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Professionele theatermakers uit 17 overwe-

gend Europese landen hebben hun koffers 

gepakt voor een bezoek aan Amersfoort. Zij 

strijken hier neer van 25 tot en met 28 au-

gustus om tijdens Spoffin, het internationa-

le festival voor professioneel buitentheater, 

hun nieuwste voorstellingen te presenteren. 

Op het programma: 32 producties - meer 

dan 160 voorstellingen - waarvan ruim de 

helft Nederlandse premières. Het overgrote 

deel van de voorstellingen is vrij toeganke-

lijk; het publiek betaalt na afloop.

Marabunta is dit jaar de openingsvoor-
stelling van street arts festival Spoffin.  
Guillem Albà stuitert met zijn All In 
Orchestra het podium op met maar één 
missie: een groot muzikaal feest met een 
hoop visuele humor. Ook Rui Paixão, 
de beste eigentijdse clown van Portugal, 
komt met zijn theaterproject Cão à Chuva 
naar Amersfoort om de boel eens flink op 
te schudden. Hij beschouwt de straat als 
een jungle en laat je een héél andere kant 
van het clown-zijn zien.
De voorstelling is ingefluisterd door 
artistiek leider Bruno Costa van festival 
Imaginarius in Portugal, door Spoffin 
uitgenodigd als gastprogrammeur. Costa 
koos voor de jonge clown Rui Paixão, die 
ook door Cirque du Soleil is uitgenodigd 
om in hun grote shows te spelen. Beide 
clownsvoorstellingen beleven tijdens 
Spoffin hun Nederlandse première.
Aan de andere kant van het theatrale 
spectrum zit Marte Boneschansker. 
Zij klimt speciaal voor Spoffin hoog de 
Onze-Lieve-Vrouwetoren in, waar zij als 
kluizenaar juist heel stilletjes haar publiek 
opwacht, voor een intieme een-op-een-
ontmoeting.

Nederlandse premières
Spoffin heeft dit jaar behoorlijk wat vro-
lijke acts op het programma. Daarnaast 
maakt het festival veel ruimte voor nieu-
we, veelbelovende dansproducties uit alle 
windstreken van Europa. Spoffin presen-
teert dit jaar 17 Nederlandse premières, 
waaronder de internationaal geprezen 
voorstelling Antiwords van Spitfire Com-
pany in voormalig klooster Mariënhof. 
Antiwords is gebaseerd op een eenakter 
van Václav Havel. De Tsjechische groep 
maakte er een stuk van waarin een krat 
bier en twee vrouwen in mannenpakken 
met oversized maskers de hoofdrollen 
spelen.
Cie. Woest (NL/BE), een van de meest 
vernieuwende dansgezelschappen van 
de lage landen die zich op buitentheater 
richten, en dansgezelschap HURyCAN 
(FR/AR) werken tijdens Spoffin LAB aan 
nieuwe voorstellingen. Cie. Woest zal na 
een werkperiode van drie weken een pre-
sentatie geven van Lucky Shots, een work 
in progress. HURyCAN, dat in 2014 diepe 
indruk maakte, wilde na de première in 
Londen nog verder werken aan de gloed-
nieuwe voorstelling Sueltemo.

Amuses en schoolpleinteasers
Het festival gaat dit jaar weer feestelijk 
van start met Spoffin Amuses in de thea-
terzaal van Flint. Artiesten presenteren op 
deze vooravond van Spoffin verschillende 
korte fragmenten uit hun voorstellingen. 
De presentatie is in handen van Jelle de 
Bruijn en Dick Cools.
Dankzij het VSBfonds kan Spoffin dit jaar 
meer aandacht besteden aan de randpro-
grammering. Gerenommeerde artiesten 
verzorgen in aanloop naar het festival 
een aantal workshops en een masterclass. 
Ook kan Spoffin meer voorstellingen op 
middelbare scholen programmeren, een 
manier om scholieren te laten kennisma-
ken met hedendaags straattheater.
Spoffin op Locatie is een van de onder-
delen van het nieuwe programma voor 
bedrijven. Dit jaar programmeert Spoffin 
in samenwerking met Matchpoint en het 
bedrijfsleven een voorstelling van Joli 
Vyann op het terrein van Zon en Schild.
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Spoffin is een mooie, 
complexe puzzel om te 
maken
Clowns? Ik hou doorgaans helemáál niet 
van clowns. De meeste clownsacts kan ik 
alleen met kromme tenen aanzien. Maar 
er zijn gelukkig uitzonderingen, meestal 
clowns zonder rode neuzen, en die haal 
ik met liefde naar Spoffin. Rui Paixão, 
alias Cão à Chuva, uit Portugal is een 
van hen. In zijn act wisselen cynisme en 
poëzie elkaar in hoog tempo af; fascine-
rend om te zien. En bovenal een gepassi-
oneerd theatermaker.
Van een heel andere orde is Guillem 
Albà. Ik zag hem in een bomvol theater 
in een stadje op een uur rijden van Bar-
celona. Jong en oud, iedereen liet zich 
volkomen overrompelen en inpakken 
door deze sympathieke Catalaan die 
doet denken aan een jonge Frank Zappa. 
Jonge meiden gilden alsof de jaren 60 
nog moesten beginnen. Het plezier en 
de energie spatten er van af. Samen met 
een strakke, superswingende band gaat 
deze club Amersfoort op zijn kop zetten.

Pareltjes
Programmeren voor Spoffin betekent 
jaarlijks vele honderden voorstellingen 

zien, en daar de pareltjes tussen zoeken. 
Zoals in elke branche zit er heel veel kaf 
tussen het koren. Driekwart van de pro-
ducties is, in alle eerlijkheid, het aanzien 
nauwelijks waard: niet overtuigend, 
ongebalanceerd, flauw, slecht uitgevoerd 
of weinig origineel.
Van de resterende 25% is een deel veel-
belovend, maar nog te onvolgroeid om 
aan een groot publiek te laten zien. Dan 
blijft er nog pakweg 10% over die wél 
interessant is. Ook hier valt weer een 
deel af omdat de voorstelling te duur 
of technisch te ingewikkeld blijkt, de 
artiesten niet beschikbaar zijn, of omdat 
het project niet in het grotere geheel 
past. De laatste 5% haalt uiteindelijk 
alle wegingen en schiftingen. Dát wordt 
Spoffin.
Het is een mooie en ongelooflijk com-
plexe puzzel om te maken. Uiteindelijk, 
voorbij alle min of meer objectieve 
criteria, omdat de voorstelling ráákt: 
het brein prikkelt, het hart laat smelten 
of een ongegêneerde schop in het kruis 
geeft. Idealiter zelfs alledrie tegelij-
kertijd. Een écht goede voorstelling 
brengt iets teweeg, verandert iets bij het 
publiek; hoe subtiel soms ook.

Meer dan een festival
Spoffin is meer dan een festival. In 
samenwerking met Scholen in de Kunst 
faciliteren we jaarlijks jonge theaterma-
kers in de laatste fase van hun maak-
proces. We laten duizenden scholieren 
kennismaken met straattheater en 
organiseren workshops en een master-
class voor degenen die echt de diepte 
in willen. Ook nodigen we collega-pro-
grammeurs uit om naar Amersfoort te 
komen. Het is fantastisch om te zien dat 
Spoffin na zeven edities niet meer weg 
te denken is uit Amersfoort. Het is ge-
weldig dat Spoffin brede steun krijgt van 
culturele instellingen, het bedrijfsleven 
en de overheid (gemeente Amersfoort en 
provincie Utrecht).
Onze ambitie is Spoffin elk jaar beter te 
maken. Daarom ontwikkelen we nieuwe 
plannen en samenwerkingen op lokaal, 
regionaal, nationaal en internationaal 
niveau. Er staat nog heel veel te gebeu-
ren! Ook enthousiast? Steun Spoffin dan 
door na elke voorstelling gul te geven, 
door vrijwilliger of vriend te worden, of 
door via uw bedrijf de samenwerking 
aan te gaan!

Alfred Konijnenbelt - directeur en 
artistiek leider Spoffin

© Marije Koelewijn Artstudio
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Lucio Baglivo - Solo Juntos - © Foto: Fotografia Barbara 
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Marabunta? ‘Een marabunta is een groep 
van mieren die alles verslinden wat ze op 
hun weg tegenkomen. Het betekent ook 
het verstoren van kalmte, rust, stilte en 
orde. Wij proberen dit te bereiken met 
het publiek, een marabunta van mensen 
die na de show gelukkiger en met meer 
energie onze speelplek verlaten en over 
alle problemen in hun leven heen kunnen 
komen,’ zegt Guillem Albà.
Guillem Albà komt naar Spoffin om 
iedereen kennis te laten maken met wat 
hij ‘de boodschap van de clown’ noemt. 
Albà: ‘Clowns proberen altijd aan te 
tonen dat het leven gemakkelijker kan 
zijn dan je denkt. Zoals Charlie Chaplin 
al zei: ‘De lach is er om te bewijzen dat 
we allemaal hetzelfde zijn’. Wij gebruiken 
clownerie en muziek om die boodschap in 
te verpakken en om die over te brengen 
op mensen van alle leeftijden, kinderen, 
oude mensen, waar je ook vandaan komt, 
ongeacht je cultuur.’ 

Albà spreekt geen Nederlands en zijn En-
gels is niet zo best, zegt hij zelf. ‘Maar we 
hebben nauwelijks tekst nodig voor onze 
sketches en visuele humor.’

De zes muzikanten die Guillem Albà mee 
naar Amersfoort neemt, spelen alle mu-
ziekstijlen die je hen maar voor de voeten 
werpt. ‘En ik ben dus de clown. Mara-
bunta is een clownshow met live muziek, 
visuele grappen en heel veel energie. De 
muzikanten spelen zeker niet alleen op 
de achtergrond, ze spelen ook scènes 
met mij. Ze barsten van de energie en ze 
dansen, zingen… Dat is een van de dingen 
die het publiek altijd zeer waardeert en 
vaak het leukste vindt: die zes geweldige 
muzikanten en excellente podiumper-
soonlijkheden die ze supertoffe muziek 
zien maken.’

Jango Edwards
Al sinds hij klein was wilde Albà zijn 
eigen voorstellingen maken. ‘Mijn ouders 
hadden een poppentheatergroep en zij 
hebben dat gezelschap 43 jaar lang gedra-
gen. Dus zo ben ik opgegroeid. Ik zag hen, 
ging met hen mee op toernee en heb hen 
regelmatig geholpen. Mijn ouders hebben 
me dit werk nooit opgedrongen, ik voelde 
me er gewoon altijd goed bij en ik ben erg 
blij dat ik dit kan doen.’
Albà startte zijn eigen carrière - los van 
zijn ouders - met het studeren van muziek 
en theater. ‘Verschillende stijlen van 
theater en later ook comedy. Ik werkte 
na mijn studie in theaters en voor de 
televisie, totdat ik Jango Edwards ont-
moette. Toen ontdekte ik het belang van 
de clown en zijn boodschap. Hij nam me 
onder zijn hoede en regisseerde mij in de 
eerste show die ik maakte. Ik heb op vele 
plaatsen met hem gespeeld en zo heel veel 
geleerd.’
Jango Edwards is een Amerikaanse clown 
en entertainer die bijna zijn hele carrière 
in Europa heeft doorgebracht. Hij is be-
kend als een van de initiators en artiesten 
van het legendarische Festival of Fools 
(1975), een alternatief evenement op het 
NDSM-terrein in Amsterdam-Noord. Dat 
vormde een bron van inspiratie voor tal 
van buitenfestivals in Nederland, waaron-
der Oerol op Terschelling en Etcetera in 
Amersfoort, en in het buitenland.
‘Ook met anderen heb ik geoefend, zoals 
Carlo Colombaioni, maar Jango is mijn 
mentor en hij is er altijd voor mij als ik 
hulp nodig heb. Hij was de eerste die 
begon met dit soort shows, een clown met 
live muziek, vele jaren geleden. Voor mij 
is Marabunta ook een eerbetoon aan hem. 
We hebben niet dezelfde stijl, maar ik heb 
veel van hem geleerd.’

Lachen
Wanneer is Albà tevreden? ‘Het enige 
dat ik met deze show wil is mensen aan 
het lachen maken. Dat ze voor eventjes 
hun alledaagse problemen vergeten. En 
dat ze vrolijker en gelukkiger weggaan 
dan ze kwamen. Lachen is iets lastigs 
momenteel. Als mensen je zien lachen in 
de metro, denken ze dat je gek bent. Als 
je serieus gaat doen, ben je dat nog veel 
meer. Zelfs als je aan het huilen bent, het 
maakt niet uit. Wij willen mensen meer 
laten voelen en minder laten denken. 
Zoals clowns en kinderen. Op die manier 
is het leven echt plezieriger en kunnen we 
gemakkelijker doorgaan met ons leven.’
Albà lijkt van alle markten thuis, hij 
treedt niet alleen op als clown. ‘Ik hou het 
meeste van optreden, mijn eigen shows 
maken als clown en mensen aan het 
lachen krijgen. Maar ik hou ook van het 
maken van visueel theater met poppen 
en mensen gelukkig en blij laten zijn. Dit 
alles vermeng ik met elkaar wanneer ik 
circusshows regisseer, of een dansvoor-

stelling, of met muziekgroepen werk. Om 
zelf gelukkig te zijn? Dan moet ik van alles 
een beetje doen.’

