NVDP Theater-
producties

NVDP Theater-
producties

Eva van Welzenis & 
Willemijn Schellekens

Gromic

Broken Brass Ensemble
NB! Start om 17.15 uur

Tall Tales 
Acrobatics

Tall Tales 
Acrobatics

Ananda Puijk 
Company

Asphalt Piloten

Lilian Hak

Fort van de 
Verbeelding
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14:00 15:00

1 Lieve Vrouwekerkhof +

1 Lieve Vrouwekerkhof +

1 Lieve Vrouwekerkhof +

2 Start: Festivalbalie Lieve Vrouwekerkhof +

3 Hof +

3 Hof +

3 Hof +

3 Hof +

4 Start: Hof +

4 Start: Hof +

5 Binnentuin Heerlijk (Hof 11-12) *
6 Plantsoen West +

6 Plantsoen West +

6 Plantsoen West +

7 Paternosterstraat +

8 Mooierstraat 21-23 +

10 Start: Langestraat (t.h.v. Kortegracht) +

11 Langestraat (mobiel) +

11 Langestraat (mobiel) +

12 Valkhof (Valkestraat)  +

13 Appelmarkt 20 +

14 Armen de Poth (Pothstraat) *
15 Havengebied/Eemplein –

16 Rietveldpaviljoen (Zonnehof 8) +

18 De Observant (Stadhuisplein 7) +

zaterdagmiddag 24 augustus

Locaties: zie plattegrond 
op de binnenflap

Rolstoeltoegankelijk:    
+ redelijk tot goed   – slecht   * mbv organisatie  

Gromic Collectif 
A Part Être

Art to Go

Bram 
Graafland

Blaas of 
Glory

Maboul 
Distorsion

Gromic -->

Sandrina Lindgren 
& Ishmael Falke

Abacus Theater

Sid 
Bowfin manoAmano

Katja 
Heitmann

Katja 
Heitmann

Katja 
Heitmann

Theater Leela Matthias 
Romir

Broken Brass 
Ensemble

Jochen Stechmann 
& Birgit Wieger

Yvon van den Akker 
en Judith Hermarij

Jochen Stechmann 
& Birgit Wieger

Teater 
Polpet

Teatr 
Delikates

Circus 
Katoen

Fort van de 
Verbeelding

Fort van de 
Verbeelding

Fort van de 
Verbeelding

Babok
-->

Cia. Zero en 
Conducta

Cia. Zero 
en Conducta

NVDP Theater-
producties

Eva van Welzenis & 
Willemijn Schellekens

Wandering 
Orquestra

Compagnie 
Albedo

Blaas of Glory

Arrangement Provisoire 
company - Jordi Galí

Ananda Puijk 
Company
Duda Paiva 
Company

Asphalt Piloten

TG Sonja Lilian Hak

Festival Franje -->

Vespaqua

Bram 
Graafland

Maboul  
Distorsion

Deux Sans 
Trois
Jochen Stechmann 
& Birgit Wieger

Piepschuim

Blaas  
of Glory

Jochen Stechmann 
& Birgit Wieger

Yvon van den Akker 
en Judith Hermarij

Teater 
Polpet

Teatr Delikates

Circus 
Katoen

Fort van de 
Verbeelding

NVDP Theater-
producties

Compagnie 
Albedo

Tall Tales 
Acrobatics

Duda Paiva 
Company

-->
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 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 
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6
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9

13

14

16

18

19:00 20:00 21:00

1 Lieve Vrouwekerkhof +

1 Lieve Vrouwekerkhof +

3 Hof +

3 Hof +

3 Hof +

4 Start: Hof +

5 Binnentuin Heerlijk (Hof 11-12) *
6 Plantsoen West +

6 Plantsoen West +

7 Paternosterstraat +

8 Mooierstraat 21-23 +

9 Mooierstraat (a.z. Mondriaanhuis) +

13 Appelmarkt 20 +

14 Armen de Poth (Pothstraat) *
16 Rietveldpaviljoen (Zonnehof 8) +

18 De Observant (Stadhuisplein 7) +

zaterdagavond 24 augustus

Locaties: zie plattegrond 
op de binnenflap

Rolstoeltoegankelijk:    
+ redelijk tot goed   – slecht   * mbv organisatie  

HipSick Unusual 
Theatre

HipSick Unusual 
Theatre

Mr. Pejo’s 
Wandering Dolls

Manne Hanke & 
Matthias Romir

Manne Hanke & 
Matthias Romir

Compañía de 
Circo “eia”

Bad Taste 
Company Amariszi

Sandrina Lindgren 
& Ishmael Falke

Fort van de 
Verbeelding

Eva van Welzenis & 
Willemijn Schellekens

Gromic

Ananda Puijk 
Company

Duda Paiva Company

TG Sonja Lilian Hak

Broken Brass 
EnsembleArt to Go

Amariszi Theater Leela--> Gromic

Katja 
Heitmann

Katja 
Heitmann

Katja 
Heitmann

Piepschuim

Deux Sans Trois manoAmano

Yvon van den Akker 
en Judith Hermarij

Teater 
Polpet

Fort van de 
Verbeelding

Circus 
Katoen

--> Teatr Delikates

NVDP Theater-
producties

Eva van Welzenis & 
Willemijn Schellekens

--> Festival Franje

Lilian Hak

     Cia. Zero 
en Conducta
-->
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12:00 13:00 14:00

