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De vijfde editie van internationaal street 

arts festival Spoffin omvat in totaal 238 

voorstellingen, uitgevoerd door 45 profes-

sionele groepen en artiesten uit Nederland 

en 14 andere Europese landen. Twintig 

producties beleven tijdens Spoffin hun 

Nederlandse of wereldpremière.

Een van die wereldpremières is het 
locatieproject Arbeid adelt van Ten 
Cate Theater in de grote lege hallen van 
de voormalige Prodentfabriek. Eerder 
maakte Wieke ten Cate de succesvolle 
locatievoorstelling SMINK, scènes op een 
afvalberg. Nu verdiept zij zich in de levens 
van de arbeiders van de Amersfoortse 
tandpastafabriek.
From dust till dust van Sheyda Darab, 
de Iraans-Nederlandse choreografe en 
hiphopdanseres die de weken vooraf-
gaand aan Spoffin samen met een groep 
Amersfoortse jongeren als artist in resi-
dence aan haar nieuwe dansproject werkt, 
is tijdens Spoffin eveneens voor het eerst 
te zien.
Nieuw is Spoffin TALK. Theatermaker en 
presentator Patrick Nederkoorn bespreekt 
dagelijks in Café Miles de staat van het 
straattheater. Hij praat met makers van 
opmerkelijke voorstellingen, afgewisseld 
met korte acts. Verdieping en entertain-
ment; drie keer in het Nederlands, twee 
keer in het Engels (met het oog op de vele 
internationale gasten en theatermakers).
De Elleboogkerk, die in 2007 door brand 
werd verwoest, is tijdens Spoffin voor het 
eerst weer in gebruik. Hier speelt Emke 
Idema samen met publiek haar politieke 
en filosofische gezelschapsspel RULE™.
Traditiegetrouw gaat Spoffin feestelijk 
van start met de Amuses. Twaalf groepen 
geven op donderdag 28 augustus in de 
Flint korte voorproefjes van wat er de da-
gen erna is te zien. Presentator is centrale 
verwarringsmonteur Jelle de Bruijn, be-
kend van onder meer de Spullenmannen 
en De Stille Fanfare.

Vrolijke optocht
Spoffin viert het eerste jubileum met 
onder meer de Nederlandse première van 
Cardboardia Parade: een groots uitge-
voerde, vrolijke optocht met metershoge 
kartonnen objecten. Publiek kan tijdens 
het festival dagelijks eigen objecten 

knutselen om mee te lopen. Verder blikt 
Spoffin terug in de vorm van nieuwe voox-
stellingen van bekende groepen die eerder 
publiekslievelingen waren. Zo nemen de 
dames van Poolse Vis (winnaars van de 
Spoffin OFF Award 2011), een week voor 
de opening van Spoffin hun intrek in de 
woonkamer van een gastvrije Amersfoor-
ter voor de hilarische productie Douw. 
Ook terug van weggeweest is de Neder-
landse circustheatergroep TENT (2012) 
met de nieuwe en veel bejubelde voor-
stelling NET, tot nu toe nog nauwelijks in 
eigen land te zien. Onderwater Producties 
presenteert na Insomnia (2012) hun nieu-
we festivalproductie FutureShock, mede 
gebaseerd op interviews met Amersfoort-
se ouderen.

Streetfood & drankjes
Voor het eerst werkt Spoffin op het gebied 
van drankjes en streetfood nauw samen 
met vrijwel de hele horeca in de Amers-
foortse binnenstad: een unicum in Neder-
land. Je vindt dit jaar mooi aangeklede 
festivalcafés, mobiele keukens en grote 
terrassen op de Hof, Lieve Vrouwekerk-
hof, Groenmarkt en in Plantsoen West. 
Op deze plekken kun je alleen betalen met 
de speciale Spoffin-munten (€ 1,25), die 
bij diverse kassa’s verkrijgbaar zijn. Zo 
slaagt Spoffin er steeds meer in cultuur en 
economie met elkaar te verbinden.
De organisatie werkt er hard aan om, met 
behoud van de openheid en laagdrempe-

ligheid die eigen is aan een straatfestival, 
het publiek op een eerlijke manier te laten 
meebetalen aan het festival. Spoffin wil 
dit vooral realiseren met nieuwe middelen 
als waardebepaling achteraf, cultureel 
ondernemerschap, gedeeld risico en eco-
nomisch draagvlak, naast de traditionele 
sponsoring en kaartverkoop.

Applaus én geld
Met uitzondering van enkele bijzondere 
locatievoorstellingen met kaartverkoop 
vooraf is het overgrote deel van de voor-
stellingen tijdens Spoffin vrij toegankelijk: 
je besluit pas na afloop wat je betaalt. Dat 
past bij de open sfeer van straat-
theater. Vrij toegankelijk is dus iets 

anders dan gratis. Van applaus alleen 
kunnen artiesten niet eten en is een fes-
tival niet te organiseren. Daarom vraagt 
Spoffin het publiek na afloop van de 
meeste voorstellingen zijn waardering te 
laten blijken in applaus én in geld (Spof-
fin-munten mogen ook). Artiesten en me-
dewerkers van het festival geven bezoe-
kers telkens ruimschoots de gelegenheid 
een gulle financiële bijdrage te leveren. 
Vorig jarig jaar gaven Spoffin-bezoekers 
gemiddeld € 1,33 – een half glaasje bier – 
aan artiesten, in totaal minder dan 10% 
van de werkelijke kosten van het festival. 
We rekenen dit jaar op minstens een héél 
glas bier!

Spoffin 2015
De zesde editie van Festival Spoffin vindt 
plaats van donderdag 27 tot en met zon-
dag 30 augustus 2015. Zet het vast in je 
agenda!

Colofon
Dit Spoffin Festivalmagazine is een gezamenlijke uitgave 
van Festival Spoffin en DeStadAmersfoort.nl
Oplage: 72.000 exemplaren
Verspreiding: huis-aan-huis in Amersfoort, gratis verkrijg-
baar tijdens het festival

Teksten: Ida Bromberg (idaschrijft.nl), Mirte 
Droogers en Alfred Konijnenbelt (eindredactie)
Vormgeving: Marije Koelewijn
Correcties: Lana Konijnenbelt
Druk: Koninklijke BDU, Barneveld

Spoffin-medewerkers
Alfred Konijnenbelt – artistieke en zakelijke 
leiding; Maaike Boersma en Colin Kassies – 
uitvoerende productie;  Tim Vleugel – techni-
sche productie; Ida Bromberg – PR en commu-
nicatie; Christina Kremer – marketing
Marije Koelewijn – stagiair vormgeving en 
decoratie; Mirte Droogers – stagiair marketing 
en uitvoerende productie; Casper de Vries – 
coördinatie Spoffin PRO; Joris Postulart – co-
ordinatie vrijwilligers; Malou Vonk – zakelijke 
assistentie; Timo Braeken – coördinatie horeca
Mariska Jacobi en Marc Defares – productie 
Cardboardia Parade; Marleen Kunst, Greetje 
Sluijs en Bianca van Varik – coördinatie hospi-
tality; Natasja Seigers – social media.
+ meer dan 100 vrijwilligers uit Amersfoort en 
omstreken. 

2014 © Festival Spoffin / 
Stichting Zomertheater Amersfoort
Wim van Rooijen – voorzitter
Prisca Maas – secretaris
Corné van Bokhoven – penningmeester
Miranda Geise – bestuurslid
Ilja de Wolf – bestuurslid

Postbus 31
3800 AA  Amersfoort

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

© Kate Nozik The Dutch Weed burger

© Wim Lanser

Welkom op 
Festival Spoffin!



4 5I   Festivalmagazine Spoffin 2014 Festivalmagazine Spoffin 2014   I   

Wieke ten Cate is nog lang niet klaar met Amersfoort, ook al is ze recent naar Amsterdam verhuisd. ‘Ik maak graag verhalen op 

locatie en daarvoor heeft Amersfoort een veel interessanter klimaat dan Amsterdam. Amersfoorters hebben binding met hun stad, dat 

is in Amsterdam veel minder.’

Trots en schaamte
Werken is een thema dat Ten Cate al lan-
gere tijd fascineert. ‘Werk is iets univer-
seels, waar ontzettend veel van je tijd in 
gaat zitten. Wanneer ben je succesvol en 
wanneer niet? Als je iemand ontmoet, is 
het eerste wat je vraagt: ‘Wat doe jij?’ Dat 
zegt iets over je. En daar kan veel trots en 
ook schaamte bij zitten. Ik vind het inspi-
rerend als mensen precies kunnen aange-
ven waarom ze bepaald werk doen en hun 
ego van hun werk kunnen loskoppelen.’ 
Het werk zoals dat in de Prodentfabriek 

gebeurde, is heel gekaderd. ‘Je moest 
bijvoorbeeld zoveel tubes per minuut de 
band af laten gaan. In mijn vakgebied zijn 
weinig richtlijnen voor hoe je het moet 
uitvoeren. Er zijn geen strikte regels, elke 
voorstellig is anders, het draait het om je 
ideeënwereld. Maar werk heeft kanten die 
iedereen kent, zoals erkenning krijgen. En 
we denken bijvoorbeeld dat prestatiedruk 
en faalangst alleen bij moeilijk werk komt 
kijken, maar dat is veel meer gebonden 
aan de persoon en je houding ten opzichte 

van je werk. De manager die ik sprak, lag 
nooit wakker. Maar de inpakster had het 
er erg moeilijk mee dat anderen altijd
sneller waren, terwijl zij wel de baas was.’
Daarnaast is ook verlies een universeel 
thema. Ten Cate: ‘Het kan me echt raken 
als ik zie hoe sterk mensen dan kunnen 
zijn. Hoe regel je dat als je weer thuis zit? 
Hoe flexibel ben je, hoe werkt zo’n ont-
slag? De een heeft zich moeten verdiepen 
in manieren om over te brengen dat er 
ontslagen vallen. Daar tegenover staan 
degenen die dat te horen krijgen en naar 
huis moeten. Terwijl dat niets te maken 
heeft met je functioneren of je kwaliteiten. 
En toch voelt het alsof het iets persoon-
lijks is. De een heeft het dan over afscheid 
nemen en boventallig verklaren, de ander 
gewoon over ontslag. Iedereen heeft een 
bepaalde manier om met verlies om te 
gaan en dat zegt ook iets over de manier 
waarop je hebt gewerkt.’

Inwisselbaar
Intrigerend vindt Ten Cate de uniformi-
teit die je ziet bij grote bedrijven. ‘Al die 
medewerkers die allemaal dezelfde witte 
pakken dragen en bijna inwisselbaar zijn; 
al die mensen die altijd in dat ene pak dat 
zelfde werk doen: ik ben heel benieuwd 
naar wie daar achter zitten. Aan werk zit 
altijd een persoonlijk verhaal gekoppeld. 
Theater gaat vaak over die ene persoon 
die iets heel markants doet. Arbeid adelt 
gaat juist over een heel grote, bijna on-
zichtbare groep.’

I.s.m. De Lieve Vrouw, Stichting Laswerk en 
De Nieuwe Stad.

Arbeid adelt is de nieuwste productie van 
theatermaker Wieke ten Cate, geboren en 
getogen in Amersfoort. Eerder produ-
ceerde zij de succesvolle locatievoorstel-
ling SMINK, scènes op een afvalberg, 
gebaseerd op gesprekken met vuilnis-
verwerkers. Nu dook zij in de levens van 
medewerkers van de in 2012 gesloten 
Prodentfabriek in Amersfoort.

Interview na interview schreef Ten Cate 
volledig uit. Ze sprak met mensen die er 
veertig jaar hebben gewerkt en met de 
manager die mensen moest ontslaan. Met 
arbeiders wiens taak het was een exact 
aantal tubes per minuut op de band te 
leggen, met mannen die werden vervan-
gen door machines en dames van dik in 
de negentig die mooie verhalen vertelden 
over de tijd dat het nog bijzonder onge-
bruikelijk was dat vrouwen werkten. 
‘Alle interviews bij elkaar, dat is een 
enorm tijdsdocument,’ zegt Ten Cate. ‘Ik 
heb besloten het voor Arbeid Adelt in de 
actualiteit te houden, bij de medewer-
kers van het laatste uur, die er een flinke 
tijd hebben gewerkt. Het ontslag van de 
laatste medewerkers, dat is het grote dat 
is gebeurd.’

Behapbaar
Acteur Dennis Rudge speelt vier verschil-
lende personages die op uiteenlopende 
manieren diverse thema’s belichten 
in de grote witte productiehal, de eni-
ge voormalige Prodentruimte die nog 
authentiek is in wat nu De Nieuwe Stad 
heet. Ten Cate richt zich op de momenten 

voor het ontslag, het ontslag zelf en de tijd 
daarna. ‘Het sluiten van de fabriek, het 
massaontslag, het is een zwaar thema. En 
toch levert het zulke grappige en goede 
anekdotes op. Dat kenmerkt de voor-
stelling,’ zegt Ten Cate. ‘Mensen kunnen 
goed relativeren. Een grappige zienswijze 
maakt het behapbaar. Mensen kun zo 
creatief zijn; dat verzin je niet achter een 
schrijftafel.’ 

‘Op de vraag of ze de sluiting zagen aan-
komen, zei iedereen ‘ja’. Maar allemaal 
om compleet andere redenen. De een had 
het in tarotkaarten gezien, de ander zag 
dat de grote verlichting op het dak niet 
meer werd gerepareerd en trok daar con-
clusies uit. Je krijgt verhalen die je niet 
kunt bedenken.’
Iedereen heeft het ontslag anders beleefd. 
‘Elke medewerker had een andere ver-
houding met het werk. Voor de een was 
het een grote droom met doorstroom-
mogelijkheden, voor de ander iets dat nu 
eenmaal moest en weer anderen hadden 
een specifieke opdracht, zoals de manager 
die de reorganisatie moest uitvoeren. Het 
is als een orkest: je hebt een sopraan, een 
tenor, een alt en een bas. Ieder speelt zijn 
eigen partij en samen componeer je een 
verhaal.’
De manager was iemand die heel erg ge-
looft in de maakbaarheid van geluk, aldus 

Ten Cate. ‘Maar wat als je de realiteit 
tegenover zo’n stellingname plaatst? Voor 
veel mensen lijkt dat helemaal niet zo. 
Ik ben er zelf nog niet uit. Het zijn altijd 
succesvolle mensen en mensen met lef die 
dat zeggen. De realiteit is soms weerbar-
stig. Je hebt toch je huis, je kinderen.’

Ander publiek
Het mooie van locatietheater zoals Ten 
Cate dat maakt, is dat het een publiek 
trekt dat anders niet snel naar theater-
voorstellingen gaat. ‘Medewerkers van 
een fabriek als Prodent gaan niet zo vaak 
naar een theater. En dan komen al die 
mensen die ik voor mijn project interview 
naar de voorstelling kijken en nemen fa-
milie, vrienden en buren mee. Dat vind ik 
mooi en dat is ook mijn doel: voorstellin-
gen maken die om mensen gaan, voorbij 
de fantasie, en die een heel ander publiek 
bereiken. Normale reacties van normale 
mensen krijgen.’
Een deel van het publiek hoort tijdens een 
voorstelling als Arbeid adelt zijn eigen 
verhaal terug. Ten Cate: ‘Dat kan ontroe-
rend en schokkend zijn. De mensen die ik 
interview, weten wat ik van ze gebruik. Zij 
zitten in het publiek, het is niet anoniem. 
Dat dwingt me integer om te gaan met 
wat ze vertellen. Hun reacties tijdens de 
voorstelling – wanneer lachen ze, wan-
neer niet – dat geeft een extra laag. Daar-
door voel je ook dat het een documentaire 
is. Het is een verrijking van mijn vak 
dat ik al deze mensen kon interviewen, 
meestal bij hen thuis. Mensen waren heel 
open tegen me. Dat is echt een cadeau.’