Gillende meiden
In Catalonië, waar Albà vandaan komt, 
zou hij razend populair zijn. Als een 
popster, compleet met gillende meiden 
vooraan bij het podium. ‘Hahahaha! 
Nou…. Ik werk al tien jaar in Catalonië, 
doe daar mijn clownshows en andere 
projecten, dus hier kennen de mensen me 
zo langzamerhand wel. Als we er Mara-
bunta spelen hebben we inderdaad vaak 
gillend en schreeuwend publiek in de zaal 
en mensen die lekker meespelen. Maar 
dat gillen is niet omdat ik beroemd ben. 
Mensen in het publiek komen gewoon 
beetje bij beetje los tijdens zo’n voorstel-
ling en dan spelen ze mee, als kinderen 
zonder schroom of schaamte.’
Kunnen Guillem Albà & The All In 
Orchestra met Marabunta in Amersfoort 
dezelfde taferelen teweeg brengen? ‘Ik 
heb gespeeld in landen als Zweden, China 

en Frankrijk en in elk land moet ik kleine 
dingetjes in de voorstelling aanpassen 
en veranderen. Ik probeer altijd met 
inwoners in contact te komen om dingen 
te vragen en met hen te praten. Het eerste 
dat ik doe als ik in mijn hotelkamer in 
Amersfoort ben is de televisie aanzetten 
en naar Nederlandse programma’s kijken. 
En na de eerste voorstelling weet ik altijd 
precies wat echt goed werkt op de plaats 
waar ik speel.’

Guillem Albà is een energieke dwaas die elk moment met deskundige waanzin kan exploderen, te midden van supermuzikanten. © Foto: Silvia Poch

Guillem Albà:
‘Wij willen mensen meer laten voelen en

minder laten denken.’

Ongecontroleerde gekkigheid, aangedreven door opzwepende livemuziek. Guillem Albà is een energieke dwaas die elk moment met 

deskundige waanzin kan exploderen. Zes muzikanten staan hem bij. Vergeet je zorgen en speel mee, schakel je mobiele telefoon uit en 

relax!
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De boodschap van een clown
Guillem Albà & The All In Orchestra [CAT/ES] Marabunta

#3 Hof
vri 26 aug 22.00-23.15 uur NL première
zat 27 aug 16.00-17.15 en 22.00-23.15 uur

Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt



Een interview met Tereza  Havlíčková 
van Spitfire Company na afloop van de 
voorstelling Antiwords is lastig. Liever de 
volgende ochtend. Of ze dan geen kater 
heeft? Een beetje wel ja. En ’s avonds mag 
ze alweer acht halve liters Urquell wegtik-
ken. ‘Dat is veel, ja. Niet alleen vanwege 
de alcohol, ook vanwege de volle blaas na 
een aantal biertjes,’ zegt  Havlíčková.
‘Eén van ons mag tijdens de voorstelling 
naar de wc. En ik moet normaal gespro-
ken al vaak naar het toilet, dus daar was 
ik wel bezorgd over. Maar adrenaline is 
iets wonderbaarlijks, hoe dat werkt. Aan 
het eind van de voorstelling zijn we wel 
dronken, ja. Maar er is tijdens de voor-
stelling zoveel dat om precisie vraagt en 
waar we aan moeten denken. Het is een 
strijd tegen het effect van de alcohol. Je 
voelt jezelf veranderen en moet ervoor 
zorgen dat de alcohol niet met je aan de 
haal gaat.’

Manipulatie
Havlíčková vindt het belangrijk om te zeg-
gen dat Antiwords niet over drinken en 
alcohol alleen gaat. ‘Als mensen horen dat 
wij met z’n tweeën op het podium zitten 
met een krat bier tussen ons in, denken 
ze: dat moeten we zien, hoe die vrouwen 
gaan zitten drinken. Maar het gaat over 
veel meer dan dat. Drank is duidelijk één 
van de elementen van de voorstelling die 
het tot een authentiek stuk maken, maar 
het gaat vooral over manipulatie.’
‘We zijn niet commercieel en brengen 
geen puur entertainment. Alles heeft een 
betekenis, elke productie heeft gewicht. 
We kijken naar brandende kwesties en 
soms haalt de werkelijkheid je in, zoals bij 
onze dansvoorstelling Sniper’s Lake over 
vluchtelingen.’

Václav Havel
Antiwords is gebaseerd op een stuk uit 
1975 van Václav Havel. ‘Dat is wel cruciaal 
om te weten,’ vindt  Havlíčková. ‘Dit jaar 
zou hij tachtig zijn geworden als hij nog 
zou leven en dat maakt dat ik er trots op 
ben dat we dit stuk brengen, ook al is het 
soms zwaar: drie avonden achter elkaar 
een krat bier drinken.’
Strijd is kenmerkend voor Spitfire. ‘In 
elk stuk vechten we ergens tegen en gaan 
we grenzen over. In Antiwords is het de 
alcohol, in andere producties gaat het 
bijvoorbeeld over uitputting, vluchten, 
barensnood. We duiken altijd diep in de 
onderwerpen en thema’s die we brengen. 
We zijn niet aan het acteren op het podi-
um, we zijn er. Truthfully.’
Dus dat bier, dat is dus ook echt.  Havlíčk-
ová: ‘Veel mensen geloven niet dat we 
echt drinken of denken dat we alcohol-
vrij bier drinken. Het is een keuze: wat 
je denkt en hoe je jezelf daardoor laat 
beïnvloeden.’

Absurde dialoog
Antiwords is eigenlijk bij toeval ontstaan.  
‘De Tsjechische ambassadeur in de Ver-
enigde Staten vroeg ons in 2013 tijdens 
een groot festival in Washington DC of we 
iets met één van Havels stukken wilden 
doen. En dan compleet anders dan al is 
gedaan. We kozen voor Audience omdat 
dat één van zijn meest bekende stukken 
is. Het is een absurde dialoog tussen de 
directeur van een bierbrouwerij en Vaněk, 
een nationaal symbool en alter ego van 
Havel.’
‘We veranderden de mannelijke karakters 
in vrouwelijke personages. Vrouwen in 
mannenpakken met enorme maskers op. 
Je ziet alleen onze echte gezichten als 
we bier drinken en we transformeerden 
de theatertaal in fysiek theater. Nooit 
gedacht dat we er daarna mee op toernee 
zouden gaan.’ Inmiddels was Antiwords al 
te zien in Berlijn, Praag, Milaan, Florence, 
Krakow, Washington, New York, Londen, 
Peking, Oslo, Seoul en Edinburgh en is de 
productie genomineerd voor verschillen-
de theaterawards.

Gaat Spitfire tijdens Spoffin aan het 
Amersfoortse bier dat we hier brouwen? 
‘Nee, we drinken alleen Tsjechisch bier. 
We hebben allerlei merken uitgeprobeerd 
en zijn behoorlijk ziek geweest. Niet 
vreemd als je zoveel bier in zo’n korte 
tijd drinkt. Mijn oma kwam met Pils-
ner Urquell. Ze zei: dat is het gezondste 
en het beste bier dat er is, ook al is het 
tevens het sterkste. Sindsdien vragen we 
theaters en festivals altijd dit voor ons te 
organiseren.’

Actueel
Audience is een stuk in één bedrijf dat 
plaatsvindt op het kantoor van een bier-
brouwer. Schrijver en dissident Vaněk 
werkt er als vatenroller. De bierbrouwer 
is dronken en biedt Vaněk een hogere 
positie aan als hij zichzelf wil aangeven.
‘Wat er in het verhaal gebeurt, is ge-
baseerd op de werkelijkheid. Mensen 
als Havel, kritische denkers, werden 
in Tsjechië in de jaren 70 en 80 van de 
vorige eeuw dwongen in fabrieken als die 
brouwerij te werken. Hij schreef daar dit 
stuk over, over de brouwer en de kunste-
naar. Pas na de revolutie kon het worden 
opgevoerd. En ja, het is nog steeds actueel 
op sommige plekken op de wereld, denk 
maar aan Noord-Korea en China,’ zegt  
Havlíčková.

‘Mensen daar kunnen zich er zeker mee 
identificeren. Ook manipulatief gedrag 
is herkenbaar natuurlijk. We wilden het 
graag in China spelen, maar dat kon 
alleen als we de naam Havel niet zouden 
noemen. Totaal belachelijk natuurlijk, 
maar we hebben het toch gedaan. De eer-
ste Havel in China. In het stuk hebben we 
zijn naam niet genoemd, maar natuurlijk 
kwam zijn naam in nagesprekken wel 
ter sprake. We hadden alleen geen idee 
wat er in Chinese tekens in de theater-
brochures stond, aangezien we de taal 
niet kennen en de overheid alles moet 
goedkeuren.’

Spitfire Company maakt fysiek en visueel 
theater en danstheater en is momenteel 
één van de meest vooruitstrevende thea-
tergroepen in de Tsjechische Republiek. 
Kenmerkend is de zoektocht naar een 
originele en fysieke taal en de nadruk op 
thema’s waarbij het gaat over hoe je als 
mens omgaat met beperkingen en gren-
zen in een existentiële situatie of crisis.

‘Kritische denkers in Tsjechië werden in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw gedwongen in 
fabrieken te werken. Havel schreef daar dit stuk over.’ © Foto’s: Michal Hančovský

Tereza  Havlíčková:
‘Antiwords gaat over drank, maar vooral

over manipulatie.’

Eén krat bier en twee vrouwen in mannen-

pakken met enorme maskers op. Antiwords 

- gebaseerd op de eenakter Audience van 

de Tsjechische schrijver-politicus Václav 

Havel - speelt zich af in een bierbrouwerij, 

waar schrijver en dissident Ferdinand Vaněk 

werkt als vatenroller. 

Wat gebeurt er wanneer een brouwer en 

een vervolgd politicus elkaar ontmoeten op 

het podium? Over manipulatie, vervreem-

ding, eenzaamheid en leegte. ‘We kijken 

naar brandende kwesties. En soms haalt de 

werkelijkheid je in.’
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De brouwer en de dissident 
Spitfire Company [CZ] Antiwords

#8 Mariënhof (Kleine Haag 2)
vri 26 aug 20.30-21.25 uur  NL première
zat 27 aug 20.30-21.25 uur 
zon 28 aug 16.30-17.25 uur

Toegang: € 10,00
Kaartverkoop via www.krtjs.nl, tijdens het 
festival aan de festivalbalie en op locatie.



gevonden voorwerpen in onze werkplaats, 
ingedeeld naar materiaal: kapot speel-
goed, oud hout, gereedschap, lelijk plas-
tic, blote poppen, schoenen en voeten en 
dat zijn er nog maar een paar… Daarnaast 
hebben we het Vagevuur, voor materiaal 
dat niet door de audities is gekomen maar 
ooit nog eens handig zou kunnen zijn.’ 

Talenten van afgedankte spullen
Gevonden voorwerpen en afval: dat zijn 
de acteurs bij TAMTAM, leven ingebla-
zen door Schiphorst en Van der Sande. 
En ja, ze houden echt audities, waarbij 
ze op zoek gaan naar de talenten van de 
spullen. Schiphorst: ‘We zetten het op 
een tafel, spotje erop, muziek erbij en dan 
bekijken we het van alle kanten. Elk voor-
werp dat we selecteren krijgt vervolgens 
een kaartje met daarop wat zijn talent en 
karakter is. Dan gaan we spelen met die 
kaarten: wat past bij elkaar. We maken 
onze voorstellingen echt vanuit het ma-
teriaal. Het materiaal is het verhaal. De 
metamorfose van de objecten. Het is een 
constante transformatie van het ene beeld 
naar het andere.’

‘We zijn echte uitvinders. Voor elke voor-
stelling maken we weer een andere inter-
face, een nieuwe manier om te vertonen. 
Van hightech ‘poppenkast’ tot lowtech 
televisie. Het spreekt ook mensen aan 
die theater eigenlijk helemaal niet leuk 
vinden. Het is echt een belevenis, waarbij 
iedereen in zijn of haar eigen hoofd een 
verhaal maakt. Wij voeren je met beelden 
en sturen natuurlijk ook wel.’

‘De voorstelling is daarnaast ook interac-
tief: we voelen heel goed de sfeer aan en 
doen daar altijd iets mee. We kunnen bij-
voorbeeld wat groter of juist iets kleiner 
spelen of binnen de timing wat verande-
ren. Heel even inhouden of juist met een 
accent iets neerzetten als het publiek een 
beetje zit in te dutten. Dat heb je soms ’s 
avonds bij de laatste voorstelling, publiek 
is dan traditiegetrouw wat slomer. 

Ze hebben al vijf voorstellingen gezien, 
wat biertjes gedronken… Dan moeten wij 
gewoon net iets anders spelen. Die inter-
actie is heel belangrijk.’

