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Onder de titel ‘Viva Catalonia! Performing 
arts from Catalonia and Balearic Islands’ 
heeft Spoffin dit jaar voor het eerst een 
speciaal focusprogramma. Viva Catalonia! 
omvat, met in totaal acht producties, 
ongeveer een kwart van het totale festi-
valprogramma.  We openen vrijdagavond 
met La Partida van Cia. Vero Cendoya: 
een voorstelling waarin sport en kunst, of 
nog preciezer voetbal en dans, op een heel 
fraaie manier samenkomen; twee werel-
den die meestal gescheiden zijn. Voetbal 
is natuurlijk ook iets dat Nederland met 
Catalonië verbindt, niet voor niets zijn er 
in Amsterdam én Barcelona stadions naar 
Johan Cruyff vernoemd. La Partida is 
spectaculair en grappig, woest en verfijnd 
tegelijk.
Een tweede Catalaanse hoofdact is Com-
pañía de Circo “eia”, een groep die regel-

matig terugkomt. Niet voor niets! Deze 
authentieke artiesten brengen keer op 
keer sfeervolle acts van hoog niveau. Van 
een andere orde is het project van Ada 
Vilaró: zij geeft zichzelf 24 uur lang over 
aan de elementen, publiek en gebeurte-
nissen die zich voordoen op het grootste 
plein van Amersfoort. Dag én nacht.
Animal Religion begon in 2012 op Spoffin 
als piepjong duo, kersvers van de circus-
academie. Inmiddels heeft het Catalaanse 
gezelschap verschillende voorstellingen 
op het repertoire en speelt over de hele 
wereld. Nu is Animal Religion eindelijk 
terug, met de spectaculaire productie 
Tauromàquina: een live gevecht tussen 
man en machine, geïnspireerd op het 
stierengevecht, dat in Catalonië overigens 
verboden is. Behalve deze vier projecten 
zijn ook Aina & Arias, Circ Bover, 

Compañia Hotel iocandi en Xavier Bobés 
onze Catalaanse gasten.

Nederlands talent
Spoffin geeft ruim baan aan Nederlands 
talent in het buiten- en locatietheater. 
Zoals MAN || CO, een jonge dansgroep 
die stormenderwijs de festivals verovert. 
Abdelhadi Baaddi, die de persoonlijke 
verhouding met zijn Marokkaanse vader 
in een prachtige intieme locatievoorstel-
ling verwerkt en De Hotshop – cooler 
dan De Warme Winkel, jonge makers 
in samenwerking met de veelbejubelde 
DWW-artiesten. Jori Hermsen Producties 
is ook weer terug en wel in het verstilde 
hofje Armen de Poth met twee eenakters 
van Tsjechov. MATROSE haalt Hollandse 
klassiekers door de gehaktmolen en Paul 
van der Maat ontroert met zijn roman-
tische kofferacrobatiek. Het jonge Pile 
en face tenslotte, maakt een magnifieke 
cross-over tussen circus en theater.

Ook aan buitenlands talent is geen ge-
brek. Cie Rouge Eléa (FR) vertelt han-
gend aan een boom over de levenslange 
band tussen liefde en haat van broers en 
zussen. Espaces Cyclophones (BE) komt 
met een bijzondere installatie van oude 
fietsen waarmee je muziek kunt maken. 
Ici’bas (CH) combineert dans, circus en 
performance in een uiterst eigenzinnige 
voorstelling, monumentalise (DE/IS) 
komt de stad verblijden met een aantal 
nieuwe maar zéér tijdelijke monumenten 
en zo is er nog veel meer, zie de interviews 
met theatermakers in deze festivalkrant!
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Naast al het theater klinkt er dit jaar meer 
muziek dan ooit tevoren, vooral op de 
Groenmarkt en in Plantsoen West, onder 
wie Bas Bons, Marle Thomson en DJ Duo 
KreFetten.

Vragen over Spoffin?
Heb je na het lezen van dit Festivalmaga-
zine nog vragen over Spoffin? Hoe kan het 
dat zo veel voorstellingen vrij toegankelijk 
zijn terwijl je op veel andere zomerfesti-
vals kaartjes moet kopen? Hoe zit dat met 
het mansgeld? Wat is IN en OFF? Hoe 
kan ik me als artiest aanmelden voor het 
festival? We beantwoorden al deze veelge-
stelde vragen (frequently asked questions) 
op onze website!
> spoffin.nl/overspoffin/faq

Spoffinhighlights
Ariane & Roxana
’Voetjongleren klinkt als een kunstje en 
niets meer dan dat. Ariane en Roxana 
maken er iets heel persoonlijks van en 
weten hun onderlinge verhouding heel 
mooi uit te spelen. Ik heb ademloos naar 
ze zitten kijken.’

Cie Vendaval
‘Ik zag deze voorstelling in het Frans, 
dat ik gebrekkig en zeker niet op literair 
niveau spreek. De intensiteit van Soif 
is zó sterk dat ik op gevoel toch veel be-
greep. Maar de subtiliteiten ontgingen me 
natuurlijk. Daarom ben ik zo blij en trots 
dat Carmela Acuyo bij Spoffin in residen-
tie de Engelse versie komt maken. Zodat 
nog veel meer mensen dit aangrijpende 
verhaal, dat verteld moét worden, kunnen 
voelen én begrijpen.’

Pile en face 
‘De theatrale stijl van Pile en face sprak 
mij direct enorm aan. Dit jonge collec-
tief heeft een heel eigen benadering van 
hedendaags circus, waarbij het geheel 
belangrijker is dan de individuele trucs. 
Een verademing.’

Alfred Konijnenbelt, artistiek leider 
Spoffin

Viva Catalonia and Balearic Islands!
Met ‘Viva Catalonia! Performing arts from Catalonia 
and Balearic Islands’ brengt Spoffin extra samen-
hang in het programma. Een dergelijke focus maakt 
het bovendien aantrekkelijk voor het betreffende 
land of regio om het programma te ondersteunen; 
uiteraard met behoud van de artistieke vrijheid 
van het festival. Catalonië en de Balearen dragen, 
via verschillende fondsen, financieel bij aan het 
focusprogramma van dit jaar. 

© Marije Koelewijn Artstudio

EMK.

Cia Vero Cendoya- La Partida- © Foto: Martí E. Berenguer

Welkom op de achtste editie van festival Spoffin, het internationale festival voor professioneel buitentheater in Amersfoort, waar meer 

dan 30 professionele theatermakers en -groepen klaarstaan om je van 25 tot en met 27 augustus 2017 te vermaken, te ontroeren en 

tot nadenken te stemmen. Dit jaar met extra aandacht voor Catalonië en de Balearische eilanden, de autonome Spaanse regio’s die veel 

prachtig theater voortbrengen. Het overgrote deel van de voorstellingen is vrij toegankelijk. Dat is niet hetzelfde als gratis: als publiek 

betaal je na afloop wat je het waard vond.

intro

Spoffin; een van de topattracties van Amersfoort. “Tel maar eens op: internationaal straattheater van de hoogste kwaliteit, 
een geweldig lopende organisatie, een prachtige gastvrije binnenstad en een decor om bij weg te zwijmelen. Het is niet voor 
niets dat veel Amersfoorters familie en vrienden van buiten de stad uitnodigen als Spoffin de straten vult. Hier wil je bij zijn, 
ook als je nog niet zo thuis bent in de wereld van theater; Spoffin betovert en inspireert jong en oud op een laagdrempelige, 
hartelijke manier. Geniet van de sprookjesachtige taferelen, van talenten uit binnen- en buitenland en van alle entourage!” 

Bertien Houwing - Wethouder Cultuur gemeente Amersfoort

Stadsgenoot 033
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altijd is er die spanning van de dood.’
‘Eén van de twee, zowel de matador als 
de stier, kan serieus gewond raken en 
overlijden. Hoe dichtbij kun je die stier 

als toreador langs laten komen? Het is 
toch wonderbaarlijk? Je voelt het plezier 
van de matador terwijl hij langs de ran-
den van de dood gaat. En als hij succes 
heeft, oog in oog met het publiek en met 
dat grote dier dat hem met gemak kan 
doden. Wie geeft het eerste op: de man of 
de stier? Daar draait het om. Het publiek 
vindt het doodeng en toch willen ze het 
zien, de dood. De stier sterft altijd.’
Tauromàquina is een veilige variant op 
het traditionele stierenvechten en toch 

levert ook de strijd tussen man en ma-
chine een intrigerend duel op. ‘Het gaat 
in deze voorstelling over de verschillen 
én de gelijkenissen tussen mens, dier en 
machine. Je ontdekt dat zo’n machine 
ook emoties kan hebben. De machine die 
we gebruiken, een vorkheftruck, heet in 
Spanje el torro: de stier. Omdat de twee 
grote ijzers aan de voorkant lijken op de 
hoorns van een stier. Daar spelen we mee. 
Tauromàquina is een echte straatshow. 
Hoe en waar we het publiek erbij betrek-
ken, dat kan beter nog even een verras-
sing blijven.’