Wieke ten Cate: 
‘Ik wil graag normale

reacties van normale mensen’

#19 Voormalige Prodentfabriek 
(De Nieuwe Stad)
Do. 28 augustus 21.00-22.10 uur
Vrij. 29 augustus 20.30-21.40 uur
Za. 30 augustus 20.30-21.40 uur
Zo. 31 augustus 15.00-16.10 uur

Toegang: € 15,00 via krtjs.nl en festivalbalie
Meer speeldata: vrij. 5 t/m zo. 14 september; 
kaarten via De Lieve Vrouw, www.lievevrouw.nl

Ten Cate Theater (NL) Arbeid adelt

De witte wereld 
achter Prodent

© Heske ten Cate
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‘De voorstelling NET is echt iets anders dan mensen verwachten van circus.’ Rosa Boon is een van de oprichters van TENT circustheater 

producties, een Nederlandse groep die laat zien dat circus veel meer kan zijn dan alleen spannende kunstjes. ‘We blijven het publiek 

verwonderen met al onze trucs en circusvaardigheden, maar we willen ook echt een verhaal vertellen. En dat is niet alleen maar leuk en 

grappig. Kan het publiek het aan om een stap verder te zetten?’

‘Circus is weer hip aan het wor-
den. Het is een tijd lang verketterd 
geweest. Al die clowns. Dat het 
anders kan, is nu wel bewezen. Er 
gebeurt heel veel in Europa, vooral 
ook in Vlaanderen. Daar kan ik 
met jaloerse ogen naar kijken,’ 
zegt Boon. ‘Er is daar een circus-
decreet, een beleid. Dat zorgt voor 
geld én erkenning. Hier is circus 
nog steeds geen apart genre bij 
subsidiefondsen en theaters. Dat 
komt ook doordat er nog niet zo 
veel aanbod is in Nederland, maar 
er zit beweging in en ons houdt 
het niet tegen.’
NET is oorspronkelijk als binnen-
voorstelling gemaakt. Inmiddels 
hebben de artiesten de show al ge-
speeld op een strand, waar zij met 
de zee als achtergrond worstelden 
met kou en wind. ‘Buiten is hoe 
dan ook harder werken,’ zegt Min-
ka Parkkinen, medeoprichtster 
en slangenmens. ‘In een theater 
creëer je alleen met licht al sfeer, 
buiten moet je alles samen met de 
groep en het publiek doen.’
Parkkinen gebruikt vaak reacties 
vanuit het publiek terwijl ze zich 
in de meest onwaarschijnlijke 
bochten wringt. ‘Ik maak oogcon-
tact, vang blikken op. Niet tijdens 
al te ingewikkelde trucs, alleen als 
ik de vrijheid heb om dat te doen. 
Bij contortion is het makkelijker, 

ook al is dat een gevaarlijke posi-
tie. Contortion is de techniek van 
slangenmensen. In het Russisch 
heet het koutsjoek, wat rubber 
betekent.’ 
Je vraagt je inderdaad af van welk 
materiaal haar ruggengraat is 
gemaakt. ‘Ik ben heel mobiel en 
had als meisje bij een kindercircus 
een Russische trainer. Er is niets 
met mijn rug gebeurd. Een ande-
re trainer die mij ooit zag, vroeg 
wie mijn rug ‘had gedaan’. Bij de 
meisjes die hij trainde, was de rug 
een soort van gebroken. Hij vond 
het fascinerend dat dat bij mij niet 
was gedaan.’

Parkkinen komt oorspronkelijk uit 
Finland en kwam op haar zesde 
in Zweden met circus in aanra-
king. Ze trad op bij onder meer 
het Staatscircus in Moskou, het 
Festival International du Cirque de 
Monte-Carlo en in China. ‘Tradi-
tioneel circus, waar het draait om 
trucs en het maken van de mooiste 
posities. Dat kan ik dus allemaal, 
maar ik ben er niet meer zo mee 
bezig. Het gaat veel meer om het 
gevoel dat ik probeer over te bren-
gen en het verhaal dat we willen 
vertellen,’ zegt Parkkinen.

Donkere kant
In NET draait het om de zoektocht 
naar succes. De artiesten doen ver-
woede pogingen een truc steeds 
beter uit te voeren, desnoods ten 
koste van alles en iedereen en hun 
onderlinge wedijver. Soms is dat 
komisch en absurd, soms uiter-
mate tragisch. ‘De zoektocht naar 
succes is niet altijd rooskleurig: de 
onderlinge strijd om succes heeft 
ook een donkere kant en dat laten 
we zien,’ zegt Parkkinen. 
‘We willen graag dat mensen na de 
show nog even blijven nadenken 
over wat ze nu hebben gezien,’ 
vult Boon aan. NET gaat over 
succes in de breedste zin van het 
woord. Over situaties zoals we die 
allemaal kennen. Als je mensen te-
genkomt van vroeger, vraag je wat 
ze doen tegenwoordig en dat zet 
je af tegen waar je zelf staat. Het is 
de mens eigen om te vergelijken. 
Iedereen legt een eigen weg af op 
zoek naar succes. De drang succes-
vol te zijn, die voelen en zien we 
allemaal. Zeker ook bij creatieve 
vakken waar veel concurrentie en 
weinig geld is. Dan moet je het wel 
goed doen en daar gaat het over. 
Wat doet dat met je? Moet je het 
misschien niet loslaten? Is succes 
maakbaar en is dat dan wenselijk? 
Succes zit hem ook niet alleen in 
werk, het is een vloeibaar begrip.’

Logisch vervolg
TENT bracht tijdens Spoffin 2012 
de voorstelling LOOP, over zes 
circusartiesten die worstelen bij 
het nemen van ingrijpende beslis-
singen in hun leven. ‘We stonden 
destijds zelf ook allemaal op het 
punt belangrijke keuzes te maken,’ 
zegt Boon. ‘Keuzes die heel veel 
hebben betekend voor ons als 
collectief, voor de oprichting van 
TENT en voor ieder individueel.’ 
Goedbeschouwd kun je NET als 
een logisch vervolg daarop zien. 
Als collectief werken de artiesten 
nu met TENT ook aan hun toe-
komst en succes. 
‘Ik denk dat we wel iets hebben 
neergezet,’ zegt Boon. ‘We zijn het 
experiment aangegaan om te laten 
zien dat circus meer is dan alleen 
kunstjes en hebben veel geleerd de 
afgelopen vier jaar. Onze ontwik-
keling zit hem in de ervaring. Je 
ziet en voelt wat de consequenties 
zijn van alles wat je doet. Zowel bij 
het maken en uitvoeren van voor-

stellingen als hoe we het hier op 
kantoor doen.’ Ruimte voor groei 
ziet Boon vooral op dramaturgisch 
gebied. ‘Ik hoop heel erg dat er 
uit de nieuwe generatie studenten 
een groep voortkomt die zelf aan 
de slag gaat met het maken van 
circustheater.’ 
‘We hopen het publiek in Amers-
foort weer mee te nemen in onze 
wereld. Spoffin heeft leuk publiek, 
een fijne sfeer en het is goed dat de 
voorstellingen voor iedereen toe-
gankelijk zijn. Theater bezoeken 
is steeds duurder,’ zegt Boon. ‘Er 
is een bovenlaag die er met liefde 
geld aan uitgeeft, maar het is fijn 
als het ook voor lagere inkomens 
toegankelijk is. Dit voorjaar speel-
den we in Rio de Janeiro, Brazilië. 
Alle kids uit de favela kwamen 
kijken. Fantastisch. We hopen dat 
iedereen in Amersfoort het op 
waarde schat en na afloop een duit 
in het zakje doet.’

Rosa Boon, Minka Parkkinen, Hanneke 
Meijers en Cahit Metin richtten vier jaar 
geleden TENT circustheater producties 
op. Boon speelde als kind al samen met 
Meijers en Metin bij het Amsterdamse 
Circus Elleboog. Circustheater fascineer-
de haar het meest. ‘Nederland telt twee 
kunstvakopleidingen die zijn gespeciali-
seerd in circustheater, maar er zijn niet 
veel mogelijkheden voor net afgestudeer-
de artiesten om in eigen land aan de slag 
te gaan. Zo is het idee ontstaan om TENT 
op te richten.’ 

Dit onderdeel van Festival Spoffin is mede 
mogelijk gemaakt door Rabobank Amers-
foort en omstreken.

#3 Hof
Vrij. 29 aug. om 19.30-20.40 uur
Za. 30 aug. om 19.30-20.40 uur
Toegang vrij; besluit na afloop wat je betaalt

TENT circustheater producties (NL) NET

Circus is weer hip

Minka Parkkinen:
‘Buiten is hoe dan ook

harder werken’

© Hannekekijkt.nl
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Kleinkunst
De Bruijn studeerde communicatiewe-
tenschappen aan de Universiteit Twente, 
met als specialisatie communicatie en 
gedragsbeïnvloeding. ‘Ik wilde in de 
reclame, liep stage bij een groot reclame-
bureau. Het was helemaal niets voor mij.’ 
Zijn carrière nam een vlotte wending toen 
hij tot zijn eigen verbazing in 2001 de 
jury- en publieksprijs op het Amsterdams 
Kleinkunst Festival won.
‘Best een aanzienlijke prijs, dan sta je me-
teen in het rijtje Thomas Acda, Maarten 
van Roozendaal en De Vliegende Panters.’ 
Helemaal uit het niets kwam het natuur-
lijk niet. 
De Bruijn was tijdens zijn studententijd 
lid van een cabaretvereniging. ‘Zo hebben 
Dick en ik elkaar ook ontmoet. Ik presen-
teerde een lullige bingo. Samen met een 
vriend had ik een twee meter hoge bingo-
molen van oude fietsframes gemaakt, 
een vriend van mij liep als een hamster 
daarin rond en af en toe gooide hij er een 
strandbal met een cijfer uit. Dick vond dat 
geweldig.’
Het winnen van de prijs opende de deur 
naar theaterland. ‘Ik gaf mijn huis en 
baan in Enschede op om centraler te 
wonen, dat is wel zo handig als je op 
tournee bent.’ De Bruijn stond met zijn 
solovoorstelling in schouwburgen door 
heel Nederland en trad daarnaast ook op 
met improvisatiecollectief Op Sterk Wa-
ter. Het cabaret raakte uiteindelijk meer 
op de achtergrond ten gunste van diverse 
(straattheater)acts. 
‘Samen met Dick ben ik altijd acts blijven 
maken en met Ron Jagers ben ik De Stille 
Fanfare begonnen. De Stille Fanfare was 
een schot in de roos wat betreft de kracht 
van de eenvoud en ik denk dat we met de 
Urban Safari ook iets in handen hebben 
dat heel krachtig is.’

De Urban Safari: honderd procent ge-

garandeerd supergrappig. De act van 

Amersfoorters Jelle de Bruijn en Dick Cools 

is zo ongeveer de meest pure vorm van 

straattheater. ‘Het materiaal loopt op straat 

en is altijd voorhanden in een stad. Met 

name het spel met het publiek is erg leuk. 

We zoeken echt de grens op, maar er is nog 

nooit iets mis gegaan. Je leert dat ook wel 

aanvoelen.’

© Hanne Nijhuis

Actic
Op zijn visitekaartjes staat dat hij centrale 
verwarringsmonteur is. ‘En dan krijg ik de 
vraag: ‘Wat doe je dan met verwarming?’ 
Die vraag, precies dat moment, dat is heel 
in het kort wat ik graag teweeg breng. 
Even iets optillen, verwarren en mensen 
ergens op een andere manier naar laten 
kijken. Via welk medium ik mensen 
aanraak of benader, iets laat zien, horen 
of beleven, dat maakt me niet zo veel uit. 
Het gaat me om het realiseren van een 
bepaalde mind shift, waardoor je mensen 
anders naar de realiteit laat kijken, en zo 
bijvoorbeeld een dialoog kunt opwekken, 
contact kunt leggen. In een leuke sfeer.’
‘Theateracts, beeldende kunst, impro-
visatietheater, of video’s: ik doe zo veel 
verschillende dingen. Het leek me een 
goed idee om alles onder één dak samen 
te brengen, op een overkoepelende plek. 
Dat is mijn website Actic geworden. Ook 
wil ik daar werk van bevriende makers 
laten zien, mensen met een prettige blik 
op de wereld, zoals Leo van der Veen. Met 
hem maak ik ook kunstzinnige objecten, 

zoals de spullenzuilen in het Kringloop-
centrum en de boekenbanken in het nieu-
we Eemhuis in Amersfoort. De realiteit 
vertheatraliseren. Iets oppakken en er 
even aan draaien. Leven van mijn ideeën 
in de breedste zin, dat is mijn droom en 
doel. En tot op heden gaat dat goed.’

Spoffin Amuses
Jelle de Bruijn is dit jaar presentator van 
de Spoffin Amuses, het voorproefje van 
het festival, in de Flint op donderdag 28 
augustus om 18.00 en 21.00 uur. Daar-
naast staat hij samen met Dick Cools op 
zondag in het Spoffin-programma met de 
Urban Safari. Tussendoor speelt hij met 
De Stille Fanfare nog even in Zwitserland.

De Bruijn en Cools namen het Spoffin-pu-
bliek in 2011 al mee op een try-out van 
hun Urban Safari door de Amersfoortse 
binnenstad. De Bruijn: ‘Het is fijn dat we 
weer terug mogen komen en kunnen laten 
zien hoe de act zich heeft ontwikkeld. 
Dat zit ’m vooral in de details, want het 
concept – de zoektocht naar de diersoort 
mens – staat nog steeds als een huis. We 
spelen in op wat we tegenkomen en im-
proviseren daarmee. We hebben nu wat 
meer wat we van de plank kunnen halen 
om mee te spelen.’
Verder zijn er wat praktische dingen ver-
beterd, zoals versterking via microfoons 
voor de twee rangers die je meenemen 
naar de natuurlijke habitat van de dier-
soort mens, waar je verschillende exem-
plaren met een verrekijker kunt spotten 
en observeren en je van alles leert over de 
bijzondere gewoontes en gedragingen van 
de verschillende ‘dieren’. ‘De groep groeit 
gedurende de act namelijk behoorlijk. We 
zijn wel eens begonnen met 15 man en 
geëindigd met ruim 300 deelnemers.’

‘We hebben heel veel natuurdocumen-
taires gekeken, vooral van David Atten-
borough. Alles wat je over dieren hoort, 
kun je loslaten op de mens. Er liep eens 
een medewerker van de Apenheul mee en 
die zei: ‘Alles wat jullie vertellen over de 
mensen, vertel ik ook aan mijn bezoe-
kers,’ zegt Cools. ‘Het is grappig bedoeld, 
maar het raakt wel iets aan. Het is niet 
alleen maar onzin.’

Supergrappig
De twee geven vooral honderd procent 
garantie dat het supergrappig is. ‘Je 
moet heel snel kunnen reageren,’ zegt De 
Bruijn. Hij ontwikkelde dat onder meer in 
zijn tijd bij improvisatiecollectief Op Sterk 
Water. ‘Het gaat over associaties. Jij hebt 
er vier, ik heb er acht en de humor zit in 
die vier die jij niet hebt. Er is nog nooit 
iemand geweest die de Urban Safari niet 
leuk vond. Kinderen vinden het ook ge-
weldig. Ik vind het zelf ook altijd prachtig 
om mensen te kijken. Als ik de trein mis, 
vind ik dat niet vervelend. Dan ga ik op 

een bankje zitten mensen observeren.’
Wat De Bruijn echt te gek vindt, zijn men-
sen die zich totaal niets aantrekken van 
hun omgeving. ‘Iemand die zijn brom-
merhelm op houdt als hij een supermarkt 
inloopt, bijvoorbeeld. Daar word ik heel 
blij van. Dan laat ik de boodschappen 
voor wat ze zijn en ga ik zo iemand bijna 
volgen. Zelf ben ik helemaal niet zo. Ik 
ben me altijd min of meer bewust van 
mijn omgeving, heb er voelsprieten voor 
of iedereen het wel goed heeft. Ik presen-
teer ook geregeld een congres of bijeen-
komst en als ik als presentator zie dat een 
zaal het toch niet helemaal naar z’n zin 
heeft, doe ik er alles aan om dat ten goede 
te keren.’