1 Lieve Vrouwekerkhof +

1 Lieve Vrouwekerkhof +

2 Start: Festivalbalie LVK +

3 Hof +

3 Hof +

3 Hof +

3 Hof +

4 Start: Hof +

4 Start: Hof +

5 Binnentuin Heerlijk (Hof 11-12) *
6 Plantsoen West +

6 Plantsoen West +

6 Plantsoen West +

6 Plantsoen West +

7 Paternosterstraat +

8 Mooierstraat 21-23 +

10 Start: Langestraat (t.h.v. Kortegr.) +

12 Valkhof (Valkestraat)  +

13 Appelmarkt 20 +

14 Armen de Poth (Pothstraat) *
16 Rietveldpaviljoen (Zonnehof 8) +

18 De Observant (Stadhuisplein 7) +

zondagmiddag 25 augustus

Locaties: zie plattegrond 
op de binnenflap

Rolstoeltoegankelijk:    
+ redelijk tot goed   – slecht   * mbv organisatie  

Art to Go 

Gromic Collectif 
A Part Être

Maboul 
Distorsion

Broken Brass 
Ensemble

Mr. Pejo’s 
Wandering Dolls Art to Go 

Katja 
Heitmann

Katja 
Heitmann

Katja 
Heitmann

Katja 
Heitmann

Katja 
Heitmann

Katja 
Heitmann

Piepschuim

Jochen Stechmann 
& Birgit Wieger
Bram 
Graafland

Bram 
Graafland

Broken Brass 
Ensemble manoAmano manoAmano

Sandrina Lindgren 
& Ishmael Falke

Jochen Stechmann 
& Birgit Wieger

Jochen Stechmann 
& Birgit Wieger

Yvon van den Akker  
en Judith Hermarij

Yvon van den Akker  
en Judith Hermarij

Teater 
Polpet

Teater 
Polpet

Teater 
Polpet

Teatr Delikates

Circus 
Katoen

Fort van de 
Verbeelding

Fort van de 
Verbeelding

Fort van de 
Verbeelding

Babok

Cia. Zero en 
Conducta

Fort van de 
Verbeelding

Circus 
Katoen

NVDP Theater-
producties

NVDP Theater-
producties

Eva van Welzenis & 
Willemijn Schellekens

Eva van Welzenis & 
Willemijn Schellekens

Wandering 
Orquestra

Arrangement Provisoire 
company - Jordi Galí

Ananda Puijk 
Company

Ananda Puijk 
Company

Duda Paiva Company Duda Paiva Company

TG SonjaLilian Hak Lilian Hak

Arrangement Provisoire 
company - Jordi Galí

Festival Franje
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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)

1,2

6

3,4

5

7

8 9

10

11

13
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16

17

18
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Ja, ik word Fan van Spoffin!

Ik steun Spoffin met € 10 en ontvang in 2014 het programma-
boekje als eerste thuis in de bus. Ook krijg ik via e-mail regelmatig 
informatie over het festival.

Ik steun Spoffin met € 25 en krijg een origineel Spoffin-stoeltje,  
gemaakt van milieuvriendelijk karton, om comfortabel naar alle 
voorstellingen te kijken. Natuurlijk krijg ik ook het programma-
boekje en via e-mail regelmatig informatie over het festival.

Ik steun Spoffin met € 50 en krijg een entreebewijs voor Spoffin 
Amuses op donderdag 28 augustus 2014 in Theater De Flint.  
Natuurlijk krijg ik ook het programmaboekje en via e-mail regel-
matig informatie over het festival.

EENMALIGE MACHTIGING

voor- en achternaam

straat en huisnummer

postcode en plaats

e-mailadres (voor de nieuwsbrief, niet invullen als u hier geen prijs op stelt)

bankrekening

Ik machtig Stichting Zomertheater Amersfoort om namens Festival Spoffin éénmalig  
de aangekruiste bijdrage af te schrijven van mijn bankrekening. Ik heb het recht om binnen 
30 dagen te storneren.
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Kaartverkoop
Voor enkele bijzondere voorstellingen op locatie kun je van tevoren kaarten 
kopen, zowel online via https://krtjs.nl/spoffin/2013/ als tijdens 
Spoffin aan de festivalbalie. De prijzen staan in het programma vermeld.  
Wil je zeker zijn van een kaartje, bestel dan tijdig via de website.

Voorverkoop online
Bij de online voorverkoop reken je af via je eigen bank met behulp 
van iDEAL. Je krijgt het toegangsbewijs (voorzien van een unieke 

streepjescode) direct per e-mail toegestuurd, drukt het zelf af op je eigen 
printer en neemt het mee naar de voorstelling. Bij de ingang wordt je kaartje 
gecontroleerd. Kopiëren is zinloos; per streepjescode wordt er slechts één 
persoon toegelaten.