Onmogelijk briljante ideeën
Animal Religion was in 2012 tijdens 
Spoffin te zien met de voorstelling Sounds 
& Knots en heeft sindsdien een enorme 
ontwikkeling doorgemaakt. Spoffin’s 
artistiek leider Alfred Konijnenbelt ont-
moette de groep eerder dat jaar tijdens 
circusfestival Subcase in Stockholm. 
Konijnenbelt: ‘Ze lieten alleen een filmpje 
zien. Dat zat zó vol onmogelijk briljante 
ideeën dat ik dacht: die zijn over een paar 
jaar megagroot, dat kan niet anders. Ik 
heb hen daar direct benaderd en geboekt, 
ook al hadden ze toen nog geen voorstel-
ling gemaakt.’

Girón: ‘Alfred zei: ‘Kom naar Spoffin en 
zie maar wat je doet. Ik werkte toen met 
Niklas Blomberg. Hij werkte met touw 
en deed op dat moment onderzoek naar 
knopen en ik was bezig met geluiden. We 
hebben toen de voorstelling Sounds & 
Knots gemaakt en van daaruit is Animal 
Religion ontstaan. Inmiddels hebben we 
vijf verschillende shows die we spelen, ik 
heb veel energie.’

Bizar en grappig
Zo ging de ontwikkeling snel. ‘We willen 
steeds weer nieuwe shows creëren. De ene 
na de andere. Van festival naar festival 
gaan. Iets maken van welk idee dan ook 
dat in ons hoofd opkomt. De natuur zit 
vol mysteries, daar kun je je verbeelding 
eindeloos op loslaten. Ons succes? Dat 
heeft vooral te maken met de mix van het 
vreemde met circus, met het spelen met 
gender en de dierlijke natuur,’ zegt Girón. 
‘Met het bizarre in onze voorstellingen 
houden we de mensen wakker. Het is 
vreemd wat we doen en daardoor interes-
sant; het is ook grappig en dat houdt de 
spanning er in.’
Girón is gefascineerd door de manier 
waarop dieren bewegen. ‘Als ik thuis ben, 
kijk ik elke dag tijdens de lunch naar 

Voor Tauromàquina verdiepte Quim 
Girón zich in het stierenvechten. ‘Het 
concept van de voorstelling is gebaseerd 
op tauromaquia. Dat is een Spaans woord 
en staat voor de kunst om een stier te 
leiden. Het traditionele stierengevecht is 
een duel tussen een stier en een man. Een 
dodelijk ritueel. In Catalonië is stieren-
vechten inmiddels verboden. Ik heb het 
als kind één keer gezien, met mijn oma. 
Stierengevechten zijn krankzinnig. 
Wreed, gewelddadig, uitermate riskant en 

documentaires. De natuur is zó indruk-
wekkend. Dieren geven zoveel inspiratie. 
Ze zijn uniek, subliem, perfect, vreemd 
en prachtig mooi. Zoals je een dier om-
schrijft, zo kun je ook een show beschrij-
ven. Verbluffend en wow, wat complex.’
Ondanks zijn liefde voor dieren is Girón 
geen vegetariër. ‘Mijn vriendin wel en 
onze eigen dieren eet ik niet.’ En die 
heeft hij: ‘We hebben in onze achtertuin 
eenden, ganzen, katten, honden en op 
dit moment ook veertig kippen, er zijn 
net eieren uitgekomen. Honden zijn mijn 
lievelingsdieren. Ik heb altijd een hond 
gehad. Met honden kun je echt commu-
niceren, dat gaat heel diep. Een hond 
reageert op je gedrag en laat in alles zien 
hoe hij zich voelt.’

Filosofie en persoonlijkheid
Quim Girón studeerde aan de circus-
school Rogelio Rivel in Barcelona, ging 
een jaar naar de circusschool LIDO in het 
Franse Toulouse en rondde zijn studies 
af aan DOCH (University of Circus and 
Dance) in Stockholm, Zweden. Konij-
nenbelt: ‘Er komen altijd goede artiesten 
van DOCH. Deze opleiding besteedt niet 
alleen aandacht aan circusvaardigheden, 
ze zijn er ook veel bezig met filosofie en 
de persoonlijkheid van de artiesten. Dat 
levert goed doordachte en bizar mooie 
projecten op.’

Tauromàquina is een veilige variant op het traditionele stierenvechten en toch levert ook de strijd tussen man en machine een intrigerend duel op. 
© Foto’s: Manel Sala ‘ulls’.

Quim Girón:
‘Dieren zijn uniek,

subliem, perfect, vreemd
en prachtig mooi.’

Animal Religion verovert de wereld met een aansprekende fusie van hedendaags circus, dans en muziek. Bijzonder is vooral ook de 

manier waarop het gezelschap zich laat inspireren door de dierlijke natuur. De energie én de fascinatie voor dieren spat overal vanaf. 

Quim Girón: ‘Dieren zijn zo prachtig en krachtig om te zien, meer dan welke performer in de wereld dan ook. Ik kijk graag naar ze en 

hou ervan me te gedragen als één van hen.’
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gevecht tussen man en machine 
Animal Religion [CAT] Tauromàquina Viva Catalonia!

#1 Lieve Vrouwekerkhof
vri 25 aug 22.00 uur
zat 26 aug 22.00 uur

Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt



‘Het gaat tijdens de voorstelling om de 
manier waarop we met elkaar omgaan,’ 
vertelt Tom Henden,  die samen met 
Marieke Thijssen, David Mupanda, Vin-
cent Kollar en Remi Lebocey, Pile en face 
vormt. ‘We maken de onderlinge commu-
nicatie zichtbaar, spelen met onze reacties 
op elkaar en dat maakt het theatraal. We 
willen de diepte in, de verschillende lagen 
laten zien. Op school benader je circus 
constant vanuit je rol als professional 
en niet vanuit het gezichtspunt van het 
publiek. Daar kun je jezelf in verliezen. 
Dan vergeet je dat het publiek lang niet 
altijd de moeilijkheidsgraad ziet van de 
trucs die je als circusartiest probeert te 
bereiken.’

Voor Henden is het potentieel van het 
individu in samenwerking met de groep 
veel belangrijker. ‘Dat je veel kunt als je 
samenwerkt. Samenwerking maakt mij 
sterker. Wat we binnen de groep belang-
rijk vinden, dat is voor ieder van ons net 

even anders. Het is persoonlijk en in de 
voorstelling ook herkenbaar, waardoor 
ieder een eigen karakter heeft op het po-
dium. We zijn een groep van individuen. 
Eén van ons vindt humor bijvoorbeeld erg 
belangrijk. Dat is prima, maar dan moet 
het ook van hém komen. Hij wil humor, 
hij brengt dat en wij steunen hem daarin. 
Ook dat maakt het theatraal.’

Circus vanuit dans
Pile en face doet veel onderzoek naar 
bewegingen. ‘Uitgangspunt bij het maken 
van de voorstelling is de techniek,’ zegt 
Henden. ‘Niet omdat we vooral onze trucs 
willen laten zien, zoals in het traditionele 
circus, maar we doen wel veel bewegings-
onderzoek. We benaderen de circustech-
nieken vanuit hedendaagse dans. Een 
ervaren danser en choreograaf heeft ons 
daarbij geholpen.’ 
De groep gaat op toernee met 48 vloer-
matten van één vierkante meter. Henden: 
‘We beginnen met een grote stapel, als 
een eilandje waar we met z’n allen op 
staan. Dat bouwen we uit tot een com-
pleet speelveld. Met elke scène vertellen 

we een ander verhaal en creëren we 
nieuwe situaties.’
Tevreden over de voorstelling zoals die is? 
‘Voor nu wel, ja,’ zegt Henden. ‘We horen 
vaak dat mensen het verhaal leuk vinden. 
Publiek verwacht een circusshow met veel 
trucjes en is blij verrast dat we hen mee-
nemen op reis, met een compleet verhaal 
waarin zij zich kunnen herkennen.’
Neem vooral ook je kinderen mee, tipt 
Henden. ‘We hebben de voorstelling niet 
speciaal voor kinderen gemaakt, maar we 
merken dat ze het erg grappig vinden. Ze 
halen er heel eigen dingen uit.’
‘The sum of what we do’ is in eerste 
instantie voor binnen gecreëerd; tij-
dens Spoffin gaat de buitenversie van 
de voorstelling in première. ‘We werden 
gevraagd voor een straatfestival en zagen 
daar dat het buiten ook goed kan. Buiten 
is de timing anders, je moet inspelen op 
onverwachte gebeurtenissen en impro-
visatie met het publiek is gemakkelijker. 
Er is meer contact met het publiek.’ 
Wat ze leuker vinden? ‘Daarover zijn de 
meningen verdeeld. Persoonlijk speel ik 
liever binnen. Ik ben gewoon een beetje 
verlegen. Anderen binnen de groep spelen 
juist liever buiten vanwege het contact 
met het publiek.’