Terug naar de basis
‘Het spelen met gevonden voorwerpen 
is ontstaan vanuit de wens ons werk een 
theatrale vorm te geven. We combineren 
animatie, beeldend werk en muziek; soms 
als soundtrack en soms live. We hebben 
ooit een complete videostudio op het 
podium gebouwd. Technisch was dat een 
hel. Nu zijn we terug naar de basis: een 
camera, beamer en één kabeltje. Verder 
doen we alles met de hand, ook de ani-
matie-tafel met lopende band die we voor 
deze voorstelling hebben ontwikkeld.’
Bezoekers waarderen het dat ze tijdens 
de voorstelling alles kunnen zien. ‘Het 
publiek ziet zowel ons achter de anima-
tietafel als het resultaat daarvan: verras-
sende beelden geprojecteerd op een groot 
scherm. Een live gespeelde animatiefilm. 
Kinderen vinden het leuk, echte thea-
terfreaks ook én mensen die nooit naar 
het theater komen. We kunnen iedereen 

bedienen, het is interessant voor een heel 
breed publiek. We spelen over de hele we-
reld. Een voorstelling in Brazilië begon-
nen we met een heel meditatief moment 
waarbij een nijptang over een zandtafel 
loopt. Die Brazilianen lagen helemaal 
dubbel van het lachen. Dat hadden we 
niet verwacht, maar daar spelen we dan 
wel op in.’

TAMTAM heeft vroeger veel in Amers-
foort gespeeld. Schiphorst: ‘Tijdens 
Etcetera en La Strada, eind jaren tachtig, 
begin jaren negentig. Dat was elk jaar 
weer heel erg leuk en we hadden een 
trouwe fanbase. Inmiddels zitten we al 38 
jaar in het vak. Creativiteit gaat niet met 
pensioen. Dat heb je of niet en als je het 
hebt raak je het ook niet kwijt. Soms zeg-
gen we weleens: zouden we niet eens iets 
anders moeten gaan doen? Maar dan zie 
ik weer golfplaten liggen waar ik iets mee 
wil. Het zou toch gaaf zijn om daar een 
huisje van te maken waar allerlei objecten 
in kunnen wonen? We hebben nog zoveel 
ideeën en onafgemaakte projecten in het 
Vagevuur zitten.’

Spullen weggooien, ook al zijn ze oud of 
versleten? Schiphorst en Van der Sande 
hebben er al sinds hun jeugd moeite mee. 
Aanvankelijk uit een soort animisme, het 
geloof dat dingen een ziel hebben, later 
uit onvrede met overconsumptie en over-
productie. ‘Spullen die iedereen weggooit, 
die rapen wij op,’ zegt Schiphorst terwijl 
hij een ogenschijnlijk onbenullig stukje 
hout van de grond plukt.
‘Kijk, dit zou zomaar een acteur kunnen 
zijn. Iets dat totaal waardeloos lijkt, kan 
in een andere context juist uiterst waarde-
vol zijn. Dat gaat ook op voor mensen. We 
rapen spullen op waar een vrachtwagen 
overheen gereden heeft, die nat geregend 
zijn. Maar ook als je in de goot ligt kun je 
nog een talent hebben. Alles en iedereen 
heeft een talent, je moet er soms alleen 
even anders naar kijken.’
Schiphorst en Van der Sande spelen met 
wat ze op de grond vinden, op straat. ‘En 
soms hangen mensen tassen met afge-
dankte of gevonden voorwerpen bij ons 
aan de deur. We hebben op dit moment 
even een objecten-stop en afgelopen win-
ter hebben we opruiming gehouden, met 
een brocantomania. Maar als ik iets zie 
dat echt heel gaaf is, raap ik het toch wel 
op. Ernaar zoeken doen we niet, we vin-
den. Daar hebben we zo langzamerhand 
een oog voor ontwikkeld. We verzamelen 
echt alles. We hebben bákken vol met 

De hele dag spelen
Zo speels als de voorstellingen er voor het 
publiek uitzien, zo is het niet voor Schip-
horst en Van der Sande. ‘Alles luistert 
ontzettend nauw. Hoe je iets vasthoudt, 
hoe je iets neerlegt, het tempo…  Mensen 
denken vaak dat we de hele dag zitten te 
spelen, maar dat is een misvatting. We 
zijn ook bezig met de verkoop, organi-
seren, repeteren en alles erom heen. 
We staan misschien maar 10 procent 
van onze tijd op het podium. Tijdens 
het maakproces zitten we natuurlijk wel 
heerlijk met dingen te klooien, voor een 
grotere productie soms meer dan een 
maand. Ik vind het een fantastisch vak, 
we zijn heel bevoorrecht.’
‘We komen uit de hoek van het poppen-
spel. Na twee voorstellingen hadden we 
dat wel gezien. Al dat gepraat. Een object 
heeft al een verhaal van zichzelf. Die la-
ding krijg je gratis mee. Vergelijk een met 
botox gladgestreken dame met een oud 
besje met groeven in het gezicht. Bij die 
laatste zie je het leven er aan af. Dat geeft 
een waarde die extra is.’

Roestige Spijkers & Andere Helden © Foto: TAMTAM objectentheater‘Het publiek ziet zowel ons achter de animatietafel als het resultaat daarvan’ 
© Foto: Cees de Vries

Gérard Schiphorst:
‘Dit gevonden stukje
hout zou zomaar een
acteur kunnen zijn.’

Gérard Schiphorst en Marije van der Sande 

zijn de oprichters, makers en - samen met 

hun gevonden voorwerpen - de spelers van 

TAMTAM objektentheater. Al bijna 40 jaar 

spelen zij op festivals over de hele wereld. 

Hun producties ontstaan in hun werkplaats 

in Deventer, waar zij ook beeldend werk 

tentoonstellen en waar gevonden voorwer-

pen auditie komen doen.
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Visuele poëzie met gevonden    voorwerpen 
TAMTAM objektentheater [NL] Roestige Spijkers & Andere Helden

#14: Appelmarkt 20 
vri 26 aug 18.00-18.35, 
19.00-19.35, 20.00-20.35, 22.00-22.35 en 
23.00-23.35 uur

zat 27 aug 14.00-14.35, 15.00-15.35, 
16.30-17.05, 17.30-18.05, 20.00-20.35, 
21.00-21.35, 23.00-23.35 en 00.00-00.35 uur

zon 28 aug 14.00-14.35, 15.00-15.35, 
16.30-17.05, 17.30-18.05 en 18.30-19.05 uur

Toegang: € 6,00
Kaartverkoop via www.krtjs.nl, tijdens het 
festival aan de festivalbalie en op locatie.



Of er een verhaal zit in Asuelto? ‘Cande-
laria is de enige vrouw temidden van drie 
mannen. Alleen dat is al een verhaal,’ zegt 
Arthur Bernard Bazin, die samen met 
Candelaria Antelo HURyCAN vormt. ‘We 
wilden iets heel nieuws maken, een ander 
format. We zijn begonnen met onderzoek 
naar bewegingen gebaseerd op trefwoor-
den als laten gaan, vrijgeven en manieren 
om jezelf los te snijden.’
Los snijden, waarvan? Antelo: ‘Van álles!’ 
Bazin nuanceert: ‘Van de manier waarop 
we eerder werkten en de relatie tussen 
ons zoals die eerder een rol speelde. 

Er zitten verschillende ideeën in Asuelto.’ 
Antelo: ‘Het gaat over het ego, macht en 
hiërarchie. Het is als een ontmoeting tus-
sen verschillende mensen en een reflectie 
op de vraag: hoe overleef je in een groep?’
Bazin: ‘Ook wat betreft dans willen we 
niet vast zitten aan een specifieke stijl. 
Natuurlijk is er een link met wat we eer-
der maakten, maar we doen het nu met 
z’n vieren.’ Antelo: ‘Onze basisstijl blijft 
hetzelfde: theatraal met een ruig en rauw 

karakter. Veel fysiek contact en niet zo 
maar wat bewegen: alles komt voort uit 
een noodzaak. 
Dat we nu met 
twee anderen 
werken, geeft ons 
nieuwe moge-
lijkheden. Daar 
spelen we mee, met wat zij inbrengen. We 
werken veel met improvisatie. Dat is een 
goede manier om te ontdekken wat de 
andere twee meebrengen, wat hun sterke 
punten zijn.’ ‘Twee dansers erbij is voor 
ons een nieuwe uitdaging en we leren er 
veel van,’ zegt Bazin. 

‘Je moet jezelf ineens uitleggen en vertel-
len wat je zoekt. Bovendien is voor onze 
manier van spelen veel vertrouwen in 
elkaar nodig. Beiden hebben een totaal 
andere achtergrond. De één is eigenlijk 
helemaal geen danser: hij is muzikant, 
zanger en doet theater. Hij is wel erg fy-
siek en sterk, leert snel en is nog jong, dat 
scheelt. De ander is juist een zeer klassiek 
geschoolde danser.’

Details
Asuelto is in juli al in première gegaan tij-
dens het toonaangevende festival Dancing 
City in Londen. HURyCAN gebruikt de re-
sidentie in Amersfoort om te werken aan 
de laatste details. ‘En om op de locatie zelf 
te kijken wat werkt en wat niet. Tijdens 
onze repetities op straat kunnen we zien 
hoe het uitpakt in een stedelijke omgeving 
en in contact met publiek,’ zegt Bazin. 
Antelo: ‘We moeten heel, heel veel oefe-
nen om de bewegingen fysiek helemaal 
eigen te maken. Daarna kun je je pas echt 
richten op het theatrale. Het stuk zit vol 
gevoelens, sensaties, techniek en dialoog; 
het is als een recept: welke ingrediënten 
gebruik je? 
Waarom maken we dit, wat is de nood-
zaak? Dat laatste is niet altijd concreet. 
Ieder van ons heeft een eigen rol in het 
verhaal, ook als persoon. Van daaruit zoe-
ken we naar de noodzaak om te bewegen 
en gevoelens uit te drukken.’ 
Antelo en Bazin werken voor het eerst 
samen met een componist. Bazin: ‘Ook 
dat is iets nieuws om uit te proberen en 
te onderzoeken, vooral de timing, wat het 
stuk nodig heeft en waarom. Het is nooit: 
dit is het stuk en nu is het klaar. Tijdens 
elk optreden ontdekken we weer iets 
nieuws.’

‘Moet ik nu dat glas wijn omgooien of 
haal ik eerst de frisbee?’ Twijfelend 
kijkt één van de performers rond, terwijl 
ze over een pad van lichamen loopt. De 
oefenstudio ligt vol alledaagse spullen, 
maar aangezien we hier te maken hebben 
met een repetitie van Cie. Woest, krijgt 
alles wat normaal lijkt een ongebruikelij-
ke twist. Dan is het tijd om een dansscène 
door te nemen, meldt regisseuse Manon 
Avermaete vanaf de zijlijn. ‘Kijk naar het 
publiek, ook al is dat er nu niet.’
Avermaete en Paulien Truijens, samen de 
vaste kern van Cie. Woest, zitten midden 
in het maakproces van Lucky Shots. ‘We 
werken momenteel zeven dagen per week. 
De taal is steeds duidelijker: heel anders 
dan eerdere voorstellingen, wel weer ge-
waagd. En het is nog helemáál niet klaar,’ 
meldt Avermaete optimistisch.
‘Normaal zijn we met een korte voorstel-
ling minimaal twee maanden bezig voor 
we een try-out kunnen geven. Tijdens 
Spoffin presenteren we het resultaat van 
drie weken. We hebben één week gewerkt 
in Amsterdam en nu twee weken hier 
in Amersfoort. Wat het publiek te zien 
krijgt is een presentatie van een work in 
progress, een schets van waar we naar toe 
gaan.’ De productie moet in de zomer van 
2017 in première gaan.
‘De presentatie tijdens Spoffin is voor 

Cie. Woest werkt in Amersfoort aan de nieu-

we productie Lucky Shots. Cie. Woest was 

in 2011 te zien als Tragic en in 2014 met 

Leaving Normal. Paulien Truijens speelde 

ook in Murikamification van Arch8, volgens 

velen een van de beste voorstellingen van  

2015. ‘Het is altijd heel fijn op Spoffin, met 

veel dynamiek dankzij het randprogramma 

voor professionals.’

ons ook een testmoment. We hebben een 
rechtlijnig verhaal in stukjes opgeknipt en 
zijn dat gaan herstructureren, als stukjes 
van een puzzel. Wij kennen het verhaal; 
het is voor ons moeilijk om er objectief 
naar te kijken. Begrijpt het publiek het 
ook? We hebben voor het verdere maak-
proces reacties van het publiek nodig. 

Kunnen zij er genoeg in lezen? Volgen 
ze de abstracte lijn? Het wordt redelijk 
fragmentarisch.’
Het eerste idee was iets te doen met de 
zwaartekracht, of beter gezegd: proberen 
te ontsnappen aan zwaartekracht. ‘We 
hebben onderzocht of we gewichtloos 
kunnen zijn, maar alles wat we deden 
faalde. We zitten toch echt vast aan die 
zwaartekracht. Ook omdat we geen stunts 
of trucjes willen uithalen,’ zegt Avermae-
te. ‘Het meest interessante was de weg 
naar het vallen toe. Het moment voor de 
val, de zwaartekracht in de val. Daar zijn 
we mee gaan werken.’
De repetities in de eerste fase waren voor-
namelijk binnen. Zodra het even kan zijn 

de dames buiten op locatie te vinden. ‘We 
werken altijd met specifieke locaties; wat 
we maken is gebaseerd op wat er buiten 
kan gebeuren. Daarbij beginnen we met 
een beeld of een element waarin we geïn-
teresseerd zijn. Dan is het brainstormen, 
uittesten, spullen verzamelen. Alle opties 
uitproberen. Chaos. En elke avond elimi-
neren en weer opnieuw reconstrueren.’
Truijens: ‘Het vertrekpunt is een bepaal-
de bewegingskwaliteit, zonder dat we 
daarvan het doel al weten. Verder zijn we 
niet zo geïnteresseerd in van die mooie 
abstracte bewegingen, het gaat bij ons 
altijd om het waarom, het invullen met 
een reden. Er komt dus uiteindelijk altijd 
een doel bij die bewegingen. We vallen 
vaak onder dans, terwijl we het zelf dus 
eigenlijk meer bewegingstheater zouden 
noemen.’

