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STREET  ARTS FEST IVAL  AMERSFOORT

)HVWLYDO�6SRI¿Q������LQ�IRWR¶V�
'H�GHUGH�HGLWLH�YDQ�)HVWLYDO�6SRI¿Q�YRQG�SODDWV�YDQ�GRQGHUGDJ����WRW�HQ�

met zondag 26 augustus 2012 in Amersfoort. Het programma omvatte 44 

professionele producties uit 15 landen; in totaal waren er meer dan 160 

YRRUVWHOOLQJHQ�WH�EHOHYHQ��1DDU�VFKDWWLQJ�KHHIW�6SRI¿Q������±�RQGDQNV�KHW�ELM�

YODJHQ�]HHU�VOHFKWH�ZHHU�±�]R¶Q��������EH]RHNHUV�JHWURNNHQ������PHHU�GDQ�LQ�

������=RQGHU�XLW]RQGHULQJ�VWRQG�GH�SURJUDPPHULQJ�YDQ�6SRI¿Q�DOV�HHQ�KXLV��

Zowel de grotere voorstellingen op de pleinen als kleinere producties op

onbekend terrein trokken keer op keer veel publiek.  

%HKDOYH�YHOH�GXL]HQGHQ�PHQVHQ�XLW�1HGHUODQG�KDDOGH�6SRI¿Q�RRN�WLHQWDOOHQ�

buitenlandse programmeurs uit heel Europa naar Amersfoort, die naast 

het festivalprogramma ook workhops en pitches aangeboden kregen. In dit 

IRWRYHUVODJ�]LHW�X�GH�KRRJWHSXQWHQ�YDQ�6SRI¿Q�������LQ�EHHOG�JHEUDFKW�GRRU�HHQ�

keur aan fotografen.

Foto: Het Blauwe Uur (Henry Krul)
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Smakelijk voorproefje van een groot aantal hoogtepunten op de vooravond van het festival, in een 

opnieuw vrijwel uitverkochte zaal van theater De Flint. Een avond die niemand had willen missen. ���6SRI¿Q�$PXVHV

Foto’s: Wim Lanser
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Onlogisch, asymmetrisch, komisch en absurd:  

Amersfoort in de ban van een talentvol jong Zweeds acrobatisch duo. Nederlandse première.

$QLPDO�5HOLJLRQ
[ ZWEDEN ]

Sound & Knots

Foto’s: Wim Lanser
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/LQQ�%URGpQ�	�7RP�5LFKPRQG�
>�=:('(1�*5227�%5,77$11,É�@

Push Me, Pull You 

Een maand lang werkten slappe-koorddanseres Brodén en theatertechnicus Richmond in Amersfoort 

WLMGHQV�GH�6SRI¿Q�5HVLGHQWLH�DDQ�KHW�YHUYROPDNHQ�YDQ�KXQ�QLHXZH�YRRUVWHOOLQJ�� 

Dat ze iets bijzonders hadden gemaakt, ging als een lopend vuurtje rond: bij de laatste voorstelling 

moest publiek worden geweigerd en ze behaalden met afstand de hoogste publieksbijdrage. 

Wereldpremière.

Foto: Wander Boessenkool

Enthousiast publiek 

Cultuurliefhebbers, jongeren, gezinnen met kinderen en dagjesmensen:  

6SRI¿Q�EHUHLNW�HHQ�EUHHG�HQ�YRRUDO�RRN�HUJ�HQWKRXVLDVW�SXEOLHN��

Foto: Wim Lanser
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Intrigerende, fotogenieke scènes op de Hof, waar een grafdelver en zijn knarsende,  

piepende zwarte wagen tot verwondering leidde.

 

DaaD 
>�1('(5/$1'�@

Le Salon de la Mort

Foto’s: Cees de Vries
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Favoriet bij jong en oud, dit dynamische en sympathieke rope skipping team. 

 

DDF Crew 
>�%(/*,É�@

Planet Jump Rope
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Een plein bomvol met publiek genoot ademloos.