#2 Start: Festivalbalie Lieve Vrouwekerkhof
Zo. 31 aug. om 14.30-15.00 en 
om 16.30-17.00 uur

Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

ACTIC (NL) Urban Safari

Zoektocht naar de     diersoort mens

© Hanne Nijhuis

 Jelle de Bruijn:
‘Iemand die zijn helm

op houdt in de supermarkt,
daar word ik blij van’
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Poolse Vis sluit zich voor locatieonderzoek 

voor het maken van DOUW een week lang 

op in de huiskamer van een gastvrije 

Amersfoorter. De twee actrices nemen enke-

le vaste attributen mee, zoals een aquarium 

met zeven vissen die wonderbaarlijk genoeg 

nog leven en maken de voorstelling af met 

wat ter plekke voorhanden is, van huisraad 

en huisdieren tot de sfeer van het huis. 

‘Mensen zitten vaak heel erg in hun 
hoofd. Daarom communiceren wij met 
beeld, we halen mensen graag uit hun 
hoofd.’ Inge Voskamp en Eveline Agema, 
samen Poolse Vis, kunnen met hun fysie-
ke en absurde humor een enorme energie 
los maken. ‘De tent staat soms echt op z’n 
kop. Dat is wel een van onze drijfveren: 
mensen inspireren, energie geven en een 
heel andere, fantasievolle wereld creëren.’
Poolse Vis kiest er bewust voor niet in 
theaters op te treden. ‘We spelen liever op 
bijzondere plekjes en met weinig midde-
len. Mensen kunnen bij ons niet in het 
luxe pluche neerploffen,’ zegt Voskamp. 
‘Je zit daarbij ook nog eens dicht bij el-
kaar op de huid. Dat haalt publiek uit hun 
comfortzone en ons ook. Er zit altijd on-
gemakkelijkheid en gespannenheid in een 
voorstelling, wat misschien herkenbare 
situaties oplevert. Het is in elk geval niet 
alleen grappig. Uitgangspunt is het on-
gemakkelijke en dat maken we komisch. 
We hebben daar de afgelopen jaren onze 
eigen, fysieke taal voor gevonden.’

Psychologisch logisch
Agema: ‘We kennen elkaar van onze 
opleiding theater bij ArtEZ in Zwolle. Ik 
ben enorm dankbaar dat ik Inge daar heb 
ontmoet. In het vierde jaar gingen we 
samen de vloer op en bleek dat we allebei 
heel fysiek speelden, terwijl de opleiding 
veel meer op het tekstuele was gericht. 
En we ontdekten: wij vinden dingen heel 
gewoon die voor de meeste mensen niet 
normaal blijken te zijn. We kunnen soms 
discussiëren over wat we gaan doen, maar 
als we gaan spelen, stroomt het altijd.’
Regisseur Merel van Gaalen van THEE, 
de act waarmee Poolse Vis in 2011 de 
Spoffin OFF Award won, merkte dat 
Voskamp en Agema vanuit hun oplei-
ding gewend waren veel te psychologi-
seren, een duidelijke lijn van A naar B 
te trekken. ‘Maar het hoeft niet altijd 
psychologisch logisch te zijn. Je kunt best 
eerst heel hard moeten lachen en daarna 
in woede uitbarsten. Door stukjes uit een 
logische verhaallijn te knippen en de rest 
aan elkaar te plakken, moet het publiek 
het verhaal zelf invullen en krijg je rare 
uitstapjes. Of surrealistische uitspattin-
gen, zoals iemand eens zei,’ aldus Agema 
en Voskamp.
Absurd is een term die zij ook vaak te 

horen krijgen. ‘Wij zeggen dat het fysiek 
theater is en vinden het zelf vooral tra-
gikomisch. De tragiek hebben we nodig 
om de humor te kunnen maken, die zit 

in de overdrijving, waar we de grens over 
gaan.’ Inspiratie haalt Poolse Vis vooral 
uit het gedrag van mensen. ‘Publiek vindt 
het soms confronterend als het bepaalde 
automatismen of kantjes van zichzelf 
herkent. Heel alledaagse en herkenbare 
dingen zijn ook altijd het uitgangspunt. 
En dan wijken we er vanaf.’
De typetjes die Voskamp en Agema 
spelen, hebben meestal een grote contro-
ledrang. ‘Op een gegeven moment laten 
ze dat los en dan escaleert het en komt 
er van alles boven: seksuele frustraties, 
onderdrukte agressie en soms zit er ook 
iets verborgens bij. Die controledrang, 
dat is zeker ook iets van ons zelf dat we 
onder de loep willen nemen. En dan het 
thema dood. Er gaat bijna altijd wel iets of 
iemand dood,’ zegt Voskamp. 

Publieksprijs
Poolse Vis kijkt ernaar uit weer op Spoffin 
te spelen. Dat THEE drie jaar geleden 
zo’n succes was en de publieksprijs won, 
brengt ook wel druk met zich mee. Age-
ma: ‘We ontwikkelen ons natuurlijk ook. 
THEE was heel concreet. De voorstelling 
DREAM – die op 16 augustus bij het 
Amersfoorts Theater Terras was te zien – 
is veel abstracter.’
DOUW is ook weer heel anders en feitelijk 
spontaan ontstaan. ‘We werden gevraagd 
een voorstelling te spelen in Gent voor 
het festival TheaterBOM, waar we eerder 
in een garage THEE speelden. Maar we 
hadden nog niets nieuws. Wat als we nu 
een gewoon huis als uitgangspunt zouden 
nemen? Wat maken we dan? We zijn in 
de woning van Paul getrokken, zomaar 
een bewoner. Hij had een aquarium als 
salontafel, dat zie je dan meteen staan. 
Hij had ook een platenspeler met pla-

ten van de Smurfen. We moesten snel 
keuzes maken en hebben toen samen met 
regisseur Vital Schraenen het verhaal 
gemaakt over twee buurvrouwen die op 
de vissen van de buurman passen als hij 
op vakantie is en uit verveling grenzen 
over gaan, op een fysieke manier. Dat is 
DOUW geworden. We hebben de voor-
stelling nog één keer in een studentenhuis 
in Amsterdam gespeeld, daarna niet 
meer. Het is erg moeilijk om er een locatie 
voor te vinden.’

Vrijgevig
Nu mogen ze een week lang in het huis 
van Jacqueline en Geurt in de Amers-
foortse wijk Kruiskamp. ‘Dat is via-via ge-
gaan, Geurt was een buurman van mij in 
Amsterdam en zij speelt bij TG Thalia in 
Amersfoort,’ zegt Voskamp. ‘Ze zijn heel 
vrijgevig in het delen van hun huis en dat 
is heel belangrijk, dat we niet het gevoel 
hebben dat we op eieren lopen. Spannend 
is het wel om in zo’n korte tijd een voor-
stelling te maken en ook de identiteit van 
het huis mee te pakken.’
De verhaallijn van DOUW blijft groten-
deels hetzelfde. ‘We hebben een aquarium 
aangeschaft met zeven vissen en dat staat 

thuis bij Inge in Amsterdam. De vissen 
leven nog en we nemen ze ook mee naar 
Amersfoort. In het huis in de Amersfoort 
gaan we kijken wat de fysieke mogelijk-
heden zijn,’ zegt Agema. Voskamp: ‘We 
zoeken naar specifieke dingen. Kan ik aan 
die dakrand hangen? Nee? Oké, dan niet. 
Mag ik wel de bank verplaatsen? Het is 
fijn dat ze zo gastvrij zijn, want de locatie 
was wel een punt. We hebben enorm 
gezocht naar een plek. In het centrum 
was die niet te vinden, maar als het lekker 
loopt nemen mensen echt wel de moeite 
om hierheen te komen.’

Inge Voskamp en Eveline Agema: 
‘We halen mensen 

graag uit hun hoofd’

© Fotocollectief Fixatief

#20 Magelhaenstraat 33
Vrij. 29 aug. 18:00-18:25, 19:30-19:55, 21:00-
21:25 en 22:30-22:55 uur
Za. 30 aug. 14:30-14:55, 16:30-16:55, 19:00-
19:25, 21:00-21:25 en 22:30-22:55 uur
Zo. 31 aug. 14:00-14:25, 15:15-15:40 en 16:30-
16:55 uur

Toegang: € 8,-  via krtjs.nl en festivalbalie

Poolse Vis (NL) DOUW

Bizarre slapstick 
in een huiskamer

                                     Inge Voskamp en Eveline Agema 
                    werken sinds hun afstuderen in 2005 met elkaar samen 
      onder de naam Poolse Vis. De twee kennen elkaar inmiddels verschrikkelijk  goed,              maar nee, ze 
vormen geen stel. ‘Die  vraag krijgen we wel vaker,’ zegt Agema. ‘We zijn ook erg fysiek met elkaar en dat
komt soms misschien seksueel over, of spannend.’ Voskamp en Agema gingen in 2005 samen op 
vakantie naar Polen. ‘Dat heeft onbewust waarschijnlijk meegespeeld toen we een naam gingen bedenken      
     We houden wel van namen als De Mexicaanse Hond en de Mug met de Gouden Tand. En een vis is vaak                              
             een beetje vettig. Daar kun je iets moois in zien. Er zit bij ons vaak  chaos in en dat          is ook een   
                               beetje vettig en viezig. Achteraf gezien 
    die naam dus heel goed.’
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De vraag ‘Zijn jullie in werkelijkheid ook 

een koppel?’ krijgen ze na elke voorstel-

ling. Het antwoord dat Arthur Bernard Bazin 

het liefste geeft, is een tegenvraag, name-

lijk ‘Is het belangrijk om dat te weten?’ 

Toch geeft hij direct toe dat ze inderdaad 

een stel zijn. Zijn partner Candelaria Antelo 

is het daar alleen niet echt mee eens. ‘We 

zijn niet altijd een stel, dat hangt af van het 

moment. Vóór de kus of ná de kus.’

Backstage gaat het er beduidend vreed-
zamer aan toe tussen de twee dan tijdens 
de voorstellingen, maar Te Odiero en Je 
te Haime zijn wel degelijk gebaseerd op 
de realiteit. En iets van de energie van de 
voorstellingen is ook duidelijk aanwezig 
in de manier waarop de twee na afloop 
met elkaar omgaan en praten.
‘We willen altijd iets maken wat oprecht 
is. Tijdens de residentie waarbij Te Odiero 
ontstond, vroegen we ons af: waar kunnen 
we het over hebben?’ zegt Bernard Bazin. 
Antelo: ‘Als je samen iets maakt, zijn er 
altijd problemen op te lossen, beslissin-
gen die je moet nemen, waardoor ruzies 
ontstaan. Conflicten zijn er in elk creatief 
proces.’
Het leek Bernard Bazin een goed idee 
al die energie om te zetten in een echte 
strijd. ‘Bam. Tot in het extreme.’ Antelo: 
‘Dat kan, omdat we elkaar zo goed kennen 
en vertrouwen. Aan de andere kant ga je 
daardoor ook juist sneller over grenzen 
heen dan als je iemand niet zo goed kent.’ 
Maar dat was wat Bernard Bazin betreft 
ook de bedoeling. ‘To push it.’

Dun laagje
Ruzies zoals er kunnen zijn tussen een 
liefhebbend stel, komen in elke relatie-
vorm voor. ‘Binnen families, met colle-
ga’s: er zijn altijd momenten dat je een 
ander wel iets kunt aandoen en dat je er 
helemaal klaar mee bent,’ zegt Bernard 
Bazin. Volgens Antelo is dat toch anders. 
‘Als je ruzie hebt in een liefdesrelatie, 
zul je er altijd voor vechten bij elkaar te 
blijven.’ Bovendien, kenmerkend voor een 
liefdesrelatie is het dunne laagje tussen 
‘alles is goed’ en ‘alles is verkeerd’. ‘Soms 
zeg je één woord en dan opeens is alles 
mis. Een kleine beweging kan al genoeg 
zijn om de boel te laten ontploffen. En 
dan probeer je het goed te maken en dan 
doet de een dit en de ander dat en dan 

ineens is alles weer goed.’
Bernard Bazin houdt zich hierover op de 
vlakte. ‘Hoe dan ook, op het moment dat 
we aan Te Odiero werkten, ging het om 
deze relatie. Ik was wel een beetje bang 
voor het beeld van ‘een voorstelling over 
liefde, over aantrekken en afstoten’. Dat is 
zo’n clichéthema: een stel dat hun liefde 
in bewegingen vertaalt. Maar voor ons lag 
het zó voor de hand. Het vinden van een 
echt persoonlijke manier om ons verhaal 
te vertellen, dat motiveerde ons.’
Als mensen vragen ‘Waar gaat de 

voorstelling over?’, willen Bernard Bazin 
en Antelo liever niet zeggen dat het over 
een liefdesrelatie gaat. Een jongen en 
een meisje maken ruzie en dan is het 
weer goed: een groter cliché is er niet. 
‘Het is ook iets heel wezenlijks waar de 
voorstelling aan raakt,’ zegt Antelo. ‘Het 
is niet iets van ons alleen. Ook als je geen 
agressieve relatie hebt, weet je dat het 
bestaat. Onlangs zat er een psycholoog 
in het publiek. Zij zei na afloop: ‘Ik zou 
willen dat mijn patiënten dit zagen.’ 
‘Het zou leuk zijn als het op volwassenen 
inderdaad een therapeutische werking 
heeft,’ zegt Bernard Bazin.

 

Gewoon duidelijk
De manier waarop Bernard Bazin en 
Antelo fysiek ruzie maken, heeft absoluut 
iets komisch. Ook kinderen vinden het ge-
weldig. ‘We zien zoveel saaie dingen. Con-
temporary dans, moderne dans, concep-
tuele dans, ik vind het zo langzamerhand 
erg vermoeiend,’ zegt Antelo. Bernard 
Bazin: ‘Overal moet een diepere betekenis 
achter zitten, overal moet je vragen bij 
stellen. Wat bedoelen ze hiermee? Wat zit 
hier achter? Wij willen iets neerzetten dat 
gewoon duidelijk is. Concreet. Over iets 
dat kan gebeuren in het dagelijks leven. 
Alle bewegingen moeten daarom ook 
logisch zijn.’

‘Niet dat gedoe waarbij je heel bedacht-
zaam één arm in de lucht steekt. Nee: hij 
stapt op mijn voet en dan doe ik hem iets 
aan en daar reageert hij dan weer op,’ zegt 
Antelo, die naar eigen zeggen is ‘besmet’ 
door haar moderne-dansachtergrond. ‘En 
dan kijk je naar jezelf en zie je jezelf doen 
wat iedereen al doet. Arthur heeft meer 
een theaterachtergrond en heeft mijn 
ogen wel geopend. Waarom doe je dat zo? 
Waarom moet dat zo? Dat kan toch ook 

anders? Dat maakte het gemakkelij-
ker een eigen manier te vinden en te 
ontdekken waar wij goed en speciaal 
in zijn.’ 
Uiteindelijk leidde dat tot een choreo-
grafie en dramaturgische lijn waarbij 
ze samen spelen met het clichématige 
thema en ook met de dansclichés.

Contactdans
Met een dialoog tussen verschillende 
disciplines hebben zij iets heel per-
soonlijks weten te maken. De voorstel-
lingen worden soms gepresenteerd als 
new circus. Helemaal vreemd is dat 
niet, want ze ogen behoorlijk acroba-
tisch. ‘En dans heeft op dit moment 
niet zo’n sterk imago,’ zegt Antelo. 
‘Noem je het contemporary dans, dan 
zeggen mensen: oh, dat begrijp ik niet. 
Dat is ook niet grappig, mensen raken 
verveeld. En circus is wel leuk. 
Ik vind het prima dat programmeurs 
er verschillende namen aan geven. 
We zijn nu ook uitgenodigd voor een 
circusfestival.’
Anders dan je zou verwachten, hebben 
geen van beiden serieus acrobatiekles 
gehad. ‘Het ziet er acrobatisch uit, 
maar het is meer contactdans. Ja, ik 
scheer soms rakelings met mijn hoofd 
langs de grond,’ zegt Antelo. ‘Maar ik 
weet dat Arthur er voor zorgt dat het 
altijd goed komt. Dat is het vertrou-
wen en de connectie tussen ons.’