‘Het eerste idee was iets te doen met de zwaartekracht, maar alles faalde.’ © Foto: Cie. Woest

‘Onze basisstijl blijft hetzelfde: theatraal met een ruig en rauw en karakter.’ © Foto:Barbara 

Manon Avermaete:
‘Elke avond weer elimineren en opnieuw

reconstrueren.’

Candelaria Antelo:
‘Alles komt voort

uit een noodzaak.’

Elk jaar haalt Spoffin artiesten naar Amersfoort voor een residentie. Dit is een korte werkperiode voor groepen die hier voorafgaand aan 

het festival aan een nieuwe productie werken in ruimtes van Scholen in de Kunst in het Eemhuis. Dit jaar gaan twee groepen aan de slag. 

HURyCAN, het dansduo dat in 2014 de voorstellingen Te Odiero en Je te Haime op Spoffin speelde, komt terug met vier dansers om te 

werken aan hun voorstelling Asuelto (Laat me gaan).
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#1: Lieve Vrouwekerkhof
vri 26 aug 23.30-0.05 uur, zat 27 aug 22.30-
23.05 uur, zon 28 aug 18.30-19.05 uur

Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

Locatie te vinden op onze website: 
www.spoffin.nl/programma

Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

Hoe overleef je in een groep? Het moment voor je valt, 
dat is interessant’ 

HURyCAN [FR/AR] Asuelto Cie. Woest [NL/BE] Lucky Shots



If I Could I Would toont je een dag uit het 
leven van een gewone vrouw. En je hebt 
van die dagen…  Soms zijn bovenmense-
lijke inspanningen nodig om te voldoen 
aan alle eisen die het dagelijks leven stelt. 
Met acrobatisch kunst- en vliegwerk kom 
je een eind, zeker als je vliegwerk letterlijk 
neemt. Superpowers, wie wil die nu niet?
Silvia Fratelli, artistiek leider en me-
de-oprichtster van het Britse gezelschap 
Mimbre: ‘We geven in onze nieuwe show 
wat meer commentaar op het leven. 
Gebaseerd op onze persoonlijke ervarin-
gen nu we allemaal moeder zijn. Dat is 
een factor die ons beïnvloedt, meer dan 
mannen. Deze show heeft dus wel een 
beetje een boodschap. De vraag die we 
stellen is: wat zou je willen veranderen in 
je leven? Gewoon, één klein dingetje?’

Mimbre houdt het lichtvoetig. ‘En heel 
fysiek, de voorstelling is ook leuk voor 
kinderen. We willen een breed publiek 
bereiken.’ Toch zijn het vooral vrouwen 
die na afloop op hen afstappen om te 
vertellen dat ze zo veel herkennen. 
‘Zo is mijn dag ook,’ zeggen ze dan. 
‘Het raakt vrouwen meer dan mannen. 

In het dagelijks leven is er zo veel waar-
mee we moeten dealen. Vrouwen moeten 
zich vaak toch nog steeds meer bewijzen 
dan mannen. Lees de blog Everyday 
Sexism: je hoort er niet zo veel meer over, 
omdat je eraan gewend raakt. 
Londen, waar we wonen, is redelijk veilig. 
Toch ben je als vrouw altijd op je hoede 
als je alleen bent. Dat soort dingetjes heb 
je altijd in je achterhoofd. Je bent kwets-
baarder en wordt vaker lastig gevallen. 
Ook op het werk.’

Handelsmerk
Fratelli ontmoette op de Circusschool 
in Londen Lina Johansson en Emma 
Norin uit Zweden, mede-oprichters van 
Mimbre. ‘Zij werkten als duo en wilden 
graag een derde erbij om met z’n drie-
en op elkaar te staan. Meestal zie je dat 
alleen twee mannen doen met een derde 
lichtgewicht erbij. Wij zijn gaan zoeken 
naar manieren om het met drie vrouwen 
voor elkaar te krijgen. Op onze manier, 
omdat je als vrouw minder op elkaars 
kracht kunt vertrouwen. Zo hebben we 
onze eigen stijl gevonden, ons handels-
merk als vrouwengroep. Drie vrouwen die 
meer moeten dan alleen sterk zijn, dat is 
ons unique selling point.’

Mimbre speelde in 2014 de voorstelling 
Bench op Spoffin, met veel succes. ‘We 
komen graag terug, het was meer dan 
de moeite waard om in Amersfoort te 
spelen. We hebben er zeker meer boe-
kingen aan overgehouden. We spelen al 
veel in het zuiden van Europa en krijgen 
tijdens Spoffin de kans ons ook meer op 
Noord-Europa te richten. Dat is voor ons 
heel goed. We willen ook breder gaan 
samenwerken. Vanwege het culturele 
klimaat en vanuit artistiek oogpunt. Er 
valt nog zoveel te ontdekken en uit te 
proberen.’

Mimbre houdt het lichtvoetig 
© Foto’s: Lina Johansson 

Geniet ook na de zomer 
van bijzondere  

theatervoorstellingen.  
Laat je verrassen!

do 27 oktober
Familie Flöz – Teatro Delusio (reprise)
Het beroemde Berlijnse theatergezelschap Familie Flöz  
gebruikt maskers en lichaamstaal in plaats van woorden.

do 3 november
7 fingers – Bosch’ Dreams
The 7 Fingers maken een spectaculaire mix van theater, moderne dans,  
acrobatiek, clownerie en poëzie, overgoten met een passende soundtrack.

za 18 februari
Blick Théâtre – [hullu]
Met een sublieme mix van beeldend theater, acrobatiek, optische illusies en magie  
wordt in ‘[hullu]’ een verbluffend spel met de werkelijkheid gespeeld.

do  13, vr 14 & za 15 april
De Passie
‘De Passie’ is een prachtige versmelting van (delen uit) de ‘Matthäus Passion’  
van Johann Sebastian Bach en de musical ‘Jesus Christ Superstar’  
van Andrew Lloyd Webber en Tim Rice.

Foto: 7
 Fingers – Valérie R

em
ise

En nog veel meer bijzondere  
voorstellingen op www.flint.nl

Silvia Fratelli:
‘Drie vrouwen die meer dan
alleen sterk moeten zijn.’

‘Onze voorstellingen gaan altijd over 

vrouwenzaken, maar wel op een subtiele 

manier. We zijn nu alledrie moeder en 

merken dat je als vrouw toch meer moet 

multitasken dan als man. Zo zit de maat-

schappij in elkaar. Tot je denkt: wacht, dit 

is belachelijk, hier heb je superpowers voor 

nodig.’
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#1: Lieve Vrouwekerkhof 
vri 26 aug 18.00-18.40 en 20.30-21.15 uur; 
zat 27 aug 16.30-17.10 en 19.30-20.10 uur; 
zon 28 aug 15.00-15.40 en 17.15-17.55 uur

Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

Wat zou jij doen met superpowers?
Mimbre [GB] If I Could I Would



Alleen zijn was voor Marte Boneschans-
ker tot voor kort ondenkbaar. Niet cool 
ook. ‘Ik kon niet goed alleen zijn, was 
altijd bang iets te missen. Ik werd een 
beetje ongelukkig van alleen zijn.’
Boneschansker studeerde in 2013 af aan 
de AHK en richtte zich in een onderzoek-
straject bij Het Huis in Utrecht op kluize-
naars. Ze dook in de geschiedenis en sloot 
zichzelf ook twee weken op. ‘Ik bouwde 
mijn eigen kluis in Het Huis, waar ik twee 
weken gezeten heb. Zonder telefoon: 
alleen een bed, iets om te schrijven en 
een waterkoker. Eén keer per dag kreeg ik 
bezoek. Net zoals de kluizenaren vroeger. 
Je gaat je op een gegeven moment kapot 
vervelen, ja. Maar na drie dagen gebeurt 
er iets. Je gaat je meer openstellen, je 

bent sensitiever. Ik voelde een bepaalde 
vrijheid en een verbondenheid met het 
leven. Dat heeft me veel gebracht.’ 

Boneschansker was benieuwd of er nog 
steeds kluizenaars bestaan. ‘Er zijn er 
nu minder dan zeshonderd jaar geleden, 
het is toch een met uitsterven bedreigd 
beroep. Maar ik heb ze gevonden. 
Sommigen waren diep gelovig, anderen 
hadden een persoonlijke drive, eentje was 
parttime kluizenaar, van donderdag tot 
zondag. Voor mij was het een openbaring 
dat ik zo maar bij hen langs kon gaan en 
dat zij het interessant vonden bezoek te 
krijgen. Zo kwam ik op het idee voor deze 
voorstelling.’ 

Eén keer en nooit meer
Publiek maakt actief deel uit van de voor-
stelling en kan niet achterover leunen. 
‘Ik zie het echt als een ontmoeting, de 
bezoeker heeft net zo’n groot aandeel in 
de voorstelling als ik. In het maakproces 
zocht ik naar een manier om het publiek 
mede verantwoordelijk te maken voor 
het verloop van de voorstelling. Ik wil je 
in beweging zetten, iets laten voelen van 
hoe het moet zijn geweest voor Suster 
Bertken. Doordat het één-op-één is, kun 
je je niet achter een ander verschuilen 
en ontstaat er als vanzelf een bepaalde 
openheid. Het zijn vaak heel intieme en 
integere ontmoetingen. Ik heb niet mee-
gemaakt dat iemand op slot gaat of er niet 
in meegaat.’ 

Als bezoeker weet je niet precies wat je 
te wachten staat wanneer je de trappen 
in de Onze-Lieve-Vrouwentoren op gaat. 
‘En ik weet niet wie er binnenkomt. Dat 
is voor mij ook superspannend. Het is als 
een dans tussen toeschouwer en maker en 
geen één keer is hetzelfde.’
Kan Boneschansker inmiddels beter al-
leen zijn? ‘Ja! Veel beter! Ik kan iedereen 
aanraden een tijdje de kluis in te gaan. 
We leven in een overprikkelende wereld, 
we laten alles langs ons heen razen. Als je 
stil staat, komen de dingen juist naar je 
toe; als je je af en toe even afzondert kun-
nen we dichter bij elkaar komen, denk ik.’

© Foto: Marte Boneschansker

✂︎

Marte Boneschansker:
‘Het gebeurt hier, 

op deze plek, alleen
nu en nooit weer’

Een intieme ontmoeting, één-op-één. Over afstand nemen, verbondenheid en de middeleeuwse Suster Bertken, die 57 jaar in een kluis 

verbleef. Bestaan kluizenaars nog? Wat brengt hen tot totale afzondering? Marte Boneschansker deed onderzoek en ging zelf ook twee 

weken in recluse. 
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Op bezoek bij een kluizenaar
Marte Boneschansker [NL] Iemand komt van binnen
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#0: Onze-Lieve-Vrouwetoren
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Danseres en choreografe Soňa Ferienčík-
ová van productiehuis BOD.Y in de Slo-
waakse hoofdstad Bratislava benaderde 
Lucia Kašiarová met de vraag of zij een 
choreografie wilde maken. ‘Het was voor 
het eerst dat iemand naar mij als choreo-
grafe toe kwam in plaats van andersom, 
dus ik vond het een mooie uitdaging,’ zegt 
Kašiarová. De Slowaakse is directeur van 
Studio ALTA, een multiculturele ruimte 
en creatieve hub gericht op hedendaagse 
dans in vier industriële hallen in Praag. 
Daarnaast is zij danseres en performance 
kunstenaar.
Ferienčíková wilde iets doen met het the-
ma anima en animus, losjes gebaseerd op 
teksten van Carl Gustav Jung, de eerste 
psycholoog die aandacht besteedde aan 
het verschijnsel van mannelijke kanten in 
een vrouw en vrouwelijke in een man. 
Kašiarová: ‘We hebben allemaal een 
‘ander’ van binnen. Als vrouw heb je een 
mannelijke kant in je en andersom is dat 
ook zo. De titel Imago verwijst ook naar 
een tekst van Jung. Ik wilde van Imago 
wel meer maken dan alleen een verbeel-
ding van dat thema. Kijk, als artiest, als 
performer op de planken, heb je ook 
altijd te maken met verschillende kanten 
van jezelf: je eigen binnenwereld en de 
pretending world, de kant die je laat zien. 
Die binnen- en buitenwereld lopen paralel 
aan elkaar als je op het podium staat. Ik 
wilde meer die kant op, iets doen met het 

constant switchen van binnen naar buiten 
naar binnen naar buiten… Zo ontstaat 
eigenlijk nog een persoon. Ook dat komt 
in de voorstelling terug.