Iedereen veel plezier 
bij Spoffin namens 

Kringloop Amersfoort!

COOLE UITTIPS VOOR OUDERS & KIDS 
IN DE KOP VAN NOORD-HOLLAND IN EN OM AMERSFOORT!

4 T/M 16
SEPTEMBER
2017

© Foto: Megin Zondervan

Tom Henden:
‘We benaderen de

circustechnieken vanuit
hedendaagse dans.’

Pile en face heeft een opvallend mooie, 

theatrale vorm van circus ontwikkeld, met 

dans als achtergrond. Voorbij de fixatie 

op trucjes doen en de clichés en esthetiek 

van het huidige circus. ‘Om indruk op het 

publiek te maken kun je proberen een 

steeds hoger niveau van trucs te bereiken; 

wij kiezen ervoor in plaats daarvan te 

laten zien wat je kunt bereiken met 

samenwerken. Het theatrale is één van de 

dingen waarop we focussen.’
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Samen op reis met 48 matten
Pile en face [NL/NO/DE/FR] The sum of what we do Frisse bries

#1 Lieve Vrouwekerkhof
vri 25 aug 20.00 uur

#3 Hof
zat 26 aug 17.00 uur

#1 Lieve Vrouwekerkhof
zat 26 aug 20.00 uur

#3 Hof
zon 27 aug 16.15 uur

Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt



In haar slaap spreekt ze in een 
andere taal. ’s Nachts vindt zij haar 
herinneringen, verborgen onder het stof; 
gaat ze terug naar het verleden dat ze 
nooit heeft onthuld. Aan niemand. Ze 
wilde haar lijden in stilte begraven. Een 
nieuw leven verzinnen, met een idyllisch 
verleden. Maar Hellen Miller’s echte 
naam is Helena Metzler. En op haar arm 
verbergt zij een getatoeëerd nummer.
Soif is een solo-performance van 
Carmela Acuyo, een hooggewaardeerde 
danseres en actrice in eigen land. De 
solo is een vervolg op de voorstelling 
Une étoile jaune, over de geschiedenis 
van de mensen die een gele ster 
hebben gedragen; een eerbetoon aan 
de slachtoffers van de genocide van de 
Tweede Wereldoorlog, degenen die zijn 
verdwenen en de overlevenden.

‘Door middel van dans, theater en het 
karakter van Hellen Miller wil ik dit 
onderwerp opnieuw aankaarten en in het 
openbaar bespreken. Tekst en theater 
laten versmelten met dans: dat geeft het 

Carmela Acuyo van dansgezelschap Cie 

Vendaval voelde al 15 jaar de behoefte om 

deze solo te maken. Het ontbrak haar altijd 

aan moed. En noodzaak. ‘Wat heb ik te 

zeggen? Wat moet ik zeggen? Waarom zou 

ik, Carmela, iets zeggen? Toen keek ik naar 

de wereld, naar de geschiedenis en ik werd 

bang. Echt bang. Waar is de vooruitgang? 

Het verhaal van Hellen is slechts een kleine 

druppel in de oceaan van het lijden van de 

genocide.’

lichaam de kans het onmogelijke uit te 
spreken. De voorstelling is in Frankrijk 
erg gewaardeerd. Mensen zijn stil en 
emotioneel. We hebben naast de Franse 
versie al een Spaanse en maken nu tijdens 
onze residentie in Amersfoort bij Spoffin 
ook een Engelstalige variant, zodat de 
meerderheid van alle mensen het kan 
verstaan. Dat is erg belangrijk voor ons,’ 
zegt Acuyo. ‘De geschiedenissen herhalen 
zich constant en ik maak me zorgen.’
De teksten van Soif zijn geïnspireerd 
op getuigenissen van overlevenden van 
concentratiekampen.  
‘Het maken van de voorstelling was 
moeilijk. Er was veel research nodig. 
Ik las de autobiografieën van vrouwen 
die slachtoffer van de genocide waren. 
Vrouwen die hebben geleefd in de hel 
en die dat hebben overleefd. Ik kwam 
midden in de horror van hun verhalen 
terecht. Het onderwerp is zeer ernstig. 
De moeilijkheid zat ’m erin toch enige 
afstand te bewaren.’
Acuyo was met name geraakt door 
het verhaal van Charlotte Delbo, een 
schrijfster die in 1943 samen met 229 
andere Franse vrouwen uit het verzet op 

een trein naar Auschwitz is gezet. Slechts 
49 van hen kwamen terug. ‘Delbo schreef 
de trilogie Auschwitz and After met een 
enorme soberheid en oprechtheid. 
Haar werk werd mijn voornaamste 
inspiratiebron, omdat zij de enige 
schrijfster is die spreekt over haar 
ervaringen in de kampen en ook over 
haar terugkeer naar het leven.’

Fictief personage
Om het verhaal met artistieke vrijheid 
te kunnen vertellen, besloot Acuyo een   
fictief personage te creëren. Acuyo: 
‘Hellen Miller is fictief, ja. Het is ook 
geen verhaal van mijn familie of mij 
persoonlijk, het is een persoonlijke 
verontwaardiging. Via Hellen laat ik de 
stemmen van alle vrouwen horen. De 
geschriften die ik las en de films die ik 
zag, lieten me zien dat overlevenden 
de behoefte hadden het leven opnieuw 
uit te vinden. Sommigen veranderden 
hun naam, geboorteplaats, religie. 
Sommigen gingen naar het andere eind 
van de wereld om te worden herboren. Zij 
begroeven hun herinneringen diep in hun 
ziel en gaven niemand toegang. Hun man 
of vrouw niet, hun kinderen en hun beste 
vrienden niet.’
‘Niemand kende ook maar één seconde 
van hun geheimen. En het is altijd bij 
toeval dat de waarheid naar boven komt. 
Door een oude foto, een verborgen brief, 
een ver familielid of een archiefbeeld op 
de televisie. En zo ontdekken we de ware 
identiteit van degene die we dachten te 
kennen.’ 

Kijk voor alle voorstellingen op

www.flint.nl

zo 24 sep 2017   -   VERO
do 15 feb 2018   -   Les Limbes

Meer theater zien?
Kom naar Flint voor deze
bijzondere voorstellingen!

© Foto: CdIR Vendeaal

Carmela Acuyo:
‘Het is altijd toeval dat de waarheid

naar boven komt.’
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DANSEN MIDDEN IN DE HORROR
Cie Vendaval [FR] Soif Bovenkamer

#18 Binnenplaats theater Flint
vri 25 aug 22.00 uur
zat 26 aug 22.00 uur
zon 27 aug 16.30 uur 

Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt



In het begin doe je je uiterste best. In 
wát voor taal zingt die vrouw die daar 
contrabas staat te speelt nu eigenlijk? 
‘Iedereen probeert het, niemand verstaat 
het,’ zegt Tomeu Amer, die de lyrics 
schreef. Zangeres Joana Gomila: ‘Je kan 
proberen het te verstaan. Dan merk je dat 
het niet gaat en laat je het gaan.’ Mensen 
vragen of het een taal van de Balkan is. 
Of denken dat het Grieks is. Amer: ‘Het is 
een taal die ik zelf heb verzonnen, omdat 
er geen woorden zijn voor wat we willen 
zeggen. We spelen met het absurde en dit 
is een onderdeel van het spelletje. Je voelt 
wel wat we bedoelen.’
Gomila zelf kent de betekenis van de 
woorden die zij zingt ook niet. ‘Maar 
ik voel wel de essentie, de energie. Het 
gaat ons niet om het wat, maar om het 
hoe. Het is een beetje frustrerend als 
je doorkrijgt dat het niet lukt om het te 
verstaan, alsof je een buitenlander bent 
in je eigen land. Toch kun je je er wel mee 
identificeren, als je open staat voor wat 
het met je doet.’

Persoonlijk
Er zit veel persoonlijks in de voorstelling. 
‘Dit is hoe we zijn,’ zegt Gomila met een 
grijns. ‘Je ziet onze primaire, menselijke 
gevoelens en emoties. Het thema van 
de voorstelling is heel eenvoudig, de 
menselijke realiteit van verlangen. We 
willen iets. En als we het eenmaal hebben, 
hoeft het niet meer. Daarnaast suggereren 
we dat het een liefdesgeschiedenis is. 
Oppervlakkig beschouwd zie je dat ook: 
een man, een vrouw en geruzie. Soms is 
het grappig, soms agressief. Poëtisch en 
absurd.’ Het is de eerste keer dat Gomila, 
Amer en Juncà samenwerken. Het 
creëren ging heel langzaamaan.

