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De zesde editie van Spoffin staat alweer 

voor de deur. Spoffin is het internationale 

festival voor straat- en locatietheater, jaar-

lijks in het laatste weekeinde van augustus 

in Amersfoort. Het evenement is wat com-

pacter van opzet dan de afgelopen jaren en 

speelt zich voornamelijk af op de drie grote 

pleinen in de binnenstad. Niettemin telt het 

programma nog altijd 30 Nederlandse en 

internationale producties, samen goed voor 

ruim 100 voorstellingen in drie dagen tijd.

Voor het eerst heeft Spoffin een grote 
openingsvoorstelling: de Burnt Out Punks 
uit Zweden. Dit met benzine overgoten 
vuurcircus stond al geruime tijd op het 
verlanglijstje van Spoffin; nu is het einde-
lijk gelukt ze te boeken. De groep verzorgt 
op zowel vrijdag- als zaterdagavond 
spectaculaire optredens op de Hof. Ook 
Bandart Productions uit Hongarije speelt 
beide avonden: een performance die dans 
combineert met live gemaakte digitale 
graffiti.
Het programma op zaterdag en zondag 
biedt 30 verschillende producties van 
artiesten uit heel Europa en daar bui-
ten. Van Koeterwaals, TG Thalia en het 
Amersfoorts Jeugd Orkest uit Amersfoort 
tot het Nederlandse Arch8 en groepen 
uit Tsjechië, Frankrijk, Spanje, Rusland, 
Noorwegen, Hongarije, Zwitserland en 
Brazilië.

Aanstormend talent
Veel straattheatergroepen houden ervan 
publiek bij de voorstelling te betrekken, 
zodat je al snel meer bent dan alleen 
toeschouwer. Zo kun je de Franse groep 
Walkwoman tegen het lijf lopen: zeven 
dansende vrouwen, alleen hoor je de 
muziek pas als je zelf ook een koptelefoon 
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opzet. Deze groep maakt in het kader van 
Spoffin LAB, de residentie voor jong aan-
stormend talent, voorafgaand aan het fes-
tival gebruik van een studio van Scholen 
in de Kunst in het Eemhuis om de act te 
vervolmaken. Mr. Pejo’s Wandering Dolls 
uit Rusland, gespecialiseerd in masker-
theater, mysterieuze verhalen en magie 
speelt de voorstelling Mignone en nodigt 
je daarnaast ook uit mee te gaan met hun 
levendige processie door de stad.
De ene groep maakt kabaal, bij een ander 
is het juist muisstil. De Spaanse Joan 
Català bewijst met zijn voorstelling Pelat 
dat stilte net zo spannend kan zijn: dans, 
theater en circus zonder opsmuk; zijn 
enige attributen zijn een houten paal en 
wat touwen. En dat is nog maar een kleine 
greep uit het programma!
Aan jong talent heeft festival Spoffin 
ook dit jaar geen gebrek. Cink Cink Cirk 
bestaat uit piepjonge circusartiesten uit 
Tsjechië en het Amersfoorts Jeugd Orkest 
verzorgt de muzikale afsluiting van het 
evenement op zondagavond, in samen-
werking met Regionaal Concertorkest 
Wilskracht.

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 straatthe-
ater. Vrij toegankelijk is dus iets anders 
dan gratis. Van applaus alleen kunnen 
artiesten niet eten en is een festival niet te 
organiseren.
Daarom vraagt Spoffin het publiek na 
afloop van de meeste voorstellingen hun 
waardering te laten blijken in applaus én 
in geld. Artiesten en medewerkers van het 
festival geven bezoekers telkens ruim-
schoots de gelegenheid een gulle finan-
ciële bijdrage te leveren. Vergeet niet om 
voldoende geld (denk aan munten van € 2 
en briefjes van € 5) mee te nemen! Aan de 
festivalbalie is een speciaal Spoffinporte-
monneetje te koop met munten. Hier kun 
je ook met je pinpas betalen.
Wil je Spoffin extra steunen om ook de 
komende jaren van een prachtig festival 
te kunnen genieten? Graag! Word dan lid 
van Spoffin CIRCLE, de groep mensen die 
het festival een warm hart 

toedragen. Afhankelijk van je bijdrage 
krijg je exclusieve voorrechten en maak je 
kans op bijzondere prijzen! Zie de website 
voor alle informatie en aanmelden. Dat 
kan natuurlijk ook tijdens Spoffin, aan de 
festivalbalie.
> spoffin.nl/circle/

Spoffin 2016
De zevende editie van Spoffin vindt in 
2016 plaats van donderdag 25 tot en met 
zondag 28 augustus. Noteer de data vast 
in je agenda!
> spoffin.nl

Fototentoonstelling vijf jaar 
Spoffin
Spoffin heeft een grote aantrekkings-
kracht op fotografen. Velen hebben de 
afgelopen vijf jaar belangeloos de meest 
kleurrijke voorstellingen van festival 
Spoffin vastgelegd. Met een fototentoon-
stelling op station Amersfoort bedankt de 
organisatie alle fotografen voor hun tome-
loze inzet. De expositie op de stationstra-
verse is de hele maand augustus te zien en 
telt 24 foto’s van voornamelijk 

Scholen in de Kunst en Spoffin wer-
ken dit jaar voor het eerst samen en 
hebben twee groepen bereid gevonden 
speciale workshops te verzorgen.

Creatief jongleren
De jonge hedendaagse circusartiesten 
van Cink Cink Cirk (zie pag. 23) leren 
je jongleren op een manier die heel 
anders is dan wat je doorgaans ziet. 
De nadruk ligt op creativiteit en het 
verkennen van je eigen mogelijkhe-
den. De workshop is geschikt voor 
iedereen vanaf 14 jaar. Ervaring is niet 
nodig; zowel beginners als jongleurs 
met enige ervaring zullen veel ontdek-
ken en opsteken!

Dansen met live video
BANDART Productions uit Hongarije 
(zie pag. 12 en 13) is één van de meest
in het oog springende groepen van 

Spoffin 2015. Het duo reist met hun 
eigentijdse combinatie van dans, 
elektronische muziek en live video 
door heel Europa. Ze spelen voordat 
ze naar Spoffin komen onder andere 
op Lowlands (21-23 aug.) Je leert 
tijdens hun workshop hoe je zelf met 
de modernste video- en muziektech-
nieken een supercoole korte dansact 
kunt maken.

Inschrijven
Beide workshops vinden plaats op 
donderdag 27 augustus vanaf 17.00 
uur in Scholen in de Kunst in het 
Eemhuis, Eemplein 71-77 in Amers-
foort. De voertaal tijdens de work-
shops is Engels. Deelnemers betalen 
een bijdrage in de kosten van € 20 
per persoon. De workshops zijn mede 
mogelijk gemaakt door het VSBfonds.
> spoffin.nl/workshop

Amersfoortse fotografen: Joris Hol, Hen-
ry Krul, Wim Lanser, Cees de Vries, Nico 
Brons, Cees Wouda en Karin Methorst. 

Een aantal foto’s is ook te koop. Deze zijn 
te bestellen via de website van Spoffin.
> spoffin.nl/acties/

Spoffinworkshops bij Scholen in de Kunst

© Marije Koelewijn Artstudio

EMK.

‘Kiddy Ride Police Patrol’ Actic © Foto: Henry 
Krul

SpoffinmedewerkersColofon
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Burnt Out Punks is een internationale 
groep circusartiesten, technici en produ-
cers met de wens de wereld te verbeteren. 
Ze zijn geschoold in theater- en circus-
technieken en gespecialiseerd in alles wat 
met vuur en explosieven te maken heeft. 
Wille Christiani, een van de oprichters 
en de drijvende kracht achter de Burnt 
Out Punks, houdt wel van een uitdaging. 
Zijn adem inhouden terwijl hij zijn hoofd 
in een brandend olievat steekt bijvoor-
beeld. Zichzelf opblazen vindt hij ook erg 
grappig. Dat daarbij laatst een stuk van 
zijn baard is weg geschroeid, ach… Het 
is maar waar je je druk over maakt, de 
wereld kent ergere problemen. 
‘Ja, we hebben zo onze ongelukjes,’ zegt 
producer Mithras Ljungberg, volgens 
eigen zeggen de enige ter wereld die met 
drie brandende kettingzagen kan jongle-
ren en nog steeds alle tien zijn vingers 
heeft. ‘Voor dit soort werk bestaat geen 
opleiding. We moeten het allemaal zelf 
zien uit te vinden, met heel veel experi-
menteren. En dan gaat er weleens wat 
mis. Soms is het een harde leerschool, 
maar er is nog nooit iemand overleden. 
We willen ook niet dood. Dus als iets 
verkeerd afloopt, leidt dat elke keer weer 
tot nieuwe regels en protocollen. Ons 
publiek overkomt nooit iets; als iemand 
tijdens een voorstelling brandwonden of 
brandblaren oploopt, is dat er altijd een 
van onze groep.’
Geen show zonder incidenten. Daarom 
gaat met de Burnt Out Punks altijd een 
medische staf mee. Ljungberg: ‘Een van 
ons is getrouwd met een verpleegster. Het 
is het enige huwelijk dat ik ken waarvan 
ik verwacht dat het goed gaat. Ze hebben 

elkaar ontmoet in het ziekenhuis waar hij 
met derdegraads brandwonden was opge-
nomen. Hij zag eruit als een mummie en 
daarna zijn ze getrouwd.’

Zeldzame vertoning
De manier waarop de Burnt Out Punks 
hedendaags circus met vuur combineren, 
is een nogal zeldzame vertoning. ‘We 
hebben het zelf niet eerder gezien; niet op 
deze schaal.’ Naast al het spektakel pro-
beren de Burnt Out Punks ook een goede 
verhaallijn neer te zetten. Ljungberg: 
‘Hedendaags circus heeft meestal maar 
een flinterdun verhaaltje. Er moet nu 
eenmaal een reden zijn om in een paal te 
klimmen, er moet iets gebeuren waardoor 
het logisch is dat je aan die trapeze gaat 
hangen. Het plot is vaak niet zo sterk. 
Wij proberen daar meer aandacht aan 
te besteden en willen op een eenvoudige 
manier met al onze effecten en kwaliteiten 
als vuur- en straatartiesten een duidelijk 
verhaal vertellen, dat ook is te volgen als 
je geen Engels verstaat. Onze boodschap 
is: wees jezelf en durf dingen te doen die 
afwijken van wat normaal is. Iedereen wil 
ergens uitbreken, aan de dagelijkse sleur 
ontsnappen.’

Iedere artiest die zich bij de Burnt Out 
Punks aansluit, creëert een eigen perso-

nage. ‘We zijn één grote, knettergekke 
familie,’ zegt Christiani. ‘Iedereen heeft 
een eigen karakter en rol om te spelen, 
losjes gebaseerd op de principes van de 
Commedia dell’arte. We staan soms voor 
een enorm groot publiek en dan moet 
alles groots, kleurrijk en meeslepend zijn.’
‘Vooral kinderen en oudere vrouwen zijn 
gek op ons, hebben we gemerkt. De voor-
stelling is echt voor iedereen, het is zeker 
een familievoorstelling,’ vindt Christiani. 
‘Ja, er gebeuren veel gevaarlijke dingen. 
Maar we zijn niet gewelddadig. De show 
zit vol slapstick en humor, we brengen 
alles met een glimlach.’
‘En met heel veel liefde,’ vult Ljungberg 
aan. ‘We zijn anarchistisch op een vreed-
zame manier.’ Ook hoef je, ondanks de 
naam van de groep, niet per se fan van 
kneiterharde punkmuziek te zijn om de 
voorstelling te kunnen waarderen. Ljung-
berg: ‘Onze buschauffeur is ook onze dj en 
hij neemt van alles mee. Van klassiek en 
opera tot karaokehits en rock ’n’ roll.’

Douche
Over regenbuien waar Amersfoort nog 
wel eens last van kan hebben, maken 
de Burnt Out Punks zich geen zorgen. 
Christiani: ‘Ook als het regent kunnen we 
meestal gewoon doorspelen. Misschien 
dat we een paar echt gevaarlijke momen-
ten overslaan, bijvoorbeeld het jongleren 
met drie brandende kettingzagen. We 
hebben laatst in Noorwegen gespeeld ter-
wijl het zó hard regende dat het leek alsof 
we onder de douche stonden. 
De elektriciteit viel uit, maar dat heeft 
ons niet weerhouden. Dus als het plenst 
tijdens Spoffin: gewoon komen kijken en 

trek desnoods een regenjas aan.’
Waar de groep meer moeite mee heeft, is 
de wet- en regelgeving rond voorstellin-
gen waarbij met vuur wordt gespeeld. ‘Er 
gaat altijd zo ontzettend veel tijd en ener-
gie zitten in het aanvragen van vergunnin-
gen en de rompslomp die daar bij komt 
kijken,’ zegt Ljungberg. ‘Nederland heeft 
ook nog eens de meest strikte regels waar 
het gaat om vuur in de openbare ruimte. 
Tot nu toe hebben we nog nooit proble-
men gehad met autoriteiten. Natuurlijk is 
het belangrijk dat alles veilig is, maar we 
zijn benieuwd hoe dat bij jullie gaat, want 
Nederland is berucht vanwege de regels.’
Christiani: ‘Vooraf zijn er altijd stapels 
zorgen en bezwaren bij de brandweer en 
het zal ze nog dun door de broek lopen 
van angst, maar dat zijn uiteindelijk wel 
vaak de mensen die na afloop het hardst 
staan te klappen en er het meest van 
genieten vanaf de zijlijn. Misschien is dat 

net zoiets als criminelen en de politie: de 
een kan niet zonder de ander.’
De regelgeving over wat er allemaal wel 
en niet mag op straat is de Burnt Out 
Punks een doorn in het oog. ‘Er zijn veel 
te veel regels. Overal is een vergunning 
voor nodig. Om met vuur te kunnen 
werken, om muziek te mogen maken. Met 
deze voorstelling claimen wij de openbare 
ruimte. De straat is voor iedereen, kunst 
is voor iedereen, wij eisen de straat terug.’ 
Om dat te bereiken en iets op te bou-
wen, is het soms nodig om eerst iets af te 
branden. Of om het publiek te gijzelen, 
vandaar de naam van de voorstelling. 