‘Dat is ook waar het om gaat bij 
contactdans,’ zegt Bernard Bazin. ‘En 
dat is het verschil met circus, waarbij 
het meer gaat om de trucjes en de nauw-
keurige uitvoering van technieken.’
Naast dit project werkt het stel ook met 
anderen aan andere projecten. ‘Dat 
moet ook wel,’ zegt Antelo, ‘om af en toe 
even te kunnen ademen.’ Desondanks 
houdt het stel van verbindingen. Waar 
Te Odiero en Je te Haime samenvoegin-
gen zijn van ‘ik hou van je’ en ‘ik haat 
je’, zo heeft de naam HURyCAN beider 
voornamen in zich.

Arthur Bernard Bazin:
‘Een echte strijd

tussen geliefden. Bam!
Tot in het extreme’

© Foto’s: Marco Pezatti en Gerard Garcia

Je te Haime
#1 Lieve Vrouwekerkhof
Zat 30 aug 20.15-20.45 uur

Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

Te Odiero
#3 Hof
Zon 31 aug 15.00-15 en 18.00-18.15 uur

Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

Choreografie
als

een

HURyCAN (FR/AR) Te Odiero & Je te Haime

strijd
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Onderuitgezakt in een rode, pluche stoel 

naar een voorstelling kijken? Vergeet het 

maar. Emke Idema maakt een nieuwe vorm 

van theater: RULE™ is meer een spel dan 

een voorstelling. Het is participatietheater. 

Een buitengewone theatrale ervaring waar-

bij stilzitten geen optie is.

Je stapt een grote zaal binnen waarin ver-
spreid over de vloer een aantal gekleurde 
eilanden liggen. De voice-over legt de 
regels uit en het spel begint: ‘Je bent ’s 
avonds alleen thuis en er wordt aange-
beld. Er staat een onbekende man voor je 
deur en hij vraagt of hij even naar het toi-
let mag. Laat je hem wel of niet binnen?’
De groep deelnemers splitst zich op en je 
rent naar het eiland van jouw keuze, want 
als je niet op tijd op het eiland staat word 
je gediskwalificeerd. Je krijgt als deelne-
mer na elke vraag de mogelijkheid om je 
mening toe te lichten, door één van de 
microfoons te pakken die verspreid over 
de ruimte hangen.
De dilemma’s die Idema de groep voorlegt 
worden steeds lastiger te beoordelen. Niet 
kiezen is geen optie en snel handelen is 
een must. Een ethisch wenselijk ant-
woord bestaat niet. Ga je uit van je eerste 
ingeving? Van je gevoel? Of ga je liever 
uit van je gezonde verstand? Bij de ene 
deelnemer zie je twijfel, de ander maakt 
vastberaden en razendsnel keuzes. 
Waar de vragen op een persoonlijk niveau 
beginnen, gaan ze zich gedurende het spel 
steeds meer op politiek niveau afspelen. 
Het thema ‘gastvrijheid’ gaat verder dan 
iemand wel of niet je huis binnen laten. 
Het heeft ook alles te maken met gren-
sethiek. De deelnemers van RULE™ stap-
pen in de schoenen van een medewerker 
van Immigratie- en Naturalisatiedienst, 
de IND. Als je weet dat iemand ten dode 

opgeschreven is als hij terug moet naar 
zijn geboorteland, maar je twijfelt als tolk 
aan de waarheid van zijn vluchtverhaal, 
wat doe je dan? Ga je sleutelen aan de 
vertaling, blijf je eerlijk of geef je na het 
gesprek je collega een seintje? 

Theatraal spel
RULE™ is de tweede in Idema’s serie van 
theatrale spellen en werd voorafgegaan 
door STRANGER, dat ging over indruk-

ken die mensen hebben van anderen. Om 
dit spel te maken ging ze in gesprek met 
mensen die zijn geëmigreerd naar Ne-
derland. De gesprekken grepen haar aan. 
Idema: ‘Ik dacht: hier zit nog veel meer 
in. Wat een heftige verhalen hebben die 
mensen. Ook als ze al wel een verblijfsver-
gunning hebben gekregen. Wat een gedoe 
allemaal zeg.’ Idema ging zichzelf vragen 
voorleggen over immigratie, gastvrijheid 
en grensethiek, op zowel persoonlijk als 

politiek niveau. Ze besloot dit tweede spel 
te maken om dieper in te kunnen gaan op 
deze onderwerpen.

In de vorm het interactieve theatrale spel 
RULE™ onderzoekt Idema de principes 
van een democratie. De spelregels zijn 
duidelijk: de meerderheid beslist en 
de minderheid valt af. Politieke onder-
werpen worden vanuit een persoonlijke 
invalshoek voorgelegd, waardoor je je er 
als deelnemer aanzienlijk meer mee gaat 
engageren. Idema is op zoek naar de per-
soonlijke ethiek van mensen. Je kijkt tij-
dens RULE™ niet naar iemand die de rol 

van een IND-medewerker speelt. Je stapt 
als deelnemer zelf in diens schoenen. Dat 
zet je aan het denken. Het gaat niet meer 
over die ander, maar over jezelf.
In RULE™ krijg je het gevoel dat er iets 
mogelijk is, dat je de macht hebt iets te 
veranderen. Als je met een voorstel komt, 
en de meerderheid is voor, kun je alles 
voor elkaar krijgen. Het verloop van het 
spel ligt in de handen van de deelnemers. 
Idema: ‘Elke groep reageert weer heel 
anders, Dat is heel leuk en voor mijzelf 
ook steeds weer een verrassing.’ Door het 
publiek op een speelse manier de vra-
gen te laten beantwoorden, krijgt Idema 
iedereen in beweging. ‘Mensen zijn soms 
bang om mee te doen, maar je bent al 
begonnen voordat je er erg in hebt’.
Zelf hield Idema lange tijd niet zo van in-
teractief theater. Toch is dit volgens haar 
de manier om het publiek aan te spreken: 
‘De voorstelling die het meeste indruk op 
mij heeft gemaakt was een interactieve 
voorstelling. Ik denk daar na jaren nog 
steeds weleens over na. Gewoon omdat 
het me inzicht heeft gegeven in mezelf. 
Dat vind ik heel bijzonder, als dat lukt. 
Ik wil als theatermaker heel graag iets 
samen met het publiek maken. Dat ik niet 
helemaal de controle heb en dat het pu-
bliek mij ook kan verrassen. Ik wil mezelf 
op het spel zetten en me ergens in gooien. 
Dan maak ik het meeste mee.’

Wat doe je?

#5 Voormalige Elleboogkerk
Vrij. 29 aug. 19.30-20.45 uur
Za. 30 aug. 16.00-17.15 en 19.30-20.45 uur
Zo. 31 aug. 16.00-17.15 uur

Toegang: € 10,00 via krtjs.nl en festivalbalie

Emke Idema (NL) RULE™

Nu kiezen!

Emke Idema: 
‘Ik wil heel graag
iets samen met

het publiek maken’

Foto: © Thomas Lenden
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Sheyda Darab (28), danseres, docente, 

theatermaakster en choreografe woont en 

werkt op uitnodiging van Festival Spoffin 

een maand lang in Amersfoort om haar 

nieuwe solo From dust till dust te 

ontwikkelen.

Onder de titel Spoffin LAB biedt het 
festival, in samenwerking met Stichting 
Laswerk, jaarlijks een artiest of groep uit 
binnen- of buitenland een werkverblijf 
(residentie) van vier weken aan, om in 
aanloop naar het festival een nieuwe 
straatvoorstelling te maken. Dit jaar koos 
het festival uit tientallen inzendingen het 
artistieke plan van Sheyda Darab.
‘Ik wist dat ik dit moest doen toen ik de 
residentieoproep van Spoffin zag,’ zegt 
de in Iran geboren Amsterdamse. Ze be-
heerst veel straatdansstijlen en wil graag 
het niet-standaard theaterpubliek berei-
ken door hen op te zoeken. ‘Op straat is 
iedereen te vinden, dus een betere manier 
is er niet.’
Darab wil vooral jongeren aanspreken. 
‘Ik heb een hart voor jongeren en vind 
dat ze veel slechte beelden binnenkrijgen 
via de media, videoclips en televisiepro-
gramma’s. Kinderen van deze tijd zijn 
harder en afstandelijker. Ze hebben een 
andere beleving van de werkelijkheid. 
Als docente zie ik hen constant met hun 
telefoon. Ze sturen elkaar een smiley met 
een traantje als ze verdrietig zijn, in plaats 
van samen uit te huilen op de bank.’
Ook al denkt Darab niet dat dit voor alle 
jongeren geldt, toch stelt ze dat we niet 
kunnen doen alsof alles positief is aan de 
internetontwikkeling. ‘Het gaat allemaal 
erg snel. We zijn constant bereikbaar. 

Willen we dat eigenlijk? Continu met 
onze hoofden in onze mobieltjes? Jonge 
kinderen die rondlopen met smartpho-
nes? Ik vraag me af of we nog weten wie 
we zijn als we alleen maar bezig zijn met 
produceren en elkaar overtreffen. Jonge-
ren staan voortdurend onder druk. Veel 
van wat ze moeten doen is competitief. Ik 
schrik soms van hun taalgebruik. Ze zijn 
kwetsbaar, maar gooien zichzelf als eerste 
in allerlei nieuwe trends.’

Madonna
Sheyda Darab komt oorspronkelijk uit 
Iran. ‘Ik liet alles achter en ben op mijn 
achtste met mijn moeder en zus gevlucht. 
Mijn vader en andere zus kwamen twee 
jaar later. Ik probeer altijd uit te leggen 
hoe ik het leven ervaar via mijn dans en 
tegenwoordig ook met zang. Soms gaat 
dat bijzonder goed, soms hebben mensen 
wat meer tijd nodig.’ 

Darab danste onder meer bij dansthea-
ter Aya en het Scapino Ballet en werkte 
als choreografe en danseres voor onder 
andere de MTV Club Tour, Madonna en 
Nike. Ze is ook te zien in de videoclip Stop 
The Traffik tegen gedwongen prostitutie, 
waarvoor zij de choreografie maakte. Die 
clip is door meer dan 15 miljoen mensen 
online gezien en bekroond met de Gold 
Award voor beste Online Campagne 2012.

Reality check
From dust till dust is een ode aan de 
ontwikkeling die Darab zelf ook door-
maakt. ‘Het teruggaan naar jezelf, je eigen 
identiteit en je niet laten meeslepen door 
de hectische maatschappij. Tijdens mijn 
verblijf in Senegal, waar ik traditionele 
Senegalese dans leerde, heb ik geleerd te 
leven in het moment. Om elkaar echt aan 
te kijken. Ik heb geleerd stil te staan, te 
kijken en te luisteren naar de omgeving. 
En terwijl ik stil stond, zonder muziek, 
zonder gepraat, begon ik voor het eerst 
echt te horen. Ik hoorde niet alleen, ik 
verstond.’ 
Je bent uit aarde gemaakt en tot aarde zul 
je wederkeren: From dust till dust grijpt 
terug naar ‘Hé! Je bent maar een mens.’ 
Darab: ‘Straks ben je er niet meer en al 
je grootse plannen evenmin. Wat laat je 
achter? Het is een reality check. Alles wat 
in de wereld gebeurt, is tijdelijk. Rijkdom 
is voor mij iets anders dan waar iedereen 
hier naar zoekt. Zo’n geldbiljet kun je met 
een aansteker in de fik steken en dan is 
het weg. De solo heeft iets spiritueels, ja. 
Ik ben christelijk. Leven in het nu is waar 
ik mijn vrede vandaan haal. Ook jongeren 
zijn best geïnteresseerd in spiritualiteit, 
ook al lijkt het van niet. Iedereen heeft 
ideeën over het leven. En mensen aan het 
denken zetten, dat is een eerste stap.’
Het gaat bij Darabs solo sterk om de 
impressie, het beeld. ‘Dat is ook hoe het 
op Facebook gaat. Om jongeren aan te 
spreken moet je niet te abstract gaan. Ik 
werk veel met kinderen, van kleuters tot 
en met middelbare scholieren; ik begrijp 
hun belevingswereld,’ zegt Darab. Ze wist 
in eerste instantie nooit zo goed wat ze 
met hen aanmoest. ‘Ik was veeleisend 
en hard en verlangde – als sterke vrouw 

in de danswereld met een eigen visie – 
altijd een hoog niveau. Maar ik ontdekte 
dat kracht niet zit in hardheid, maar in 
waarheid. In wie je bent. Wie ik ben: dat 
is goed genoeg. Ik heb me een tijdje hele-
maal uit de danswereld teruggetrokken, 
me ontwikkeld en werk nu juist heel graag 
met jongeren. Zonder streng te zijn. Als er 
sprake is van wederzijdse aantrekkings-
kracht, dan gaat het vanzelf.’
The Danceministry (zie www.sheyda.nl) is 
de company waaronder Darab alles doet. 
‘Daarnaast ben ik oprichter van House of 
God, een kerk die op dit moment vooral 
dansers als lid heeft. Ik was heel rebels 
en wilde niet veel weten van God. Tot ik 
in een rolstoel terecht kwam en dacht dat 
mijn carrière voorbij was. Ik begon een 
levendige relatie met God te ervaren. Niet 
iedereen begrijpt dat. Een hiphopdanse-
res met rood haar uit Iran die is bekeerd. 
Oordelen komen van alle kanten. Ieder-

een moet zelf weten wat hij ermee doet. Ik 
geloof in vertellen, niet in opdringen en al 
helemaal niet in regels. Mensen moeten 
elkaar echt vrij laten. Maar we hoeven 
niet alles te laten verloederen en te accep-
teren. Daarom maak ik dit.’

Sheyda Darab:
‘Ook jongeren zijn
best geïnteresseerd

in spiritualiteit’ Deze productie is mede mogelijk gemaakt door:

Amersfoortse jongeren
Darab werkt voor haar nieuwe voorstel-
ling samen met een groepje enthousiaste 
Amersfoortse jongeren van 10 tot 16 jaar. 
‘Ze zijn een belangrijk onderdeel van de 
voorstelling. Ieder krijgt de ruimte zijn of 
haar eigen talent te laten zien en ook als 
groep te shinen.’ Darab praat tijdens de 
workshops voorafgaand aan Spoffin met 
hen over het thema van de voorstelling. 
‘Wat hebben zij te zeggen over de digitale 
wereld? Wat vinden ze van relaties die via 
internet ontstaan, van afstandelijk con-
tact? Fragmenten daarvan laat ik horen 
tijdens de act. Hun eerlijke, uitgesproken 
mening, daar gaat het me om.’

#10 Langestraat thv Kortegracht
Vrij. 29 aug. 20:30-21:00 uur
Za. 30 aug. 16.30-17:00 en 20:30-21:00 uur
Zo. 31 aug. 16:30-17:00 uur

Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

Sheyda Darab (NL) From dust till dust

‘Verdriet: smiley 
met een traantje’

© Cees Wouda
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‘Cardboardia is een gemeenschap waar 
je je fantasie de vrije loop kunt laten. 
Je kunt het zo gek niet bedenken of het 
kan. Er zijn altijd heel veel nationale 
feesten en als wij iets willen vieren, dan 
doen we dat goed. Bijvoorbeeld met een 
Parade. We nodigen daarvoor iedereen 
uit en iedereen kan meedoen. We houden 
ervan grote dingen te maken en met veel 
mensen samen te werken,’ zegt Sergey 
Korsakov. En altijd alles van cardboard, 
oftewel karton.
Meedoen aan de Parade kan op verschil-
lende manieren. Je kunt gewoonweg 
genieten van alles wat zich tijdens de 
spectaculaire en vrolijke optochtoptocht 
afspeelt en voorbij komt. Actief deelne-
men is wel zo leuk! Publiek – kinderen tot 
12 jaar onder begeleiding – kan tijdens 
Spoffin voorafgaand aan de Parade steeds 
vanaf 15.00 uur aan de slag en meeknut-
selen in het voormalige pand van Kunst-
hal KAdE aan het Smallepad. Dat is van 
vrijdag tot en met zondag het startpunt 
van de Parade en de werkplaats van het 
team, waar in aanloop naar en tijdens 
Spoffin workshops zijn voor ontwerpers, 

makers, performers en mensen met de 
ambitie om straatartiest te worden.
Deelnemers van deze workshops bou-
wen samen met vaste teamleden van 
Cardboardia de meest grootse en fantas-
tische creaties van karton. Metershoge 
fantasieobjecten, bizarre voertuigen en 
indrukwekkende figuren. Ook spelen zij 
mee in de Parade en vervaardigen zij klei-
nere kostuums, die zij tijdens de optocht 
uitdelen aan toeschouwers die willen 
meespelen. ‘Vooral kinderen vinden dat 
erg leuk,’ zegt Korsakov. 