Verkoop aan festivalbalie
Een deel van de beschikbare kaartjes reserveren we voor de 
verkoop tijdens het festival. Hier geldt: op = op. Het is dus 

verstandig om, als je geen gebruik maakt van de voorverkoop, vroegtijdig 
kaartjes te kopen aan de festivalbalie. Je kunt hier uitsluitend met je 
PIN-pas en creditcard betalen; om veiligheidsredenen accepteren wij géén 
contant geld. Je kunt bij Spoffin helaas geen gebruik maken van je CJP of 
andere kortingspassen.

Spoffin-programma in festival-app
Bezoekers van Spoffin kunnen met de smartphone-app 
VivaFestival heel gemakkelijk 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, voorstellingen waarderen, twitteren  
en nog veel meer! 
www.vivafestival.eu

Mobiele website
Heb je een andere smartphone? Bezoek dan de mobiele website van Spoffin 
voor de laatste programmawijzigingen. 
m.spoffin.nl

Praktische informatie
Festivalhart
Het Lieve Vrouwekerkhof, aan de voet van de Onze-Lieve-Vrouwetoren,  
is het festivalhart. Hier is tijdens Spoffin vrijwel altijd iets te doen.

Festivalbalies
De Spoffin festivalbalie vind je op het Lieve Vrouwekerkhof . Hier kun je 
terecht voor kaartjes voor de locatievoorstelling, inhoudelijke 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.

Spoffin-medewerkers
Bij elke voorstelling is ten minste één publieksbegeleider of andere Spoffin-
medewerker aanwezig. Je herkent ze aan hun T-shirt met het Spoffin-logo of 
aan de Spoffin-badge. Bij alle festivalmedewerkers kun je terecht met vragen 
of bij calamiteiten. In sommige gevallen zullen ze je doorverwijzen naar de 
festivalbalie of een andere medewerker.

Beslis na afloop wat je betaalt
Het overgrote deel van het programma tijdens 
Spoffin is vrij toegankelijk: je beslist na afloop wat 
je betaalt. Laat je waardering voor de artiesten 
blijken en geef gul in de speciale emmers die na elke 
voorstelling rondgaan!

Spoffin festivalkit
Geen contant geld bij je? Geen nood, bij de festivalbalie op het Lieve 
Vrouwekerkhof kun je een speciale Spoffin festivalkit kopen, bestaande  
uit een programmaboekje én een handig portemonneetje met euromunten. 
De Festivalkit kost € 10 en die kun je met je pinpas of creditcard betalen.
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 Slecht weer
Bij (dreigend) slecht weer kunnen voorstellingen worden uitgesteld, 
verplaatst of afgelast. Actuele informatie is verkrijgbaar via www.spoffin.nl 
en aan de festivalbalie. Ook via de app VivaFestival blijf je op de hoogte.

Rolstoeltoegankelijkheid
Vrijwel alle festivallocaties zijn redelijk tot goed bereikbaar voor rolstoelers. 
Soms kan het nodig zijn de hulp van de organisatie in te roepen. Spreek in 
zo’n geval een Spoffin-medewerker bij de locatie aan.

EHBO
Tijdens Spoffin zijn er continu EHBO’ers aanwezig die je kunnen helpen  
bij eventuele problemen. Heb je hulp nodig? Spreek dan een van de Spoffin-
medewerkers aan; zij kunnen zo nodig een EHBO’er oproepen. Daarnaast  
is er op het Lieve Vrouwekerkhof een EHBO-post.

Toiletten
Spoffin heeft op de Hof dames- en herentoiletten beschikbaar, die continu 
worden schoongemaakt. Daarnaast zijn er op diverse drukbezochte plekken 
plaskruizen. Ook kun je bij de lokale horeca terecht; het is gebruikelijk dat  
je dit combineert met een consumptie.

Marktverplaatsing
Om Spoffin de ruimte te geven, verplaatst de gemeente Amersfoort de 
volgende markten.
•  vrijdag 23 augustus: de warenmarkt van de Hof, de bloemenmarkt van 

het Lieve Vrouwekerkhof en de vismarkt van de Groenmarkt worden 
verplaatst naar het Eemplein en de Grote Koppel.

•  zaterdag 24 augustus: de warenmarkt van de Hof wordt verplaatst naar  
het Eemplein.

Gratis fietsparkeren
Tijdens Spoffin zijn twee fietsstallingen geopend: St.-Jorisstraat (bij de 
Hellestraat) en Kamperbinnenpoort (hoek Langestraat/Muurhuizen).  
Hier kun je je fiets gratis onder toezicht parkeren. Extra openingstijden:
•  zaterdag 24 augustus tot 02.00 uur;
•  zondag 25 augustus tot 20.00 uur.
Op vrijdagavond 23 augustus zijn deze fietsenstallingen niet geopend.

Subsidiënten

Fondsen
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