‘We hebben alledrie een totaal andere 
achtergrond,’ zegt Gomila. Gomila 
is jazzzangeres. Amer is een echte 
circusartiest en acteur. Hij bewaart goede 
herinneringen aan Spoffin 2012, toen 
hij veel publiek trok met zijn gezelschap 
Cia Trifaldó: circustheater, clownerie 
en acrobatische dans. ‘We zouden drie 
keer spelen. Vanwege de regen kon er 
maar één voorstelling doorgaan. Echt 
verrast waren we toen we zagen hoeveel 
het publiek in de hoed had gegeven. Heel 
veel.’
Juncà heeft een graad in de 
geesteswetenschappen, literatuur 
en letterkunde en traint op twee 
verschillende circusscholen. Samen 
met Amer richtte zij begin 2012 Hotel 
iocandi op. Hieruit is een korte versie van 
Esquerdes (Barsten) geboren. Gomila 
sloot zich een jaar later aan om een 

langere versie te creëren, waarin ook haar 
muziek een belangrijke rol speelt. Het 
trio sleepte hiermee direct verschillende 
prijzen in de wacht: van de award voor 
‘best young company’ (Barcelona, 2014) 
tot de Zirkolika award voor beste show 
(Barcelona, 2015) en de Atapib award 
voor beste performer (Palma de Mallorca 
2015).

Verlangen en ontsnappen
Opvallend is de rol van de muziek, de 
stem van Gomila, in deze show. ‘We 
hebben voor de langere versie alles 
tegelijkertijd gecreëerd. De muziek is net 
zo belangrijk als het drama, alles heeft 
hetzelfde gewicht,’ aldus de muzikante. 
Daarnaast is er een hoofdrol weggelegd 
voor de balansladder van Amer. Wat 
je hem met die ladder ziet doen, lijkt 
misschien eenvoudig. Toch is het bij 
nader inzien tamelijk verbluffend.
‘Het is enorm moeilijk,’ beaamt hij.
Springen op een ladder is zo’n echt 
ouderwetse circustruc. Maar tijdens 
deze voorstelling vergeet je eigenlijk 
dat het een ladder is. Of, zoals zij het 
zelf zeggen: bij Hotel iocandi staan de 
circustechnieken en de levende muziek in 
dienst van een universum vol met vragen 
over de kwetsbaarheid van de mens.

Compañia Hotel iocandi © Dani Alvarez

Jorisplein
Oei! Monsters?!

Hof
Grote voorstellingen voor een 
groot publiek, zoals openingsvoor-
stelling La Partida met dans én 
voetbal en andere sfeervolle acts 
van hoog niveau. Binnen, in café 
Halewijn, zorgt een stel jonge hon-
den voor haring in je bier. Want? 
Iets met Op hoop van zegen… Echt 
lekkere trek? Spoffin serveert hier 
onder meer authentiek Catalaanse 
churros. De Hof is ook dé plek 
voor een uiterst bijzonder 24-uurs 
project! (zie pag: 24-25)

Lieve vrouwekerkhof
Het festivalhart: voor al je informatie 
over deze achtste editie van Spoffin én 
voorstellingen voor culturele fijnproe-
vers. Opvallend theatraal circus van een 
stel supercreatieve jonge theatermakers, 
bijzondere disciplines en andere hoog-
standjes!

Plantsoen West
Hier kun je goed vertoeven! Met door-
lopend acts voor het hele gezin op een 
volwaardig hoofdpodium en extra kinder-
activiteiten. Ook vertrekt hier de bus van 
Abdelhadi Baaddi naar Marokko. Picknic-
ken doe je met koffie uit een waanzinnige 
stoommachine, lekkere smoothies en zoe-
tigheid, zomerse drankjes en poffertjes. 
Ssstt: sommige voorstellingen vereisen 
net even wat meer stilte en aandacht! ’s 
Avonds zijn er DJ’s en andere fijne muziek 
en kun je swingen, op vrijdag en zaterdag 
tot middernacht! 

Groenmarkt & Appelmarkt
Straattheater en muziek: dat gaat 
al jaren goed samen. Deze editie 
staat er op de Groenmarkt extra 
veel muziek op het programma, 
met dank aan de ondernemers van 
dit plein. Geniet van tegendraadse 
straatartiesten en Amersfoortse 
rasmuzikanten als Bas Bons en 
andere toppers die je kent van 
DWDD. 

Armen de Poth
Een intieme locatie op wandelafstand van het festivalhart is hét per-
fecte decor voor de eenakters van Tsjechov à la Jori Hermsen. De van 
oorsprong Amersfoortse theatermaker is terug van weggeweest! Koop 
alvast je kaarten online.

Binnenplaats Flint
Een stille locatie met alle aandacht voor Soif, een delicate en aangrijpende solo. 
Gegarandeerd kippenvel.

Burgemeester Brouwersplantsoen
Wat scharrelt daar rond in de bosjes? Hip-
sters in de ban van rituelen. Als dat maar 
goed gaat. (zie pag. 20-21)

Dieventoren
Hier kom je normaal gesproken echt niet zo maar binnen. Spoffin regelde 
het, inclusief theaterseance. Heb jij al een kaartje voor Xavier Bobés? 

Voor niets gaat de zon op! Een festival organiseren kost meer dan je denkt. Daarom halen onze artiesten en vrijwilligers na 
elke voorstelling geld op. We noemen dit: mansen. Wat gebeurt er nu met deze vrijwillige bijdragen van het publiek? Sommige 
artiesten houden het geld. Zij staan in het showcase-programma en spelen ‘op de hoed’. Spoffin betaalt hun reis- en verblijfkosten 
en zorgt ervoor dat ze in contact komen met programmeurs van andere (Europese) festivals. Dit levert hen in de praktijk vele 
nieuwe boekingen op. Andere artiesten krijgen van Spoffin een vast bedrag voor hun optredens. Het geld dat we na afloop van deze 
voorstellingen ophalen, gebruiken we (onder meer) om hen uit te betalen. Het mansgeld komt dus altijd bij de artiesten terecht, 
direct of indirect.  Meer weten? Ga naar www.spoffin.nl/overspoffin/faq.

Een opmerkelijke combinatie. Een zangeres die contrabas speelt en over een stem als een orkaan beschikt. Een soepele circusartieste die 

literatuur studeerde en een clowneske krullenbol die met stuntladder en charmes over het podium vliegt. Zie hier Hotel iocandi. Voor het 

creëren van Esquerdes namen Joana Gomila, Tomeu Amer en Griselda Juncà alle tijd. Daarna was er geen houden meer aan, met prijzen 

voor beste circusshow en performer tot een award voor beste jonge gezelschap. 
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Tussen verlangen en ontsnappenmansen

Pleinen

Compañia Hotel iocandi [BI] EsquerdesVrijwillige bijdrage na afloop voorstellingen Viva Catalonia!

#3: Hof 
zat 26 aug 14.00  en 19.00 uur 
zon 27 aug 17.15 uur

Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt



Oogcontact
De danseressen zoeken tijdens de voor-
stelling behoorlijk direct contact met het 
publiek. Fysiek en met blikken die je niet 
loslaten. Ze hebben bijna zichtbaar ple-
zier in de reacties die zij met hun oogcon-

tact veroorzaken. Koolen: ‘Het ongemak 
dat je als toeschouwer van de voorstelling 
kunt voelen, is hetzelfde ongemakkelijke 
gevoel dat je op een feestje kunt hebben. 
Oh jee, daar sta je dan. Je moet wel con-
tact aangaan, want je bent tenslotte met 

elkaar in dezelfde ruimte.’
Gelukkig beschikken de vijf ook over een 
aanstekelijk gevoel voor humor, goed 
voor een grote grijns op je gezicht. Sjifra 
IJpma: ‘We zijn daarbij vrij onvoorspel-
baar. Dat vergt een actieve kijkhouding 

van het publiek. Je weet nooit precies 
wat je kunt verwachten en zo blijf je als 
toeschouwer van het feestje altijd alert.’

Heupscène
‘De reacties vanuit het publiek en de 
sfeer is op elke locatie weer anders en dat 
maakt het leuk,’ zegt Koolen. ‘Afhankelijk 
van de setting ga ik tijdens mijn solo bij 
iemand op schoot zitten, of ik knuffel 
alleen. De reacties daarop zijn echt heel 
erg verschillend. Sommigen verstijven, 
anderen gaan er juist heel erg in mee, met 
het knuffelen. Ik geef de regie nooit uit 
handen en kan altijd weg. De toeschouwer 
kan me negeren of erin mee gaan.’
Mannen in het publiek zitten er vaak 
anders bij dan vrouwen. ‘Ze kunnen zich 
nog een stuk ongemakkelijker voelen 
dan vrouwen,’ weet Koolen. IJpma: ‘Eén 
kwam ons na afloop vertellen dat hij 
vrouwen nu echt helemaal niet meer ver-
trouwt. Met al onze manipulatieve spel-
letjes. Maar dat is per man verschillend 
natuurlijk en ook afhankelijk van waar ze 
zitten tijdens de heupscène.’