Archetypes
‘Soňa en ik hebben gepraat over dromen 
en symbolen. De stenen op de dansvloer 
zijn net als archetypes zo oud als de 
mensheid. Maar je kunt creëren wat je 
wil, het blijft doods zonder aanwezigheid, 
zonder emoties. En dan ineens komt het 
tot leven, het is meer dan een visueel 
plaatje dat ik voorschotel.’ 
Zet een man en een vrouw op het toneel 
en het gaat direct over een relatie. ‘Dat 
is bijna onvermijdelijk,’ zegt Kašiarová. 
‘Maar er is meer, als je kijkt vanuit een 
ander perspectief, een diepere laag. Ik 
hoop dat het publiek ervoor open staat te 
luisteren naar hun innerlijke stem, als een 
dialoog met jezelf.’  

Productiehuis BOD.Y in Bratislava is een 
initiatief van danseres en choreografe 
Soňa Ferienčíková, dat jonge Slowaakse 
dansmakers ondersteunt bij zowel de cre-
atie als het produceren van nieuwe voor-
stellingen. ‘Tien jaar geleden gebeurde 
daar echt niets op het gebied van dans,’ 
zegt Kašiarová, zelf ook afkomstig uit 
Slowakije. Zij woont inmiddels 10 jaar in 
Praag. ‘Hier is het klimaat beter, al begint 
het daar nu ook te veranderen.’

Imago speelde op het prestigieuze Tsjechische Dance Platform 2015, een festival dat de 
belangrijkste werken op het gebied van hedendaagse dans en bewegingstheater presenteert.  

© Foto: Vojtěch Brtnický

✂︎

Als artiest heb je altijd te maken met een 

scheidslijn tussen de werkelijkheid, het 

echte leven en wat je artistiek verbeeldt 

en laat zien. Wat is echt en wat niet? Wat 

zit van binnen en wat van buiten? Op het 

eerste gezicht lijkt Imago te gaan over een 

‘normale’ relatie tussen man en vrouw. 

Maar er is meer.
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We hebben allemaal een ander van 
Binnen

BOD.Y [SK] Imago

#6: Plantsoen West
vri 26 aug 20.00-20.55 NL première
zat 27 aug 20.00-20.55 uur
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 Fietsparkeerplekken



In de eerste scene van de voorstel-
ling Goed (be)doel(d) presenteren de 
drie dames zich als ‘linkse hobbyisten, 
VPRO-kinderen en Volkskrant-lezers’. 
Dat klinkt heel eensgezind, maar de 
werkelijkheid is anders. ‘Onze eigen dis-
cussies over vluchtelingen waren destijds 
de aanleiding om deze voorstelling te ma-
ken,’ zegt Marrit Bausch. Ursel Braaks-
ma: ’We hadden echt heftige discussies 
en bleken er alle drie anders in te staan. 
Soms dacht ik: maar we zijn toch alle drie 
menslievend?’ 
Bausch: ’We hadden niet verwacht dat 
onze opvattingen zo uit elkaar zouden 
liggen, als vrienden en collega’s. Dat 
hebben we ingezet bij het maken van deze 
voorstelling, maar het heeft de samenwer-
king wel op scherp gezet.’ Daphne Gakes: 
‘Je kunt ons uiteindelijk typeren als de 
idealist, de realist en de analist. We waren 
soms echt verrast over elkaars mening en 
ook boos op elkaar. Dat is niet erg, zolang 
je het gesprek maar durft aan te gaan.’ 

Bausch, Braaksma en Gakes hebben niet 
eerder meegemaakt dat een voorstelling 

zoveel oproept. 
‘Publiek wil na afloop graag met je in 
gesprek. Dat is soms overweldigend. Je 
merkt dat het heel erg leeft. Tijdens die 
nagesprekken merk je hoe actueel het 
onderwerp is. En dat het best precair is 
wat je erover zegt. Je moet op je tellen 
letten. De scheidslijn tussen satire en 
oprechtheid is heel dun. Als je de plank 

misslaat, sla je ‘m ook echt mis,’ zegt 
Bausch. Gakes: ‘En als de oprechtheid 
ontbreekt, krijg je toeschouwers niet mee. 
Met sommige personages zitten we op het 
randje. Je moet er wel wat over kunnen 
zeggen als theatermaker, maar wanneer 
maak je mensen belachelijk? Hoever kun 
je gaan met satire? Uiteindelijk bedoelt 
iedereen het goed. Ook de vrouw die voor 
haar baan vreest en de verslaggever die 
zichzelf centraal stelt.’

Het ijdele geweten
‘Troubamour heeft een bepaalde niksig-
heid die best uniek is: klein spel, oprecht 
en naturel,’ zegt gastactrice Gakes. ‘Marrit 
en Ursel kiezen er altijd voor vanuit zich-

zelf te maken en te spelen. Dat is eigen 
aan Troubamour.’ Braaksma: ‘En dit keer 
met een Daphne-sausje.’ De hele voorstel-
ling bestaat uit eigen ervaringen, wat ze 
in de media zien en Troubamour gebruikt 
ook ‘geleende’ ervaringen, dit keer bij-
voorbeeld van Doneer je Deken. Bausch: 
‘Dat zijn jonge mensen die echt iets goeds 
willen doen. En als je dan ziet waar ze in 
terecht komen: Jeroen Pauw, De Wereld 
Draait Door… Ontstijg je dan je doel?’ 
Gakes: ‘Je ijdele geweten komt naar 
boven. Wij staan hier ook op een podium. 
Zijn vluchtelingen dan een hype? Het is 
superfijn als je naar Pauw en DWDD kan, 
maar er zit ook een vies randje aan. Het is 
ook schrijnend hoe de media het framen.’
‘Veel wat we over vluchtelingen zien is 
gemaakt vanuit de vluchtelingen zelf, het 
vluchtverhaal. Dat is natuurlijk belang-

rijk, maar er is ook een andere kant,’ zegt 
Bausch. ‘Wij moeten er wat mee. Daar is 
weinig aandacht voor. Daarom benaderen 
we het onderwerp in de voorstelling van-
uit onszelf. Iedereen wil helpen, maar wat 
is helpen? Wanneer doe je het goed? Wat 
moeten we ermee? Daar zijn we over gaan 
nadenken. En je komt er niet uit. Zelf lie-
pen we er ook tegenaan: een voorstelling 
maken, is dat helpen? Niemand weet het, 
niemand heeft een oplossing. Daar kun-
nen wij als theatermakers iets in doen.’

Goed (be)doel(d) is geen moraliserend 
praatje. ‘Nieuwsgierigheid is waar het om 
draait. Waar is je mening op gebaseerd? 
Schreeuwen is makkelijk als er niemand 
terug roept. Wat als diegene tegenover je 
staat? We willen geen discussie, wel een 
dialoog.’ Troubamour is op dit moment 

ook druk bezig met het ombuigen van de 
voorstelling naar een scholierenvoorstel-
ling. ‘Daarin zullen we ons minder als drie 
linkse hobbyisten profileren en het nog 
meer van verschillende kanten bena-
deren, zodat niemand zich aangevallen 
voelt. In klassen zitten al die verschillen-
de kinderen met verschillende achter-
gronden. Zo’n man die roept: ‘Daar moet 
een piemel in’ ontmoet zelf geen vluch-
telingen, maar zijn zoon werkt op school 
misschien wel samen met een vluchteling 
aan een project.’

Ursel Braaksma en Marrit Bausch ver-
trokken in 2011 tijdens hun studie Docent 
Theater in Arnhem op de bonnefooi naar 
het Festival d’Avignon. Daar werden zij 
verliefd op het theatermaken in de open-
bare ruimte en op het samenwerken met 
elkaar. Hun afstudeerprojecten gingen 
dan ook over samenwerking en de speci-
alisatie locatietheater. Sinds het behalen 
van hun diploma in 2013 richten zij zich 
volledig op Theatergroep Troubamour. 
Bausch is als theatermaakster geneigd 
vanuit beeld en beweging te denken, 
Braaksma start graag vanuit repertoi-
reteksten en zorgt voor een maatschap-
pijkritische toon in de voorstellingen. Dit 
levert een spannende mengeling op van 
engagement en beeld. Gastactrice Daphne 
Gakes (MA Theatre Studies) speelde o.a. 
op Oerol en De Parade en werkte eerder 
voor Boukje Schweigman, Dries Verhoe-
ven en Helmert Woudenberg.

Marrit Bausch:
‘Scheidslijn tussen satire en oprechtheid

is heel dun.’

‘Wij hebben niet de waarheid in pacht en 

zijn geen moraalridders; we willen geza-

menlijk ergens over nadenken. Oplossingen 

kunnen we alleen zelf creëren. Iedereen 

is op zoek naar oplossingen en dat is 

hoopvol.’ Ursel Braaksma en Marrit Bausch 

van Theatergroep Troubamour maakten een 

voorstelling over de vluchtelingenproble-

matiek, gebaseerd op eigen ervaringen en 

geleende ervaringen van de jonge stichting 

Doneer je Deken. Gastactrice Daphne Gakes 

is verantwoordelijk voor de satire in het 

stuk. Maar hoe ver kun je daarmee gaan? 

Goed (be)doel(d) won de Publieksprijs op 

het Café Theater Festival 2016.
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Schreeuwen is makkelijk           als er niemand terug roept
Theatergroep Troubamour [NL]  Goed (be)doel(d)

Theatergroep Troubamour: v.l.n.r. Ursel Braaksma, Daphne Gakes en Marrit Bausch © foto: 
Rogier Boogaard.

#4 Grand-café Halewijn (Hof 14)
vri 26 aug 18.30-19.00 uur, 20.30-21.00 uur, 
22.30-23.00 uur
zat 27 aug 14.30-15.00 uur, 16.30-17.00 uur, 
18.30-19.00 uur en 20.30-21.00 uur.

Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt



‘Voor de jongere generaties zijn deze 
vrouwen bijna buitenaardse wezens,’  zegt 
Hans Lemmerman. ‘De jongste is nu 68, 
de oudste 93. Zij is tijdens Nachtgrond 
alleen op film aanwezig.’ Zestien jaar 
lang hebben Hans Lemmerman en Inge 
van Run van Het Wilde Oog de Spaken-
burgse vrouwen Corrie, Hendrikje en 
Wijmpje Koelewijn op de gevoelige plaat 
vastgelegd. In hun klederdrachten, op 
plaatsen waar de schoonzussen zelf niet 
snel zouden verschijnen, vaak in relatie 
tot hedendaagse kunst en architectuur. 
Daarnaast heeft Het Wilde Oog schrijvers 
als Gerardjan Rijnders, Pauline Mol, Don 
Duyns en Tjitske Jansen teksten laten 
maken over de Spakenburgse Diva’s; 
monologen en dialogen.
Met Nachtgrond, een theatrale route door 
de Nieuwe Stad rond negen van deze 
teksten, komt alles nu - voor de laatste 
keer - samen. Acteurs, schrijfster Tjits-
ke Jansen en de Diva’s zelf dragen de 
teksten voor, op plekken in de voormalige 
Prodent-fabriek waar je normaal ge-
sproken als bezoeker niet snel komt. ‘De 
jonge acteurs brengen de teksten als een 
ode,’ zegt Lemmerman. En ook de Diva’s 
blijken heel geschikt voor het theatervak. 
‘Zij verstaan de kunst van het pronken en 
kunnen teksten heel poëtisch voordragen, 
als vanuit de bijbel.’

Over waarden en wonden
‘De schrijvers kregen destijds één van 
onze foto’s van de Diva’s mee naar huis, 
de teksten zijn echt op de persoon ge-
schreven,’ vertelt Lemmerman. ‘Over hun 
kracht en pijnplekken, hun waarden en 
wonden.’ Corrie, Hendrikje en Wijm-

pje sieren de cover van het boekje met 
deze teksten en foto’s met een uitbundig 
vrolijke lach op hun gezicht. ‘Terwijl ze 
eigenlijk niet lachend op de foto mogen,’ 
zegt Lemmerman. ‘Daar hebben we een 
regie-trucje voor uitgehaald, waardoor ze 
spontaan in de lach schoten.’
Lemmerman en Van Run hebben altijd 
ontzettend veel lol gehad met de Diva’s. 
‘We kwamen op verjaardagen en ook op 
begrafenissen. Voor ons ging een wereld 
open en voor hen ook. Ze voelen dat zij 
hun kwaliteiten en identiteit weer terug 
kregen.’ Soms kregen Lemmerman en 
Van Run commentaar. Alweer die vrou-
wen? Lemmerman: ‘Je kunt het zien als 
endurance art. Duurzaam: door ons 16 
jaar lang te verbinden aan deze vrouwen 
en hun klederdracht bleven we bij onze 
bron. Eigenlijk zijn deze vrouwen een 
soort sjamanen, ze dragen letterlijk de 
kleding van hun moeder en overgroot-
moeder.’ 

Nachtgrond is het laatste optreden van 
de Spakenburgse Diva’s. ‘Een afscheids-
ceremonie;  toeschouwers zijn aanwezig 
bij een uniek moment.’ Helemaal loslaten 
kunnen Lemmerman en Van Run het nog 
niet. ‘We gaan verder met de kraplappen 
en hebben kunstenaars als Rob Scholte 
en Couzijn van Leeuwen gevraagd hier 
vanuit hun ambacht iets mee te doen.’