 

Delrevés 
>�63$1-(�@

Repite Conmigo

Foto’s: Martijn van Remselaar
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+HW�/LHYH�9URXZHNHUNKRI�VWURRPGH�WZHH�DYRQGHQ�RS�ULM�YRO�SXEOLHN�YRRU�HHQ�OHWWHUOLMN�HQ�¿JXXUOLMN�

magisch hoogtepunt: verticale dans met videoprojecties en live muziek. Nederlandse première. 

Delrevés 
>�63$1-(�@

Guateque

Foto’s: Ida Bromberg, Wim Lanser
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.\RNR�6FKROLHUV�&�5XWK�%HFTXDUW�
>�%(/*,É�@

BRIEF

(YHQ�ZHJ�YDQ�GH�GUXNWH��OXLVWHUHQ�QDDU�ÀDUGHQ�KDQGJHVFKUHYHQ�JHVSUHNNHQ� 

in een auditief brievenarchief.

Foto: Wim Lanser

1RRUGHUJUDDI�	�'HWPHUV��
>�1('(5/$1'�@

DEZa

Twee Amersfoortse theatermakers richtten in een voormalig seminarie aan de Muurhuizen een 

Depot voor Emotionele Zaken in. Ontroerend, intiem en grappig. Wereldpremière. 

Foto: Wim Lanser
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Favoriete danstheatervoorstelling van veel fotografen over het dagelijks leven van een hopeloos 

verloren diva; één danseres speelde de diva, twee anderen vertolkten haar emoties.  

Nederlandse première. 

&LD��1DGLQH�*HUVSDFKHU��
>�63$1-(�@

Elegantly Wasted

Foto’s: Wim Lanser
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Kleine komische momenten en onverwachte speciale effecten. Theater op stelten met muziek en 

groteske rijdende objecten voor het hele gezin. Wereldpremière.

Theater Gajes  
>�1('(5/$1'�@

Een Klap Voor Je Kop (Daar Knap Je Van Op) 

Foto’s: Nico Brons, Wim Lanser
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Een dolgedraaide versie van WKH�VXUYLYDO�RI�WKH�¿WWHVW� een evolutionair sprookje op een groot 

ronddraaiend podium van acht ton staal, zónder rem, buiten op het voorplein van theater De Flint!

'H�-RQJHQV���
>�1('(5/$1'�@

Aap-Nood-Boem 

Foto’s: Wim Lanser
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.RNOLNR�	�=HHSFRPSDJQLH��
>�%(/*,É�@

This Appearing Life

Intiem, beeldend theater in het Atelier van Sander van Mil aan de Kleine Koppel.  

Een verstilde ode aan het samenzijn.

Mansen  

+RJH�NZDOLWHLW�HQ�WRFK�ODJH�GUHPSHOV��GH�PHHVWH�6SRI¿Q�YRRUVWHOOLQJHQ�]LMQ�QRJ�DOWLMG� 

YULM�WRHJDQNHOLMN�RQGHU�KHW�PRWWR�µ%HVOLV�QD�DÀRRS�ZDW�MH�EHWDDOW¶� 

Foto: Henry KrulFoto: Wim Lanser
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0XUPX\R�\�0HWUD\HWD��
[ ChIlI ]

¿Quieres ser mi amigo? 

Speels en soms een beetje ondeugend gaan twee clowns op zoek naar nieuwe vrienden om een 

authentiek feestje te vieren. Waar gaan we heen? Nederlandse première.

Foto: Wim Lanser

0XUPX\R�\�0HWUD\HWD��
[ ChIlI ]

Su-seso Taladro 

Tumult in de Molenstraat, waar twee meesterlijke clowns onverschrokken verkeersdeelnemers en 

hun gedrag op de hak nemen. Brutaal, met een knipoog, een missie én een visie.

Foto’s: Corné van Bokhoven, Henry Krul, Wim Lanser
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Bijzonder experimentele en hallucinerende voorstelling met siliconen objecten,  

live projecties en muziek. Nederlandse première.