‘The Stockholm Syndrome vinden we een 
coole naam en we komen uit Stockholm, 
maar het Stockholm syndroom is ook een 
psychologisch verschijnsel dat tijdens gij-
zelingen kan optreden en waarbij mensen 
zich gaan hechten aan degenen die hen in 
gijzeling nemen.’

‘Met deze voorstelling claimen wij de openbare ruimte. De straat is voor iedereen, kunst is voor iedereen.’ © Foto: Burnt Out Punks

Mithras Ljungberg 
‘Wees jezelf en durf dingen te doen die 
afwijken van wat normaal is. Iedereen 
wil ergens uitbreken, aan de dagelijkse 

sleur ontsnappen.’

Zie je iemand in brand vliegen en over het podium rennen? Geen paniek. Filmen en op YouTube zetten, adviseren de Burnt Out Punks. 

De groep beschikt over goede medische begeleiding als ze op tournee gaan met hun Scania bus uit 1962 vol freaks, containers met 

explosieven, een vrachtlading attributen, touw, licht, 30 meter spankabels en een geluidsinstallatie, aangevuld met een trailer voor hun 

zes verdiepingen tellende podium. Geen show zonder incidenten, maar dat is alleen maar leerzaam voor de volgende keer en publiek 

is altijd veilig.
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Wij eisen de straat terug
Burn Out Punks [SE] The Stockholm Syndrome

#3 Hof
vri 28 aug 22.00-23.20 uur  NL première
zat 29 aug 22.00-23.20 uur

Toegang vrij; besluit na afloop wat je betaalt



Català weet wonderlijk nauwgezet te com-
municeren, zonder ook maar een woord 
te zeggen. Hij heeft genoeg aan lichaams-
taal, gebaren en indringende blikken om 
duidelijk te maken wat hij wil en wat hij 
van het publiek verwacht. En dat is nogal 
wat. De Catalaan legt tijdens de voorstel-
ling een groot deel van de verantwoorde-
lijkheid bij zijn toeschouwers. ‘Niet alleen 
ik, ook het publiek is verantwoordelijk 
voor het resultaat,’ zegt hij. ‘Het werkt 
altijd. Verantwoordelijkheid, werkelijk 
vertrouwen en samenwerken, dat is de 
basis voor deze voorstelling.’
Het vertrouwen dat Català in zijn publiek 
heeft en moet hebben om Pelat tot een 
goed einde te brengen, is enorm. Toch 
kiest hij puur op gevoel en eerste gezicht 
de mensen uit met wie hij tijdens Pelat 
samenwerkt. ‘Ik kijk niet van te voren wie 
geschikt zou zijn. Als ik aan het begin al 
ga zoeken: wie is sterk, dan ben ik te veel 
in mijn hoofd bezig. Ik doe mijn ding en 
kies spontaan en intuïtief mensen uit het 
publiek. We zijn niet allemaal even sterk 
of breed en hetzelfde gebouwd. Sommi-
gen zijn dik, anderen groot of juist klein. 
Vaak kies ik vier verschillende mensen. 
We hebben allemaal onze eigen capacitei-

ten en we zijn allemaal anders. Soms pakt 
dat grappig uit.’

Mannelijkheid
Tot voor kort koos Català alleen mannen. 
‘Pelat ging heel erg over het verbeelden 
van mannelijkheid. De schoonheid, de 
mooie kanten daarvan. Mannen kunnen 
supermacho zijn en tegelijkertijd ook heel 
precies, fijn en zuiver. Maar vrouwen kun-
nen ook sterk zijn en werken ook hard en 
met hun handen. 

Bovendien: Pelat draait niet alleen om 
verantwoordelijkheid, maar ook om 
verbinden, vertrouwen en relaties tussen 
mensen. Dus voor de balans sluit ik vrou-
wen niet langer uit. We zijn hier tenslotte 
nu eenmaal samen, nietwaar.’

Ook met de houten paal heeft Català een 
verstandhouding. ‘Als circusartiest heb 
je altijd een verbinding met de objecten 
waarmee je werkt, of dat nu een trapeze 
en een eenwieler of je jongleerballen zijn. 
Voor mij draait het om wat daar achter 
gebeurt, voorbij de techniek en de vaar-
digheden die je hebt. Alleen wat ik aan het 
eind van de voorstelling doe is een echte 
truc en het enige waarvan mensen zeggen: 
dat is echt circus. En écht eng. Voor mij 
ook. Ik kan het alleen doen als iedereen 
er volledig met zijn gedachten bij is. Als 
mensen niet geconcentreerd zijn tijdens 
de voorstelling en er veel afleiding is, dan 
kan het niet. Daarom zeg ik: kijk naar de 
voorstelling, geniet ervan en blijf erbij.’

Castells
Català groeide op in een klein dorp bij 
Tarragona, even ten zuiden van Barcelo-
na. Als kind keek hij elke zomer naar de 
castells, de menselijke torens waar soms 
wel acht of negen mensen hoog op elkaar 

staan. Is de toren op zijn hoogst, dan 
klautert een kind via de ruggen en schou-
ders omhoog, waar het één hand met vier 
gestrekte vingers in de lucht steekt.
‘Zelf ben ik nooit naar boven geklommen, 
ik heb nooit meegedaan, helaas. Daar-
om maak ik nu mijn eigen, persoonlijke 
toren,’ zegt Català. ‘Pelat is ook een stille 
echo uit het verleden, over mijn roots en 
mijn cultuur. Over dat kleine jongetje 
dat omhoog klimt en daar de hemel kan 
aanraken. Een mooie fantasie.’
Català maakt je tijdens de voorstelling 
regelmatig aan het lachen. ‘Maar men-
sen vinden me soms ook erg streng. Dat 
waren mijn vader en mijn opa ook, het 
zit in mijn genen. Ik wil niet zo zijn, maar 
ik heb er geen controle over en kennelijk 
is het grappig, want het publiek moet er 
altijd om lachen. Mijn ouders en groot-
ouders waren ambachtslieden en leefden 
heel eenvoudig. Echte kunstenaars in 
mijn ogen. Toch schatten mensen am-
bachtswerk zelden op waarde.’
‘Mensen in mijn dorp werkten in het bos 
met alleen hun lichaam, hout en touw, 
niets meer. Dat is belangrijk voor mij, 
daar komen we vandaan en daar wil ik 
wat van terugbrengen, van deze herin-
neringen. Op dit moment dan, want over 
twee jaar ben ik misschien ook wel dol op 
de nieuwste snufjes. Zelf speelde ik altijd 
in het bos, gewoon met stokken, stenen 
en water. Er waren geen gameboys en 
computers in mijn jeugd. Elke dag ging ik 
enorm vies naar huis, maar wel met een 
grote glimlach op mijn gezicht.’

La Fura dels Baus
Català studeerde moderne dans na 
intensieve trainingen aan verschillende 
circusscholen. Hij werkt en werkte met 
verschillende groepen, waaronder La 
Fura dels Baus en Circus Klezmer van 
Adrian Schvarzstein, die tijdens Spoffin 
2012 in Amersfoort speelde en bekend is 

als regisseur van onder meer Kamchàtka 
en The Wandering Orchestra. ‘La Fura 
dels Baus staat leuk op je cv maar was 
veel te groot voor mij. Zonder dat ze je 
naam kenden zeiden ze: “Ga daar maar 
ergens hangen”. Echt veel geleerd heb ik 
bij Circus Klezmer. Werken met Adrian 
Schvarzstein was de beste leerschool. 
Daarna was voor het voor mij de vraag: 
een solovoorstelling maken, kan ik dat 
ook? Ben ik daar klaar voor? Een interes-
sante en mooie uitdaging, ook voor mijn 
persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt alle 
vragen over je carrière, je toekomst en je 
relaties met anderen recht in je gezicht. 
Terwijl het heel fragiel is. Je weet nooit 
hoe het uitpakt. Zeker niet met deze voor-
stelling. Maar zo is het leven.’
Gezien de rol van het publiek en het 

gevoel van collectiviteit en saamhorigheid 
dat hij oproept, kun je Pelat eigenlijk 
nauwelijks een solovoorstelling noemen. 
Pelat is puur en stil, dans, theater en cir-
cus, een intiem ritueel waarbij je als toe-
schouwer steeds meer betrokken raakt. 
‘Ik wilde een levendige, sterke en intense 
belevenis creëren. Met veel oefenen, heel 
veel oefenen. Daarna was het doen, doen, 
doen, vereenvoudigen, vereenvoudigen, 
vereenvoudigen en vervolgens discipline.’
Pelat heeft een aantal vaste ankerpunten, 
zegt Català. ‘Ik ga van a naar b en via c 
naar d. De manier waarop is elke keer 
weer anders. Dat weet ik van te voren 
ook niet. Soms gaat het in een rechte lijn, 
soms met allerlei omwegen. Ik moet de 
hele tijd enorm oplettend zijn. Af en toe 
is het echt gekkenwerk. Dan hoor ik van 
alles: blaffende honden, auto’s die voorbij 
komen, mensen die aan het eten zijn. Als 
dat gebeurt moet ik mezelf tot de orde 
roepen: oké Joan, wat is nu belangrijk! 
Hou je aandacht bij het spel, de mensen 
en de reis die je maakt!’

Voorstelling in samenwerking met 
Amersfoorts Theater Terras

‘Pelat draait niet alleen om verantwoordelijkheid, maar ook om verbinden, vertrouwen en 
relaties tussen mensen.’ © Foto’s: Sigrid Hoogendoorn

Joan Català
‘Wees jezelf en durf dingen te doen die 

afwijken van wat normaal is.’ 

Een man, een ronde houten paal van 5 me-

ter lang, touwen, een emmer. Langzaam en 

doordacht bakent Joan Català het speelvlak 

af. Scherp en af en toe bijzonder ongedurig 

klakt hij met zijn tong om publiek bij de 

les te houden. Toeschouwers blijven geen 

toeschouwers tijdens Pelat, maar hebben 

een eigen, verantwoordelijke rol te spelen. 

‘Daar moet je wel vertrouwen voor hebben,’ 

zegt een man in het publiek. Een under-

statement, als je ziet welke taak Català 

vervolgens voor hem in petto heeft.
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Een klein jongetje dat de        hemel kan aanraken
Joan Català [CAT/ES] Pelat

#3 Hof
zat 29 aug 16.30--17.15 uur
zat 29 aug 20.00-20.45 uur
zon 30 aug 16.30-17.15 uur

Toegang vrij; besluit na afloop wat je betaalt



te maken en aan het lachen maken ook 
niet. ’t Mooiste is als het je allebei lukt. 
Net als Charlie Chaplin. Waar mensen om 
lachen is heel verschillend. Dat merk je 
ook tijdens de voorstelling.’
Waarom het zo herkenbaar is wat er 
tijdens Mignone gebeurt, ook al zitten 
er bepaald buitenissige kantjes aan de 
voorstelling? Skotnikova: ‘Omdat we 
archetypes creëren. Dat is wat mensen 
herkennen. We gebruiken archetypes, 
maar wel met een twist.’
Mignone is op een zoek naar affectie en 
naar zichzelf. Samen met het publiek 
maakt ze een emotionele ontwikkeling 
door. Toeschouwers zijn soms tot tranen 
toe geroerd. Voor sommigen is het te veel. 
Maar als je kijkt en blijft kijken, houdt het 
fascinerende schouwspel je ongetwijfeld 
in zijn greep. ‘Het is wel werken,’ geeft 
Skotnikova toe. ‘Mignone is niet puur 
entertainment.’
De tweede voorstelling die Mr. Pejo’s 
Wandering Dolls tijdens Spoffin brengt, 
is lichtvoetiger. De acteurs trekken door 

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

Magisch
‘Wij willen de werkelijke waarde van the-
ater laten zien,’ zegt Skotnikova. ‘Theater 
waar de acteur belangrijk is en het niet 
draait om techniek, trucs en de show.’ Dat 
klinkt niet direct logisch bij theater waar 
acteurs deels schuilgaan achter maskers. 
‘Je maakt contact via de ogen. Een mas-

ker verstopt niet, het is een vergrootglas. 
Ik maak voor iedere acteur persoonlijk 
een eigen masker. Niet alleen voor de 
pasvorm, het is ook iets psychologisch.’

‘Het is een magisch proces wanneer een 
acteur een masker opzet. Dan gebeurt er 
daar iets,’ zegt Skotnikova terwijl ze naar 
boven wijst. ‘Niet iets sjamanistisch, maar 
het zit wel op het randje van mystiek 
en realiteit. Dat zie je in verschillende 
culturen. Van Tibet tot Japan, van ons 
maskertheater tot de commedia dell’arte. 
Maskers zijn charming, magisch. Maskers 
verbergen niet: ze openen iets. Bij een 
casting geven we studenten een masker 
om mee te spelen en bij degenen die het 
kunnen, zie je de persoon veranderen, de 
persoonlijkheid groeien.’
‘Niet iedereen kan ermee spelen. Dan zie 
je problemen groter worden in plaats van 
de persoon. Soms zijn het echt een soort 
therapeutische sessies. Maskertheater is 
moeilijk voor acteurs met een groot ego. 
Die zijn gesloten en staan niet open voor 
iets nieuws, staan zichzelf niet toe om te 
veranderen. Vrijheid is óók jezelf toe-
staan te kunnen en durven veranderen. 
Ego’s willen blijven zoals ze zijn. Maar 
iedereen is meer dan zijn of haar ego en 

‘We krijgen altijd veel reacties na afloop,’ 
bevestigt Anna Skotnikova, oprichtster 
van Mr Pejo’s Wandering Dolls. ‘Na het 
happy end van Mignone nodigen we 
publiek uit alles van dichtbij te komen 
bekijken. Voor sommigen zijn bepaalde 
situaties in de voorstelling heel herken-
baar.’
Herkenbaar? ‘Iedereen is wel op zoek 
naar iets, naar iets speciaals, iets bij-
zonders,’ meent Skotnikova. Net als 
hoofdpersonage Mignone, een vreemd en 
obstinaat tienermeisje dat in haar eigen, 
afgelegen en eenzame wereld woont: een 
kast vol herinneringen en curieuze, won-
derbaarlijke creaturen, wezens van haar 
fantasie. En die kast? Skotnikova: ‘Veel 
mensen zijn ook bang om uit de kast te 
komen. En bovendien: wie heeft er nu net 
als Mignone geen lijken in de kast?’