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

‘Je kunt het zien als endurance art. Duurzaam: we bleven bij onze bron.’ © Foto: Het Wilde Oog

Zestien jaar lang deelden drie traditionele Spakenburgse vrouwen lief en leed met kunstenaarsduo Hans Lemmerman en Inge van Run 

van Het Wilde Oog. Dat leidde onder meer tot een serie bijzondere teksten en foto’s. Nachtgrond blaast leven in het project: de Diva’s 

treden nog één keer op.
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Spakenburgse Diva’s als 
theatrale performers

Het Wilde Oog [NL] Nachtgrond

#19 De Nieuwe Stad
vri 26 aug 12.00-13.00 NL première
14.00-15.00,16.00-17.00 uur
zat 27 aug 12.00-13.00, 14.00-15.00 en
16.00-17.00 uur
zon 30 aug 12.00-13.00, 14.00-15.00 en
16.00-17.00

Toegang: € 10,00
Kaartverkoop via www.krtjs.nl, tijdens het
festival aan de festivalbalie en op locatie.



We hebben serieuze discussies gevoerd: 
zouden we het zelf doen? En hoe dan? 
Fransen blokkeren al snel alle wegen. Dat 
is hier niet zo de cultuur. Toch zou het 
ook hier kunnen omslaan, bijvoorbeeld in 
Groningen.’

‘Het basisidee ontstond toen we lazen dat 
Groningers deksels van grote gaskranen 
hadden gehaald. Om te laten zien: áls we 
actie willen kan dat. Maar ik denk dat de 
grens om geweld te gebruiken hier heel 
hoog ligt. Je hebt wel GreenPeace, Pegida 
en mensen met varkenskoppen, maar we 
leven natuurlijk toch in een fijne samen-
leving. Als je kijkt naar wat er nu in Ame-
rika aan de hand is…Ik weet niet of ik dan 
ook geweld zou gaan gebruiken. Wanneer 
komt het punt waarop je dat besluit?’

Bak troep
Boswijk zelf is gestopt als speler en houdt 
het bij het bouwen van de decors, zijn 
tweelingzus Guus Boswijk speelt nu mee. 
‘We blijven wel De Jongens heten, ja. 
Het is een sympathieke naam die bij ons 
past. We zijn een stel jongens die een bak 

Onder toeziend oog van beveiligers ma-
ken De Jongens de speelplek klaar voor 
gebruik. Voor de caravan met bloemetjes-
gordijn slingeren een bontjas, gootsteen-
ontstopper, klompen en een kruiwagen, 
megafoon, ladder, hark, kratje bier en 
muizenval. Planten groeien op auto-
banden, er staat een groene hippiefiets: 
kortom: dit is een gemoedelijke commu-
nity waar je met je schaar verse groenten 
uit de tuin knipt en je met het opzetten 
van valstrikken van de ene grap in de 
andere rolt. Maar, wat doe je als je in een 
politiestaat blijkt te leven? Wanneer is 
de maat vol en wat dan? Sfeer en setting 
slaan letterlijk in één decorklap om.

Humor en inventiviteit is de basis voor 
alles wat De Jongens doen. ‘Met weinig 
veel maken. Als het herkenbaar is, dan is 
dat fijn,’ zegt decorbouwer Mats Boswijk. 
‘Ons uitgangspunt was de vraag: ‘Hoe zou 
het zijn als wij ook terroristen zouden 
zijn’. Daar hebben we een verhaal omheen 
gegoten. Hoe ver moet het komen? 

troep open trekken. De zooi in ons atelier 
is ongelooflijk. Maar dat is een omgeving 
waarin dit kan ontstaan. Dat zie je ook in 
het beginbeeld.’

De Jongens speelden in 2012 tijdens 
Spoffin Aap-Nood-Boem op een groot 
draaiend podium. Het decor en de midde-
len waarmee ze dit keer spelen zijn rela-
tief eenvoudig. ‘We zijn bewust een tandje 
lager gegaan qua decor. Uit praktische 
overwegingen en omdat we de focus meer 
op het spel willen leggen in plaats van op 
grote beelden.’ Toch zetten de spelers een 
serie sterke beelden neer, die bijvoorbeeld 
verwijzen naar recente en bestaande 
gebeurtenissen.

‘We zijn een stel jongens die een bak troep open trekken.’ © Foto: De Jongens

Verwacht o.a.: 
Duda Paiva Company, 

Esther Scheldwacht, 
De Theatertroep, 

Gijs Naber, 
Nasrdin Dchar en 
Laura van Dolron

BEKIJK HET NIEUWE THEATERSEIZOEN OP WWW.LIEVEVROUW.NL 
EN BESTEL ALVAST JE THEATERAVONDJES UIT!

Mats Boswijk:
‘Kun jij een terrorist

zijn? Wanneer
is de maat vol?’

Hou je van slapstick? Dan zit je goed. 

De Jongens snijden op geheel eigen en 

behoorlijk absurde wijze graag actuele 

onderwerpen aan, zoals terrorisme en acti-

visme. ‘Een boodschap hebben we nooit zo. 

Ons doel is een vermakelijke voorstelling 

en publiek anders naar dingen laten kijken. 

Het is leuk als mensen gaan nadenken, 

maar het hoeft niet.’
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Huis-tuin-en-keukenterrorisme
De Jongens [NL] De Passiefisten

#5 Burgemeester Brouwersplantsoen
zat 27 aug 21.00-22.00 uur 
zon 28 aug 16.00-17.00 uur

Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt



Als kind speelde Rui Paixão basketbal. 
Acht jaar lang zat hij voornamelijk op de 
bank. Soms mocht hij net voor het einde 
invallen. Dan kreeg hij applaus, van zowel 
zijn eigen club als de tegenpartij. Hij was 
de clown van de groep. Op een dag zei zijn 
vader: waarom ga je niet iets met theater 
doen? En dat deed hij.

Paixão ging naar de Academia Contem-
porânea do Espetáculo in Porto. ‘Een 
clown is voor mij onze primitieve staat 
van zijn. Ik experimenteer al met clow-
nerie op straat sinds ik 13 ben. Buiten is 
perfect. Binnen, in een theater, is alles 
gecontroleerd, zoals een dierentuin. De 
straat is een jungle, waar je als artiest het 
alledaagse leefgebied kunt binnendringen 
en transformeren. Dat wil ik onderzoe-
ken.’
Inspiratie haalt Paixão overal vandaan. 
‘Als je nieuwsgierig bent en goed obser-
veert, zie je een wereld vol nieuwe moge-
lijkheden. Alles inspireert me. Beeldende 
kunst, vooral schilderijen; ik ben gefas-
cineerd door kleuren en vormen. Ook 
literatuur is een inspiratiebron, ik houd 
van Flann O’Brien en Samuel Beckett. 
En muziek: Tom Waits is mijn grootste 
referentie.’

Openbaring
De jonge Portugees speelde na zijn 
afstuderen bij een groep die was gespe-
cialiseerd in hedendaags circus en fysiek 
theater. Daarna besloot hij alleen nog 
maar te investeren in zijn eigen ideeën en 
zijn onderzoek naar het spelen op straat 
als clown. Niet zonder succes: Paixão 

werd in 2015 gezien als ‘de openbaring’ 
op het gebied van straattheater, won de 
OFF award van het Spaanse circusfestival 
Circada en speelde op het Edinburgh Fes-
tival Fringe, het grootste festival op het 
gebied van podiumkunsten en straatthea-
ter ter wereld.
Gewoon om wat ervaring op te doen deed 
Paixão in 2015 ook auditie voor Cirque 
du Soleil. Tot zijn eigen verbazing werd 
hij gekozen uit 70 kandidaten van over de 
hele wereld. Is spelen bij Cirque du Soleil 
niet heel anders dan op straat? ‘Voor mij 
gaat het om de spirit, de nederigheid en 
het verlangen – dat zijn mijn drijfveren 
in de kunst. Cirque du Soleil speelde eerst 
ook op straat. Ik meet artistieke waar-
de niet af aan omvang, roem of status. 
Tegenwoordig is het woord ‘succes’ de 
graadmeter voor alles. Mensen richten 
hun leven in op basis van hun zoektocht 
naar succes, maar ze begrijpen niet dat 
het een bedrieglijke zoektocht is. Je hebt 
succes als anderen je waarderen en zeg-
gen dat je succesvol bent. Maar zo werkt 
dat niet voor mij. Anderen bepalen niet of 

jij succes hebt. Het gebeurt in jou, alleen 
in jouzelf.’

Schreeuw
Met Lullaby wil Paixão de mensheid 
opschudden. ‘Op zoek naar één schreeuw 
groter dan de waanzin die we hebben 
gezien en kennen. Een aansporing om te 
ontsnappen aan politieke correctheid en 
te experimenteren met chaos. Onze muzi-
kant Carlos Reis speelt live en dat geeft de 
show een bepaalde onvoorspelbaarheid. 
Je krijgt het gevoel dat je kijkt naar iets 
wat nooit meer op dezelfde manier zal 
gebeuren. Elke voorstelling is een nieuw 
creatief proces.’

Masterclass slapstick - Taco van Dijk 
(De Jongens) 
Donderdag 25/08 10:00-18:00
Duik diep in een scène die jij met jouw 
groep zelf mag bedenken: Waar zit de 
grap? Hoe ontleed je een scène in heldere, 
concrete en 
herhaalbare stappen? Krijg inzicht in 
de edele kunst der timing en leer tips en 
trucs om te vallen of klappen te incasse-
ren en uit te delen. €35

Komische muzikale workshop – 
Muzikanty
Donderdag 25/08 10:00-11:30
Een hilarische muziekles geleid door 
de drie nomadische muzikanten. Laat 
je meenemen op een reis langs Chinese 
volksdeuntjes, wereldmuziek, Europese 
klassieke muziek, jazz en hedendaagse 
hits. In iedereen schuilt een geboren mu-
zikant. Een lach en succes verzekerd! €20

Workshop dans en acrobatiek – 
Joli Vyann 
Donderdag 25/08 12:30-14:00
Ontdek de bijzondere combinatie van 
acrobatiek en dans. Laat je liften, leer 
acrobatische figuren en ga op zoek naar 
nieuwe bewegingen. Een energieke, dyna-
mische en uitdagende workshop die het 
niveau aanpast op de kwaliteiten van de 
deelnemers. €20

Workshop circustheater – TENT 
Vrijdag 26/08 15.30-17:00
Maak kennis met de basiselementen 
van circus: acrobatiek en jongleren. Een 
grensverleggende, actieve workshop in 
kleine groepen waarin samenwerking heel 
belangrijk is. Leeftijd, gewicht, kracht en 
souplesse spelen geen rol: iedereen kan 
meedoen! €20

Meer informatie: spoffin.nl/workshop
Tickets: krtjs.nl
Vragen: join@spoffin.nl
Er is beperkt plaats, dus wees er snel bij! 

‘Lullaby is een aansporing om te experimenteren met chaos.’ © Foto: Ana Flores

IK GEBRUIK 
MIJN FANTASIE
schrijf je ook 
in voor een 
cursus theater

THEATER, 
TALENT & 
TAPAS
KUNSTBROUWER�  LAAT 
AMERSFOORT BRUISEN 

JOIN

Rui Paixão:
‘Een clown is onze primitieve

staat van zijn.’

Cão à Chuva is een straattheaterproject van performer Rui Paixão en muzikant Carlos Reis. Samen brengen zij Lullaby, een dynamische, 

komische en provocerende show vol interactie met publiek. Een moderne clown, speels op zoek naar hilariteit, medeplichtigheid en emo-

tie, in een poëtische setting met live muziek.
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De straat is een jungle
Cão à Chuva [PT] LullabySpoffin Join: Doe mee met 

workshops van professionele artiesten

#3 Hof
vri 26 aug 21.00-21.45 uur NL première
zat 27 aug 15.00-15.45 en 19.00-19.45 uur
zon 28 aug 15.45-16.30 en 18.00-18.45 uur

Toegang vrij; besluit na afloop wat je betaalt



Nederlandse première / dans / alle leeftijden / taal: - 

/ 8 min.

Diego Sinniger de Salas [CAT/ES] 
Dis-connect
Danser Diego Sinniger weet als geen 
ander hedendaagse dans en urban dance 
te versmelten. Dis-connect is een indrin-
gende solo met als thema een innerlijke 
strijd die ieder mens wel kent: we vechten 
tegen onszelf om niet in de afgrond van 
angst en verlatenheid te vallen. En dan is 
er dat ene subtiele moment van onzeker-
heid waarin we in staat zijn om te kiezen: 
nemen we zelf het heft in eigen hand of 
laten we ons beheersen door onze nega-
tieve gedachten waarin liefde geen stem 
heeft?
#1 Lieve Vrouwekerkhof: vri 26 aug 19.00-19.08 en 
21.15-21.23 uur; zat 27 aug 15.00-15.08, 19.00-19.08 en 
21.15-21.23 uur
#6: Plantsoen West: zon 28 aug 17.00-17.08 uur
Toegang vrij: beslis na afloop wat je betaalt

straattheater / alle leeftijden / taal: - / 45 min.