Eigen ervaringen
Het thema en de scènes zijn herkenbaar 
voor elke levensfase. IJpma: ‘We gaan er 
alle vijf op een andere manier mee om. 
Zo kun je altijd wel met één van ons een 
connectie voelen. Kinderen betrekken het 

bijvoorbeeld op buitengesloten worden of 
een eerste verliefdheid.‘ 
De karakters en de scènes zijn gebaseerd 
op eigen ervaringen en verhalen van 
vrienden en bekenden. ‘We hebben het 
er met elkaar over gehad: de angst om 
vergeten te worden, dat mensen je niet 
zien. Het is een thema dat ons fascineert, 
iedereen kent het en het is een thema dat 
vooral speelt tijdens feestjes. Dan wringt 
het ’t meest,’ zegt IJpma.
Koolen: ‘We hebben allerlei ervaringen 
uitgewisseld en verhalen van mensen om 
ons heen verzameld. Wanneer voel jij 
je eenzaam? Kun jij je je eerste verjaar-
dagsfeest nog herinneren? Welke muziek 
daarbij past, is heel erg gevoelsmatig. We 
gebruiken populaire popnummers uit 
de jaren tachtig en daar tussendoor ook 
muziek van deze tijd, scoundscape-ach-
tig, om dynamiek te scheppen en harde 
overgangen te maken.’

‘Manco is een oud Nederlands woord dat 
staat voor leegte, hiaat, gebrek. Dat sluit 
goed aan bij onze fascinatie voor de angst 
vergeten te worden,’ zegt Roma Koolen. 
‘De twee streepjes tussen man en co sym-
boliseren die leegte en zorgen voor een 
knipoog: co staat ook voor compagnie. En 
man: tja, we zijn met vijf vrouwen…’

Podium- en juryprijs
De voorstellingen van MAN || CO zijn 
energiek, brutaal en sensueel. Met When 
we cried confetti won de groep tijdens het 
Café Theater Festival (CTF) in Utrecht 
zowel de vakjuryprijs als podiumprijzen 
van de festivals Spoffin en Reuring. Alfred 
Konijnenbelt: ‘Het is een dynamische en 
razendsnelle dansperformance. De groep 
valt op door een sterke présence en zeer 
vindingrijk gebruik van de ruimte. Dat 
zijn twee elementen die van groot belang 
zijn op een buitentheaterfestival als 
Spoffin. Ook de intelligente gelaagdheid, 
waarbij lichaamstaal en gezichtsuitdruk-
kingen tegengesteld en dan weer parallel 
lopen, maakt dat MAN || CO ver boven 
het gemiddelde uitsteekt. We ontvangen 
hen met veel plezier op Spoffin!’

MAN || CO: ‘Wij willen zowel de danskenner als de dansleek met onze voorstellingen boeien.’ Foto’s: Anne Beentjes

Amersfoort als festivalstad  “Amersfoort heeft een divers festivalaanbod en dat zorgt voor een levendige en bruisende stad. 
Vooral in de zomerperiode. Je zou kunnen zeggen dat er voor elk wat wils is. Daar draagt Spoffin ook aan bij. 
Ook dit jaar zorgen wij van NH-Hotel Amersfoort weer voor slaapplekken voor artiesten en bezoekers van Spoffin. Wij 
hoeven daar niet de hoofdprijs voor te vangen, maar hebben wel een goede bezetting tijdens dit weekend. Zo zetten we 
met elkaar een goed en professional festival op. Die samenwerking is belangrijk voor de uitstraling van Amersfoort als 
festivalstad en verblijfslocatie.” 

Rick van Schijndel - Hoteldirecteur NH Amersfoort

Stadsgenoot 033

It’s my party and I cry if I want to. Het feest is nog in volle gang en jij staat al te janken, dancing queen of niet. Dacht je dat je de enige 

was die zich regelmatig miserabel voelt terwijl het allemaal juist zo leuk moest zijn? Eenzaam te midden van de feestvreugde, bang dat 

ze je niet zien? ‘Het ongemak dat op een feest eigenlijk verborgen dient te blijven. Daar confronteren we het publiek mee.’

12 I   Festivalmagazine Spoffin 2017 13Festivalmagazine Spoffin 2017   I   

De angst om vergeten te worden
MAN II CO [NL] When we cried confetti Frisse bries

#3 Hof
vri 25 aug 20.30 uur

#6 Plantsoen West
vri 25 aug 23.00 uur

Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt



Dicht op mijn huid
Volgend theaterseizoen gaat Baaddi 
de voorstelling minstens honderd keer 
spelen. ‘Dankzij een theatertour waar ik 
vijf dagen per week, twee keer per dag de 
voorstelling ga doen.‘ Hij is niet bang dat 
het een sleur zal worden. ‘Ik ben altijd op 
zoek naar nieuwe uitdagingen en in deze 
voorstelling zitten er genoeg. Het is niet 
iets dat je op de automatische piloot kunt 
spelen. De mensen zitten vlak achter me, 
dicht op mijn huid. Ik kan geen moment 
verslappen. De setting is onconventio-
neel, publiek weet ook niet altijd wat ze 
moeten. Dat is ongemakkelijk af en toe. 
Moet je wel of niet iets zeggen? Dat is wat 
ik ook had, onderweg met mijn vader. We 
zijn sociale wezens; hoe verhoud je je tot 
elkaar als je elkaar niet kent? Mijn vader 
en ik kenden elkaar eigenlijk ook niet.’
Hoe ongemakkelijker mensen zich voelen, 
hoe meer ze delen. ‘Mensen kunnen er 
slecht tegen als er stiltes vallen. Daar 
speel ik mee en dat maakt het ook zo leuk. 
De voorstelling verloopt elke keer weer 
anders. Onderweg stoppen we een aantal 
keer en dan krijg je dat willekeurige voor-
bijgangers zich ermee gaan bemoeien. Dat 
is het risico van spelen in de openbare 
ruimte. Mensen zien het en denken: wat 
doe jij daar. Dan zijn er van die gasten op 
een scooter die voorbij rijden en naar me 
toe komen om te vragen of ik een pro-
bleem heb.’

Eerste generatie
De busreis van Baaddi met zijn vader naar 
Tanger heeft veel teweeg gebracht. ‘Ook 
zijn reis van Marokko naar Nederland 
kwam ter sprake. Voor het eerst eigenlijk. 
Dat is zo’n bijzonder verhaal. Velen heb-
ben hetzelfde meegemaakt. Toch zijn er 
maar weinig mensen die dat verhaal van 
de eerste generatie kennen. Het gaat bijna 
altijd over de tweede of derde generatie. 
Op de terugweg heb ik hem geïnterviewd. 
Hij vond het tof en super grappig dat ik 
deze voorstelling ging maken. Ik weet 

niet of hij de ernst ervan inzag. Hij vond 
het wel fijn dat ik wat doe met onze roots, 
onze Marokkaanse heritage. Ook ziet hij 
nu dat het geen bevlieging was dat ik mijn 
studie opgaf. Dat ik echt keihard werk en 
dat ik mijn hand niet hoef op te houden. 
Dat is heel belangrijk voor hem.’

‘Mijn moeder heeft me ook altijd geleerd 
onafhankelijk te zijn. Ik ben eigenlijk een 
moederskindje. Mijn moeder is een heel 
sterke en slimme vrouw. Ze was analfa-
beet en besloot op haar vijftigste naar 
school te gaan om te leren lezen en schrij-
ven. In het land van de blinden is éénoog 
koning. Als mijn vader zei: dit of dat staat 
in de Koran, dan moest ze dat maar gelo-
ven. Zij zei: ik pik het niet meer, ik wil het 
zelf kunnen lezen en interpreteren.’
Zijn vader heeft de voorstelling nog nooit 
gezien. ‘Hij zit steeds in Marokko als ik 
speel. Het zou ook wel echt raar en inge-
wikkeld zijn als hij tijdens een voorstel-
ling meegaat en ook in de bus zit. Het is 
niet zo dat ik kan zeggen: ik speel daar en 
daar, hier is je kaartje en je zit op rij één 
stoel zeven. Mijn moeder heeft ’m ook nog 
niet gezien. Ze is wel heel nieuwsgierig 
maar ik heb er nu pas het vertrouwen in 
dat de voorstelling goed genoeg is.’

Dansen en performen in plaats 
van bouwkunde
Abdelhadi Baaddi studeerde bouwkunde 
aan de TU in Delft. ‘Halverwege dacht ik: 
dit is het toch niet. Ik zocht iets waar ik 
los kon gaan, met creatieve vrijheid. Toen 
deed ik auditie bij danscollectief ISH, als 
human beatboxer. Dat beatboxen vonden 
ze prima, maar ze zeiden: ‘We zijn wel in-
terdisciplinair.’ Dus ben ik erbij gaan dan-
sen en spelen, ook al had ik geen enkele 

ervaring. Ik was toen twintig en ben twee 
jaar keihard gaan trainen. Een voorkeur 
voor een bepaalde discipline heb ik niet: 
ik vind het leuk om te performen.’