Huilen en lachen
Rond Mignone hangt een donkere, soms 
zelfs wat agressieve sfeer. ‘Ja, eenzaam-
heid is niet bright. Iedereen bewaakt zich-
zelf, iedereen beschermt zichzelf en wil 
zijn of haar levensloop in eigen hand hou-
den, het leven controleren,’ zegt Skotnik-
ova. Eenzaamheid is een van de thema’s 
in de show. ‘Want er is veel eenzaamheid, 
ja. Anders zouden mensen niet huilen. Ik 
vind het belangrijk dat te verlichten. Het 
is niet moeilijk om mensen aan het huilen 

een masker helpt dat te ontdekken en het 
werkelijke leven te begrijpen.’

Mr Pejo?
Skotnikova heeft Mr Pejo’s Wandering 
Dolls in 1993 in Sint-Petersburg opge-
richt. Wie Mr Pejo is? ‘Ssst... dat is een 
groot mysterie,’ zegt Skotnikova van 
onder haar twintig jaar oude zwarte, 
Harry Potterachtige toverhoed. ‘Mr Pejo 
zei tegen me: ‘Je hebt wel geld nodig om 
te kunnen leven.’ Tamara Karpova, die 
Mignone speelt, legt uit: ‘Anna dacht dat 
theater en geld niets met elkaar te maken 
hadden.’ De toverhoed gebruiken Skot-
nikova en haar performers al sinds jaar en 
dag om na de voorstellingen geld mee op 
te halen. Ze doet er geen afstand van. ‘Hij 
herinnert ons aan die traditie,’ zegt ze. 
Karpova: ‘En hij beschermt Anna’s hoofd 
als ze te veel ideeën heeft.’

De voorstellingen van Mr Pejo’s Wande-
ring Dolls zijn mede mogelijk gemaakt 
door het Wilhelmina E. Jansen Fonds.

Mr. Pejo’s Wandering Dolls - Mignone © Foto’s: Mr. Pejo’s Wandering Dolls

Anna Skotnikova 
‘Het is een magisch proces 
wanneer een acteur een 

masker opzet. 
Maskers verbergen niet: ze 

openen iets.’

Mignone raakt je. Hoe dan ook. Deze 

voorstelling van Mr Pejo’s Wandering 

Dolls roept doorgaans veel reacties op. Het 

eigenzinnige tienermeisje Mignone wisselt 

tijdens de gelijknamige voorstelling continu 

van stemming, masker en outfit. Carnival 

Parade, de tweede show van dit Russische 

gezelschap dat is gespecialiseerd in masker-

theater, is lichtvoetiger.
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Een masker verstopt niet,             het werkt als vergrootglas’
Mr Pejo’s Wandering Dolls [RU] Mignone & Carnival Parade

Carnival Parade:
#11 Langestraat (mobiel)
vri 28 aug 16.00-16.40 uur NL première
zon 30 aug 16.00-16.40 uur

Mignone:
#1 Lieve Vrouwekerkhof
zat 29 aug 22.30-23.30 uur

Toegang vrij; besluit na afloop wat je betaalt



Zeven dansende vrouwen met mp3-spe-
lers vol aanstekelijke dansmuziek, ieder 
een koptelefoon op het hoofd én eentje 
om aan voorbijgangers te overhandigen. 
Walkwoman brengt dans naar buiten, 
naar de straat, naar mensen die er nor-
maal gesproken misschien niet aan zou-
den denken om naar een dansvoorstelling 
in een theater te gaan, laat staan zelf 
zomaar een dansje op straat te maken. ‘Er 
is in onze samenleving weinig ruimte om 
te dansen. Terwijl dansen je altijd zo’n 
goed gevoel geeft,’ zegt Michaela Mesche, 
choreograaf, danser en docent heden-
daagse dans. Dat goede gevoel is wat zij 
met Walkwoman wil delen. 

‘Met ons publiek, met de mensen die we 
op straat ontmoeten. Ik heb ook in binnen 
in theaters gewerkt, maar als je op een 
podium staat, krijg je het publiek moeilijk 
aan het dansen. Ook als we in de open 
lucht een vaste speelplek hebben, gaan 
mensen al snel zitten in de verwachting 

dat ze alleen maar hoeven te kijken. Het 
liefst spelen we daarom op plekken waar 
mensen toch al in beweging zijn.’

Niet perfect
Walkwoman bestaat uit zeven merendeels 
Franse vrouwen. Mesche, zelf afkomstig 
uit Zweden, stelde de groep samen. ‘Ik 
ben de enige ‘echte’ danseres. De anderen 
zijn actrices. Dat vond ik belangrijk, want 
als wij eruit zien als een professionele 
dansgroep,  als vrouwen met een perfect 
danslichaam die alles voor elkaar hebben, 
voelen mensen zich niet vrij genoeg om 
spontaan met ons mee te doen en blijven 
zij toeschouwers. 

Terwijl het voor ons juist zo belangrijk 
is dat mensen dit project aangrijpen om 
met ons mee over straat te dansen. Ook 
mensen die het van zichzelf nooit hadden 
verwacht. Wij zijn niet perfect, onze 
manier van dansen ook niet en iedereen 
kan meedoen. Je kunt het zien het als een 

come as you are-project.’
Mesche werkte in eerste instantie alleen 
met aanstekelijke muziek, nummers 
waarop iedereen direct wil gaan dansen. 
‘Nu gebruiken we ook andere stijlen. Van 
disco en klassiek tot hip hop. Niet te snel, 
niet te langzaam en ook geen al te beken-
de hits: als iemand uit het publiek onze 
koptelefoon op zet, is dat vaak een verras-
sing.’ De danseressen hebben ieder twee 
koptelefoons bij zich: een op het hoofd en 
een om de nek om weg te geven.
Tijdens de residentieweek in Amersfoort 
(zie kader) wil Mesche nieuwe dansvor-
men uitproberen. ‘We willen wat meer 
actie, jumping en experimenteren met 
stijldansen, zodat we ook twee mensen uit 
het publiek samen met elkaar een feestje 
kunnen laten vieren.  
Wij kunnen ook zonder koptelefoon dan-
sen. De muziek kennen wij zo goed, die zit 
ook zonder koptelefoon wel in ons hoofd.’

Intieme ontmoeting
De koptelefoons van Walkwoman zijn niet 
draadloos. ‘Mensen moeten dus dichtbij 
komen, het is een intieme ontmoeting. 
Kinderen willen altijd heel graag mee-
doen, die nemen we bij de hand. Mensen 
reageren allemaal op een eigen manier. 
De een probeert onze choreografie na te 
doen, want die hebben we natuurlijk wel. 
De ander begint spontaan met een eigen 
dans en sommigen blijven alleen even 
kort staan om te luisteren.’ Walkwoman 
heeft tot nog toe alleen in eigen land 
gespeeld en dan met name in Parijs. ‘In 
Frankrijk gaat het altijd goed, ook oude-
ren krijgen we vaak zo enthousiast dat ze 

zich spontaan samen met ons uitleven. 
Het is leuk voor alle leeftijden. Hoe het 
in Nederland zal zijn? Geen idee! Tijdens 
een festival zijn mensen gelukkig vaak wel 
in een goed humeur en voor ons is het de 
uitdaging zo open mogelijk te zijn.’
Mesche vindt het fantastisch om zo 
veel mogelijk mensen spontaan aan het 
dansen te krijgen. ‘Kinderen krijgen 
vaak genoeg te horen dat zij zich moeten 
gedragen. Sommige mensen durven pas te 
dansen als ze alcohol hebben gedronken. 
Het is voor ons elke keer weer afwachten 
hoe mensen reageren. Wij zijn heel open 
in ons contact met het publiek. Tijdens 
moderne dansvoorstellingen zie je zelden 
lachende gezichten. Bij ons wel: we zijn 
vrolijk, we zijn blij dat we dansen en dat 
werkt aanstekelijk. Wat we communice-
ren is duidelijk: dansen is geweldig en 
kom vooral meedoen.’ 

Power
Na afloop gaat Walkwoman zelden met de 
hoed rond om geld te vragen. ‘We komen 
niets halen, we komen wat brengen; we 
willen wat geven. Persoonlijk geloof ik 
enorm in de power van dans. Dansen 
maakt dat je je goed voelt, dansen is goed 
voor lichaam en geest. Als je onder de 
douche aan het zingen bent, doe je dat 
ook omdat je je goed voelt. Het leven van 
alledag is niet altijd even makkelijk, ik 
ben soms behoorlijk moe als ik naar een 
repetitie ga. Maar als ik die koptelefoon 
opzet, de muziek hoor en we beginnen 
met dansen, dan heb ik altijd direct weer 
energie.’
Walkwoman bestaat alleen uit vrouwen. 
‘Het is geen feministisch project,’ zegt 
Mesche. ‘Wel willen we laten zien dat 
vrouwen vrij zijn om te bewegen en zich 
expressief te uiten. Zonder bijbedoelin-
gen, zonder dat je perfect hoeft te zijn. 
Simpelweg aanwezig zijn, happy en op je 
gemak. Niets en niemand is ooit perfect. 
Hier in het westen hebben vrouwen de 
vrijheid om dit soort dingen op straat te 

doen. Wat wij doen, dat kan niet overal, 
er zijn landen waar we dit project nooit 
zouden kunnen uitvoeren. Ik vind het 
belangrijk de vrijheid die wij hier hebben 
ook daadwerkelijk te gebruiken, om onze 
plek in de stad en in de openbare ruimte 
in te nemen. Neem de vrijheid die je hebt.’

Spoffin LAB
Walkwoman komt een week voordat 
Spoffin begint al naar Amersfoort in het 
kader van de zogeheten residentie die 
het festival jaarlijks biedt: een intensieve 
werkperiode om een voorstelling af te ma-
ken of naar een hoger niveau te brengen. 
Scholen in de Kunst in het Eemhuis heeft 
hiervoor een dansstudio ter beschikking 
gesteld. De vrouwen van Walkwoman 
gaan daar aan de slag met het bedenken 
en repeteren van nieuwe choreografie-
en, aangepast op de openbare ruimte in 
Amersfoort. Mesche: ‘We gaan alle speel-
plekken onderzoeken en ontdekken wat 
we op de verschillende locaties kunnen 
doen. Zijn er trappen? Zijn er brugge-
tjes? Ik heb alleen nog foto’s van de stad 
gezien, maar volgens mij is Amersfoort 
prachtig.’

‘Tijdens moderne dansvoorstellingen zie je zelden lachende gezichten. Bij ons wel: we zijn 
vrolijk, we zijn blij dat we dansen en dat werkt aanstekelijk.’ © Foto’s: Christophe Lavaud

Michaela Mesche
‘Ik geloof in de power van dans, 
die maakt dat je je goed voelt.’

Ken je dat? Je voelt je goed, luistert naar muziek en eigenlijk zou je wel even lekker gek willen dansen, even luidkeels willen meezingen. 

Maar je bent buiten, mensen kijken naar je, dus je houdt je in. Die beginnende dansbeweging die je voelt opkomen, dat is waar Walk-

woman begint. Dus doe eens gek, pak een koptelefoon aan en voor je het weet ga je tijdens Spoffin toch dansend over straat. ‘Hier in 

het westen is iedereen vrij om dat te doen,’ zegt Michaela Mesche, de vrouw achter Walkwoman. Heb je die vrijheid, maak daar dan ook 

gebruik van, vindt zij. We krijgen immers al vaak genoeg te horen dat we rustig moeten zijn en ons moeten gedragen.
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Dansen is geweldig,    doe mee!
Walkwoman [FR/SE] Walkwoman

#1: Lieve Vrouwekerkhof 
zat 29 aug 18.30-18.45 uur 

#3: Hof 
zat 29 aug 18.00-18.15 uur 
zat 29 aug 23.45-00.00 uur 
zon 30 aug 18.30-18.45 uur

#11: Langestraat (mobiel) 
zat 29 aug 14.30-14.45 uur NL première
zon 30 aug 14.30-14.45 uur

#12: Groenmarkt
zat 29 aug 17.30-17.45 uur

Toegang vrij; besluit na afloop wat je betaalt



Dancing Graffiti – There’s always a wall. 
Er is altijd een muur. Er zijn muren om 
teksten en tekeningen op te maken en er 
zijn muren om doorheen te breken. ‘Er is 
altijd die muur en dat kun je positief en 
negatief zien,’ zegt danseres en choreogra-
fe Katalin Lengyel. ‘In de fysieke wereld 
zijn er altijd en overal muren, behalve in 
de woestijn. En het is een metafoor: er 
is altijd iets waardoor je je beperkt kunt 
voelen en waar je doorheen moet zien te 
breken.’
Samen met mediakunstenaar Szabolcs 
Tóth-Zs verkent Lengyel alle persoonlijke 
en publieke muren die er maar zijn. Tóth-
Zs, computerprogrammeur en afgestu-
deerd als new media artist, zorgt tijdens 
de voorstelling voor de visuals en muziek. 
Voorbij komen flarden van Lilies in the 
Valley van Jun Miyake, ook gebruikt in de 
film over Pina Bausch van Wim Wenders, 
vermengd met bewerkte fragmenten van 

hun eigen favoriete muziek. Om tijdens 
de voorstelling live getekende graffiti te 
kunnen projecteren, heeft Tóth-Zs zijn 
eigen software gecreëerd. Het resultaat 
is een dansvoorstelling zoals die nog niet 
eerder te zien is geweest.