Directie & Co [NL] Multiples
Een groep van identieke kantoormannen 
baant zich een weg door de stad tijdens 
hun lunchpauze. Ze nemen daarbij het 
publiek mee op hun route door straten, 
over pleinen en door parken. Multiples 
toont een serie van scènes uit het leven 
van deze mannen, hoe ze hun vrije tijd 
doorbrengen en hun relaties tot elkaar, 
in een bijna surrealistische verstilling. 
Multiples laat ons de absurditeiten van 
hun bestaan zien, met een knipoog. Maar 
de enige die lacht is de toeschouwer. Voor 
de mannen valt er niets te lachen. Ze zijn 
eenzaam, fragiel en verloren. Multiples 
geeft een stem aan deze kleine man. Ze 
voegt een kritische noot toe aan de alle-

daagse middelmatigheid. Visueel straat-
theater dat tot de verbeelding spreekt en 
onderwerp van gesprek is.
#20: Binnenstad (mobiel) zon 28 aug 14.00-14.45 en 
16.15-17.00 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

parasitair festival / div / taal: NL/EN / doorlopend

Festival Franje [INT] 2016
FRANJE is een parasitair fringefestival. 
FRANJE maakt geen deel uit van enige 
gevestigde orde. FRANJE richt zich wel-
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 opleiding-
sniveau, 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 27 aug 12.00-
18.00 uur en zon 28 aug 12.00-18.00 uur
Toegang vrij: beslis na afloop wat je betaalt

straattheater / 0-100 / taal: - / 40 min.

Goma [AR] The Atari Show
Goma komt alleen, maar tovert uit één 
koffer een complete en hilarische familie-
voorstelling te voorschijn. Deze rasechte 
straatartiest uit Argentinië maakt tijdens 
zijn show gebruik van nieuwe technolo-
gieën en verbaast je met zijn slimme spel. 
Hij transformeert heel gewone situaties 
tot ongelooflijk grappige komedie en 
gaat de interactie met de wereld aan via 
geluiden van beroemde films en teken-
films. High class eigentijds jongleerwerk, 
fysieke komedie, ongecoördineerde 
dansmoves en up-beat improvisatie. 

Goma is spontaan, creatief en behendig. 
Met zijn multiculturele aanpak, kritische 
bewustzijn en eenvoud wist hij al publiek 
in meer dan 25 landen te amuseren en 
biologeren.
#12: Groenmarkt, vri 26 aug 19.30-20.10 uur
#3: Hof, vri 26 aug 23.30-00.10 uur
#12: Groenmarkt, zat 27 aug 14.00-14.40 uur en 
16.30-17.10 uur
#3: Hof, zat 27 aug 23.30-00.10 uur
#12: Groenmarkt, zon 28 aug 14.00-14.40 en 
17.15-17.55 uur
#9: Langestraat thv Kortegracht: zon 28 aug 
15.30-16.10 uur
Toegang vrij; besluit na afloop wat je betaalt

Nederlandse première / dans / alle leeftijden / taal: - 

/ 13 min.

Héctor Plaza & Agnes Sales [CAT/
ES] Ehiza
Ehiza is een machtsstrijd, een constante 
achtervervolging tussen roofdier en prooi. 
De rollen wisselen voortdurend. Een ge-
vecht tussen een voormalig turnkampioe-
ne en een kickbokser, waarbij het draait 
om strategisch gebruik van lenigheid, 
kracht en snelheid. Agnes Sales   begon 
haar carrière als turnster – ze was Spaans 
kampioen. Later stapte zij over op hiphop 
en breakdance. Héctor Plaza begon zijn 
carrière als kickbokser en stapte ook over 
naar breakdance. Beiden volgen momen-
teel een vervolgopleiding hedendaagse 
dans bij Anna Sanchez aan de Varium 
School in Barcelona.
#6: Plantsoen West, vri 26 aug 18.00-18.13 uur; zat 27 
aug 14.00-14.13 en 17.30-17.43 uur; zon 28 aug 14.45-
14.58 uur
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

verhalen & goochelen / 4+ / taal: NL / 25 min.

Hilbert Geerling [NL] Nico met 
z’n kliko
Nico struint graag rond op zoek naar 
rommel die hij kan gebruiken. Bij 
afvalverwerkingsbedrijven, milieuactivi-
teiten, op scholen en bij bibliotheken… 
Hij is zelfs gesignaleerd in koninklijk 
gezelschap! Nico ergert zich mateloos 

KORT

aan mensen die zomaar alles weggooien, 
zonder te bedenken wat je allemaal nog 
voor moois met dat afval zou kunnen 
doen - ‘Riesaikele heet dat!’ Met zijn kliko 
vol rommel vermaakt hij iedereen om 
zich heen - ‘Mot u dat blikkie kwijt? Gooi 
hier maar in hoor’. De ene goocheltruc 
na de andere komt voorbij. Ondertussen 
probeert Nico zijn omstanders ook nog 
een beetje op te voeden op afvalgebied. 
Hilbert Geerling, vijfvoudig Nederlands 
Kampioen Goochelen voor kinderen, be-
gon als ‘normale’ goochelaar, maar ging al 
snel zijn eigen weg. Een weg vol verhalen. 
Deze mix van verhalen en goochelen kun 
je met recht magisch theater noemen.
#6: Plantsoen West, zon 28 aug 14.00-14.25 uur
#12: Groenmarkt, zon 28 aug 15.30-15.55 uur
#9: Langestraat thv Kortegracht, zon 28 aug 16.30-16.55 
uur
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

Nederlandse première / acrobatische dans / 8+ / 

taal: - / 30 min.

Joli Vyann [GB] H2H
Joli Vyann dankt haar internationale 
reputatie aan fascinerende en pakken-
de voorstellingen waarin performers 
eigentijdse vraagstukken verbeelden. Een 
werveling van dans, circus en theater, 
zonder taal of woorden. H2H is een 
nieuwe, spannende voorstelling waarin 
handen centraal staan, een onderzoek 
naar de kwetsbaarheid van menselijke 
relaties. Een feel good voorstelling, licht 
van karakter, over de vraag: wat gebeurt 
er als lichamelijke en emotionele steun 
verdwijnen? Vier atletische en bevallige 
performers laten zien wat je met han-
den kunt uitdrukken, hartverwarmende 
karakters betoveren je met de schoonheid 
van hun dans.
#1: Lieve Vrouwekerkhof, vri 26 aug 19.45-20.15 uur
Toegang vrij: beslis na afloop wat je betaalt

Nederlandse première / acrobatische dans / 8+ / 

taal: - / 30 min.

Joli Vyann [GB] Lance Moi en 
l’Air
Kunnen we sterk zijn en ontspannen 
tegelijkertijd? Zweven terwijl we geaard 
zijn? Zwaar en ook licht, onderdanig en 
tegelijk in control? Lance moi en l’air is 
een speelse, broeierige en sensuele voor-
stelling vol acrobatische kunsten, waarbij 
de grens tussen dans en circus vervaagt. 
Over gevoeligheid en verbinding tussen 
twee mensen. Kunnen we ons laten vallen 
in de lucht?
#1: Lieve Vrouwekerkhof, zat 27 aug 17.30-18.00 en 
20.30-21.00 uur
Toegang vrij: beslis na afloop wat je betaalt

installatie / 12+ / taal: NL/EN / 25 min.

Laura Groeneveld [NL] Voorheen 
en weer
Met Voorheen en weer biedt Laura 
Groeneveld festivalbezoekers een plek 
van herinnering, troost en hoop. Een kort 
moment om even uit het dagelijks leven 
te stappen, een dierbare herinnering 
aan een verloren plek op te schrijven en 
deze door middel van een brief te delen. 
Publiek neemt een voor een plaats in de 
installatie van twee oude kasten. Groe-
neveld vraagt je een brief te schrijven 
rondom het verliezen van een plek en 
biedt inspiratie door middel van vragen 
en met beelden, zoals oude foto’s. Je laat 
je brief en je adres achter. Na het festival 
verstuurt Groeneveld alle brieven en krijg 
je een brief thuis met de herinnering van 
iemand anders. Op deze manier brengt 
Groeneveld mensen met elkaar in verbin-
ding en krijgt herinneringen delen een 
nieuwe dimensie.

#6: Plantsoen West, vri 26 aug 18.00-21.00 uur; zat 27 
aug 14.00-18.00 en 19.00-21.00 uur; zon 28 aug 14.00-
19.00 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

Nederlandse première / circustheater / alle leeftijden 

/ taal: - / 45 min.

Les Frères Troubouch [BE] le 
Spectacle des Frères Troubouch
De een is groot, de ander klein. Net 
Asterix en Obelix, alleen rennen ze niet 
achter wilde zwijnen of Romeinen aan, 
maar achter hun fiets. Ze dragen altijd 
een helm, voor het geval de hemel naar 
beneden valt. Ze schreeuwen, ze zingen 
en daarna gaan ze dansen. Aan het eind 
vieren ze feest met het publiek. Ze zijn 
gek, die broers Troubouch.
#3: Hof, vri 26 aug 20.00-20.45 uur;
#1: Lieve Vrouwekerkhof, zat 27 aug 14.00-14.45 en 
18.00-18.45 uur
#3: Hof, zat 27 aug 20.00-20.45 uur
#1: Lieve Vrouwekerkhof, zon 28 aug 14.00-14.45 uur
#12 Groenmarkt, zon 28 aug 16.00-16.45 uur
Toegang vrij: beslis na afloop wat je betaalt

singer-songwriter / 6+ / taal: EN / 45 min.

Little Warrior [NL/AU] Concert
De Australische singer-songwriter Kirstyn 
Dryer ontmoette de Nederlandse gita-
rist, zanger en liedjesschrijver Matthew 
Jansen in de bossen van Frankrijk. Als 
een blok viel de alternatieve bluesrocker 
uit Twente voor de bohemian vocal artist 
& storyteller. Na een tour door België, 
Frankrijk, Spanje en Australië waarbij ze 
speelden op straat, op festivals, regionale 
radio, strandclubs, markten en in lokale 
bars en cafés is het stel in terug in Neder-
land om hun muziek en verhalen te delen.
#2: Krankeledenplantsoen, vri 26 aug 21.00-21.45 uur 
#12: Groenmarkt, vri 26 aug 23.15-00.00 uur en 
zat 27 aug 15.15-16.00 uur en 18.30-19.15 uur 
#2: Krankeledenplantsoen, zat 27 aug 21.00-21.45 uur 
#2: Krankeledenplantsoen, zon 28 aug 15.00-15.45 uur 
#12: Groenmarkt, zon 28 aug 18.00-18.45 uur
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

© Foto: Directie & Co

© Foto: Joli Vyann

KORT
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dans / 6+ / taal: - / 15 min.

Lucio Baglivo [AR/ES] Solo Jun-
tos
Danser, acteur, choreograaf-regisseur en 
docent: Lucio Baglivo is niet de minste en 
hij neemt twee andere performers mee 
de straat op. Als drie toevallige passan-
ten ontmoeten zij elkaar. De straat als 
dansvloer, cumbiamuziek… Dan ontstaat 
al snel een straatfeest vol spetterende he-
dendaagse dans en acrobatiek. Ze zoeken 
contact, maar zijn ze werkelijk samen? En 
durf jij ook een dansje te wagen? Voetjes 
van de vloer!
#1: Lieve Vrouwekerkhof, vri 26 aug 21.45-22.00 en 
23.00-23.15 uur; zat 27 aug 21.45-22.00 en 23.15-23.30 
uur; zon 28 aug 16.45-17.00 en 18.00-18.15 uur
Toegang vrij: beslis na afloop wat je betaalt

Nederlandse première / straatttheater / 6+ / taal: EN 

/ 60 min.

Muzikanty [PL] TANK
Wat doe je als het bier op is? Een beetje 
man bouwt dan zijn eigen brouwerij, of 
niet?! Twee mannen op vakantie, een sen-
timenteel uitje naar de vrolijke jaren ‘70. 
Ze hebben alles voor elkaar: een caravan, 
ligstoelen, een handgemaakte grill en er 
speelt zelfs een live band nostalgische 
hits. Als het bier op is, besluiten de twee 
slimmeriken dit probleem praktisch te 
benaderen. Met een beetje hulp van het 
publiek een brouwerij bouwen, dat moet 
toch mogelijk zijn? Muzikanty bestaat 
uit performer Piotr Chlipalski (acteur, 
schrijver, regisseur) en muzikant Jacek 
Dzwonowski (componist, arrangeur, 
violist en multi-instrumentalist). De twee 
werken al meer dan vijftien jaar samen 
in diverse voorstellingen en projecten en 
als Muzikanty hebben zij inmiddels vijf 

straatacts en verschillende locatievoor-
stellingen gecreëerd. Ze wonnen de Grand 
Prix van een cabaret songfestival en 
speelden samen op theater- en straatthea-
terfestivals in 13 landen en afzonderlijk in 
nog eens een dozijn andere landen.
#3: Hof, vri 26 aug 18.00-18.45 uur; zat 27 aug 14.00-
14.45 en 18.00-18.45 uur; zon 28 aug 14.00-14.45 en zon 
28 aug 17.00-17.45 uur
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

Nederlandse première / straatmuziek / 6+ / taal: EN 

/ 45 min.