‘Zo’n talent moet je koesteren’
‘Een paar keer per jaar zie ik een indruk-
wekkende voorstelling, die mij weer de 
passie voor dit vak laat voelen. Een parel-
tje, nog niet ontdekt door de grote massa 
en zonder impresariaat. Abdelhadi Baaddi 
- Ik ga op reis en ik neem mee - is er zo’n 
een. Een voorstelling met een noodzaak. 
En voor het publiek een heel bijzondere 
ervaring.’
‘Abdelhadi is iemand van wie we nog veel 
kunnen verwachten,’ zegt Adriaan Bruin, 
programmeur van festival Reuring in Pur-
merend. ‘Het is heel bijzonder dat hij zo’n 
prachtige voorstelling heeft gemaakt, vol-
ledig als autodidact zonder vooropleiding. 
Ik vond de voorstelling zó mooi en dacht: 
dit moet gezien worden. Daarom heb 
ik destijds een ronkende mail gestuurd 
naar alle contacten die ik heb. Het is een 
voorstelling die ontroert, die heel veel 
humor heeft, die actueel is en een kijkje 
geeft in een Marokkaanse gezin, met een 
vader die hoorde tot de eerste generatie 
gastarbeiders en gebrekkig Nederlands 
spreekt en dan de zoon die volledig is 
geïntegreerd, perfect Nederlands spreekt, 
op zijn zeventiende naar de TU gaat en nu 
één van de belangrijkste dansers is van 
ISH. Zo’n talent moet je koesteren.’

‘Mijn vader had een auto gekocht en 
iemand moest die naar Tanger brengen. 
Omdat hij van plan was permanent terug 
te keren naar Marokko. Het viel midden 
in een van mijn repetitieperiodes bij 
danscollectief ISH, dus ik vertrok met veel 
tegenzin. Ook omdat ik niet zo’n goede 
verstandhouding met mijn vader had. Bo-
vendien had ik hem net verteld dat ik zou 
stoppen met mijn studie bouwkunde aan 
de TU in Delft omdat ik danser wilde wor-
den. Als mijn zoon daarmee zou komen, 
zou ik ook zeggen: ‘Ben je nou helemaal 
gek geworden!’ Hoe ga je nou als danser 
een bestaan opbouwen? Dus we zaten 
mooi opgescheept met elkaar.’
Baaddi en zijn vader vertrokken op don-
derdag en vlogen maandag weer terug. 
‘Bij ISH vroegen ze hoe mijn weekeinde 
was geweest en ze keken me vreemd aan 
toen ik zei: ‘Nou, ik ben even met mijn 
vader op en neer naar Marokko gegaan.’ 
Ik vertelde over hoe mijn vader is, hoe 
verschillend wij zijn en over de bizarre 
dingen die we in de bus bespraken. Echt 
fantastisch materiaal voor een voorstel-
ling, dacht ik toen al. Mijn vader vond mij 
een sukkel en ik vond hem een sukkel. Na 
aankomst in Tanger zei hij: ‘Dankjewel’, 
en ik: ‘Alsjeblieft.’ De reis was een keer-
punt in onze relatie en het idee om er iets 
mee te doen, is altijd blijven hangen.’

Amsterdam Fringe
Een tijd terug kwam het er van: Baaddi 
kocht een personenbusje en ging repete-
ren. ‘De officiële première was september 
vorig jaar, tijdens Amsterdam Fringe. 
Ik dacht: leuk, ik heb het nu drie keer 
gedaan, ik verkoop de bus weer en klaar.’ 
Dat liep anders: programmeur Adriaan 
Bruin zag de voorstelling en vroeg Baaddi 
voor zijn festival Reuring in Purmerend. ‘

Ik voelde me heel vereerd, maar dat zou 
betekenen dat ik de bus maanden lang 
zou moeten aanhouden en dat is nogal 
duur en niet rendabel. Tenzij ik op meer-
dere festivals zou spelen. Ik was daar nog-
al sceptisch over. Maar Adriaan is gaan 
lullen als brugman: in februari speelde ik 
op de Zomerpreview van de Vereniging 
van Buitentheater Festivals Nederland 
(VBFN) en toen was er geen houden meer 
aan. Iedereen geloofde er in.’
Zelf is hij nog steeds oprecht verbaasd. 
‘Dat mensen kaartjes kopen en echt 
komen en dat het vaak zelfs uitverkocht 
is. Veel mensen vinden het bijzonder. 
Ik heb veel gesprekken na afloop. Heel 
mooie gesprekken. Je wordt wel even uit 
je comfort zone gerukt. 

Met z’n allen in een busje is heel intiem. 
Je deelt al snel heel veel met elkaar. De 
meeste reacties zijn positief. Er was er 
alleen ooit ééntje die wagenziek werd na 
twee bochten. En bij een ander festival 
ben ik vier keer door de politie aangehou-
den. De laatste keer was ik erop voor-
bereid en heb ik het meegenomen in de 
tekst. Het was een algemene controle. Ze 
dachten dat ik in een camper reed en daar 
sjoemelen ze vaak mee. Mensen achterin 
zeiden: ‘Agent kom mee, we gaan naar 
Marokko’. Die dacht echt dat we de weg 
kwijt waren. Het valt natuurlijk ook wel 
op zo’n GTI.* Etnisch profileren? Dat gaat 
dan wel even door je hoofd. Prima joh.’

* Gordijntjes, Trekhaak, Imperiaal

Abdelhadi Baaddi - Ik ga op reis en ik neem mee... © Foto:Studio Breed 

Abdelhadi Baaddi:
’Mijn vader vond mij
een sukkel en ik vond

hem een sukkel’

Vader en zoon, op reis naar Marokko. Twintig uur met elkaar in een bus vol verhalen, emoties, begrip en onbegrip - en jij kunt erbij zijn. 

‘Zo’n intieme setting dwingt je tot echte gesprekken. Je kunt het niet over koetjes en kalfjes blijven hebben. Na Brussel ben je wel uit 

gebabbeld,’ zegt zoon Abdelhadi Baaddi.
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In een busje naar Marokko
Abdelhadi Baaddi [NL] Ik ga op reis en ik neem mee… Bovenkamer

#6 Plantsoen West
vri 25 aug 18.00 en 20.30 uur  
zat 26 aug 14.00, 16.30 en 20.30 uur 
zon 27 aug 14.00 en 16.30 uur

Toegang: € 15,00 
kaartverkoop via www.krtjs.nl en festivalbalie



Festivalbalie en informatiepunten
De Spoffin festivalbalie vind je op #1 Lieve 
Vrouwekerkhof. Hier kun je terecht voor 
kaartjes voor de locatievoorstellingen, 
inhoudelijke informatie over het pro-
gramma en al je vragen. Je vind er ook 
het festivalmagazine, Spoffin-tassen en 
Spoffin-krukjes. En je kan er natuurlijk lid 
worden van Spoffin CIRCLE.
Op #3 Hof en in #6 Plantsoen West zijn 
informatiepunten waar je terecht kunt 
voor al je vragen. Er is hier geen verkoop 
van kaartjes en andere producten.
Openingstijden van festivalbalie en informatiepunten:
• vrijdag 25 augustus, 17.00-23.30 uur
• zaterdag 26 augustus, 13.00-23.30 uur
• zondag 27 augustus, 13.00-18.00 uur

Actuele informatie
Spoffin houdt het publiek tijdens het 
festival op alle mogelijke manieren op de 
hoogte.
• Bij de festivalbalie (#1 Lieve Vrouwekerkhof) en de 

informatiepunten (#3 Hof en #6 Plantsoen West) 
zijn schermen waarop het actuele programma en 
eventuele wijzigingen te zien zijn.

• Via  Twitter en  Facebook geven we tips en informa-
tie en beantwoorden we vragen.

• Heb je een vraag over het festival of wil je een 
programma-tip ontvangen? Spoffin heeft WhatsApp! 
Stuur een berichtje naar 06 40 41 65 04.

Bij (dreigend) slecht weer kunnen voor-
stellingen worden uitgesteld, verplaatst of 
afgelast. Actuele informatie is steeds ver-
krijgbaar via bovenstaande kanalen. De 
programmatijden op de website worden 
altijd z.s.m. aangepast.

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

ven van hun werk. Ja, ook theatermakers 
moeten huur betalen en boodschappen 
doen!

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

Horeca
Doordat Spoffin zich in de binnenstad be-
vindt kun je als bezoeker prima een hapje 
of drankje nuttigen op de terrassen van 
Amersfoort. Ook in #6 Plantsoen West is 
altijd iets te eten en te drinken te krijgen: 
daar vind je foodtrucks en een bar. Zo ben 
je dichtbij de voorstellingen en je drankje! 