Rebelleren
‘Hij is de creator, de god die de wereld 
schept waar ik in stap. Ik probeer te 
rebelleren, ontwikkel me fysiek en spiri-
tueel om uiteindelijk de rust in mijzelf te 
vinden,’ zegt Lengyel. ’Er is altijd interac-
tie tussen ons. Hij brengt mijn karakter in 
situaties die ik moet zien op te lossen, of 
waar ik mee om moet zien te gaan. Het is 
als het leven zelf: er is altijd iets waar-
mee je moet dealen. Je lost het ene op en 
dan is er weer iets anders. Je moet jezelf 

steeds blijven ontwikkelen.’
De interacties tussen de danseres en de 
tekenaar van haar wereld volgen elkaar 
in rap tempo op. Als een speels karakter 
vecht Lengyel zich door verschillende 
levensfases heen en worstelt zij met de 
beperkingen die de samenleving haar 
oplegt; de druk van de consumptiemaat-
schappij. Ze is op zoek naar haar kracht, 
vrijheid en sereniteit. Zij speelt met wat 
hij tekent. Hij kleurt haar in, geeft haar 
vleugels of zet haar achter tralies.
Het lijkt alsof zij steeds spontaan re-
ageert op de wereld die Tóth-Zs voor 
haar creëert en vaak verrast is door de 
uitdagingen waar hij haar voor stelt, maar 
de choreografie staat vooraf nauwgezet 
vast. Voor improvisatie is geen ruimte. 
Tóth-Zs: ‘Alles moet uiterst nauwkeurig 

gebeuren, vanwege het samenspel tussen 
ons. Wel zijn we flexibel genoeg om de 
voorstelling steeds aan te passen aan de 
locatie waar we spelen.’

Lowlands
De productie Dancing Graffiti – There’s 
always a wall ontving onder meer de 
Jury’s Professional Award tijdens het 
Antré Festival in thuisstad Boedapest. 
Lengyel: ’We worden in Hongarije zeker 
gewaardeerd door het publiek, maar er 
zijn in Centraal- en Oost-Europa niet veel 
festivals waar we kunnen spelen. Het cul-
turele klimaat is hier niet erg aangenaam. 
Er is vanuit de overheid in elk geval geen 
enkele steun voor kunstenaars, terwijl het 
hier wemelt van de jonge en enthousiaste 
kunstenaars en artiesten. We overleven 

doordat we geloven in wat we doen en 
er veel onderlinge samenwerking is, on-
danks de ongunstig politieke omstandig-
heden. Niet alleen artiesten, ook culturele 
organisaties en instellingen hebben het 
erg moeilijk.’ 
Katalin Lengyel en Szabolcs Tóth-Zs 
reizen veel en grijpen elke kans om te 
kunnen optreden met beide handen aan. 
‘We kunnen bestaan door voorstellingen 
te geven op festivals in West-Europa, zo 
spelen we een week vóór Spoffin bijvoor-
beeld ook op Lowlands,’ zegt Lengyel. 
Vechten om steeds weer iets te bereiken, 
de ene uitdaging na de andere, het opzoe-
ken van grenzen en het ontdekken van 
innerlijke kracht, dat is waar het immers 
om draait, in het echte leven én in de 
voorstelling waarmee de twee rondreizen.

Workshop: dansen met live video
Tijdens het internationale street arts 
festival Spoffin, dat zich van 28 tot en met 
30 augustus in de binnenstad van Amers-
foort afspeelt, treden tientallen artiesten 
uit binnen- en buitenland op. Een van 
de meest in het oog springende groepen 
is BANDART Productions uit Hongarije. 
Met hun eigentijdse combinatie van dans, 
elektronische muziek en live video reizen 
ze sinds kort heel Europa af en spelen zij 
o.a. op Lowlands (21-23 augustus) en een 
week later op Festival Spoffin in Amers-
foort (28 en 29 augustus).
Spoffin en Scholen in de Kunst hebben 
danseres-choreografe Katalin Lengyel en 
new media-artist Szabolcs Tóth-Zs bereid 
gevonden om vlak voor het festival een 
speciale workshop te geven waarin je leert 
hoe je zelf met de modernste video- en 
muziektechnieken een supercoole korte 
dansact kunt maken.

Wanneer? En waar?
De workshop vindt plaats op donderdag 
27 augustus 2015 vanaf 17.00 uur in een 
van de danslokalen van Scholen in de 
Kunst in het Eemhuis, Eemplein 71-77 in 
Amersfoort. Een dansachtergrond is niet 
vereist. Je verstaat en spreekt Engels.
Voor vrouwen en mannen, meisjes en 
jongens. Leeftijd vanaf 14 jaar. Bijdrage 
in de kosten: € 20,00 per persoon. Er is 
beperkt plaats (maximaal 16 deelnemers). 
De workshop duurt in totaal 4 uur.
> spoffin.nl/workshop

‘Er is altijd die muur en dat kun je positief en negatief zien.’ © Foto: Mark Loudon

Katalin Lengyel
‘Het wemelt hier van

de jonge kunstenaars,
maar er is geen steun.’

Een danseres, een muur en een mediakun-

stenaar die haar wereld vormgeeft, door 

middel van live getekende digitale graffiti. 

De Hongaarse mediakunstenaar Szabolcs 

Tóth-Zs creëert en confronteert; danseres 

Katalin Lengyel reageert. Zo ontvouwt zich 

een verhaal over vrijheid en beperkingen, 

rebellie en volwassen worden. Een inter-

disciplinaire straattheatervoorstelling, 

cartoonesk, grappig, confronterend en her-

kenbaar. Want wie heeft nooit teksten op 

de deur van een openbaar toilet gezien (of 

gekrast), wie heeft zich nooit afgevraagd: 

wat doe ik hier, waar ben ik nu weer in 

beland en hoe overwin ik deze uitdaging 

nou weer?
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Volwassen worden in een    cartooneske wereld
BANDART Productions [HU] Dancing Graffiti – There’s always a wall

#1: Lieve Vrouwekerkhof 
zat 29 aug 21.45-22.10 uur
zat 29 aug 23.45-00.10 uur

#3: Hof 
vri 28 aug 21.00-21.25 uur
vri 28 aug 23.30-23.55 uur

Toegang vrij; besluit na afloop wat je betaalt



Het begint al bij het aankleden: een man 
in een jurk - het blijft grappig. Een sexy 
vrouw die een machoman ongenadig 
tegen de vloer werkt: lachsalvo’s gegaran-
deerd. Maar draai dat eens om en de lol is 
er ineens vanaf. Met kunstige acrobatiek 
en ingenieus samenspel zetten Wibbe en 
Vicki Pompe een voorstelling neer die je 
nog eens op een heel andere manier laat 
nadenken over echte mannen en echte 
vrouwen.
‘We hebben zelf ook discussies gehad over 
het genderthema. Wat is dat nu, een echte 
man. Hoe ziet een echte vrouw eruit? Je 
ziet die billboards langs de weg en denkt: 
zijn dat nu echte vrouwen? Maar niemand 

is zo. Waar komen die clichébeelden in de 
reclames dan vandaan? Daar zijn wij in 
geïnteresseerd. Dus toen we een nieuwe 
voorstelling gingen maken, hebben we 
besloten dat via circus te onderzoeken,’ 
zegt Vicki. Wibbe: ‘We wilden niet weer 
een liefdesverhaal maken, dat hebben we 
eerder al gedaan. Maar hoe werkt dat met 
een vrouw en een man op het podium: 
publiek ziet dan meteen een koppel 
staan. Voor ons was het een uitdaging het 
anders te doen. We zijn natuurlijk een 
man en een vrouw en dat thema willen we 
onder de loep nemen. Maar dan niet op 
een romantische of politieke manier, of 
met een opgeheven vingertje.’

Onrealistisch
Wibbe en Vicki hebben bij het maken van 
deze voorstelling voor het eerst met een 
regisseur gewerkt. ‘Craig Weston, bekend 
van The Primitives, is een uiterst intelli-
gente en bekwame vakman. Hij heeft zich 
wel moeten openstellen voor circus-
technieken, want in de lucht kun je niet 
improviseren. Als je daar begint met maar 
wat te gooien en smijten, dan komen er 
ongelukken van. Hij kwam af en toe met 
heel onrealistische voorstellen, maar 
daardoor ontstond ook veel wat we zelf 
nooit zouden bedenken. Heel verfrissend. 
Hij heeft al onze ideeën in goede banen 
geleid, met respect voor onze onnozelhe-
den.’
Onnozelheden? Wibbe: ‘Ik heb altijd al 
eens bovenop onze stellage op mijn hoofd 
willen staan, maar ik vond dat heel ge-
vaarlijk en eng. Ik heb hard moeten trai-
nen om die angst te overwinnen. En dan 
zei hij: ‘Moet je weer op je hoofd staan?’ 
Hij houdt niet van spektakel, Craig is van 
de inhoud. En ik ben juist dol op trucjes.’
‘Wat dat betreft zijn wij heel anders,’ zegt 
Vicki. ‘Ik werk vanuit een idee, een thema 
of een verhaal en bouw daar circus om-
heen.’ Wibbe: ‘En ik heb altijd eerst een 
heel toffe truc. Zou ik dat kunnen? Daar 
begint het bij mij mee en dan moet ik 
dat uitproberen. Tegenslag na tegenslag 
en uiteindelijk toch een manier vinden 
waarop het lukt: dat is zó zalig! En dan 
heb ik mijn trucjes, maar heb ik nog niets 
te zeggen. Gelukkig zijn Vicki en Craig 
er om er inhoud aan te geven en zo heeft 
iedereen zijn kracht. Ik vind gekke dingen 
uit en vertrouw erop dat mijn collega’s er 

iets moois van maken.’
Is dat ook iets van ‘typisch man, typisch 
vrouw’? ‘Wibbe is heel spontaan, ik denk 
er liever eerst over na. Terwijl spontani-
teit toch meer iets vrouwelijks is,’ meent 
Vicki. ‘We hebben allebei zowel mannelij-
ke en vrouwelijke eigenschappen. Wiebe 
is ook heel verzorgend voor zijn kinderen 
en familie. Dus is het dan allemaal klink-
klare onzin? Nee, want het komt ergens 
vandaan en iedereen voelt dat er toch een 
kern van waarheid zit in de clichés.’
Zo zijn mannen lichamelijk vaak sterker 
dan vrouwen. Wibbe: ‘Maar als ik dat 
roep terwijl ik in een jurk op de schouders 
van een vrouw met een broek aan sta: wie 
is dan de man en wie is dan de vrouw? 
Het is leuk om de boel een beetje in de 
war te schoppen.’
Kijk naar de meisjes in het publiek: de 
overgrote meerderheid van een bepaalde 
leeftijd is compleet in het roze gestoken. 
Wibbe: ‘En onze jongenstweeling houdt 
van autootjes en graafmachines. Ze 
hebben dat echt niet van ons. Daarom is 
het zo moeilijk en lijkt het wel of iedereen 
gelijk heeft in deze discussie.’ Als Vicki 
als verleidelijke vrouw Wibbe als stoere 
man ongenadig onderuit haalt, vinden 
de meeste mensen dat hilarisch grappig. 
Vicki: ‘Als ik hem tegen de paal ram is dat 
leuk. Andersom zou dat echt niet grappig 
zijn. ‘Hé, dat kan niet!’ zou je dan horen.’ 
Wibbe: ‘Dat is toch ook discriminatie!’

Vrouwenzaken
Out of the box is een voorstelling voor 
verschillende doelgroepen. Eigenlijk kan 
iedereen zich wel ergens mee identifice-
ren tijdens de show. 

‘Kinderen vinden het leuk, maar op een 
gegeven moment doe ik een solo en vertel 
ik in het Engels over typische vrouwen-
zaken en dat is voor kinderen niet zo 
interessant. We hebben er lang over ge-
discussieerd of we het in het Nederlands 
moesten doen, maar een moeder zei: 
“Voor oudere kinderen kan ik het vertalen 
en jongere kinderen hoeven ook niet alles 
te kunnen verstaan.” En het is dubbel 
en dwars de moeite waard, of je het nu 
verstaat of niet. Vrouwen van boven de 50 
vinden die solo juist wel geweldig en spre-
ken me na de voorstelling vaak aan om te 
zeggen dat ze het echt supermooi vonden.’

 

En natuurlijk is er een happy end. 
Man en vrouw zijn gelijk en hebben 
elkaar zeker in een circusvoorstelling als 
deze echt nodig. Als al het gekibbel en alle 
spanning wegvalt is er geen machtsstrijd 
meer. Vicki: ‘Het draait om samenwer-
king. Als hij omhoog gaat, ga ik omlaag. 
Maar als ik loslaat, gaat hij vallen.’

Echte buitenmensen
Fullstop Acrobatic Theatre bestaat uit 
Vicki en Wibbe Pompe. Zij hebben elkaar 
in 2004 ontmoet op de circusschool in 
Bristol (Groot-Brittannië). Vicki komt 
oorspronkelijk uit Engeland, Wibbe uit 
Nederland. Tijdens een programma voor 
jong talent van het National Theatre in 
Londen hebben zij samen een eerste voor-
stelling gemaakt.
‘Spelen op straat in Londen was een 
mooie manier om direct geld te verdienen 
om onze kamer mee te betalen. We zijn 
ook echt buitenmensen en houden enorm 
van de open lucht. Publiek kan direct een 
mening geven, reageren en ook weglo-
pen.’
Vicki en Wibbe waren eerder in Amers-
foort te zien met de voorstellingen Is it 
me (2007) en Waiting on you (2009).

Fullstop is nu een Belgisch gezelschap. De 
voorstelling is gemaakt met steun van de 
Vlaamse overheid.