Muzikanty [PL] Concert
Is het een concert, een gestoorde muziek-
les of een straatspektakel? Twee noma-
dische muzikanten verzorgen samen met 
het publiek een muziekuitzending en 
gaan daarbij van oude Chinese folkmu-
ziek via wereldse volksmuziek, klassieke 
muziek, jazz en populaire hits uit de 20e 
eeuw naar de nieuwste prestaties op mu-
ziekgebied. Ook u kunt tijdens dit uiter-
mate vrolijke muzikale feest een geboren 
muzikant blijken te zijn! Rasmuzikant 
Jacek Dzwonowski, afgestudeerd aan de 
Katowice Academy of Music speelt viool, 
altviool, gitaar, basgitaar, sitar, erhu en 
keyboards. Piotr Chlipalski is acteur, 
danser, manager, uitvoerend producent, 
straattheaterregisseur en -maker en sinds 
2007 onder meer organisator en artistiek 
leider van International Street Artists’ 
Festival Ulicznicy.
#12: Groenmarkt, vri 26 aug 21.00-20.00 uur; zat 27 aug 
20.00-21.00 uur
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

Nederlandse première / circustheater / 6+ / taal: - / 

8 min.

Pauline Zoe [ES] Cyrculando
Pauline Zoe presenteert een act van acht 
minuten, uitgevoerd op een cyrwiel, ook 
wel vliegwiel genoemd. Ze gebruikt kracht 
en vrouwelijke fijngevoeligheid, dans en 
acrobatiek en ontroert daarmee jong en 
oud. Zoe is een ervaren en onafhankelij-
ke circus- en straatartiest, danseres en 
vliegwielacrobate. Ze groeide op in België, 

studeerde podiumkunsten aan de uni-
versiteit van Minas Gerais in Brazilië en 
volgde de afgelopen drie jaar onder meer 
een opleiding voor autodidact circusar-
tiesten bij La Central del Circ in Barcelo-
na, waar zij nu ook woont.
#12: Groenmarkt, vri 26 aug 19.00-19.08 en 20.30-20.38 
uur; zat 27 aug 15.00-15.08, 17.30-17.38 en 19.30-19.38 
uur; zon 28 aug 15.00-15.08 en 17.00-17.08 uur
Toegang vrij: besluit na afloop wat je betaalt

Nederlandse première / dans & circus / alle leeftijden 

/ taal: EN / 30 min.

Shakti Olaizola [ES] Irakurriz
Laat je meevoeren in de wereld van een 
heel eigenaardig meisje. Ze deelt haar 
verhalen met het publiek als verschillende 
hoofdstukken van een boek vol herin-
neringen, ontdekkingen, reflecties en 
dromen. Een stoel, een tafel, een kussen, 
een boek: alledaagse objecten veranderen 
in een spel, uitdaging en plezier. Vergezel 
Shakti op haar reis en maak mee hoe het 
afloopt!
#3: Hof, vri 26 aug 19.15-19.45 uur; zat 27 aug 17.30-
18.00 en 21.00-21.30 uur; zon 28 aug 15.00-15.30 uur
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

Nederlandse première / interactieve kunst / alle 

leeftijden / taal: - / 30 min.

Stalker Teatro [IT] STELI
Samen met artiesten een groot bouwwerk 
van houten stokken maken? Dan ben je 
bij Stalker Teatro aan het juiste adres. 
STELI is een project dat vraagtekens zet 
bij het thema leven, wonen en architec-
tuur in postindustriële steden. De groep 
verbindt beeldende kunst met straatthe-
ater. STELI is onderdeel van een project 
waarbij de groep zich liet inspireren 
door een aantal kunstwerken uit de vaste 
collectie van Castello di Rivoli Museum 
voor Moderne Kunst. Stalker Teatro ont-
wikkelde een geheel eigen stijl op basis 
van locatie-specifieke gebeurtenissen, 
performance art en participatief theater. 
De artistieke kern van Stalker Teatro 
werkt al samen sinds 1975 en was betrok-
ken bij baanbrekende culturele projecten 

KORT

in Turijn. Zij begonnen in 1981 met een 
residentie in de grootste psychiatrische 
kliniek van Italië, hetgeen uiteindelijk 
leidde de formele oprichting van Stalker 
Teatro in 1986.
#6: Plantsoen West, vri 26 aug 19.15-19.45 uur; zat 27 
aug 14.30-15.00, 16.30-17.00 en 18.15-18.45 uur; zon 28 
aug 15.15-15.45 en 17.30-18.00 uur
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt 

vaudeville / 6+ / taal: NL/EN / 60 min.

Sur Mesure [BE] Belcirque
Deze vijf jongedames verrassen al sinds 
jaar en dag voorbijgangers op pleinen en 
straten met vijfstemmige zang, waarbij 
zij ook nog eens op de contrabas, gitaar, 
trombone en kleine percussie-instrumen-
ten spelen. Hun eigenzinnige repertoire 
bevat invloeden uit de pop, swing, jazz en 
barbershop, het populaire zusje van close 
harmony. Met een eigenzinnige draai en 
een vleugje ironie werken ze dit alles tot 
een swingend geheel. Tussen het zingen 
en spelen door geven de dames graag uit-
leg over de teksten van de nummers. Hun 
kostuums verraden een voorliefde voor 
vogels. Zoek ze op, deze nachtegaaltjes 
en ga hun spektakel in de traditie van de 
vaudeville zien.
# 9: Langestraat thv Kortegracht, vri 26 aug 14.00-15.00 
en 16.30-17.30 uur
#2: Krankeledenplantsoen, vri 26 aug 20.00-21.00 uur
#12: Groenmarkt, vri 26 aug 21.00-22.00 uur
#2: Krankeledenplantsoen, zat 27 aug 20.00-21.00 uur
#12: Groenmarkt, zat 27 aug 21.30-22.30 uur
Toegang vrij: beslis na afloop wat je betaalt

circustheater / 4+ / taal: - / 45 min.

TENT circustheater producties 
[NL] 3
Drie mannen in een lege ruimte. Bij 
elkaar gekomen om een verbinding met 
elkaar aan te gaan. Ze onderzoeken 
hun eigen en elkaars fysieke grenzen en 
zijn daarbij tot elkaar veroordeeld. Op 
verschillende manieren testen ze zo de 
kaders van hun vriendschap. Deze kracht-
metingen leiden tot competitie, verbroe-
dering, pijn en soms tot grote hoogte. In 
een combinatie van acrobatiek, jongle-

ren, koordlopen en drie palen dagen de 
mannen elkaar en het publiek uit deel te 
worden van een bijzondere vriendschap. 
TENT circustheater producties was eer-
der op Spoffin te zien met de voorstellin-
gen LOOP en NET.
#1: Lieve Vrouwekerkhof, vri 26 aug 22.00-22.45 uur; 
zat 27 aug 15.30-16.15 en zon 28 aug 16.00-16.45 uur
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

Nederlandse première / circustheater / alle leeftijden 

/ taal: - / 40 min.

Zirkus Morsa [FR] La fin demain
Wij menselijke wezens veranderen onze 
natuurlijke leefomgeving hier op aarde 
op absurde en destructieve wijze. Wat 
moeten we nog doen in deze verwarrende, 
ondoorzichtige en vreemde wereld? Uit-
gerust met een plank en een buis nemen 
twee kunstenaars je mee op een wankele 
reis door de chaos. Enerzijds evenwich-
tig, anderzijds op het punt van omvallen. 
Snelheid en impulsiviteit versus rustig en 
weloverwogen. In hun contrasten komen 
ze samen; samen verliezen ze en vinden 
ze balans. De stap van de een kan leiden 
tot het ongeluk van de ander. Alleen zij 
die samenwerken kunnen de uitdaging 
overleven. De focus ligt op gastvrijheid, 
de kunst van het samenleven op deze 
planeet. La fin demain is verbazingwek-
kend en verfrissend hedendaagse circus 
vol humor en optimisme in deze vreemde 
tijden. Een oproep tot creativiteit, gezel-
ligheid en eenvoud.
#10: Paternosterstraat, vri 26 aug 19.30-20.10 uur; zat 27 
aug 14.30-15.10, 16.30-17.10 en 19.30-20.10 uur en 
zon 28 aug 14.30-15.10 en 16.30-17.10 uur
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

voorproeven van het festival / 12+ / taal: 

NL/EN / 240 min.

Spoffin Amuses [INT] 2016
Jelle de Bruijn en Dick Cools 
presenteren deze feestelijke 
openingsavond in de vorm van 
een live radioshow met spelletjes 
en prijzen voor het publiek, met 
korte stukjes van voorstellingen 
die de dagen erna zijn te zien. Wat 
staat er dit jaar op het program-
ma? Onder meer Cão à Chuva uit 
Portugal, met de jonge performer 
Rui Paixão, een razend populaire 
clown die ook bij Cirque du Soleil 
speelt; evenals de nieuwste voor-
stelling van Cie Woest (NL/BE), 
bekend van eerdere edities van 
Spoffin. Dans van Hector Plaza & 
Agnes Sales (CAT/ES), een duo 
dat bestaat uit een voormalige 
kickbokser en turnkampioene; 
Goma (AR) die uit één koffer een 
complete en hilarische familie-
voorstelling te voorschijn tovert. 
De mannen van Muzikanty (PL) 
maken bier en muzikaal plezier. 
Stalker Teatro (IT) slaat een brug 
tussen hedendaagse beeldende 
kunst en theater; Joli Vyann (GB) 
brengt een werveling van dans en 
acrobatiek; Sur Mesure (BE) ver-
rast met zang en muziek. Bij TAM-
TAM objektentheater (NL) spelen 
gevonden voorwerpen letterlijk de 
hoofdrol en Theatergroep Trouba-
mour (NL) tenslotte presenteert 
een voorproefje van hun absurde 
en actuele montagevoorstelling 
over onze drang om vluchtelingen 
te helpen.
#17: Theater Flint, don 25 aug 20.00-23.00 uur
Toegang: € 16,00, kaartverkoop via www.
deflint.nl

© Foto: Hugo Estrela

© Foto: Michal Hančovský

© Foto: Javi D. Garcia
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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 kinderkrabbelkaart, 
speciale Spoffintassen en kussens en na-
tuurlijk 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 26 augustus, 17.00-23.30 uur
• zaterdag 27 augustus, 13.00-23.30 uur
• zondag 28 augustus, 13.00-18.00 uur

Actuele informatie
Spoffin houdt het publiek tijdens het 
festival op alle mogelijke manieren op de 
hoogte.
Bezoekers van Spoffin kunnen met de 
smartphone-app VivaFestival heel gemak-
kelijk een eigen, persoonlijk programma 
samenstellen. Met deze superhandige 
gratis festivalapp (geschikt voor Apple 
iPhone en iPad) heb je altijd alle informa-
tie 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 downloa-
den via de App Store.
Android, Windows Phone of een ander 
besturingssyteem? Geen nood! Bezoek 
dan de mobiele website van Spoffin voor 
een compleet programmaoverzicht en 
de laatste wijzigingen. Geschikt voor alle 
smartphones!
> m.spoffin.nl

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 en Facebook geven we tips en 
informatie en beantwoorden we vragen.

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.

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 of creditcard. 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 kaartje gecontroleerd. Heb je een 
smartphone, dan kun je ook de QR-co-
de op je telefoon laten zien. Kopiëren is 

zinloos; per QR-code 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.

Rondom het festival:
Publieksbegeleiders
Bij elke voorstelling is ten minste één 
publieksbegeleider aanwezig. 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 aan.

Praktische informatie    voor festivalbezoekers 
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!

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 
EHBO-post.

Toiletten
Voor toiletten verwijzen we naar de 
horeca. Combineer uw bezoek met een 
consumptie. Daarnaast zijn er op diverse 
drukbezochte plekken plaskruizen.

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 toe-
gangswegen. Je vindt de extra plekken 
onder meer bij de Kamperbinnenpoort, 
Mooierstraat, Amicitia en achter de 
Onze-Lieve-Vrouwetoren.
Gratis en bewaakt je fiets parkeren? Dat 
kan bij drie centraal gelegen stallingen 
van ParkeerService: Amicitia (hoek 
Utrechtsestraat en Achter de Arnhemse 
Poortwal), St. Jorisplein (Hellestraat) en 
Kamperbinnenpoort (hoek Langestraat 
en Muurhuizen). 

De openingstijden zijn tijdens Spoffin verruimd:
• vrijdag 26 augustus tot 03.00 uur
• zaterdag 27 augustus tot 03.00 uur
• zondag 28 augustus tot 20.00 uur

Marktverplaatsing
Om Spoffin de ruimte te geven, verplaatst 
de gemeente Amersfoort de volgende 
markten:
• vrijdag 26 augustus: de warenmarkt van de Hof, de 

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

• zaterdag 27 augustus: de warenmarkt van de Hof 
wordt verplaatst naar het Eemplein.

Spoffin 2017
In 2017 vindt Festival Spoffin plaats 
van donderdag 24 tot en met zondag 27 
augustus. Noteer je de data vast in je 
agenda?

...
..krtjs.nl

Spoffintassen! Deze tassen zijn gemaakt van gerecyclede Spoffin-
spandoeken en -banners. Je kunt ze kopen bij de 
festivalbalie op het Lieve Vrouwekerkhof. 
Grote tassen voor € 10,- en kleine 
tassen voor € 7,-

Draag je Spoffin een warm hart toe? Word vriend en sluit je 
aan bij Spoffin Circle! Het geld van 
de vrienden wordt gebruikt om de 
mooiste voorstellingen te kunnen 
programmeren. Als vriend ben je 
altijd als eerste op de hoogte van 
het het laatste nieuws en ontvang je 
allerlei leuke extraatjes!

Circle

spoffin.nl/circle
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Met dank aan de horeca op de Hof, Groenmarkt en Lieve Vrouwekerkhof + mobiele keukens uit heel Nederland.
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