Materialiseren
Elke Parade die het team van Cardboardia 
organiseert, heeft een eigen thema. ‘De 
Parade in Amersfoort gaat over dromen,’ 
vertelt Korsakov. ‘We bouwen een enorme 
droommachine, van golfkarton ja, die 
fantasieën materialiseert. Wilde dieren, 
fantasiedieren en monsters. Alles ontstaat 

uit die droommachine. De droom groeit 
en groeit en we nodigen iedereen uit in 
onze droom en onze wereld te stappen.’
‘De Parade bestaat uit grote figuren en 
uit fantasmes. Fantasmes zijn kleine-
re creaties, die tijdens de droom zijn 
ontstaan. Zij delen onderweg de eenvou-
dige kostuums uit aan iedereen die wil 
meelopen en meespelen.’ Maar aan elke 
droom komt een eind. Want ’s morgens is 
er altijd weer die wekker, of een moeder 
die je wakker maakt. ‘Tijdens de Parade 
zijn er twee kampen,’ zegt Korsakov. ‘Aan 
de ene kant heb je de dromers en aan 
de andere kant degenen die ons wakker 
willen maken. Vooral die moeder... En dat 
leidt tot conflicten, natuurlijk.’
Zo is elke Parade weer anders. Korsakov: 
‘We zijn net in Taiwan geweest, daar ging 
het over de maan die iemand had gestolen 
en wij weer moesten vinden. Het werkt 
zo: wij komen met ons Cardboardiateam 
en hebben een basisidee. Vervolgens ont-
wikkelen we dat samen met de inwoners 
van de stad waar we de Parade houden. 
Dan ontstaan echt unieke dingen, zowel 
op het gebied van de ontwerpen die we 

De Russische Sergey Korsakov en zijn part-

ner Viktoria Novikova vormen de harde 

kern van het Cardbordiateam, dat bestaat 

uit een groep internationale kunstenaars. 

De groep trekt de hele wereld over en 

bouwt op sommige plekken complete ste-

den van golfkarton, samen met inwoners 

van de plaatsen waar zij neerstrijken. In 

Amersfoort presenteren zij de Parade, de 

uitgesproken manier waarop Cardboardia 

een feestje viert.

maken als de performances.’
Tijdens de Parade zijn steeds kleine 
acts te zien die te maken hebben met 
het thema en de karakters, zoals in dit 
geval de Moeder en de Klok. ‘En er is een 
Minister van Circus. Ook de personages 
ontwikkelen we ter plaatse.’ Onmisbaar 
is vanzelfsprekend de leider, de Tyran 
van Cardboardia, die altijd overal bij is en 
de levendige regels bepaalt. Natuurlijk is 
dat niemand minder dan Korsakov zelf, 
met zijn oneindige fantasie en vermogen 
om overal een opmerkelijk feestje van te 
maken.

Trouwfeest
Cardboardia bestaat sinds 2007 en dankt 
haar bestaan aan de trouwplannen van 
Sergey Korsakov en Viktoria Novikova. 
Korsakov: ‘We zijn allebei geen fan van 
traditionele ceremonies en wilden een 
eigen traditie creëren. Tradities hebben te 
maken met gemeenschappen en natio-
naliteiten, dus bedachten we voor ons 
huwelijksfeest een nieuwe nationaliteit en 
gemeenschap: Cardboardia. 

Het eerste feest in Cardboardia was onze 
trouwerij.’Het belangrijkste? ‘Cardboar-
dia is een gemeenschap waar je je altijd 
thuis voelt,’ zegt Korsakov. ‘Je kunt er 
je eigen karakter ontwikkelen, net als in 
sommige computergames, maar dan in 
het echt. Als je het op de computer doet, 
is alles weg als je het spel uitzet. Met 
Cardboardia zijn de resultaten echt. De 
ervaringen zijn authentiek en je maakt 
werkelijk nieuwe vrienden als je meedoet. 
Iedereen werkt er samen, dan leer je 
elkaar goed kennen.’Kinderen snappen 
het concept meteen, weten ze bij Card-
boardia. ‘Die hoef je niet uit te leggen wat 
spelen is. Het is natuurlijk heel geschikt 
voor kinderen, maar niet speciaal voor 
hen bedoeld.

Cardboardia is er voor iedereen.’ Je hoeft 
ook geen kunstenaar te zijn om mee te 
werken en te spelen met de Parade. Kor-
sakov: ‘Je kunt lekker experimenteren. 
Zonder angst dat het misgaat of dat ande-
ren je gek vinden. Cardboardia geeft je de 
mogelijkheden je droom uit te voeren en 
plezier te maken.’

Cardboardia Parade: doe mee!
Publiek kan tijdens Spoffin eigen kleine 
kartonnen objecten komen maken. De 
werkplaats van Cardboardia aan het 
Smallepad is daarvoor van vrijdag 29 tot 
en met zondag 31 augustus dagelijks geo-
pend van 15.00 tot 17.00 uur (zondag tot 
18.00 uur). Kinderen tot twaalf jaar kun-
nen daar ook knutselen onder begeleiding 
van een ouder of verzorger en vervolgens 
kan iedereen meelopen met de Parade.

Sergey Korsakov:
‘Voer je droom uit
in Cardboardia en
maak veel plezier’

Deze productie is mede mogelijk gemaakt door:

#15 Route: Smallepad-Hof
Vrij. 29 aug. 17:00-18:00
Za. 30 aug. 17:00-18:00
Zo. 31 aug. 18:00-19:00

Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

CARDBOARDIA (RU) Parade

Een droommachine      van golfkarton

© Foto’s: Cardboardia
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Uitnodiging! Loes viert haar 30ste verjaardag. Haar vriend Peter wil er een goed feestje van maken en iedereen is welkom. Ballonnen, 

taart, niets ontbreekt. Maar beiden zijn ook als de dood voor ouderdom. Hun diepgewortelde angst voor verval sluipt hun relatie binnen. 

Dus wat experimenteren lijkt Peter een goed idee. Maar misschien had hij dat beter niet kunnen doen...

De meeste angst was er toch voor geeste-
lijke achteruitgang, zagen ze. Weltevre-
de: ‘Je wilt je niet schamen voor jezelf. 
Belangrijk is vooral dat je goed bij je 
verstand blijft. Zoals Mayke Amsen, een 
van de bewoners van het hofje Armen de 
Poth zei: ‘Ik zit steeds beter in mijn vel, 
alleen zit m’n vel wat minder lekker om 
mij heen.’ Mensen voelen zich vaak hele-
maal niet anders dan toen ze bijvoorbeeld 
veertig waren. Fysiek wel, maar mentaal 
niet.’ 

Met die fysieke beperkingen experimen-
teren zij als Loes en Peter tijdens Futu-
reShock volop. En hoe ver reikt de liefde 
voor elkaar dan, als je hulpbehoevend 

bent? Als het lichamelijk allemaal niet 
meer gaat zoals het ging? Heb je nog wel 
seks als je 90 bent?
Weltevrede en Rienks merkten tijdens 
de interviews in Amersfoort dat het echt 
verschil maakt of je samen oud wordt of 
alleen bent. 
Rienks: ‘Bij een stel dat samenwoont 
zagen we nog zoveel liefde en guitigheid 
in die ogen. Het is goed als je zo oud kunt 
worden. Dan is één plus één echt drie. 
Ook was er een paar waarvan de vrouw 
haar kortetermijngeheugen kwijt was. 
Maar dat maakte niet uit. ‘Als je elkaar 
maar hebt’. Je neemt voor lief wat er 
komt. Van een stoma tot een rolstoel.’
Of je nu zelf ook net je eerste rimpels en 
grijze haren hebt ontdekt of niet: iedereen 
is op zijn of haar eigen manier bezig met 
ouder worden. Rienks: ‘Elke leeftijds-
groep pikt er wat uit. Ook jongeren voor 
wie het nog helemaal niet speelt. Voor 
hen is het een ver-van-m’n-bedshow en 

voor hen openen we die wereld. Je kunt 
je dan echt beter inleven.’ Tip: trek tijd 
uit voor opa en oma. ‘Dan kun je mooie 
gesprekken hebben. Je moet er even voor 
gaan zitten, maar dan komen de verha-
len.’

Hoe is dat nu, als je oud bent? Kwijlend, 
vergeetachtig en hulpbehoevend staat Pe-
ter daar, in een luier. ‘Houd je nog van me 
als mijn lichaam oud is en verrimpeld? 
Wil je wel bij me blijven als je me elke dag 
moet wassen?’
Theatermakers Afke Weltevrede en 
Jeroen Rienks van Onderwater Produc-
ties experimenteren in hun voorstelling 
FutureShock met de fysieke beperkingen 
die horen bij ouder worden. Humor en 
absurdisme wisselen elkaar af in de strijd 
tegen hun angst voor verval. Tegelijkertijd 
gaan zij ook op zoek naar de schoonheid 
van ouderdom. Ontroerende, relativeren-
de en soms ook ontluisterende beelden 
van interviews met ouderen doorsnijden 
de gespeelde verjaardagsscènes. 
Weltrevrede en Rienks filmden en in-
terviewden in Amersfoort bewoners van 

woonzorgcentrum De Koperhorst. Ook 
kampeerden zij in hofje Armen de Poth. 
Het kostte hen weinig moeite Amersfoor-
ters te vinden. ‘Iedereen in De Koperhorst 
schoof stoelen bij, we zaten er direct aan 
de koffie met koekjes,’ vertelt Rienks. 
‘Mensen komen zonder gêne met de 
meest persoonlijke verhalen. Indrukwek-
kend. Mooie en ook heftige verhalen.’

Niets hoeft
En uiteindelijk ook geruststellende ver-
halen, vindt Weltevrede. ‘Een voordeel 
van ouderdom is dat je niets meer hoeft. 
Je mág. Dat is een prettig vooruitzicht.’ 
Tijdens hun bezoek aan De Koperhorst 
moesten ze echt even terugschakelen. 
Rienks: ‘We moesten ons aanpassen aan 
een veel rustiger tempo. Dat is best 
prettig als je leven normaal gesproken een 

en al rennen en vliegen is. Alle stress is 
daar weggevallen.’ 
Ze geven eerlijk toe, zelf zijn ze ook bang 
voor ouderdom, voor het verval. Rienks 
smeert niet voor niets antirimpelcrèmes 
en moffelt net als veel anderen snel een 
leesbrilletje weg. ‘Ons vertrekpunt voor 
FutureShock was dat we allebei bang 
voor ouderdom zijn en dat hebben we 
vergroot. Met als insteek: wat is er wél 
mooi aan. Alles moet tegenwoordig jong 
en hip. Zelfs een bewoonster van dik in 
de negentig zette nog snel haar leesbril af 
toen ze op de foto ging. Terwijl ouderdom 
ook zoveel moois heeft. Zoals wijsheid 
en rust. Alleen dat wordt niet erkend als 
waardevol.’
Weltevrede en Rienks moesten tijdens 
hun zoektocht naar de mooie kanten van 
ouderdom soms wel even goed door-
vragen. ‘Ze begonnen allemaal over hun 
gebreken, over wat er niet leuk is,’ zegt 
Weltevrede. En over het afscheid: van 
dierbaren en van werk. ‘Maar velen merk-
ten ook op dat iedereen altijd zo behulp-
zaam is. In de supermarkt en in de bus. 
Daar zit veel mooiheid in.’ 

Clichébeeld
Rienks: ‘Iedereen moest goed nadenken 
over de vraag wat er mooi is aan ouder-
dom, maar dan kregen we ook weloverwo-
gen antwoord. Ik hoop dat we de mens-
heid en ook onszelf kunnen geruststellen 
dat het clichébeeld van ouderen niet 
klopt.  De meesten hebben er gewoon nog 
lol in.’

Jeroen Rienks: 
‘Een stoma of rolstoel, 
dat neem je voor lief’

#14 Armen de Poth (Pothstraat)
Vrij. 29 aug. 19:00-19:35, 20:30-21:05 
en 22:00-22:35 uur
Za. 30 aug. 14:30-15:05, 16:00-16:35, 
19:00-19:35, 20:30-21:05 en 22:00-22:35 uur
Zo. 31 aug. 14:30-15:05 en 16:00-16:35 uur

Toegang: € 6,00 via krtjs.nl en festivalbalie

Onderwater producties (NL) Future Shock

De mooiheid van 
het ouder worden

© Foto’s: Hans van Eijsden
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123! (SI) Road to Tadam
Drie norse figuren, hun kleren gescheurd, 
hun lichamen gekneusd, maken een 
epische reis naar een plek die zij Tadam! 
noemen. Een reis vol obstakels, die 
zij zingend en vastberaden nemen. Ze 
springen van een klif, raken verstrikt in 
een tornado, ontsnappen aan een vulkaan 
en gaan over de rand van een waterval. 
Met slechts drie rekwisieten en briljant 
gebruik van mime creëren de performers 
boten, vliegtuigen, rivieren, een vulkaan 
en nog veel meer. Road to Tadam is 
origineel straattheater, een spannend 
avontuur, een onverwacht liefdesverhaal 
en een metafoor van iets waarnaar we 
allemaal op zoek zijn, die speciale plek 
genaamd Tadam!

#7: Start: Paternosterstraat: vri 29 aug 18.45-19.15  en 
20.30-21.00 uur; zon 31 aug 18.30-19.00 uur
#1: Lieve Vrouwekerkhof: zat 30 aug 15.45-16.15 uur; zon 
31 aug 16.30-17.00 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

Acrobuffos (US) Waterbombs!
Trek je zwaard! Waterbombs! is een 
hysterische waterballon-gladiatoren-

show vol komische capriolen, vliegende 
waterbommen en luide operamuziek. 
Seth Bloom en Christina Gelsone geven 
een geheel nieuwe betekenis aan het 
woord clowns en hebben geen woorden 
nodig tijdens deze explosieve en interac-
tieve act, die al in veel landen tot hilari-
teit heeft geleid. Zeer geschikt voor alle 
leeftijden.

#12: Groenmarkt: vri 29 aug 19.30-20.10 uur; zon 31 aug 
14.45-15.25 uur
#3: Hof: vri 29 aug 22.15-22.55 uur; zat 30 aug 22.00-
22.40 uur; zon 31 aug 16.30-17.10 uur
#1: Lieve Vrouwekerkhof: zat 30 aug 14.45-15.25 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

BK Compagnie (DE) Liegen 0°
Het begint allemaal met een val midden 
in de menigte, onverwacht en hard. En 
dan... Twee dansers laten een stukje 
van hun leven zien, van hun bijzondere, 
surrealistische relatie. Soms dierlijk, 
soms menselijk. Modern danstheater met 
popping, slow motion, contactdans en 
een grote rol voor het asfalt, hét materiaal 
dat de hele stad domineert. Liegen 0° is 
een nieuw project van BK Compagnie 
uit Berlijn, een internationale groep van 
kunstenaars die zich bezighouden met het 
ontwikkelen, creëren en produceren van 
hedendaags, transdisciplinair en on-the-
edge werk.