‘Het draait om samenwerking. Als hij omhoog gaat, ga ik omlaag. Maar als ik loslaat, gaat hij 
vallen.’ © Foto: Joris Hol

Wibbe Pompe
‘Een ode aan de man
die denkt met piemel,
hoofd en hart tegelijk.’

‘Ik ben al bang op een keukentrapje,’ bekent een man die toekijkt hoe Wibbe Pompe op het podium een wel zeer stoere stunt uithaalt. 

De stunt is een ode aan ‘de man die verantwoording durft te nemen, de man die denkt met piemel, hoofd en hart tegelijk en de man in 

het verkeerde lichaam,’ aldus Wibbe in standje ingewikkeld. Mannen hoeven niet meer op jacht, maar vrouwen weten dat mannen hoe 

dan ook uitdagingen nodig hebben. Helemaal prima natuurlijk, maar kan de man van nu dat nog wel aan? Denk je wel aan je helmpje 

en een kussen voor onder je billen voordat je een doodsmak maakt, schat?
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Als ik hem sla is dat leuk,    andersom niet
Fullstop Acrobatics Theatre [BE] Out of the box

#1 Lieve Vrouwekerkhof
zat 29 aug 14.30-15.10 uur
zat 29 aug 19.00-19.40 uur
zon 30 aug 14.45-15.25 uur

Toegang vrij; besluit na afloop wat je betaalt



Geniet ook na de zomer 
van bijzondere 
theatervoorstellingen. 
Laat je verrassen!

za 26 september 2015
The Pianist - Circo Aereo 
Een uur van enorm aangenaam entertainment.

zo 11 oktober 2015
Compagnie NUUA - Lento 
Een combinatie van goochelen, acrobatiek, manipulatie en fysiek theater.

do 22 oktober 2015
Blue Technology - Another kind of blue 
Een intense dansvoorstelling vol spanning, schitterende projecties en muziek  
van onder meer Radiohead en Nina Simone.

vr 27 november 2015
The Generating Company - No Sweat 
Adembenemende voorstelling waarin de grenzen 
vervagen tussen circus, dans en theater.

En nog veel meer bijzondere  
voorstellingen vind je op www.deflint.nl
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Programmaoverzicht Spoffin 2015
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#

#

#

Duda Paiva Company
TG Thalia

BANDART Productions Burnt Out Punks BANDART Productions
Spoffin Talk

Spoffin Talk

Cia Bruno Cink Cink Cirk De Facto Pangottic

IO Comp.
Iwan Dam Joan Català Tall Tales Acro.

Les Mobilettes
Marc de Café vervolg tot 19.00 uur

Comp. de circo eia

Arch8
Walkwoman

Wietske & Milan
Lagerfeld jr.

TG Dender Lagerfeld jr.
TG Dender WalkwomanJordy Sanchez

Jordy Sanchez

Spoffin Talk

Festival Franje

Duda Paiva

Fullstop Acro.

Mooi Weer op straat

Walkwoman

Fullstop Acro.

IO Comp.

Pangottic

Joan Català

De Facto Bandart Mr. Pejo’s

Iwam Dam Burnt out Punks
Walkwoman

Arch8

Cink Cink Cirk
Lagerfeld jr.

TG Dender
Jordy Sanchez

TG Thalia

Mooi weer op straat

Koeterwaals

Teater Fusentast
Duda Paiva

Marc de Café

Comp. de circo eia

Walkwoman
Mooi weer op straat

Tall Tales Acro.

vervolg Marc de Café

Mr. Pejo’s

Koeterwaals

Teater Fusentast

Koeterwaals

Bandart



‘We lopen tegenwoordig zo vaak ergens 
doorheen zonder erop te letten waar we 
zijn. We hebben haast, we hebben een 
koptelefoon op, we kijken naar onze 
smartphones. Het warme hart van de 
stad is afgekoeld,’ zegt choreograaf Erik 
Kaiel. Arch8 probeert op een licht speelse 
manier de warmte weer terug te krijgen 
in de openbare ruimte, door middel van 
dans dwars door de stad. Publiek loopt 
mee, inclusief voorbijgangers die de groep 
toevallig tegen het lijf lopen en blijven 
volgen. Kaiel: ‘Je zult je eigen, vertrouwde 
stad gegarandeerd met nieuwe ogen be-
kijken.’Kaiel gebruikt de verhalen van de 
Japanse schrijver Haruki Murakami als 
inspiratiebron. ‘Murakami gebruikt een 
eenvoudige taal om zijn surrealistische 
verhalen te vertellen, meestal met een 
tikje humor erboven op. 

Het wordt nooit grimmig, de sfeer is po-
etisch en intens. Zo’n sfeer proberen wij 
ook te creëren, maar dan met dans. In de 
verhalen van Murakami stapelen eenvou-
dige, concrete acties zich op tot iets heel 
nieuws ontstaat. Wij doen hetzelfde en 
gebruiken daarvoor onze eigen taal, dans 
gecombineerd met parkour, om de dood-
gewone werkelijkheid te betoveren tot een 
magische en poëtische belevenis voor het 
publiek. Als een opzwepende droom die 
je niet alleen ziet maar ook voelt, in een 
wereld die dans tot leven brengt.’

Uitnodigend
Arch8 speelt zowel binnen in theaters als 
buiten op straat. ‘Buiten focussen we ons 
op de fysieke conversatie tussen de danser 
en de architectuur. De danser gebruikt 
zijn of haar lichaam om een verhaal te 
schrijven op de muren in een stad. Een 
soort graffiti met bijna onzichtbare inkt. 
In tegenstelling tot parkour gaat het bij 
ons niet om stunten en showing off, maar 
om authentieke en oprechte interactie 
met de fysieke wereld. Elke danser heeft 
interactie met de architectuur, met de 
andere dansers en uiteindelijk ook met 
het publiek. Op een manier die uitnodi-
gend is om mee te doen, niet geforceerd. 
De verschillen tussen enerzijds het 
publiek, de toeschouwers en anderzijds 
de dansers, de doeners, vervagen. Op een 
gegeven moment doet iedereen op de een 
of andere manier mee. Een community 
bouwen door eerst voor te doen en daarna 
uit te nodigen om mee te doen, dat is wat 
ons werk onderscheidend maakt.’
Eerder dit jaar heeft Arch8 Amersfoort 
alvast verkend om een route te kunnen 
uitstippelen. ‘En voorafgaand aan het fes-
tival komen we ook oefenen. Verder is het 
net zoals jazzmusici doen: we hebben een 

basislijn en reageren tijdens de voorstel-
ling zelf op toevallige passanten, weers-
omstandigheden, het publiek en reacties 
die we krijgen. Het is geen kant-en-klare 
belevenis. Je kunt Murikamification zien 
als een soort ‘levend systeem’ vol inter-
actie met het leven van de stad op een 
bepaalde dag.’

Bruggen bouwen
‘De naam Arch8 heeft zeker een bete-
kenis, maar dat is een lang verhaal,’ 
zegt Kaiel. ‘De korte versie: wij bouwen 
bruggen – arch betekent boog – tus-
sen mensen, tussen culturen en tussen 
generaties. We spelen deze voorstelling 
voor alle leeftijden, in heel Europa. Tot 
nu toe is Murikamification voornamelijk 
in Scandinavische landen te zien geweest. 
Ook hebben we versies gemaakt met 
lokale dansers in Senegal, Benin, Caïro en 
Alexandria in Egypte. Murikamification 
is een belevenis die je moet meemaken. 
Het verheugt mensen, het spreekt aan. 
We spelen niet vanuit ons ego, het is geen 
‘kijk-naar-mij’-reisje. We zijn keihard 
werkende dansers die een magische, 
poëtische sfeer opbouwen en letterlijk de 
muren beklimmen om de stad te betove-
ren tot iets ontzettend bijzonders.’

Erik Kaiel:
‘Wij zijn keihard

werkende dansers die
de stad betoveren.’

De hedendaagse dansers van Arch8 gebruiken de stad als een canvas, een schildersdoek waarop zij schrijven met hun lichamen. Het lijkt 

op parkour, maar met minder acrobatische trucjes en meer diepgang. Murikamification is een licht absurdistische dansperformance dwars 

door de stad, als een dagdroom die voor je ogen ontstaat. Want waar je ook bent: droomwerelden vind je ook op de meest alledaagse 

plekken. Laat je verrassen in de straten van Amersfoort.
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Bruggen tussen mensen
Arch8 [NL] Murikamification
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Teater Fusentast staat onder leiding van 
Jaap den Hertog en Coby Omvlee. Den 
Hertog heeft altijd een fascinatie gehad 
voor oude technieken. ‘Dat heeft te maken 
met teruggaan naar wat wezenlijk is. 
Filmtechnisch is er nu zo veel mogelijk, 
met computeranimatie kun je alles. Maar 
hoeveel generaties hebben zich niet op 
een heel andere manier laten betoveren? 
Wij gaan die weg helemaal terug. Naar de 
bron waar de huidige technieken vandaan 
komen.’
Den Hertog en Omvlee zijn in het bezit 
van een serie toverlantaarns - de oudste 
is uit 1860 - en gebruiken die samen met 
eenvoudig vormgegeven poppetjes én een 
geavanceerde minicamera om het verhaal 
Het grote gebeuren van de Nederlandse 
schrijver Belcampo te vertellen. Den Her-
tog: ‘Het grote gebeuren is een goed en 
actueel verhaal over de schijnheiligheid 
van religies en het fundamentalisme dat 
overal in doordringt. Fundamentalisme 
leidt tot catastrofes en onmenselijkheid. 
Het is uit den boze, vind ik. Wij wonen 
in het land van Ibsen, die hier ook veel 

over heeft geschreven. Dit verhaal is niet 
zo zwaar en schopt vooral tegen schenen. 
Dat maakt het lichtvoetiger.’
Teater Fusentast is gespecialiseerd in 
poppentheater. ‘Dat wil niet zeggen dat 
we voorstellingen voor kinderen maken. 
Het is het leukste voor jongeren die mee 
kunnen in de denkwereld van een volwas-
sene en mensen die interesse hebben in 
‘hoe doen ze dat?’, zegt Omvlee.

Pixels en rasters
‘Er zijn zo verschrikkelijk veel prachtige 
verhalen,’ vindt Omvlee. ‘Dit is een ver-
haal waar we graag wat mee wilden doen 
en het dook op samen met de toverlan-
taarn. Je hebt je dromen en je plannen, 
je gaat aan het werk en dan moet je maar 
kijken hoe het uitpakt. Dat is altijd span-
nend.’ Het is soms knap ingewikkeld om 

nieuw leven te blazen in oude technie-
ken. Den Hertog: ’Alles is tegenwoordig 
in pixels en rasters. Dat kun je met een 
toverlantaarn niet goed vergroten. Maar 
onze illustratrice tekent wel op de com-
puter en die tekeningen moeten worden 
overgezet. Er gaat heel veel tijd zitten in 
het vinden van oplossingen. Wij werken 
niet meer met vlammetjes of petroleum 
zoals vroeger gebeurde. Maar hoe moeten 
we het dan wel doen? En de lampjes in 
het stadje waar het verhaal zich afspeelt, 
die mogen niet te warm worden, anders 
vliegt de boel in de fik. Maar hoe dim je 
een diode?’
Omvlee: ‘Er is zo’n rijkdom aan oude 
technieken die door de eeuwen heen zijn 
gebruikt. Echt geweldig. Tegenwoordig 
zie je niet meer hoe iets tot stand komt. 
Tijdens onze voorstellingen kan het pu-
bliek precies zien wat we doen, hoe we dat 
doen en tegelijkertijd zien zij de beelden. 
Dat vinden mensen vaak fascinerend. 
Wij scheppen film ter plekke, met heel 
eenvoudige animaties en simpele poppe-
tjes én met een hypermodern mini-

cameraatje.’ Den Hertig: ‘Een beetje mu-
seum, maar dan wel op onze manier.’

Keientrekker
Het grote gebeuren heeft tot nu toe alleen 
nog in Noorwegen gespeeld, het land 
waar Den Hertog en Omvlee inmiddels 
alweer 35 jaar wonen en werken. Den 
Hertog is opgegroeid in Amersfoort. ‘Ja, 
ik ben een keientrekker! Ik kwam in 1970 
van het gymnasium Johan van Oldenbar-
nevelt. Daarna ben ik weggegaan om te 
studeren. Zeker is het heel speciaal om nu 
deze voorstelling in Amersfoort te komen 
spelen, ik hoor er thuis! Ik ben benieuwd 
hoe Amersfoort erop reageert en of dat 
anders is dan hier.’
Het oorspronkelijke verhaal van Belcam-
po speelt zich af in de gedachtewereld van 
de hoofdpersoon. ‘Maar met projecties en 
poppentheater kun je geen lange mono-
logen doen. Ik heb alles moeten her-
schrijven voor theater en we hebben de 
karakters die hij in zijn hoofd had moeten 
vormgeven,’ vertelt Omvlee. De twee 
hebben aan de nabestaanden van Belcam-
po gevraagd of zij het verhaal mochten 
gebruiken. Den Hertog: ‘En het mocht. 
We zijn heel benieuwd of de familie komt 
kijken. Dat is wel spannend.’

Eind van de wereld
Hoe zij zo in Noorwegen verzeild zijn 
geraakt, is min of meer toevallig. Omvlee: 
‘Jaap woonde op Curaçao en was bezig 
daar zijn studie medicijnen af te sluiten. 
Ja, de helft van de tijd werkt hij ook 
als arts. Ik had nog nooit in een ander 
land gewoond en wilde dat ook weleens 
meemaken. Onderweg naar het noorden 
kwamen we toevallig hier in Trondheim 
terecht. In het begin verklaarde iedereen 
ons voor gek. ‘Wat moeten jullie daar aan 
het eind van de wereld?’ Nu komen ze 
allemaal op bezoek.’
Den Hertog was al eerder in Noorwegen 

geweest. ‘Alles gebeurt hier vijftig jaar 
later, zo begint de crisis hier ook nu pas 
door te sijpelen. Dus ik heb ooit gezegd: 
als het eind van de wereld komt, moeten 
we hierheen.’ Dat het verhaal van Belcam-
po handelt over de apocalyps is een beetje 
toeval, maar ook niet helemaal. ‘Ik heb 
altijd met dit verhaal in mijn maag rond-
gelopen. Belcampo stelt in dit verhaal op 
een leuke en humanistische manier het 
fundamentalisme aan de kaak. 