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

Toiletten
In Plantsoen West staan toiletten. Voor 
toiletten in de binnenstad verwijzen we 
naar de horeca. Combineer uw bezoek 
met een consumptie. Daarnaast zijn er 
op diverse drukbezochte plekken plas-
kruizen. 

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 voorstellin-
gen, publiek en horeca de ruimte te geven, 
houdt de organisatie het festivalgebied 
graag fietsvrij. Ook mogen op bepaalde 
plekken vanwege veiligheidsvoorschriften 
geen fietsen staan. Parkeer in de bewaakte 
stallingen van ParkeerService bij Amici-
tia, St. Jorisplein en Kamperbinnenpoort. 
Of zet je fiets in het rek bij ‘t Zand, op de 
brug van Havik naar de Bloemendalse-
straat of achter de Onze-Lieve-Vrouwe-
toren.

Spoffin 2018
In 2018 vindt Festival Spoffin plaats 
van donderdag 23 tot en met zondag 26 
augustus. Noteer je de data vast in je 
agenda?

Meer informatie
Meer en uitgebreidere praktische infor-
matie vind je op www.spoffin.nl/festival/
praktisch. Daar vind je bijvoorbeeld nog 
informatie over rolstoeltoegankelijkheid, 
de marktverplaatsing en over kortingsac-
ties voor treinreizigers en automobilisten. 

Praktische informatie    
voor festivalbezoekers 

...
..krtjs.nl

✂︎

© Wim Lanser
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Programmaoverzicht Spoffin 2017
Donderdag 24 augustus 2017

#17 Theater Flint

#1 Lieve Vrouwekerkhof

#3 Hof

#6 Plantsoen West

#5 Burg. Brouwersplantsoen

#12 Groenmarkt

#14  Armen de Poth (Pothstraat)

#18 Binnenplaats theater Flint

#1 Lieve Vrouwekerkhof

#3 Hof

#4 Grand Café Halewijn 

#6 Plantsoen West

#7 Sint-Jorisplein

#9 Langestraat

#12 Groenmarkt
#13  Appelmarkt

#14  Armen de Poth (Pothstraat)

#19 Dieventoren

#18  Binnenplaats theater Flint

Vrijdag 25 augustus 2017

Zaterdag 26 augustus 2017

Tom & Ayla Ariane & RoxanaPile en Face
Animal ReligionCirc Bover

De Mobiele Eenheid Cia. Vero Cendoya
MATROSE MATROSE

De Hotshop

Espaces Cyclophones/asbl Evolplay 

Marle T.

Compagnie with Balls

Paul v/d Maat

Jori Hermsen Producties

Cie Vendaval

Spoffin Amuses

Aina & Arias
Aina & Arias

Shiva Grings Compañía de Circo “eia”
#4 Grand Café Halewijn 

Aina & Arias

Co. Ici’basFaktotum
Tom & Ayla

MAN II CO

MAN II CO

Abdelhadi Baaddi

Abdelhadi Baaddi

Cie Rouge Eléa

Marle T. Twins

De Mobiele EenheidFaktotum#13  Appelmarkt
Jori Hermsen Producties

Xavier Bobés#19 Dieventoren Xavier Bobés

Aina & Arias Aina & Arias Aina & Arias

H. iocandi H. iocandi

De Mobiele Eenheid

De Mobiele Eenheid

Mob. Eenheid

Tom & Ayla

Tom & Ayla

Shiva Grings
Shiva Grings

Pile en face

Pile en face

Compañía de Circo “eia”

Ada Vilaró (24 uur)
monumentalise

monumentalise

MATROSE MATROSE MATROSE MATROSE

De Hotshop

Aina & Arias

Ici’basIci’bas
Espaces Cyclophones/asbl Evolplay Espaces Cyclophones/asbl Evolplay 

Paul v/d Maat

Paul v/d Maat

Rouge Eléa Rouge Eléa

Abdelhadi Baaddi Abdelhadi Baaddi Abdelhadi Baaddi

Circus A’foort Circus A’foort

Duda Paiva Company

Duda Paiva Company

Duda Paiva Company
Levi Manner Bas Bons Bas Bons

Paul v/d Maat
Jori Hermsen Producties Jori Hermsen Producties Jori Hermsen Producties

Cie Vendaval

Xavier BobésXavier BobésXavier Bobés

monumentalise

Circ Bover
Ariane & Roxana

Circ Bover

Animal Religion
Ariane & Roxana

#5 Burg. Brouwersplantsoen

KreFetten KreFetten

Cookhouse



✂︎
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Zondag 27 augustus 2017

Aina & Arias Ariane & Roxana#1 Lieve Vrouwekerkhof

#3 Hof

#4 Grand Café Halewijn 

#6 Plantsoen West

#13  Appelmarkt

#14  Armen de Poth (Pothstraat)

#18  Binnenplaats theater Flint

Faktotum
Paul v/d Maat

Tom & Ayla BRASSociety
H. iocandi

Tom & Ayla Pile en face
monumentalise

BRASSociety

MATROSE MATROSE

Aina & AriasAriane & Roxana
Ici’bas

Espaces Cyclophones/asbl Evolplay 

Paul v/d Maat
Rouge Eléa

Abdelhadi Baaddi Abdelhadi Baaddi
Mob. Eenheid Faktotum

Jori Hermsen Producties Jori Hermsen Producties
Cie Vendaval
Xavier Bobés Xavier BobésXavier Bobés#19 Dieventoren

Ada Vilaró
Mob. Eenheid

Columbusweg

3

1

12
�

�

4

5

6

7

19

9

13 

17

�

14

18

# 1  Lieve Vrouwekerkhof
# 3 Hof
# 4  Grand café Halewijn (Hof 14)
# 5 Burg. Brouwersplantsoen
# 6 Plantsoen West

# 7  Sint-Jorisplein
# 9 Langestraat
# 12  Groenmarkt
# 13  Appelmarkt 
# 17 Theater Flint

# 18  Binnenplaats theater Flint
# 19 Dieventoren 
 Bewaakte Fietsparkeerplekken

Extra Fietsparkeerplekken



dachten dat we lekker een beetje met 
pijl en boog dansjes gingen doen. De 
Nanai, Netherlands Association for North 
American Indians, maakt zich zorgen 
en is komen kijken. Ze vonden het heel 
erg mooi en zijn blij dat we aandacht 
besteden aan deze vergeten geschiedenis. 
De grappen die we maken, gaan vooral 
over ons zelf. Ja, we hebben veel lol gehad 
tijdens het maakproces. We hebben nooit 
eerder met elkaar gewerkt en zijn een 
echte groep geworden. Een tribe, kun je 
zeggen.’ 
Binnen de eigen gemeenschap worstelen 
de Indianen (nee: native Americans) 
ook met het in stand houden van hun 
heritage. Brons: ‘Dat doen ze bijvoorbeeld 
met grote shows. Zo proberen zij hun 
cultuur levend te houden, maar eigenlijk 
gaat het daarbij ook om nadoen wat 
hun over-over-overgrootouders hebben 
gedaan. En hoe zit dat dan bij ons? 
Gaat het bij ons om oprechte fascinatie? 
Kunnen wij een bestaand ritueel als de 
Ghost Dance re-enacten zonder ons die 
oorspronkelijke cultuur toe te eigenen? 
Zonder winstgedachte en misbruik te 
maken van een andere cultuur? Of zijn we 
er zo ver van verwijderd dat dat nooit gaat 
lukken. Is het allemaal wel zo respectvol?’

Worsteling
De voorstelling gaat over die worsteling. 
‘De poging je over te geven aan iets 
vreemds, een andere, ritualistische 
belevingswereld. Dat vergroten we uit 

tot vijf hipsters die Moeder Aarde willen 
reinigen. Niet meer ‘langs alles’ willen, 
maar erin te gaan, via die Ghost Dance.’ 
Het ritueel met de mand en de boog die 
in de voorstelling zit, bestond ook echt. 
Brons: ‘Ze geloofden in interseksualiteit 
en waren heel genderfluïde. Daar zijn we 
pas in de jaren negentig achter gekomen, 
omdat witte mannen de geschiedenis 
schrijven.’

Tarik Moree steekt als één van de Natives 
een bij vlagen hilarische monoloog af. 
’Die is gebaseerd op gesprekken met 
een native American die écht in het 
Museum Volkenkunde in Leiden werkte 
en die met dezelfde worsteling zat: hoe 
moet je omgaan met een geschiedenis 
die zo vervuild is. Columbus kwam er 
per ongeluk terecht en daarom heten 
ze Indianen, omdat hij dacht dat hij in 
India was. Dat is al fout en er is heel veel 
fout gegaan. Maar waarom nog steeds 
diezelfde naam gebruiken,  die fouten niet 
erkennen en geen sorry zeggen. Dat is 
natuurlijk heel droevig.’