#13: Appelmarkt (plein): vri 29 aug 19.30-20.20 uur; zat 
30 aug 15.30-16.00, 17.45-18.35 en 20.00-20.50 uur; zon 
31 aug 15.00-15.50 en 17.15-18.05 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

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

#13: Appelmarkt 20: vri 29 aug 20.00-20.35 en 22.30-
23.05 uur; zat 30 aug 20.00-20.35 en 22.30-23.05 uur; 
zon 31 aug 14.30-15.05 en 17.00-17.35 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

Harde stoeptegels, ruwe straatstenen en 

weerbarstig asfalt en toch gaan de dansers, 

acrobaten en de acteur van Cie. Woest 

tijdens Leaving Normal bepaald niet zacht-

zinnig met elkaar om. 

‘Dansers zijn verwend,’ vindt artistiek 
leider Manon Avermaete terwijl ze haar 
gehavende schoenen bekijkt. ‘Je kunt ook 
zonder zwevende vloer een voorstelling 
maken. We weten hoe we moeten vallen 
en stemmen de technieken die we hebben 
geleerd af op de ondergrond waarop we 
spelen.’
Kostuums slijten snel en ja, soms doet 
het pijn als je buiten speelt, ongeacht de 
ondergrond. Bijvoorbeeld als je als lijk 
over straat wordt gesleept en je mede-
speler een randje over het hoofd ziet. 
Avermaete: ‘Het is vooral een kwestie van 
overgave. Als kind liep je ook weleens 
tegen een muur. Volwassenen zijn daar 
bang voor en zeker niet elke danser staat 
hiervoor open. Tijdens audities zijn er 
veel die terug schrikken. ‘Oh, moet dat 
ook in de regen?’ Ja. Het weer, de locatie 
en het directe contact met het publiek 
beïnvloeden elke voorstelling. Dat maakt 
het juist zo leuk.’

Voor Cie. Woest is de buitenwereld één 
groot podium en een oneindige bron van 
inspiratie. ‘We houden niet zo van regel-
tjes,’ zegt Avermaete. ‘In een theater moet 
je stil zijn, op je stoel blijven zitten en is 
alles al ingekleurd. Wij hebben de natuur-
lijke drang om naar buiten te gaan. Het 
publiek is eerlijker, de drempel is lager. 
Het geeft ons meer voldoening dan spelen 
in een theaterzaal en vanaf een kant-en-
klaar podium een zwart gat in kijken.’
Cie. Woest is een van de weinige groepen 
die buiten op straat precies hetzelfde doet 
als wat ze ook binnen in een dansstudio 

zouden doen. Pittige, vindingrijke en 

soms wat surrealistische choreografieën 
vol vloerwerk en de nodige halsbrekende 
risico’s. De groep heeft de verschillende 
scènes van Leaving Normal vorig jaar 
overal en nergens uitgeprobeerd. In een 
bos, in parken, een gevangenis, een muse-
um en in verschillende woonwijken. 

Indringers
Avermaete: ‘Buurtbewoners die uit zich-
zelf nooit naar een dansvoorstelling gaan, 
hebben soms tijd nodig om zich over een 
soort weerstand heen te zetten. Wat moet 
dat bij mijn voortuin? Gaan jullie die 
rotzooi nog opruimen? 
We zijn tenslotte ook indringers in hun 
wijk en soms bellen ze de politie. Maar 
uiteindelijk is de sfeer altijd open, luchtig 
en gezellig en hebben we publiek dat 
anders nooit naar dans gaat kijken.’
Vooral dat laatste vindt Cie. Woest een 
groot goed, al is enige begeleiding wel 
nodig voor ieders veiligheid. Want nee, 
die scheurende pizzakoerier hoort er – 
waarschijnlijk – niet bij. En ja, een lijk op 
een voorbijrijdend busje, dat is ook niet 
normaal. De voorstelling heet niet voor 
niets Leaving Normal.
Leaving Normal heeft zich ontwikkeld 
tot een intiem belevingsparcours, een 
voorstelling op de grens tussen theater en 
dans. Ontegenzeggelijk grappig, soms tra-
gisch en vol absurde ontmoetingen tussen 

intrigerende personages. 
Het publiek krijgt muziekdoosjes, om zelf 
klanken aan de voorstelling toe te voegen. 
Avermaete: ‘We betrekken met plezier het 
publiek bij de voorstellingen en zien graag 
dat mensen niet passief blijven. Maar 
dan niet door ze er letterlijk in te trekken, 
zoals je vaak ziet bij straattheater.’

Zes opmerkelijk karakters nemen je 
tijdens Leaving Normal mee op avontuur. 
Avermaete, Paulien Truijen en Wannes 
de Porre hebben als achtergrond onder 
meer de opleiding Moderne Theater Dans 
in Amsterdam. De veelzijdige acrobaten 
Toon van Gramberen en Hanna Mampuys 
van circusgezelschap Deux Sans Trois 
(Spoffin 2013) werken voor het eerst 
samen met Cie. Woest. En houd vooral 
ook acteur Wensley Pique, vaste speler bij 
Theatergroep Dox, in de gaten.

#7 Start: Paternosterstraat
Za.30 aug. om 16.00-16.45, 18.00-18.45 en 20.00-
20.45 uur
Zo. 31 aug. om 14.00-14.45, 16.00-16.45 en 
18.00-18.45 uur

Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

KORT

Cie. Woest (NL/BE) Leaving Normal

Dansers
zijn     

verwend

Manon Avermaete: 
‘Weer, de locatie en contact 

met publiek maken het juist leuk’

© Sake Elzinga
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Georg Viktor Emmanuel (AT) Live 
looping Music / Vocal Maniac
Zoiets heb je nog nooit gezien of gehoord! 
Drums, keyboards, trompetten, orkestra-
le gitaarklanken en geluidseffecten: 
beatboxer Emmanuel maakt tijdens zijn 
show alle geluiden met zijn stem, terwijl 
hij alles ondertussen opneemt op een 
loopstation. Dub, electro, funk en rock 
smelten op onnavolgbare wijze samen. 
Een geweldige ervaring: alle geluiden die 
je kunt horen, creëert hij met niets meer 
dan zijn stem. Emmanuel toert hiermee 
succesvol over de hele wereld.

#12: Groenmarkt: vri 29 aug 18.00-18.30 en 21.15-21.45 
uur; zat 30 aug 15.30-16.00, 19.45-20.15 en 22.30-23.00 
uur; zon 31 aug 16.30-17.00 uur
#1: Lieve Vrouwekerkhof, vri 29 aug 23.00-23.30 uur
#3: Hof, zat 30 aug 17.00-17.30 uur 
#11: Langestraat thv Hof, zon 31 aug 14.45-15.15 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

Hopla Circus (BE) Face to Fake 
(Hopla Circus ARENA)
In de arena van Hopla Circus vechten 
hedendaagse gladiatoren in een geïmpro-
viseerd ballet van acrobatische vinding-

rijkheid en spectaculaire aanvallen. Hopla 
Circus geeft een geheel eigen draai aan 
het fenomeen Lucha Libre, een Mexicaan-
se vorm van vrij worstelen met kleurrijke 
maskers en snelle en hoogvliegende 
manœuvres. Hopla Circus creëert een 
uitzinnig universum vol geniale krankzin-
nigheid. Kom en ervaar het Mexicaanse 
worstelen, extravaganza gemengd met 
circus, magie en clownerie! Hopla Circus 
is opgericht door zes oud-studenten van 
de circushogeschool in Brussel en werkt 
met artiesten met verschillende nationali-
teiten, persoonlijkheden en specialiteiten.

#3: Hof: vri 29 aug 18.30-19.15 en 23.15-00.00 uur; zat 
30 aug 15.15-16.00 en 18.30-19.15 uur; zon 31 aug 14.00-
14.45 en 17.15-18.00 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

Juana Beltran (ES) The Still of the 
Movement
Een lege ruimte, met de spot op slechts 
één lichaam. Een korte, verkennende 
voorstelling met een heel eigen bewe-
gingsstijl, gebaseerd op handstand-
technieken. Beltran speelt met alle 
mogelijkheden die het lichaam heeft, op 
verschillende vlakken, hoogtes en snel-
heden. Vloeiende bewegingen versmelten 
met vaste posities; samen met de muziek 
verbindt The Still of the Movement stilte 
met beweging.

#1: Lieve Vrouwekerkhof: vri 29 aug 19.45-19.50 en 
22.00-22.05 uur; zat 30 aug 14.00-14.05,
17.45-17.50 en 21.45-21.50 uur; zon 31 aug 14.45-14.50 
en 17.45-17.50 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

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

#3: Hof: vri 29 aug 18.00-20.00 en 21.00-23.00 uur; 
zat 30 aug 15.00-19.00 en 20.00-23.00 uur; zon 31 aug 
14.00-16.00 en 17.00-19.00 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

‘Afwisselend en verrassend, dat moet het 
zijn,’ zegt Patrick Nederkoorn. ‘Wil je 
weten wat er op Spoffin is te beleven en 
wat er binnen het straattheater allemaal 
gebeurt, dan moet je echt naar Spoffin 
TALK komen. We laten in Miles zien 
wat er speelt tijdens het festival en er is 
entertainment: kleine acts komen plot-
seling binnenvallen. Er is aandacht voor 
verhalen van vrijwilligers en recensenten: 
we sturen bijvoorbeeld een bekende poli-
ticus naar RULE™ van Emke Idema, een 
voorstelling in de vorm van een politiek 
gezelschapsspel.’
Gesprekken met verschillende theaterma-
kers uit binnen- en buitenland staan cen-
traal. Nederkoorn focust zich tijdens zijn 
interviews op verschillende aspecten van 
het proces van theater maken. ‘Wanneer 
ontstaat een idee, welke obstakels kom je 
tegen? Hoe ga je om met materiaal? Een 
maker als Wieke ten Cate kan voor Arbeid 
adelt nooit alle interviews gebruiken die 
zij met de arbeiders van de Prodentfa-
briek had. En verder: ik wil graag weten 
hoe straatartiesten omgaan met de locatie 
en hoe zij naar de ruimte kijken. En de 
thematiek die zij kiezen: heeft die te ma-
ken met je leven? Ik kijk naar de theater-
maker als persoon en naar het werk dat 
hij of zij maakt.’

Interactie
Wat Nederkoorn intrigeert is de interac-
tie met het publiek. ‘Ik weet zelf hoe het 
is om op een podium te staan, maar hoe 
doet een straatartiest dat en wat is de 
betekenis van publiek voor zo’n voor-

stelling? Waarin verschilt straattheater 
van gewoon theater en hoe staat het er 
eigenlijk voor met straattheater? Zijn we 
daar goed in, in Nederland?’ 
Zelf denkt Nederkoorn op het moment 
over het decor voor zijn nieuwe voorstel-
ling Code rood. ‘Heel fascinerend, hoe 
het oog werkt. Deze talkshow is daarbij 
ook inspirerend. Ik haal mijn inspiratie 
vaak uit voorstellingen die sterk afwijken 
van wat ik zelf maak, voorstellingen van 
makers die heel anders denken, terwijl de 
mechanismen wel hetzelfde zijn.’ 

Nederkoorn heeft wat je ‘de gave van het 
woord’ kunt noemen. ‘Tijdens Spoffin kun 
je goed zien hoe het is als je het fysiek 
maakt.’ Bij een cabaretier draait het 
om taalgrappen en taalvindingrijkheid, 
bij straattheater juist om spreken met 
beelden en zo min mogelijk taalgebruik, 
ook om internationaal te kunnen spelen. 
‘Sommige humor is universeel, sommige 
humor is volledig locatie- of landgebon-
den. Ook dat is interessant. Wanneer 
denkt een buitenlandse programmeur: ‘O, 
dat is leuk voor ons festival?’ Wat zijn de 
universele wetten van het theater?’

Nederkoorn bedenkt samen met Anne 
Marie van Tongeren een verrassende 
insteek voor elk gesprek. Van Tongeren, is 
een van de vaste vrijwilligers bij Spof-
fin: ‘De dynamiek en het internationale 
karakter van Spoffin spreken me erg aan. 
Al dat talent binnen de diversiteit van het 
straattheater samen zien komen, dat is 
volop genieten en daar draag ik met mijn 
ervaring binnen de kunsteducatie- en 
evenementsector graag aan bij.’

Patrick Nederkoorn (1983) is cabaretier 
en theatermaker. In zijn voorstellingen 
verweeft hij persoonlijke verhalen met de 
actualiteit. Zijn nieuwe en eerste avond-
vullende voorstelling Code Rood gaat 6 
november in De Lieve Vrouw in première. 
Nederkoorn stond vaker in dit theater in 
Amersfoort, de stad waar hij is geboren 
en getogen. Hij presenteerde er onder 
meer een talkshow over Amersfoort: 
De Staat van de Stad. ‘Het heeft lang 
geduurd voordat ik hier voor het eerst op 
de planken stond. De Lieve Vrouw maakt 
net als Spoffin de afweging: is het goed of 
niet. Waar je ook vandaan komt. Dat vind 
ik heel prettig en zorgt voor kwaliteit in 
plaats van iedereen te pleasen.’
> www.patricknederkoorn.nl

Nieuw dit jaar: Spoffin TALK. De Amersfoortse cabaretier en theatermaker Patrick Nederkoorn brengt je vanuit Café Miles helemaal op de 

hoogte van de staat van het straattheater. Hij praat er onder meer met makers van opmerkelijke voorstellingen in het Spoffin-programma. 

Verdieping en entertainment, drie keer in het Nederlands, twee keer in het Engels.

#4 Café Miles (Hof 25)
Vrij. 29 aug. 18:00-18:35 uur
Za. 30 aug. 13:00-13:35 en 18:00-18:35 uur
Zo. 31 aug. 13:00-13:35 en 18:00-18:35 uur

Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

KORT

Patrick Nederkoorn (NL)  Spoffin TALK

De staat van het 
straattheater
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LABland (NL) Reststuk
Wroet als een onbeschaamd voyeur in an-
dermans leven. Betreed installaties waar 
herinneringen in kastjes, onder bedden 
en tussen kleren liggen verscholen en 
luister naar geconserveerde verhalen van 
een mensenleven. Ons leven lang verza-
melen we spullen. We hechten er waarde 
aan, leggen onze herinneringen erin. Tot 
het leven stopt. Wat overblijft zijn dode 
spullen, die ooit tot iemands identiteit be-
hoorden en getuigen waren van de meest 
intieme momenten. LABland bouwt met 
deze spullen de installatie Reststuk: een 
reconstructie van een mensenleven, opge-
bouwd uit karren vol schijnbaar waar-
deloze spullen, voordat nabestaanden ze 
van elkaar scheiden, weggooien of andere 
levens de spullen adopteren.

#6: Plantsoen West: vri 29 aug 18.30-21.00 uur; zat 30 
aug 14.30-17.00 en 18.30-21.00 uur; zon 31 aug 14.30-
16.30 en 17.15-19.00 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

Lady Cocktail (BE) The Girls from 
the 2nd Floor
Neem drie meisjes die uit het juiste hout 
zijn gesneden. Voeg een vleugje humor 
en frisse dwaasheid toe, meng samen met 
indrukwekkende luchtacrobatiek en zie 
hier: het recept voor de Lady Cocktail! 
Drie getalenteerde en gracieuze acrobaten 
zetten al hun geheimen in om het publiek 
te verbazen en te plezieren. Dat is wat 
Miss Betty tenminste wel verwacht van 
haar twee onhandelbare medewerkers 
Paule en Sara. Paule, dynamischer dan 
een dolle vlo, mist nooit een kans om door 

het lint te gaan, terwijl Sara, de grote ma-
rionet, al is afgeleid als de kleinste vlinder 
voorbij komt. De onbuigzame Miss Betty 
doet haar best door te gaan met de show, 
maar of ze de grillen van haar nutteloze 
partners kan verdragen?