 

3VLOLFRQH�7KHDWUH�	�-D]]DWRU��
>�/,728:(1�586/$1'�@

Reject Your Soul 

Foto’s: Wim Lanser
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Foto: Henry KrulFoto: Wim Lanser

0DWWKLDV�5RPLU��
>�'8,76/$1'�@

Life is... (short stories)

De Hof vol publiek, in de ban van deze innovatieve, moderne en behoorlijk eigenzinnige jongleur.  

Nederlandse première.

lior Shoov  
>�,65$(/�@

Just a moment...

Eenvoudig, direct en open: hartverwarmende liedjes van een rondreizende muzikante  

met een hoofd vol melodieën van onderweg. 

35

34



Foto’s: Wim Lanser

Niet aan te ontsnappen...  

Een volledig groene man met een onbegrensde fantasie zoekt de grenzen op,  

gaat die moeiteloos over en gebruikt daarbij alles en iedereen op zijn pad  

in de Amersfoortse binnenstad. 

$GULDQ�6FKYDU]VWHLQ��
>�63$1-(�@

The Green Man
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Foto’s: Henry Krul, Wim Lanser

Een verleidelijk geurende, interactieve installatie  

als ode aan de aardappel in Plantsoen West.

:LQQDDU�YDQ�GH�SXEOLHNVSULMV��GH�6SRI¿Q�2))�*UROVFK�$ZDUG�� 

die hen in 2013 naar buitenlandse festivals gaat brengen.

Superhallo 
>�1('(5/$1'�@

Knol d’Amour

39

38



Foto’s: Wim Lanser, Martijn van Renselaar

Acrobatiek, jongleerwerk, dans en mime, modern circustheater:  

de jongens en meisjes van deze jonge groep oogstten veel bewondering. 

7(17�FLUFXVWKHDWHU�SURGXFWLHV��
>�1('(5/$1'�@

LOOP
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Cia. Trifaldó  
>�63$1-(�@

eS3

Eén van de publieksfavorieten: circustheater van drie Spaanse performers op het Lieve 

Vrouwekerkhof. Nederlandse première.

Foto: Martijn van Renselaar

Dweilen  

6SRI¿Q�HQ�UHJHQ�����+XOGH�YRRU�GH�PHQVHQ�GLH�VWHHGV�ZHHU�KHW�SRGLXP�GURRJ�GZHLOHQ�

Foto: Wim Lanser
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6SRI¿Q�352��
Tientallen vertegenwoordigers van festivals uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, België, Spanje, 

'XLWVODQG��,WDOLs��(QJHODQG��3ROHQ��/LWRXZHQ��$UPHQLs�HQ�5XVODQG�EH]RFKWHQ�GH�6SRI¿Q�352�

meeting. Onder meer voor de Pitch of Plans, waar verschillende artiesten uit binnen- en buitenland  

nieuwe ideeën en projecten onder de aandacht brengen.

5RODQG�=HH���
>�)5$1.5,-.�@

A Visual Comedy Act

Als mimespeler kun je iedereen meenemen in een komische, interactieve voorstelling...  

Nederlandse première.
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11 augustus. Verteller Geert Hautekiet speelde vanuit een kiosk bij de Auris Prof. Groenschool aan de 

Hooglandseweg. Hij gaf twee optredens waarin hij zichzelf begeleidde op zelfgemaakte instrumenten 

van gebruiksvoorwerpen. Minder publiek dan verwacht, meer opbrengst per persoon en veel 

JH]HOOLJKHLG�QD�DÀRRS�ELM�GH�EDU��0RRLH�DIVOXLWLQJ�YDQ�KHW�VHL]RHQ� 

.$L(7����
>%(/*,É�@

Vieze Verol Tjes
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Op 28 juli waren 250 mensen getuige van een schipbreuk in de prachtige tuin van het voormalig 

klooster Onze Lieve Vrouw ter Eem. Het bonte gezelschap strandde onderweg naar de maan en 

overleefde op een vlot van koffers. Muziek, liefde, hoop en kracht hielpen hen overleven.