Je hoeft niet perfect te zijn, je mag men-
selijk zijn.  
De hoofdpersoon van het verhaal dacht 
zelf niet in de hemel te komen vanwege 
zijn buitenechtelijke relatie. Maar hij 
mocht toch met de engelen mee, want hij 
had geleefd als een echt mens. En daar 
gaat het om. Je doet alles zo goed als je 
kunt en dat mag genoeg zijn.’

De apocalyps volgens Belcampo
Het grote gebeuren is een van de eer-
ste langere verhalen van Belcampo, het 
pseudoniem van de Nederlandse schrijver 
Herman Pieter Schönfeld Wichers (1902-
1990). Hij beschrijft in deze novelle met 
enige ironie hoe volgens hem de apoca-
lyps eruit zal zien. Duivels en engelen ko-
men op de Dag des Oordeels de rekening 
vereffenen. Wie mag met de engelen mee, 
wie moet afdalen naar de hel?
Ook bij de hoofdpersoon slaat acuut 
paniek toe bij de gedachte aan zijn nogal 
slordige manier van leven. Jaap Drup-
steen bewerkte het verhaal in 1975 voor 
de televisie. Bewoners van het overwe-
gend orthodox protestantse plaatsje 
Rijssen in Overijssel, waar de schrijver 
zijn jeugd doorbracht en het verhaal zich 
oorspronkelijk afspeelt, zijn nooit erg 
gelukkig geweest met de novelle; zeker 
in christelijke kringen word de vertelling 
Belcampo niet in dank afgenomen.

De voorstellingen van Fusentast zijn 
mede mogelijk gemaakt door deze Noorse 
fondsen:

Jaap den Hertog
‘Als het einde van de
wereld komt, moet

je naar Noorwegen.’

‘De toverlantaarn is uitgevonden door 

Christiaan Huygens. Zelf vond hij het maar 

een flauw speeltje. Het eerste wat hij ermee 

deed, was mensen schrik aanjagen met 

dansende skeletten. De toverlantaarn is 

veel gebruikt om mensen bang te maken 

en voor kerkelijke verhalen. Wij houden het 

liever speels.’ Het grote gebeuren is de jubi-

leumvoorstelling van Teater Fusentast, een 

Noorse groep die al 25 jaar poppentheater 

maakt en nagenoeg vergeten technieken uit 

vergane tijden gebruikt om actuele thema’s 

te belichten.
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Een beetje museum, maar     dan op onze manier
Teater Fusentast [NO] Het grote gebeuren

‘Het grote gebeuren is een actueel verhaal 
over de schijnheiligheid van religies en het 
fundamentalisme dat overal in doordringt.’ 
© Foto’s: Dag Arve Forbergskog

#20 Langestraat 76
zat 29 aug 14.30-15.25 uur NL première
zat 29 aug 19.30-20.25 uur
zon 30 aug 14.30-15.25 uur
zon 30 aug 16.30-17.25 uur

Toegang: € 10,00; kaartverkoop via Krtjs.nl 
en tijdens Spoffin aan de festivalbalie.



Ben je in de stemming voor een korte, 
frisse en pittige straatshow die je aan het 
lachen maakt? Kom dan kijken naar BUM 
en ervaar wat de next generation circusar-
tiesten in Europa maakt. ‘Zeker als je van 
augurken en komkommers houdt,’ zegt 
Bliss. 
Zuzka Drábová, Filip Zahradnický, Lukas 
Bliss, Aleš Hrdlička en Prokop Jelínek: 
de een verricht magie en kan jongleren, 
de ander danst, is acrobaat of maakt 
muziek. Allen hebben een achtergrond als 
performer en Cirqueon, het centrum voor 
hedendaags circus in Praag, bracht hen 
samen. Hier werken zij verder aan hun 
circusvaardigheden, terwijl zij onder-
tussen hun eigen voorstellingen creëren, 
zoals BUM (oftewel BOEM), over het 
ontstaan van de mensheid uit een augurk.

Cirqueon-coördinator Šárka Maršíková 
aarzelde geen moment toen Spoffin haar 
als gastprogrammeur vroeg een veelbelo-
vende jonge theatergroep mee te nemen. 
Bliss: ‘De circusscene hier is klein, veel 
mensen kennen ons. Cink Cink Cirk heeft 
veel publiciteit gehad, we zijn de jongste 
semiprofessionele groep die in Tsjechië 
aan hedendaags circus doet.’ Jong zijn 
ze zeker, de oudste van de groep is 20 
en Aleš Hrdlička, die in BUM de magie 
verzorgt, zit zelfs nog op de middelbare 
school.
‘Aleš doet dit jaar examen, hij is de child 
of showbusiness,’ zegt Bliss. Toch mag hij 
zich al ‘Czech Champion of Magic 2014’ 
noemen. ‘Aleš is de beste. Hij gebruikt 
naast goocheltechnieken ook pantomi-
me en fysiek theater én hij is jongleur. 
Dat is ook wat wij zo interessant vinden 

aan hedendaags circus: je kunt van alles 
combineren: dans, theater, muziek, wat je 
maar wil. Het is als een open universum 
dat zich alle kanten op kan blijven ont-
wikkelen. Daar willen we mensen bewust 
van maken: al die mogelijkheden die er 
zijn. Alles kan.’

Gulas
Alles is mogelijk, maar de groep onder-
zoekt ook waar de grenzen liggen. ‘Want 
het moet ook weer niet op gulas gaan 
lijken. Gulas is een Tsjechische soep, een 
soep waar je van alles in gooit, wat je 
maar hebt. Het ziet er niet uit. Wij willen 
graag dat onze voorstellingen toegankelijk 
zijn en er goed uitzien. En we hopen dat 
de boodschap overkomt.’ Boodschap? ‘We 
moeten ons realiseren dat we allemaal 
van dezelfde pickle komen. We zijn één 
grote augurk. Zuur of zoetzuur? Die van 
ons zijn waarschijnlijk zoetzuur. Die pick-
le-boodschap is echt belangrijk voor ons.’
Een grote mate van gekte is kenmerkend 
voor de voorstellingen van Cink Cink Cirk. 
‘Circusgekte, dynamisch en levendig. We 
hebben te vaak voorstellingen gezien met 
veel te veel gepraat en te weinig actie. Wij 
willen dat anders. Daarnaast is ons hele 
concept een beetje crazy. We gaan ervan 
uit dat de mensheid is geëvolueerd vanuit 
pickles, augurken. Dat idee is ontstaan tij-
dens een discussie over stereotypes in het 
circus. BUM is geïnspireerd op de ‘pickled 
punk’ die je vroeger bij freakshows zag. 
Een misvormde baby op sterk water in 
een pot. Dat was ons uitgangspunt. En we 
houden van augurken.’
Cink Cink Cirk is dol op woorden die 
geluiden beschrijven. ‘BUM spreek je hier 

uit als BOEM, het geluid dat je hoort als 
je iets op de grond laat vallen, een bang, 
een knal. Cink klinkt als een bel: tsjink! 
Cink Cink Cirk: ring, ring, circus. Die 
naam hebben we bedacht toen we elkaar 
leerden kennen en nog niet precies wisten 
wat we wilden doen. Het klinkt goed. 
Onschuldig en universeel: er kan van 
alles achter verborgen zitten. Ieder van 
ons brengt wat anders mee: dans, fysiek 
theater, jongleren, muziek en magie. We 
hebben allemaal een verschillende achter-
grond en een andere manier van werken. 
Soms botst dat, soms past het precies en 
is iedereen gelukkig.’ 

Workshop creatief jongleren
Cink Cink Cirk verzorgt 28 augustus 
een workshop creatief jongleren in het 
Eemhuis. Meer info vind je op de website. 
Bliss: ‘Na onze workshop kun je ook echt 
wat. En dan niet zo van: ‘Kijk mij eens 
met vijf ballen jongleren’. De focus ligt op 
een manier van jongleren die heel anders 
is dan wat je jongleurs doorgaans ziet 
doen.
> www.spoffin.nl/workshop/

PARKEERGARAGE 
ASCH VAN WIJCKSTRAAT

€ 1,50 per uur

DE GOEDKOOPSTE VAN AMERSFOORT CENTRUM

www.p1.nl/033

NU 24 UUR PER DAG, 7 DAGEN PER WEEK GEOPEND

We zijn weer
klaar voor de start!

Bekijk het nieuwe 
theaterseizoen op 

www.lievevrouw.nl 
en bestel alvast je 

theateravondjes uit.

Cink Cink Cirk - BUM © Foto: Ivo Oskar Osvald

Cink Cink Cirk: een jongere groep professionele circusartiesten zul je niet snel vinden, de 

magician zit zelfs nog op de middelbare school. ‘Veel leeftijdgenoten doen het vooral als 

hobby. Wij willen dit allemaal ons hele leven al,’ zegt acrobaat Lukas Bliss (19). 
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Minder gepraat, 
meer actie!

Cink Cink Cirk [CZ] BUM

#1 Lieve Vrouwekerkhof
zat 29 aug 15.30-16.05 uur NL première
zon 30 aug 17.30-18.05 uur

#12 Groenmarkt
zat 29 aug 18.15-18.50 uur 
zon 30 aug 16.00-16.35 uur 

Toegang vrij; besluit na afloop wat je betaalt



straattheater | leeftijd: AL | taal: NL/EN | 45 min.

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

#2 Start: Lieve Vrouwekerkhof: zon 30 aug 14.30-15.15, 
16.00-16.45 en 17.30-18.15 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

theatraal concert | leeftijd: 4+ | taal: NL | 30 min.

Amersfoorts Jeugd Orkest & Wils-
kracht Amersfoort [NL] Slotcon-
cert
Het Amersfoorts Jeugd Orkest (AJO), dat 
in juni 2015 voor de derde keer op rij het 
Nationale Concours voor Jeugdsymfonie-
orkesten op zijn naam heeft geschreven, 
verzorgt dit jaar samen met het Regionaal 
Concertorkest Wilskracht (RCOW) de slo-
tact van Spoffin. Een 130-koppig straator-
kest speelt delen uit de ‘Schilderijenten-
toonstelling’ van Moessorgski. Natuurlijk 
hoort u de wereldberoemde Promenade, 
Gnomus, maar ook Baba Yaga, een heks 
uit de Slavische mythologie die woont in 
een Hut op Kippenpoten. Het schilderij 
van die hut is door Moessorsgski mees-
terlijk verklankt. Tot slot voorziet de Onze 
Lieve Vrouwetoren de Poort van Kiev 
van een vierde dimensie met zijn diepste 
geluid: het ‘Zevengelui’.

#1 Lieve Vrouwekerkhof: zon 30 aug 18.30-19.00 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

Nederlandse première | circustheater | leeftijd: AL | 

taal: FR/EN | 30 min.

Cia Bruno Carneiro [BR] Tempo
Deze Braziliaanse circusartiest deelt al 
zijn ervaringen en herinneringen met 
het publiek in een monoloog waarbij hij 
door middel van acrobatiek, trapezewerk 
en contorsie grip op de tijd probeert te 
krijgen. Intiem circustheater.

#1 Lieve Vrouwekerkhof: zat 29 aug 14.00-14.30 en  zon 
30 aug 14.00-14.30 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

circustheater | leeftijd: AL | taal: - | 30 min.

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

#7: Start: Paternosterstraat: zat 29 aug 15.00-15.30 en 
19.30-20.00 uur; zon 30 aug 15.00-15.30 en 17.00-17.30 
uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

grapdichtheid te vergroten, dus wij zijn 
benieuwd hoe dit samen uitpakt’, vertelt 
Jan Evers terwijl hij relaxt een bakje kof-
fie drinkt. ‘We gebruiken voor deze voor-
stelling een echte droger en wasmachine. 
Het uit elkaar halen van deze machines 
was zeker geen vervelend klusje! Helaas 
zijn we de kwijtgeraakte sok niet tegenge-
komen.’ 

Absurde verhaallijn
‘Deze voorstelling is gebaseerd op een 
alledaagse gedachte. Tijdens een brain-
stormsessie kwamen we op het simpele 
gegeven dat iedereen altijd sokken kwijt-
raakt in de wasmachine en dit thema heb-
ben wij doorontwikkeld naar een absurde 
verhaallijn.’ Jan Evers en Marcel van der 
Schot spelen live muziek tijdens de voor-
stelling. ‘De muziek van deze voorstelling 
dient voornamelijk als begeleiding, en wij 
wilden het wat spannender maken door 
te spelen met het decor. Zo is de waslijn 
gemaakt van een basgitaarsnaar en heb 
ik een schuifsax ontworpen waarmee ik 
muziek maak die door allerlei buizen van 
de wasmachine klinkt.’ 
‘De voorstelling Wasprogramma was in 
het begin eigenlijk heel anders, alleen 

Koeterwaals bestaat uit vier creatievelin-
gen die samen de liefde voor theater en 
muziek maken delen. Simone van den 
Berg heeft een expressieve, fysieke speel-
stijl en kan op een creatieve en originele 
manier ideeën en verhalen omzetten in 
beeldend theatermateriaal. Derk Oud-
shoorn heeft een mimische, heldere, 
komische manier van spelen en is voort-
durend bezig het doel en de emoties van 
de personages te definiëren.
Jan Evers is een echte theatermuzikant 
die pas tevreden is als hij alle mogelijk-
heden heeft uitgeprobeerd om theater en 
muziek tot een kloppend geheel te maken. 