#1: Lieve Vrouwekerkhof: vri 29 aug 20.30-21.15 uur; zat 
30 aug 16.30-17.15 en 19.15-20.00 uur; zon 31 aug 15.30-
16.15 en 18.30-19.15 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

Lucky Star Spot (NL) Lucky Star 
Spot
Twee mysterieuze barvrouwen heten je 
welkom in een mobiel verhalencafé en 
dompelen je met beeld, tekst, geluid, ac-
tie, bezinning, een gesprek, een lied of een 
droom onder in verhalen over West-Afri-
kaans geluk. Een kleine, intieme reis 
door een andere wereld, een liefdevolle 
totaalervaring, gebracht met veel zelfspot 
en kritiek, flink veel fantasie, humor en 
absurde situaties. Alles is ontleend aan de 
reis die ontwerper Zina Kisch en actrice, 
muzikant en theatermaker Karlijn Hamer 
door West-Afrika maakten, op zoek naar 
West-Afrikaans geluk en schoonheid om 
de depressieve westerlingen een kleine 
steun in de rug te geven, als omgekeerd 
ontwikkelingswerk. Wat staat je te wach-
ten? Onder meer een Afrikaans cassette-
carrousel, stapels mango’s, een gat in de 
weg, een kerkceremonie, een waterval, 
verkooptrucs, extreme uitingen van emo-
ties en de stilte van het platteland, een 
serenade van een manke bootbestuurder, 
poelepetaten die ritmisch verdwijnen, 
duizend zachte en plakkerige kinderhand-

jes, hete seks, de Grote Schuldvraag Quiz. 
Wat is taal en wat is communiceren? Als 
je dezelfde taal spreekt, kun je dan daad-
werkelijk beter praten? Hoeveel moet je 
studeren om gelukkig te zijn?

#1: Lieve Vrouwekerkhof: vri 29 aug 18.00-20.00 en 
21.00-23.00 uur; zat 30 aug 14.00-15.45, 17.30-19.30 en 
21.00-23.00 uur; zon 31 aug 14.00-15.45 en 17.00-19.00 
uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

Meandertaal (BE) Paper Cuts
Een levensgrote, echte ridder van papier 
laat allerlei verhalen uit zijn papie-
ren huid verschijnen. Compleet met 
ridderkastelen, monsterlijke oceanen 
of sprookjesachtige wouden, waarin 
personages rondwaren die je maar al te 
goed kent en dit alles van papier! Het gaat 
hier dan ook om niemand minder dan 
de Koning van Papier die door de stad 
zwerft. Imposant en breekbaar draagt hij 
alle romans, gedichten en toneelstukken 
in zich mee. Letters stromen door zijn 
bloed. Hij ademt fantasie. Loop dus niet 
weg wanneer je de Koning van Papier 
ontmoet. Luister en kijk naar de verhalen 
die hij uit zijn lichaam tovert. Achter het 
ritselen van het papier schuilt meer dan 
alleen maar woorden. Een poëtische, 
bewegende act.
#6: Plantsoen West: vri 29 aug 18.30-19.10 en 20.00-20.40 
uur; zat 30 aug 14.00-14.40, 15.30-16.10, 17.00-17.40, 
19.00-19.40 en 20.30-21.10 uur; zon 31 aug 14.00-14.40, 
15.30-16.10, 17.00-17.40 en 18.30-19.10 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

Rabobank Amersfoort en omstreken is voor 

de derde keer een van de hoofdsponsors 

van festival Spoffin. Een dubbelinterview 

met directievoorzitter Henri Hofsteenge van 

de Rabobank en directeur en artistiek leider 

Alfred Konijnenbelt van Spoffin. 

‘Cultuur verbindt, inspireert en iedereen 
heeft de mogelijkheid om mee te doen. 
Dat is ook een Rabobank-manier van 
denken. Cultuurfestivals als Spoffin zet-
ten Amersfoort als aantrekkelijke woon- 
en recreatiestad op de kaart,’ meent 
Hofsteenge. ‘En daar hebben we allemaal 
belang bij.’ 
Konijnenbelt beaamt: ‘Een stad zonder 
cultuur is een dode stad, waar niemand 
wil wonen. Een prettig cultureel klimaat 
is goed voor de hele samenleving, voor 
zowel bewoners als bedrijven.’

Elkaar versterken
Spoffin exploiteert dit jaar voor het eerst 
samen met de horeca zowel terrassen als 
mobiele keukens. Hofsteenge vindt dat 
een heel positieve ontwikkeling. ‘Beide 
partijen hebben elkaar hard nodig. Met 
samenwerking versterk je elkaar en kun 
je een festival bieden dat aantrekkelijk is 
voor theaterliefhebbers en goed is voor de 
economie van onze stad.’
De tijd waarin we nu leven dwingt 
organisaties innovatief en zakelijk om 
te gaan met sponsoring, zegt Hofsteen-
ge. ‘Om de continuïteit te waarborgen, 
zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. 
Een breed fundament, dus meerdere 
vaste sponsoren, is daarbij van cruciaal 
belang.’ Konijnenbelt: ‘Sponsoring is een 
fenomeen dat enorm in beweging is. De 
tijd van alleen een logootje plaatsen ligt 
ver achter ons. 

Ook de Rabobank stelt, terecht, hoge 
eisen aan de samenwerking. We moe-
ten er veel voor doen. Tot nu toe zijn we 
er altijd goed uit gekomen.’ Rabobank 
heeft de afgelopen jaren steeds één grote 
voorstelling mede mogelijk gemaakt. 
‘Dankzij deze vorm van ‘adoptie’ van een 
topvoorstelling kunnen we de kwaliteit 
van het programma hoog houden,’ aldus 
Konijnenbelt. Hofsteenge laat de keuze 
van zo’n voorstelling graag over aan de 
festivaldirecteur. ‘Alfred is expert op dit 
gebied en weet wat wij onze gasten en 
het grote publiek willen bieden. We laten 
ons vooral leiden door de creativiteit en 
deskundigheid van de organisatie.’

Jongeren
Mede dankzij Rabobank Amersfoort 
kan dit jaar ook een groep jongeren 
workshops volgen en meewerken aan de 

voorstelling van artist in residence Shey-
da Darab. Darab brengt onder meer de 
essentie van persoonlijke communicatie 
in beeld. Hofsteenge: ‘Dit past heel goed 
bij onze merkwaarden ‘betrokken, dicht-
bij en toonaangevend’. We voelen ons 
betrokken bij de lokale gemeenschap en 
staan midden in de samenleving, waarbij 
persoonlijk contact heel belangrijk voor 
ons is.’ Rabobank Amersfoort en om-
streken ondersteunt vanuit haar maat-
schappelijke betrokkenheid verschillende 
activiteiten in de stad en bouwt in de 
culturele sector aan partnerships. ‘De rol 
die wij als cultuursponsor willen spelen 
is tweeledig. Rabobank wil helpen het 
cultureel erfgoed in Nederland te behou-
den en cultuur op zowel nationaal als 
lokaal niveau toegankelijk te maken.’
Konijnenbelt: ‘Cultuur toegankelijk 
maken: dat is precies wat Spoffin wil. 
Met een festival als dit bereiken we naast 
trouwe theaterbezoekers ook heel veel 
mensen voor wie Spoffin een kennisma-
king is met een heel nieuwe manier van 
cultuur beleven.’

Samen sterker
Als Hofsteenge en Konijnenbelt een dag 
van rol zouden mogen wisselen: wat zou 
het eerste zijn dat zij zouden doen? Hof-
steenge zou artiesten uitdagen het coöpe-
ratieve thema van de Rabobank ‘samen 
sterker’ uit te beelden. ‘Ik vind het altijd 
weer fascinerend hoe acteurs in staat zijn 
om op straat met beperkte middelen in 
een korte tijd iets neer te zetten.’
Konijnenbelt zou zich inspannen om cul-
tuur en bedrijfsleven meer te verbinden. 
‘Als bankdirecteur spreek je dagelijks 
mensen die voor cultuurmakers vaak 
onbereikbaar zijn. Het hoeft niet meteen 
over geld te gaan. Dat komt later wel, als 
de vonken overslaan!’

Henri Hofsteenge:
‘Bedrijfleven en festivals

hebben elkaar hard nodig’ 

KORT

‘Cultuur: daar hebben 
we allemaal belang bij’

Rabobank en Spoffin over partnerschap

© LABland

©Lucky Star Spot © Lore Van Loock
© Rabobank
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Effe Twee Mannetjes (NL) Gast-
mannetjes
Effe Twee Mannetjes hebben de smaak 
flink te pakken. Dit jaar zijn ze op eigen 
ludieke wijze uw en onze gastheren, 
geheel in Spoffinpaarse pakken gestoken. 
De GastMannetjes fietsen letterlijk en 
figuurlijk overal en nergens doorheen en 
brengen je hoe dan ook in vervoering. 
Vorig jaar kon je ze al nauwelijks ontlo-
pen, al is het nog steeds een raadsel waar 
ze nu eigenlijk naar toe gingen met die 
bank. En voor je het weet, kun je ze nu 
niet missen! De Amersfoortse acteurs 
Ferry Asselbergs en Eugen Uppelschoten 
creëren als Effe Twee Mannetjes guerril-
lastraattheater waarmee zij te pas en te 
onpas voor tumult zorgen. Ze zijn tijdens 
het festival voor u bereikbaar via twitter 
(@effe2mannetjes).

#0: Binnenstad (mobiel): vri 29 aug 18.00-23.00 uur; zat 
30 aug 14.00-23.00 uur; zon 31 aug 14.00-18.30 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

Fabuloka (NL) STAAL
Jorga is acrobaat en houdt van schrijven. 
Ed is muzikant en maakt alles van metaal. 

STAAL is een poëtische voorstelling die 
zich afspeelt in en om een grote stalen 
constructie, waarin zowel Jorga als Ed 
werken aan hun dromen. Zij vertellen hun 
verhaal met woorden, partneracrobatiek, 
jongleren, mime, bizarre uitvindingen, 
luchtacrobatiek en live muziek. Fabulo-
ka bestaat uit de circusartiesten Edwin 
Schulte en Jorga Lok. Ze zijn op zoek naar 
meer dan een trucje en streven naar zowel 
diepgang als luchtigheid. Met een mix van 
circus, theater, muziek en poëzie schep-
pen zij hun eigen kunstvorm.
#13: Appelmarkt (plein): vri 29 aug 18.15-18.40 uur; zat 
30 aug 14.30-14.55, 16.45-17.10 en 19.00-19.25 uur; zon 
31 aug 14.00-14.25 en 16.15-16.40 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

Fanfare van de 1e Liefdesnacht 
(NL) In Concert
De Fanfare van de Eerste Liefdesnacht 
is een kleurrijk akoestisch Amsterdams 
straatorkest met een twintigtal blazers 
en enkele slagwerkers. Specialisatie: 
wereldmuziek. Vol vuur zet de Liefdes-
nacht al meer dan 25 jaar overal de boel 
op stelten. Subtiel én intensief, altijd een 
feestje.

#12: Groenmarkt: zat 30 aug 21.15-22.00 uur
#3: Hof: zat 30 aug 22.45-23.30 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

Festival Franje (INT) 2014
FRANJE is een parasitair fringe festival. 
FRANJE maakt geen deel uit van eni-
ge gevestigde orde. FRANJE richt zich 
welbewust op prille ideeën die nog geen 
deel uitmaken van bestaande structu-
ren, door een podium te scheppen voor 
onderzoek en ontwikkeling. FRANJE 
selecteert niet. Niet op kwaliteit, niet op 
opleidingsniveau, niet op discipline, niet 
op een thema. Iedereen die iets wil laten 
zien kan zich aanmelden en krijgt een 
plek om dat te tonen. FRANJE gaat er 
vanuit dat kunstenaars, die vaak al jaren 
energie en geld in hun producties hebben 
geïnvesteerd, daarmee impliciet geïnves-
teerd hebben in de ontwikkeling van hun 
eigen kwaliteit. FRANJE regelt de locaties 
en de publiciteit, de rest is aan de maker. 
Makers spelen op hun eigen voorwaarden. 
Het publiek bepaalt wie succesvol blijkt 
en wie niet.

#18: De Observant (Stadhuisplein 7): zat 30 aug 12.00-
00.00 uur; zon 31 aug 12.00-18.00 uur
Toegang: divers

SpoffinKID € 5,-
Speciaal voor kinderen tot 12 jaar hebben wij de 
SpoffinKID gemaakt, een spofse goodiebag vol 
met verrassingen: zowel smakelijk als verma-
kelijk! De jonge fans kunnen met de gadgets 
voorstellingen onder de loep nemen als een echte 
Spoffin-inspecteur. Natuurlijk zit er ook al het benodigde in 
om je paars te pimpen en je kunt zelfs een eigen Spoffin-bandje 
loomen. Ook: iets om Spoffin nooit meer te vergeten. De meest 
mooie, originele of buitengewone creatie wordt natuurlijk be-
loond. Alles voor kinderen om creatief, onderzoekend en spelend 
het festival te ervaren! En tegelijkertijd is het ook nog een beetje 
leerzaam. 

Festivalkit € 10,- / € 20,- 
Natuurlijk wil je de Spoffin-artiesten steunen 
met je bijdrage, maar... je hebt alleen je pinpas 
bij je? Geen probleem! Bij de festivalbalies 
kun je een speciale Festivalkit kopen: een 
handig portemonneetje met daarin Spoffin-munten ter waarde 
van €1,25. Het programmaboekje krijg je er ook bij!

Festivalstoeltje € 5,-
Handig om tijdens Spoffin altijd bij de 
hand te hebben, zodat je overal lekker 
zittend van de voorstelling kunt genie-
ten: een lichtgewicht stoeltje! Gemaakt 
van stevig milieuvriendelijk karton: thuis 
kun je ‘m plat opbergen (tot Spoffin 2015 
bijvoorbeeld). 

Posters van vorige edities 
A3 €2,- / A0 €3,-
Prachtige posters in de Spoffin-huisstijl. Met daarop natuurlijk 
de mooiste foto van de voorstellingen van dat jaar. Gewoon een 
hebbeding!

T-shirts € 10,-
Spoffin verkoopt Spoffin-shirts. Dat is toch een leuk souvenirtje? 

Spoffinshop

Je vindt de Spoffinshop bij de festivalbalie op #1 Lieve Vrouwekerkhof 

KORT

© Wim Lanser

© Fanfare van de 1e Liefdesnacht

© Fabuloka

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

#1: Lieve Vrouwekerkhof: vri 29 aug 18.00-18.35 en 21.15-
21.50 uur; zat 30 aug 18.30-19.05 en 21.00-21.35 uur; 
zon 31 aug 14.00-14.35 en 17.00-17.35 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

Nicolas Ricchini & Ines Massoni 
(ES) Incognito
Systemen. Alles gaat over systemen. Wij-
zelf zijn er ook een. Achter een prachtig 
lichaam gaat een verborgen wereld van 
onderling verbonden mechanismes schuil. 
Ons brein is een van de meest complexe 
materialen die in het heelal zijn ontdekt. 
Zo zijn wij: we leren, we automatiseren en 
dan is er geen reden meer om na te den-

ken. Maar onze emoties zijn er altijd bij, 
de abstracte en de concrete. Ritme kan 
je iets laten voelen. Wij hebben allemaal 
ons eigen ritme, en iemand kan je danig 
verrassen als hij of zij jouw patroon door-
breekt. Incognito is een sterk fysiek en 
abstract danstheaterduet van de Spaanse 
Nicolas Ricchini en Ines Massoni.

#1: Lieve Vrouwekerkhof: vri 29 aug 20.00-20.25 en 
22.15-22.40 uur; zat 30 aug 14.15-14.40 en 18.00-18.25 
uur; zon 31 aug 15.00-15.25 en 18.00-18.25 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

Nieuw Lef (NL) Miracle Lab & 
Mirlen’s Mad Ride
Miracle Lab: een godswonder op wielen. 
Ga het gewoon in, beleef het beste uit je 
leven nog één keer en kom er buitenge-
woon weer uit. Kort en zeer krachtig.
Mirlen’s Mad Ride: de kortste roller-
coaster van de wereld slingert je binnen 
één minuut van angst naar verlichting. 
Magiër Mirlen maakt het mogelijk met 
zijn magische horrorcoaster. Nostalgie 
in een modern jasje: het enige spookhuis 
met een happy end.