7HDWUR�3DFKXFR���
>0(;,&2��86$�(1�%(/*,É�@

Esperando la Luna
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Op 14 juli zochten twee broers wanhopig naar een vrouw om mee te trouwen. Dat deden ze voor de 

deuren van de Martinuskerk in Hoogland. Daar konden ze dan meteen trouwen, nietwaar?  

250 bezoekers lieten zich betoveren door de charme en humor waarmee de broers deze laatste wens  

van hun moeder probeerden te vervullen.

 
la Chouing  

>)5$1.5,-.�@

Cendres
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2ULJLQDOO\�)DNH���
>�%(/*,É�@

6RXIÀH�0RL
30 juni. Na de geslaagde picknick - in het zonnetje - in het Juliana van Stolbergpark startte het 

seizoen met luchtacrobate Femke Luycks. Zij vertoonden haar sierlijke dans in een boom aan de rand 

van het park. Ondanks de regendruppels keken 300 mensen ademloos naar deze mooie beelden.

 

Teatro Manonudo  
>�,7$/,É�@

Et Nunc

Aansluitend op de acrobatiek van Originally Fake danste Alberto Cacopardi in het skatelandschap 

van het park. Het vuur bleef branden tijdens het eerste deel van de voorstelling,  

maar daarna werd het een natte bedoening. Alberto trok zich er niets van aan,  

een deel van het publiek vluchtte wel naar drogere oorden.
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Dank

Het succesvolle seizoen van Theater Terras in 2012 is mede mogelijk 
gemaakt door een subsidie van de gemeente Amersfoort en de 
financiële steun van

��9ULHQGHQ�YDQ�7KHDWHU�7HUUDV
��&R0HGLD�>ZHE�	�GDWD�FRQFHSWV@

)RWRJUD¿H

��-RULV�+RO
��&HHV�GH�9ULHV��0LON�

$PHUVIRRUWV�7KHDWHU�7HUUDV
Het vuur van Theater Terras bleef in 2012 onverminderd branden ondanks de regen en de 
kou. De buienradar werd veelvuldig geraadpleegd, maar de nattigheid had geen invloed op het 
enthousiasme van onze vrijwilligers en de professionele spelers. Alle bijzondere voorstellingen op 
verrassende locaties gingen door en werden goed bezocht door een enthousiast publiek. Zij lieten 
KXQ�ZDDUGHULQJ�EOLMNHQ�GRRU�GH�UDPPHOHQGH�PDQVEOLNMHV�QD�DÀRRS�YDQ�LHGHUH�YRRUVWHOOLQJ�WH�
vullen met gulle bijdragen.
De picknick in het park voorafgaand aan de eerste voorstelling was uitverkocht en een groot 
succes. Deze aanvulling op onze gastvrijheid zetten we in 2013 zeker voort.

Met speciale dank aan

��3RUWDDO�(HPODQG
��+RWHO�'H�*DDSHU
��%LHUEURXZHULM�'H�'ULH�5LQJHQ
��3RW�9HUKXL]HUV
��%HVWD[
��652
��%HZRQHUV�*UDDI�+HQGULNODDQ����HQ���
��,PWHFK
��(HPIRUV��%DV�YDQ�%OHUN�
��/RFDWLHUDDG�6W��0DUWLQXV�+RRJODQG
��.ULVWDO�5HDO�(VWDWH��7KLMV�YDQ�:HHV�
��%DNNHULM�¶W�6WRHSMH
��.ULQJORRSFHQWUXP�$PHUVIRRUW
��'H�7XLQ�GHU�/XVWHQ
��$OLQGD�YDQ�+DUWLQJVYHOGW
��$XULV�3URIHVVRU�*URHQVFKRRO

$LVOLQJLHU�2¶&RLQHHQ���
>�,(5/$1'��1('(5/$1'@

Milk 

Een aperitiefje met 20 liter melk op 1 juni, samen met Urban Wijland geprogrammeerd. Celine Werkhoven 

danste ‘Milk’, een korte performance van Aisling O’Coineen. Vanwege het slechte weer in broedplaats 

Eemzicht, een atelier van kunstenaars in De Isselt. Spetterend optreden voor een gemengd publiek.
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