Hij heeft ook gespeeld in de band Pater 
Moeskroen. En tot slot is er nog accorde-
onist Marcel van der Schot die veel oog 
voor detail heeft waarmee hij theater en 
muziek op een organische wijze aan el-
kaar kan verbinden. Dit talentvolle kwar-
tet speelt de voorstelling Wasprogramma 
dit jaar op festival Spoffin.
Koeterwaals treedt overal in Nederland 
op, in theaters en op scholen, maar heeft 
nog nooit op een buitenlocatie gespeeld. 
‘Dit wordt zeker een uitdaging. We 
hebben de voorstelling verkort van 40 
minuten naar een klein half uur, dus het 
verhaal kan eventueel afwijken van het 
origineel. Maar het is ook een kans om de 

waren we niet tevreden toen we dit speel-
den. Dus we zijn weer helemaal terug bij 
af begonnen,’ zegt Evers. Koeterwaals 
besloot een mysterieus tintje te geven aan 
de voorstelling, om zowel kinderen als 
volwassenen te prikkelen. ‘We hebben de 
muzikanten achter het decor verstopt en 
we zijn met zelfgemaakte instrumenten 
gaan spelen, waardoor we het publiek 
steeds verrassen met grappige deuntjes en 
een levend decor.’
Dat maakt de voorstelling leuk voor jong 
en oud. Het levende decor met eigenzin-
nige muziek spreekt kinderen aan, die na 
afloop verwonderd willen weten hoe het 
nu allemaal in elkaar steekt. De voorstel-
ling is ook voor volwassenen herkenbaar, 
want wie is nou nooit een sok kwijtge-
raakt tijdens het wassen?

‘We hebben de muzikanten achter het decor verstopt.’ © Foto: Henry Krul

KORT

Jan Evers
‘De grapdichtheid hebben we voor de

buitenversie vergroot.’

Koeterwaals gaat deze zomer een nieuwe 

uitdaging aan. De Amersfoortse jeugdthe-

atergroep, doorgaans te vinden in theaters 

en op scholen, speelt tijdens Spoffin 

namelijk voor de eerste keer buiten. Het 

begon allemaal met het verliezen van een 

sok in de was...
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Voor het eerst op straat
Koeterwaals [NL] Wasprogramma

#13 Appelmarkt (plein)
zat 29 aug 14.00-14.30 uur NL première
zat 29 aug 16.00-16.30 uur 
zat 29 aug 19.00-19.30 uur
zon 30 aug 14.00-14.30 uur 
zon 30 aug16.00-16.30 uur

Toegang vrij; besluit na afloop wat je betaalt



KORT

dans | leeftijd: 16+ | taal: EN/NL | 30 min.

de facto [HR] Love will tear us 
apart
Love will tear us apart is een danssolo van 
de Kroatische performer Petra Hrašćanec, 
op het kruispunt van een rockconcert en 
abstracte dans. Het is één van de meest 
uitgevoerde Kroatische dansvoorstellin-
gen. Love will tear us apart is bekroond 
met de Kroatische Theatre Award en het 
eerste deel van een trilogie gewijd aan 
de relatie tussen rock- en popmuziek en 
hedendaagse dans. Hrašćanec neemt met 
haar verschijning bewust afstand van het 
prototype van de vrouwelijke danseres 
zoals we die onder meer zien bij Pina 
Bausch, blootsvoets en met lang haar. 
Ze toont je met een bijzondere openheid 
haar innerlijke proces bij het uitvoeren 
van de dansbewegingen, haar manier 
van denken, haar concentratie en betrekt 
je als toeschouwer actief bij het bepalen 
welke richting op te gaan.

#1 Lieve Vrouwekerkhof: zat 29 aug 16.15-16.45 en 21.00-
21.30 uur; zon 30 aug 15.45-16.15 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

dans/poppentheater | leeftijd: 16+ | taal: - | 55 min.

DudaPaiva Company [NL] Blind 
(Laswerk probeert uit)
Zin in een blind date met Duda Pai-

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

#27: Laswerkplaats: vri 28 aug 20.00-20.55 uur; zat 29 
aug 16.00-16.55  en 20.00-20.55 uur
Toegang: € 1,00; kaartverkoop via Krtjs.nl en tijdens 
Spoffin aan de festivalbalie.

divers | leeftijd: divers | taal: NL/EN | 60 min.

Festival Franje [INT] 2015
FRANJE is een parasitair fringe festival. 
FRANJE maakt geen deel uit van enige 
gevestigde orde. FRANJE richt zich 
bewust op prille ideeën die nog geen deel 
uitmaken van bestaande structuren, door 
een podium te scheppen voor onderzoek 
en ontwikkeling. FRANJE selecteert niet. 
Niet op kwaliteit, niet op opleidings–
niveau, niet op discipline, niet op een 
thema. Iedereen die iets wil laten zien kan 
zich aanmelden en krijgt een plek om dat 
te tonen. FRANJE gaat er van uit dat kun-
stenaars, die vaak al jaren energie en geld 
in hun producties hebben geïnvesteerd, 
daarmee impliciet geïnvesteerd hebben in 
de ontwikkeling van hun eigen kwaliteit. 
FRANJE regelt de locaties en de publi-

citeit, 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 29 aug 12.00-
18.00 uur; zon 30 aug 12.00-18.00 uur
Toegang vrij; besluit na afloop wat je betaalt

Nederlandse première | circustheater | leeftijd: AL | 

taal: ES | 30 min.

IO Company [ES] Contiguo
Contiguo is het resultaat van een zoek-
tocht naar een eigen taal in de traditie 
van het circus, een onderzoek naar de 
ruimtelijke en lichamelijke taal die streeft 
naar een eigen manier van uitdrukken. IO 
Company test de grenzen van wat mense-
lijkerwijs mogelijk is met lichaams–
poëzie. Een fysieke en emotionele reis 
over het verbinden van de mensheid, 
het risico van een handreiking doen aan 
vreemden en buiten onze comfortzones 
treden. Een lyrische en dynamische show, 
waarbij de artiesten niet alleen gebruik 
maken van hun vaardigheden om indruk 
te maken op het publiek, belangrijker nog 
vinden zij het overbrengen van een intie-
me boodschap. Contiguo komt voort uit 
mensen die naast elkaar leven met elkaar, 
een fysieke en emotionele reis over het 
verbinden van de mensheid.

#3 Hof: zat 29 aug 14.45-15.15 en 19.00-19.30 uur; zon 
30 aug 15.00-15.30 en 17.30-18.00 uur
Toegang vrij; besluit na afloop wat je betaalt

KORT

culinair verteltheater | leeftijd: 8+ | taal: - | 20 min.

Iwan Dam [NL] Burning Raspber-
ries
Culinair verteltheater van Iwan Dam, 
een alchemist die zang, eten en heer-
lijke geuren verbindt om zijn publiek 
mee te nemen in een verhaal over strijd, 
verlies en liefde. Met ongebruikelijke 
kookmaterialen zoals een strijkbout en 
een tennisracket creëert hij de meest 
fantastische beelden en sferen. Mensen 
worden peperkorrels die op exotische 
bergen van gemalen kruiden belanden. 
Met het flamberen van een paprika zet 
hij een hart in vuur en vlam. Hoor je een 
cracker verpulveren of is het een voetstap 
in pasgevallen sneeuw? Een man moet 
zijn geboortegrond verlaten. Hij kan niet 
meer terug. Of wil hij niet meer terug? Hij 
moet zijn verhaal kwijt en dat doet hij ter-
wijl hij een gerecht uit zijn land bereidt. 
Wat is hem overkomen? Hij voelt zich 
alleen, verlangt naar vroeger maar meer 
nog verlangt hij naar contact.

#3 Hof: zat 29 aug 15.15-15.35, 18.30-18.50 en 21.30-
21.50 uur; zon 30 aug 14.45-15.05 en 16.00-16.20 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

straattheater | leeftijd: AL | taal: INT | 20 min.

Jordy Sanchez [NL] Ristorante 
Kiss Kiss
Pablo de Italiaanse ober serveert in Risto-
rante Kiss Kiss speciale liefdesgerechten 
die de romantiek en spanning laten stij-
gen. Wie neemt er plaats aan zijn tafeltje 
voor een blind date met zijn schuchtere 
klant Miguel? Clown, theatermaker en 
cabaretier Jordy Sanchez neemt je in zijn 
komische dubbelrol van Pablo en Miguel 
mee op een romantische reis vol vino 
amore, speciale Kiss Kiss spaghetti en een 
bijzonder toetje. Lukt het Miguel en Pablo 
om onder het gejoel van het publiek een 
kus te krijgen van de blind date?

#12 Groenmarkt: zat 29 aug 15.30-15.50, 17.00-17.20 en 
20.00-20.20 uur; zon 30 aug 15.30-15.50 en 18.15-18.35 
uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

circustheater | leeftijd: 6+ | taal: EN/NL | 20 min.

Lagerfeld Jr. [CH] Street/fashion 
show
Licht! Camera! Actie! Wonderkind 
Lagerfeld Jr. neemt je mee in zijn ma-
gische modewereld. De jonge circusar-
tiest introduceert een straatmodeshow 
vermengd met circuskunsten. Hij houdt 
van de diabolo en zijn cyr wheel, maar 
ook van haarproducten en natuurlijk van 

zijn 80 centimeter lange haar. Street/
fashion show is een komische jongleer- en 
circusact, geïnspireerd door de wereld 
van de mode. Lagerfeld Jr., oftewel Jan 
von Ungern-Sternberg, was in 2013 te 
zien in de halve finales van Holland’s Got 
Talent. Datzelfde jaar studeerde hij af aan 
Codarts in Rotterdam, richting Circus 
Arts.

#12 Groenmarkt: zat 29 aug 14.30-14.50, 16.00-16.20 en 
19.00-19.20 uur; zon 30 aug 14.30-14.50 en 17.15-17.35 
uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

dans/muziektheater | leeftijd: AL | taal: - | 45 min.

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

#3 Hof: zat 29 aug 15.30-16.15 uur en zon 30 aug 14.00-
14.45 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt
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straatkunst | leeftijd: AL | taal: EN/FR | 180 min.

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

#3 Hof: zat 29 aug 16.00-19.00 en 19.00-22.00 uur
#1 Lieve Vrouwekerkhof: zon 30 aug 14.30-17.30 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

straatorkest | leeftijd: AL | taal: NL/EN | 30 min.

Mooi Weer Op Straat [NL] con-
cert
Studentenkwartet Mooi Weer Op Straat 
belooft je een muzikaal feest met de 
nieuwste dance hits, dansbare feestnum-
mers en vrolijke meezingers! Het begon 
langs de Oude Gracht in Utrecht waar zij 
in de zomer van 2013 als grapje hun saxo-
foon, accordeon, gitaar en cajon tevoor-
schijn haalden. Nu speelt het kwartet en 
tevens de huisband van studentenvereni-
ging UVSV in Utrecht op vele landelijke 

podia en tijdens alle denkbare feesten en 
partijen. Een hitmachine op akoestische 
instrumenten, met Kasper van Dijk, Jorik 
de Heij, Twan Kuijper en Sam Haug.

#1 Lieve Vrouwekerkhof: zat 29 aug 18.00-18.30 uur
#12 Groenmarkt: zat 29 aug 20.30-21.00 uur
#3 Hof: zat 29 aug 23.15-23.45 uur
#12 Groenmarkt: zon 30 aug 18.30-19.00 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

straattheater | leeftijd: 4+ | taal: - | 45 min.

Pangottic [GB/IL] Thingamabob
Pangottic presenteert met Thingamabob 
een spektakel met een wel heel bijzonder 
uitvindsel: een machine die aan de hand 
van verschillende kettingreacties zelf bal-
len kan werpen en ook zelf kan explode-
ren. Als toeschouwer maak je deel uit van 
deze uitvinding, die is gebaseerd op de 
beroemde machines van cartoonist Rube 
Goldberg. Een Rube Goldbergmachine 
is een complex apparaat, opgebouwd 
uit verschillende vreemdsoortige onder-
delen, dat door kettingreacties een zeer 
eenvoudige opgave onnodig langzaam, 
indirect en omstandig uitvoert. Pangottic, 
een jonge circustheatergroep, brengt met 
Thingamabob een betoverend stuk ver-
nuftigheid tot leven. Letterlijk boeiend, 
tot en met het moment dat de machine 
zichzelf, zijn uitvinder en zijn toeschou-
wers bezielt, met een mix van circus, 
uitvindingen, grappen en charme.

#1 Lieve Vrouwekerkhof: zat 29 aug 17.00-17.45 en 20.00-
20.45 uur; zon 30 aug 16.30-17.15 uur
Toegang vrij; besluit na afloop wat je betaalt

theater-talkshow | leeftijd: AL | taal: NL/EN | 30 min.

Patrick Nederkoorn [NL] Spoffin 
TALK
Wil je weten wat er op Spoffin is te be-
leven en wat er binnen het straattheater 
allemaal gebeurt, dan moet je echt naar 
Spoffin TALK komen. Ook dit jaar zorgt 
de Amersfoortse cabaretier en theater-
maker Patrick Nederkoorn weer voor 
verdieping en entertainment. Hij presen-
teert Spoffins eigen talkshow in de vorm 
van voorgesprekken en nabeschouwin-
gen. Nederkoorn praat met regisseurs en 
acteurs van opmerkelijke voorstellingen 
die op het programma van Spoffin staan 
en focust zich tijdens zijn interviews op 
verschillende aspecten van het proces van 
theater maken. De voertaal is afwisselend 
Engels en Nederlands, afhankelijk van de 
gasten.

#4 Café Miles (Hof 25): vri 28 aug 19.30-20.15 uur; zat 29 
aug 18.00-18.45 uur; zon 30 aug 19.30-20.15 uur
Toegang vrij; besluit na afloop wat je betaalt

circustheater | leeftijd: AL | taal: NL/EN | 30 min.

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

#3 Hof: zat 29 aug 14.00-14.30 en 17.30-18.00 uur; zon 
30 aug 15.30-16.00 en 18.00-18.30 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

cartoontheater | leeftijd: AL | taal: NL | 35 min.