#3: Hof: vri 29 aug 18.00-20.00 en 21.30-23.30 uur; zat 
30 aug 15.00-17.00 en 19.00-21.00 uur; zon 31 aug 14.00-
16.00 en 17.00-19.00 uur
Toegang: € 3,00 (Miracle Lab) of  € 2,50 (Mirlen’s Mad 
Ride) op locatie

PIPS:lab (NL) Aire d’Assevillers 
(Sterven als een God in Frankrijk)
Een surrealistisch verslag van twee 
mannen op reis. Robbert is een suïcidale 
zwendelaar die alles heeft verspeeld, Otto 
is terminaal ziek. Onderweg ontmoeten 
ze Julie, een meisje dat ervan droomt de 
zwarte Madonna in Rocamadour te zien, 
maar door financiële problemen vast zit 
als serveerster op Aire d’Assevillers. Sterft 
Otto, pleegt Robbert zelfmoord en vindt 
Julie verlossing? PIPS:lab is geïnteres-
seerd in het klein menselijk leed achter de 
huidige crisis en het tastbaar en invoel-
baar vertalen van cijfers en procenten die 
onze levens beheersen. Het stuk is losjes 
gebaseerd op de middeleeuwse vertelling 
Elckerlijc, een zinnespel waarin God de 
mens via de dood tot zich roept om re-
kenschap over zijn daden af te leggen. Als 
publiek zit je er bij deze cross-over-mul-
timediaproductie op de Aire d’Assevillers 
letterlijk midden in.

#16: Zonnehof (achter Rietveldpaviljoen): vri 29 aug 
21.30-22.15 en 23.00-23.45 uur; zat 30 aug 21.30-22.15 
en 23.00-23.45 uur;
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

Dat is het resultaat van de nauwe samen-
werking tussen Festival Spoffin en vrijwel 
de gehele horeca in de Amersfoortse 
binnenstad dit jaar. Festival, cafés en res-
taurants zorgen deze jubileumeditie van 
Spoffin voor het eerst gezamenlijk voor 
alles op het gebied van eten en drinken 
tijdens het festivalweekeind van 29 tot en 
met 31 augustus.
Een vegetarische burger haal je tijdens 
Spoffin bij een pop-up container en even 
verderop kun je Mexicaanse gerechtjes 
of lekkernijen van een barbecue krijgen. 
Een roze Vespa-karretje serveert crêpes 
en een nostalgische bus biedt vers geperst 
sap en ijs met vers fruit. Loslopende 
festivalmeisjes verkopen je lekkere hapjes 
en natuurlijk is er een mobiel koffielabo-
ratorium voor de allerbeste koffie. Welk 
moment van de dag het ook is, je kunt 
tijdens Spoffin altijd en overal iets lekkers 
te eten of drinken krijgen.

Echte festivalsfeer
Deze gemeenschappelijke exploitatie – 
horeca en festival delen de investerings-
kosten en de omzet – komt niet alleen de 
sfeer ten goede. Cafés en restaurants heb-
ben per saldo tijdelijk ook meer ruimte 
voor terrassen. ‘Medio augustus hebben 
we tijdens Bocados Dias Latinos hiermee 
op het Lieve Vrouwekerkhof al proefge-
draaid. Normaal gesproken heeft iedere 
ondernemer een eigen ‘wijk’, een afgeme-
ten stukje waar tafeltjes en stoelen mogen 
staan. Nu horeca en festival de terrassen 
gezamenlijk exploiteren, is het hele fes-
tivalgebied voor terrassen te gebruiken. 
En dat schept letterlijk ruimte voor extra 
capaciteit, kwaliteit en omzetmogelijk-
heden,’ zegt Wim van Rooijen, bestuurs-
voorzitter van zowel festival Spoffin als 
Dias Latinos. ‘We creëren zo voor het 
eerst collectief een echte festivalsfeer.’
De Fontijnbar keert tijdens Spoffin terug 
op de Hof en De Coup, eveneens van
Firma Brandwacht, zal het Lieve Vrou-
wekerkhof sieren. ‘De Groenmarkt kiest 
voor een Franse bistrosfeer als thema, 
waar de Appelmarkt op aansluit met Bel-
gische bieren. De Appelmarkt zal voor de 
gelegenheid totaal autovrij zijn. Bewoners 
vinden dat ook geweldig, je krijgt zo een 
veel leuker en mooier plein.’

Spoffin-munten
Tijdens Spoffin kun je voor zowel drank-
jes als hapjes uitsluitend betalen met de 
speciale Spoffin-munten, die je voor 
€ 1,25 per stuk aan de kassa’s op de 
pleinen en in Plantsoen West kunt kopen. 
Aan de kassa kun je zowel contant als met 
je pinpas betalen. En: als je nog munten 
over hebt van Bocados Dias Latinos, kun 
je die tijdens Spoffin opmaken. Ook op 
deze manier werken de festivals samen.

KORT

Mooi aangeklede festivalcafés, mobiele keu-

kens met smakelijk streetfood, leuke busjes 

met lekkere drankjes en extra veel ruimte 

voor grote, gemeenschappelijke terrassen 

op de Hof, Lieve Vrouwekerkhof, Groen-

markt, Appelmarkt en in Plantsoen West.

Spoffin werkt samen met horeca en mobiele keukens

streetfood, ijs en vers 
geperste sapjes

© PIPS:lab

© Nieuw Lef

© Sara Spallarossa

Popocatepetl The Dutch Weed Burger KoffieProfs



32 33I   Festivalmagazine Spoffin 2014 Festivalmagazine Spoffin 2014   I   

Sjoerd van Ree en Deirdre Ozinga 
(NL) Mobile Press
Een zeefdrukkunstenaar en een schrijver 
trekken samen rond. Ze dragen twee kof-
fers: in de één een zeefdrukinstallatie en 
in de ander zeefjes met alle letters van het 
alfabet, papier en inkt. Ozinga, de schrij-
ver, maakt korte tekstjes of een gedicht, 
gebaseerd op wat er ter plekke gebeurt. 
Tijdens het schrijven stelt Van Ree al zijn 
spullen op en drukt vervolgens de tekst 
af. Kunst die samenvalt met het moment, 
als een impressie, een verbinding, een 
herinnering. Een ambachtelijke manier 
om alles vast te leggen: het festival, de 
sfeer, de mensen en het weer. Zo simpel 
is het om een woord te verspreiden en 
te vermenigvuldigen. De verschillende 
affiches zijn te koop zodra ze klaar zijn. 
Drukken kan overal en is niet gebonden 
aan grote machines en massaproductie. 
Het kan klein en persoonlijk, poëtisch 
zelfs. In een wereld waar alles massaal en 
digitaal is, laten Van Ree en Ozinga graag 
meer menselijkheid zien, ook als een ode 
aan de ambacht en kunst van het drukken 
van tekst, boeken, kranten en affiches. 
Een kunst die aan het verdwijnen is in een 
wereld van technologie en schermen.

#0: Binnenstad (mobiel): vri 29 aug 18.00-23.00 uur; zat 
30 aug 14.00-19.00 en 20.00-23.00 uur; 14.00-19.00 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

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

#6: Plantsoen West: vri 29 aug 18.45-19.15 en 20.15-20.45 
uur; zat 30 aug 15.30-16.00, 17.45-18.15 en 20.00-20.30 
uur; zon 31 aug 15.30-16.00 en 17.30-18.00 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt 

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

#6: Plantsoen West: vri 29 aug 18.00-18.30 en 19.30-
20.00 uur; zat 30 aug 14.00-14.30, 16.15-16.45 en 
18.30-19.00 uur; zon 31 aug 14.30-15.00, 16.30-17.00 en 
18.00-18.30 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

Tangotheatre Kiukkarainen (FI) 
Chess Piece
Danstheater op een levensgroot schaak-
bord. Een Fins tangoduo speelt dit 
denkspel aan de hand van sluwe strate-
gieën en regels met een ondeugend tintje. 
En soms ook gewoon met brute kracht, 
als dat nodig is. Komisch, sensitief en 
fragiel. Een mix van Argentijnse tango en 
hedendaagse dans, mime en clownerie. 

Muziek van accordeonist Johanna Juhola 
en geluidkunstenaar Hannu Oskala.

#12: Groenmarkt: vri 29 aug 18.45-19.15 en 20.30-21.00 
uur; zat 30 aug 14.45-15.15, 18.15-18.45 uur en 20.30-
21.00 uur; zon 31 aug 15.45-16.15 en 17.15-17.45 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

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

#9: Mooierstraat (achterzijde Mondriaanhuis): vri 29 aug 
18.00-18.45 en 20.00-20.45 uur; zat 30 aug 15.00-15.45 
en 19.30-20.15 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

Theater Circastique (NL) Paraploe 
& Noetiektroeg
Mannetje Tique speelt de hoofdrol in de 
voorstellingen van Theater Circastique. 
Mannetje Tique is een poppetje gemaakt 
van een theezeefje en een lap stof, met 
handen en voeten aan stokjes. Tique wil 
circusartiest worden en staat graag in 
het middelpunt van de belangstelling. In 
de voorstelling Paraploe wil Tique een 
heel moeilijke, bijzondere truc doen. Met 
vallen en opstaan en hulp van zijn nieuwe 
vrienden lukt dat wondermooi. Tijdens de 
voorstelling Noetiektroeg betreedt Tique 
de wereld van magie en dat is gevaarlijker 
dan hij denkt! Theater Circastique bestaat 
uit Korana Daic en Daphne Zandberg. 
Samen brengen zij verhalen over emoties, 
tegenslag, teleurstelling, samenwerken, 
vriendschap, liefde, plezier, fantasie, 
dromen en nog veel meer, voor jong (2+) 
en oud. Daic en Zandberg laten zien dat 
je met eenvoudige huis-, tuin- en keuken-
spullen een pop kunt maken en de wereld 
om je heen tot leven kunt brengen. Daic 
heeft een dansachtergrond en is gespe-
cialiseerd in bewegingsleer; Zandbergen 
is poppenmaker en poppenspeler, onder 
meer bij Sesamstraat.

#6: Plantsoen West: zat 30 aug 14.45-15.15 en 19.15-19.45 
uur; zon 31 aug 15.00-15.30, 17.00-17.30 en 18.30-19.00 
uur
#12: Groenmarkt: zat 30 aug 17.30-18.00 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

Spoffin Amuses (INT) 2014
De fameuze Spoffin Amuses. Wat 
kunt u verwachten? Circustheater en 
theater van Mimbre uit Engeland en 
van Fabuloka, Poolse Vis en TENT uit 
Nederland, dans op een levensgroot 
schaakbord van het Finse Tangothe-
atre Kiukkarainen, muziek van de 
Oostenrijker Georg Viktor Emmanuel, 
die met zijn stem een ongelooflijke 
hoeveelheid instrumenten nabootst, 
indrukwekkende dans van Nicolas Ric-
chini & Ines Massoni uit Spanje en nog 
veel meer! De presentatie is dit jaar in 
vertrouwde handen van centrale ver-
warringsmonteur Jelle de Bruijn. Kom 
je ook voorproeven van al het lekkers 
dat de drie dagen na de Amuses in de 
openlucht is te beleven tijdens Spoffin? 
Mis het niet! Vanwege de verbouwing 
van de Flint zijn de Amuses deze keer 
in de Stadszaal. Vooraf, tijdens de 
pauze en na afloop van de Amuses zijn 
lekkere streetfood-hapjes en drankjes 
verkrijgbaar. Ook dit jaar beginnen de 
Amuses al buiten met een spetterende 
verrassing, dus kom op tijd!
#17: Theater Flint: don 28 aug 18.00-20.00 en 21.00-
23.00 uur
Toegang: € 15,00 via deflint.nl

Spoffin 

Amuses

© Sjoerd van Ree en Deirdre Ozinga © Sôlta Compagnie

© This Maag

© Svalbard Company

© Bitinėlio Pasakos Šešiems Pojūčiams

© Circastique
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This Maag (CH/DE) Fondue für 
alle!
Zin in de slappe lach? This Maag is een 
internationale straatartiest met EU-gecer-
tificeerde Zwitserse humor en een enorm 
talent voor improvisatie. Hij maakt sinds 
zijn zestiende straattheatercomedy, 
interactieve en geïmproviseerde shows, 
waarbij alles en iedereen onderdeel van 
de voorstelling kan zijn. Maag is een 
ervaren grensverlegger en succesvol in 
heel Europa. Hij is Zwitsers van geboorte, 
woont nu 10 jaar in Duitsland en kent 
alle culturele misverstanden. Fondue für 
Alle! is vorig jaar tijdens twee cabaret- 
en kleinkunstfestivals bekroond met de 
publieksprijs. Maag nam ook op verschil-
lende internationale straattheaterfestivals 
prijzen in ontvangst.

#1: Lieve Vrouwekerkhof: vri 29 aug 18.45-19.45 uur
#12: Groenmarkt: vri 29 aug 22.00-23.00 uur; zat 30 aug 
16.15-17.15 uur
#3: Hof: zat 30 aug 14.00-15.00 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

tonneCtion (DE) tonnAction
Het komische en acrobatische duo 
tonneCtion neemt je mee in hun eigen 

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

#12: Groenmarkt: zat 30 aug 14.00-14.30 uur
#11: Langestraat thv Hof: zat 30 aug 15.30-16.00 uur
#12: Groenmarkt: zon 31 aug 14.00-14.30 uur
#6: Plantsoen West: zon 31 aug 16.00-16.30 uur
#12: Groenmarkt: zon 31 aug 18.00-18.30 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

Tumble Circus (IE) Death or 
Circus
Kunnen beroemde anarchisten en cir-
cusduivelarij onze planeet en kinderen 
redden? Kenneth Fall is zelfverklaard god 
en redder van Afrika en Tina Machina ko-
ningin van Zweden en witte new age heks 
van het circus. Ze zijn zwaar onderge-
kwalificeerd om de wereld te verbeteren, 
maar staan te popelen om hun absurde 
opvattingen te delen. De samenleving 
heeft advies, begeleiding en helden nodig! 
Death or Circus is absurde circussatire 
op de hedendaagse cultuur. Straattheater 
afkomstig van ‘the dark side of feel good’. 
Disfunctioneel gezinsentertainment. Cir-
custheater dat moeilijke vragen stelt aan 
het publiek: over wat je kunt verwachten 
van de maatschappij en op straat. Tumble 
Circus wil inspireren, verstoren, de boel 

overnemen en bovenal mensen eraan 
herinneren dat ze niet alleen zijn.

#3: Hof: vri 29 aug 21.00-21.50 uur; zat 30 aug 21.00-
21.50 uur; zon 31 aug 15.30-16.20 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

ZO Prod (FR) Le Murmure des 
Plantes (The Whispers of the 
Plants)
Een tuin van schroot waar jij leven in 
kunt blazen. Le Murmure des Plantes is 
een interactieve combinatie van beelden-
de en digitale kunst. Raak het aan, wrijf, 
streel en klop: de geringste beweging geeft 
leven aan het materiaal. Alsof de planten 
met elkaar communiceren en je samen 
met de installatie acteert en speelt. De in-
stallatie staat voor een vrije en ongeremde 
natuur, gemaakt van verwarde wortels en 
metalen planten, en onderzoekt de impact 
van onze dagelijkse keuzes op ons milieu. 
Alsof het leven onverwacht ijzerhoudende 
materialen gebruikt om nieuwe vormen 
te creëren. Een mutatie van de openbare 
ruimte. Fabrieksbloemen. Een hoorbaar 
spoor van het galmende verleden.

#6: Plantsoen West: vri 29 aug 18.00-20.15 uur; zat 30 
aug 14.00-16.15 en 18.00-20.30 uur; zon 31 aug 14.00-
15.45 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

© Gesa Simons

© tonneCtion

© Foucauld Serrurier

© ZO Prod
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