Tg Dender [NL] Knapzak
Knapzak is cartoontheater over twee 
keurige mannen. Ze steken hun hand uit 
in het verkeer, zwemmen nooit in open 
water en gooien geen prulletjes op straat. 
Toch gaan ze per ongeluk dood. En dat 
pikken ze niet. Op zoek naar een hoge-
re macht die hen kan helpen, reizen ze 
langs kolkende muziek, over steile bergen 
naar een klein wijs vogeltje. Spelend, 
dansend en tekenend nemen de mannen 
van Dender je mee op een avontuur vol 
onverwachte wendingen en een vreemd 

liedje. Jasper van der Heijden en Ronald 
Wolthuis vormen theatergroep Dender. 
Ze maken cartoontheater waarin de ver-
wondering over dit leven tot aanstekelijk 
absurdisme leidt. Compositie en muziek 
is van Joost Halenbeek.

#12 Groenmarkt: zat 29 aug 15.00-15.35, 16.30-17.05 en 
19.30-20.05 uur; zon 30 aug 15.00-15.35 en 17.45-18.20 
uur
Toegang vrij; besluit na afloop wat je betaalt

locatietheater | leeftijd: 14+ | taal: NL | 75 min.

TG Thalia [NL] ART - De kunst 
van vriendschap
Wat doe jij als je beste vriend een astro-
nomisch bedrag neertelt voor een volledig 
wit doek? Nou ja, als je héél goed kijkt, zie 
je overdwars enkele vaalwitte strepen. Is 
dat kunst? En wie bepaalt dat dan? ART 
is een theaterstuk waarin je wordt meege-
zogen in de discussie over de waarde van 
een schilderij. Maar meer nog is ART een 
theaterstuk over vriendschap. Het Amers-
foortse Thalia speelde ART voor het eerst 
in 2014 in de kunstenaarssociëteit Arti 
& Amicitae op het Rokin in Amsterdam, 
in het kader van de kunstexpositie ART 
DUO | DUO ART. Dit jaar gaat Thalia 
met ART op tournee en speelt het stuk 
in theaters, musea en kunstgerelateerde 
instellingen. Thalia brengt theater op 
onverwachte locaties en maakt graag 
combinaties met aanpalende kunstdisci-
plines. Sinds 2015 is Mark Colijn artistiek 
leider. Hij zal Thalia gidsen in de ambitie 
om theatraal te groeien en de vleugels uit 
te slaan. ART is een stuk van de gelauwer-
de Franse toneelschrijfster Yasmina Reza 
[1959] en is vele malen te zien geweest in 
London’s West End en op Broadway in 

New York. In 1998 werd het stuk be-
kroond met de Tony Award for best play.

#9 Mondriaanhuis (Kortegracht 11): vri 28 aug 20.00-
21.15 uur; zat 29 aug 20.00-21.15 uur; zon 30 aug 
16.00-17.15 uur
Toegang: € 10,00; kaartverkoop via Krtjs.nl en tijdens 
Spoffin aan de festivalbalie.

circustheater | leeftijd: AL | taal: - | 30 min.

Wietske Vogels & Milan Seegers 
[NL] De Grote Hula Show
Wietske Vogels brengt theatrale circus-
voorstellingen met ringen en andere 
dingen. Eerder speelde zij tijdens Spoffin 
een licht absurde act met hoelahoep 
en ringen. Nu heeft zij haar krachten 
gebundeld met Milan Seegers, ‘meester in 
de plooikunst’, met als resultaat De Grote 
Hula Show. Ringen in allerlei soorten en 
maten passeren de revue in dit fantasti-
sche hoepelspektakel, waarin het circus-
duo laat zien hoe veelzijdig een simpele 
ring kan zijn. Tenminste, als hun onder-
linge geruzie geen roet in het eten gooit…

#12: Groenmarkt:zat 29 aug 14.00-14.30 uur; zon 30 aug 
14.00-14.30 en 16.30-17.00 uur
Toegang vrij; besluit na afloop wat je betaalt

KORT
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Festivalbalie en informatiepunt
De Spoffin festivalbalie vind je op #1 
Lieve Vrouwekerkhof. Hier kun je terecht 
voor kaartjes voor de locatievoorstellin-
gen, inhoudelijke informatie over het 
programma en al je andere praktische 
vragen. Ook is hier het festivalmagazine 
te koop, evenals de speciale Spoffintassen, 
en natuurlijk kun je hier lid worden van 
Spoffin CIRCLE.
Op #3 Hof is een informatiepunt waar je 
terecht kunt voor het festivalmagazine en 
al je vragen. Er is hier geen verkoop van 
kaartjes en andere producten.
Openingstijden van festivalbalie en informatiepunt:
vrijdag 28 augustus, 20.00-23.30 uur (alleen Hof)
zaterdag 29 augustus, 13.00-23.30 uur
zondag 30 augustus, 13.00-18.00 uur

Beslis na afloop wat je betaalt
Het overgrote deel van het programma 
tijdens Spoffin is vrij toegankelijk: je 
beslist na afloop wat je betaalt. Laat je 
waardering voor de artiesten blijken en 
geef gul in de speciale emmers die na elke 
voorstelling rondgaan! Vrijwel alle Spoffi-
nartiesten zijn professioneel en leven van 
hun werk. Ja, ook theatermakers moeten 
huur betalen en boodschappen doen!

Kaartverkoop
Voor enkele bijzondere voorstellingen op 
locatie kun je van tevoren kaartjes kopen, 
zowel online via de website van Spoffin, 
die je doorverwijst naar krtjs.nl als tijdens 
Spoffin aan de festivalbalie. De prijzen 
staan in dit festivalmagazine.

Voorverkoop online
Bij de online voorverkoop reken je af via 
je eigen bank met iDEAL. Je krijgt het 
toegangsbewijs (voorzien van een unieke 
QR-code) direct per e-mail toegestuurd. 
Druk het zelf af en neem het mee naar de 
voorstelling. Bij de ingang wordt je kaart-
je gecontroleerd. Heb je een smartphone, 
dan kun je ook de QR-code op je telefoon 
laten zien. Kopiëren is zinloos; per QR-co-
de wordt slechts één persoon toegelaten.
> www.krtjs.nl

Verkoop aan festivalbalie
Een deel van de beschikbare kaartjes 
reserveren we voor de verkoop tijdens 
het festival. Hier geldt: op = op. Het is 
dus verstandig om vroegtijdig kaartjes 
te kopen aan de festivalbalie als je geen 
gebruik maakt van de voorverkoop. Hier 
kun je uitsluitend met je pinpas betalen; 
om veiligheidsredenen accepteren wij 
geen contant geld. Je kunt bij Spoffin 
helaas geen gebruik maken van je CJP of 
andere kortingspassen.

Op de fiets? Zet ’m op z’n plek in 
het rek!
Spoffin is blij dat veel mensen op de fiets 
naar het festival komen. 
Om voorstellingen, publiek en horeca de 
ruimte te geven, houdt de organisatie het 
festivalgebied graag fietsvrij. Ook mogen 
op bepaalde plekken vanwege veiligheids-
voorschriften geen fietsen staan. Onder de 
noemer ‘Zet je fiets op z’n plek in het rek’ 
creëert Spoffin tijdens het festival extra 
fietsenstallingen bij diverse toegangswe-

gen. Paarse fietsen aan de rand van de 
binnenstad wijzen je de weg. Je vindt de 
extra plekken onder meer bij de Kamper-
binnenpoort, Mooierstraat, Amicitia en 
achter de Onze-Lieve-Vrouwetoren.
Gratis en bewaakt je fiets parkeren? Dat 
kan bij de stallingen St. Jorisstraat (bij 
de Hellestraat) en Kamperbinnenpoort 
(hoek Langestraat en Muurhuizen). De 
openingstijden zijn tijdens Spoffin ver-
ruimd:
vrijdag 28 augustus tot 01.00 uur
zaterdag 29 augustus tot 02.00 uur
zondag 30 augustus tot 20.00 uur

Publieksbegeleiders
Bij elke voorstelling is ten minste één 
publieksbegeleider aanwezig. Je her-
kent deze medewerkers aan hun paarse 
T-shirt met het Spoffinlogo of aan de 
Spoffinbadge. Je kunt bij hen terecht voor 
vragen, net als bij de informatiebalie.

Slecht weer
Bij (dreigend) slecht weer kunnen voor-
stellingen worden uitgesteld, verplaatst of 
afgelast. Actuele informatie is steeds ver-
krijgbaar via de informatieschermen op 
de festivalbalie op #1 Lieve Vrouwekerk-
hof en het informatiepunt op #3 Hof. Ook 
via social media, de mobiele website en 
de app VivaFestival blijf je op de hoogte. 
Uiteraard worden programmawijzigingen 
ook op locatie bekend gemaakt.

Rolstoeltoegankelijkheid
Vrijwel alle festivallocaties zijn redelijk 
tot goed bereikbaar voor rolstoelers. Soms 
kan het nodig zijn de hulp van de organi-
satie in te roepen. Spreek in zo’n geval een 
vrijwilliger, herkenbaar aan het paarse 
T-shirt en Spoffinbadge, bij de locatie aan.

Horeca op de pleinen
Doordat Spoffin zich in de binnenstad be-
vindt kun je als bezoeker prima een hapje 
of drankje nuttigen op de terrassen van 
Amersfoort. Zo ben je dichtbij de voor-
stellingen en bijvoorbeeld je biertje ook!

Praktische informatie     voor festivalbezoekers 

Actuele informatie
Spoffin houdt het publiek tijdens het 
festival op alle mogelijke manieren op de 
hoogte.
Bij de festivalbalie (#1 Lieve Vrouwekerk-
hof) en het informatiepunt (#3 Hof) zijn 
schermen waarop het actuele programma 
en eventuele wijzigingen te zien zijn.
Via Twitter (twitter.com/spoffin) en 
Facebook (facebook.com/festivalspoffin) 
geven we tips en informatie en beant-
woorden we vragen.
Bezoekers van Spoffin kunnen met de 
smartphone-app VivaFestival heel ge-
makkelijk een eigen, persoonlijk pro-

gramma samenstellen. Met deze super-
handige gratis festivalapp (geschikt voor 
Apple iPhone en iPad) heb je altijd alle 
informatie over Spoffin bij de hand. Ook 
kun je je route uitstippelen, kijken wat 
er op dat moment speelt, voorstellingen 
waarderen, twitteren en nog veel meer! 
Te downloaden via de App Store.
Geen iPhone of iPad? Geen nood! Bezoek 
dan de mobiele website van Spoffin voor 
een compleet programmaoverzicht en 
de laatste wijzigingen. Geschikt voor alle 
smartphones!
> m.spoffin.nl

EHBO
Tijdens Spoffin zijn continu EHBO’ers 
aanwezig die je kunnen helpen bij eventu-
ele problemen. Heb je hulp nodig? Spreek 
dan een van de Spoffinmedewerkers of 
een beveiliger aan. Zij kunnen zo nodig 
een EHBO’er oproepen. Daarnaast is er 
op het Lieve Vrouwekerkhof een EH-
BO-post.

Toiletten
Spoffin heeft op de Hof toiletten beschik-
baar die regelmatig worden schoon-
gemaakt. Daarnaast zijn er op diverse 
drukbezochte plekken plaskruizen.

Marktverplaatsing
Om Spoffin de ruimte te geven, verplaatst 
de gemeente Amersfoort de volgende 
markten:
vrijdag 28 augustus: de warenmarkt van de Hof, de bloe-
menmarkt van het Lieve Vrouwekerkhof en de vismarkt 
van de Groenmarkt worden verplaatst naar het Eemplein 
en de Grote Koppel.
zaterdag 29 augustus: de warenmarkt van de Hof wordt 
verplaatst naar het Eemplein.

Spoffin 2016
In 2016 vindt Festival Spoffin plaats 
van donderdag 25 tot en met zondag 28 
augustus. Noteer je de data vast in je 
agenda?

...
..krtjs.nl

Grote tas: 
€ 10,-
Kleine tas: 
€ 7,-

Met dank 
aan Kring-
loopcentrum 
Amersfoort en 
Ekstertassen. 

Onze 
Spoffin
tassen!

Dit jaar nieuw!: 
Spoffin tassen! 
Helemaal hip, 
origineel en 
ook nog eens 
bewust! Je 
steelt namelijk 
de show met 
deze tassen die 
gemaakt zijn 
van gerecyclede 
Spoffin- spandoe-
ken en -banners 
uit 2013. Je kunt 
ze kopen bij 
de festivalbalie 
op het Lieve 
Vrouwekerkhof. 
Grote tassen 
voor € 10,- en 
kleine tassen 
voor € 7,-
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Partners

Ondernemers op het Lieve Vrouwekerkhof: 
Brutus, Charlie’s Burger 033, Hete Kolen, 
Juffrouw Jacoba, ’t Kannetje, De Karse-
boom, Hotel Keistad/Lorenza, Klompe 
Dompe, Lange Jan Hotel, ’t Lieve Vrouwtje, 
Long John, Marktzicht, NCOD, Popocatepetl, 
Theater De Lieve Vrouw, De Vier Broers, 
VVV en Vyssotski

Cafés en restaurants op de Hof: 
Alberts, De Bijzaeck, De Blauwe Engel, 
Curtis, Daantje, Fiji, Gaudi’s, Miles en Pallas 
Athene

Cafés en restaurants op de Groenmarkt: 
’t Filmhuys, Livingstone, ’t Nonnetje, Onder 
de Linde, Den Potsenmaeker en Queens

+ mobiele keukens uit heel Nederland

Subsidiënten

Nederlandse fondsen

NetwerkenBuitenlandse fondsen

EUROPE FOR FESTIVALS
FESTIVALS FOR EUROPE
 EFFE LABEL 2015-2016

WWW.FLYERMAN.NL

Jan de Jong 
Amersfoort - Hilversum

Vereniging van
Buitentheater

Festivals
Nederland

facebook.com/
festivalspoffin

twitter.com/spoffin