Groene smoothies
We zijn als mensheid sceptisch geworden, 
vindt Brons. ‘Alles is gericht op winst 
en succes. We moeten door, door, door 

De Hotshop – cooler dan De Warme 
Winkel is de paraplu waaronder het 
bewierookte theatergezelschap De 
Warme Winkel voorstellingen van verse 
theatertalenten presenteert, die links- 
of rechtsom in samenwerking met één 
van de leden van De Warme Winkel 
zijn ontstaan. Bij Indiaan deed Mara 
van Vlijmen de eindregie en begeleidde 
Vincent Rietveld de groep.
‘Anneke Sluiter en ik hadden allebei 
dezelfde jeugdherinnering: heel 
overdreven Pocahontas naspelen,’ vertelt 
Brons. ‘Het is zo’n magische wereld, heel 
mythisch. Ik heb altijd al de behoefte 
gehad daar mee te spelen. Indiaantje te 
spelen. Maar Pocahontas en Hiawatha, 
dromenvangers en t-shirts met wolven 
op braderieën: het beeld dat wij in onze 
wereld neerzetten van Indianen heeft 
weinig te doen met wat zij echt voor volk 
waren.’
De Hotshop dook voor deze voorstelling 
de geschiedenis in. ‘Die is natuurlijk 
gigantisch. Het is een middel om ons 
eigen verhaal te vertellen en op zoek te 
gaan naar het ontwikkelen van een ritueel 
dat voor ons betekenis kan hebben. Als 
twintigers in 2017 in Amersfoort. We 
hebben veel films en documentaires 
gekeken. Het boek gelezen over de laatste 
‘wilde Indiaan’ Ishi, die in 1907 in de 
bewoonde wereld terecht kwam.’ 

Vergeten geschiedenis
Indiaan is op Oerol gemaakt en 
gemonteerd. ‘De première daar was 
de eerste keer dat we de voorstelling 
in deze vorm speelden. Daarna zijn we 
eraan gaan doorwerken,’ zegt Brons. 
‘Mensen die van onze plannen hoorden, 

en snel. Alles draait om de toekomst. 
En toch staan we er niet bij stil dat wat 
we nu doen gevolgen heeft voor die 
toekomst. Aan het verleden denken we 
al helemaal niet. Ik kan me herinneren 
dat er vroeger iets was als collectieve 
verantwoordelijkheid. Dat we ons met de 
hele klas zorgen maakten over het gat in 
de ozonlaag. Nu lijkt het alsof we de hoop 
dat we daar collectief iets aan kunnen 
doen, hebben opgegeven. We proberen 
het allemaal individueel op te lossen, met 
onze groene smoothies. Dat is korte-
termijndenken. Het is tegenwoordig heel 
makkelijk om je geen zorgen te maken.’
Ondanks de bizarre scènes, maffe 
verkleedpartijen en tirades moet je als 
publiek soms wel wat geduld hebben. 
‘Dat hoort bij het rituele,’ zegt Brons. ‘De 
tijdsbeleving is rustiger dan normaal. 
Mensen zijn soms wat ongeduldig, ja. 
Je moet wel een beetje werken. Een 
boodschap? Het is aan de mensen zelf. Er 
zitten genoeg gedachtes in. Ik hou er niet 
van als iets wordt opgedrongen. Het is 
juist fijn als je er zelf bij kunt associëren 
en nadenken. Een voorstelling is niet iets 
kant-en-klaars, het is het startpunt voor 
een gedachtenstroom.’

Indiaan gaat over de worsteling om oprecht en met respect om te gaan met de rituelen van 
native Americans. ‘De poging je over te geven aan iets vreemds, een andere, ritualistische 
belevingswereld.’ Foto: Sofie Knijff.

Vincent Brons:
‘Het is tegenwoordig

heel gemakkelijk om je
geen zorgen te maken.’

Vol verrassingen, klein en groot “Spoffin is voor mij een festival met mooie aansprekende dans- en theatervoorstellingen. 
Een festival dat zich onderscheidt van andere festivals door creativiteit en verrassingen, klein en groot. 
Het OFF-programma biedt artiesten een podium om de voorstelling uit te proberen met publiek. Door de reacties kunnen ze 
zelf hun voorstelling nog bijslijpen.”

Riekje Hofmann - Festivalbezoeker Amersfoort en oud-organisator Etcetera La Strada

Hij is van origine Amersfoorter, geboren in Hoogland en speelt tijdens Spoffin voor het eerst in zijn geboortestad. ‘Dat vind het heel erg 

leuk. Zeker op zo’n bekende plek voor mij, naast het gemeentehuis, midden in de stad. Ik ben erg nieuwsgierig hoe wij die plek gaan 

omtoveren zodra we er neerstrijken.’ Vincent Brons speelt één van de Indianen (nee: native Americans) die hun kamp opslaan in het 

Burgemeester Brouwersplantsoen. De Hotshop - cooler dan De Warme Winkel presenteert hier de voorstelling Indiaan. 
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hipsters reinigen Moeder Aarde
De Hotshop – cooler dan De Warme Winkel [NL] Indiaan Bovenkamer

#5 Burgemeester Brouwersplantsoen
vri 25 aug 21.00 uur
zat 26 aug 21.00 uur

Toegang: € 15,00, kaartverkoop via 
www.krtjs.nl en festivalbalie

Stadsgenoot 033



Toegankelijk
Het duo heeft inmiddels op zes andere 
festivals gespeeld. ‘We hebben veel work 
in process voorstellingen gedaan, om 
elkaar te vinden en te leren kennen op het 
podium, zegt Küwen.
‘We hebben elkaar ontmoet in een trai-
ningsruimte. We hadden elkaars werk 
gezien en dachten hé: laten we samen 
wat proberen, omdat we allebei die focus 
op deze speciale manier van jongleren 
hebben.’

Ariane & Roxana spelen met hun voor-
stelling met het thema: hoe ga je om met 
elkaar, met je omgeving. ‘Play nice zegt 
het al. Sla elkaar niet. In elk geval niet te 
vaak,’ zegt Oechsner. Roxana: ‘We wilden 
een toegankelijke voorstelling maken, 
niets shockerends of gewelddadigs. Dat 
wil niet zeggen dat we altijd aardig zijn 
tegen elkaar. De ondertitel is negotiating 
foot juggling. Negotiating, onderhan-
delen, is erg belangrijk. Niet alleen bij 
jongleren, bij alles. Als je iets wil berei-
ken, moet je onderhandelen. Oplossingen 
vinden. Wij doen dat met voetjongleren.’

Ariane Oechsner (1987, Duitsland) stu-
deerde in 2013 af aan circusschool Die 
Etage in Berlijn. Ze voelt zich overduide-
lijk thuis op straat, waar ze over de vloer 
rolt, speelt met alles wat los en vast zit 
en als ze niet op haar handen staat, is 
ze vooral druk met jongleren met haar 
voeten.
Roxana Küwen (1989, Duitsland) stu-
deerde in 2013 af aan de Fontys Acade-
my for Circus and Performance Art in 
Tilburg. Roxana houdt ervan publiek mee 
te nemen in haar wereld en te verbazen, 
te verwonderen of te verwarren. Ze heeft 
een zeer eigen, persoonlijke stijl en werk-
wijze ontwikkeld.

Jongleren is één ding, jongleren met je 
voeten is alweer een stuk lastiger en dan 
ook nog samen en in interactie met een 
ander… ‘Ja, dat is circus,’ zegt Küwen. ‘Je 
zoekt het moeilijkste dat er is en dan ga 
je dat doen. Het voelt nooit als té moei-
lijk, maar het is hard werken. Ook om 
mogelijkheden uit te vinden, dat moeten 
we allemaal zelf doen.’ Oechsner: ‘Er zit 
in principe geen limiet aan wat je met 
voetjongleren kunt. Natuurlijk heb je je 
fysieke grenzen, maar ook die zijn op te 
rekken. En het is geen rechte lijn, je kunt 
altijd een nieuwe richting op. Ik geloof 
in ongekende mogelijkheden, hoewel dat 
niet betekent dat wij alles kunnen. Maar 
over het algemeen denk ik dat er geen 
grenzen aan zijn.’
Kinderen willen na afloop altijd graag 
weten hoe ze dat doen. Zeker kinderen 
die op voetbal zitten, zijn ze erg geïnte-
resseerd en willen weten hoe je dat kunt 
leren. ’Het valt niet te leren’, zegt Küwen. 
‘Het is een kwestie van doen. En van pro-
beren.’ ‘Van heel, héél veel proberen,’ vult 
Oechsner aan.

Interessante gezichten
Gaat het nooit vervelen, alleen maar 
die voeten en al die ballen? Küwen: ‘We 
spelen niet alleen met onze voeten, we ge-
bruiken ook onze handen. Het is helemaal 
niet saai, anders zouden we het niet doen. 
Tussen onze handen en voeten zit ons li-
chaam, dat gebruiken we ook.’ Oechsner, 
met een vette knipoog: ‘En dan hebben 
we nog onze zeer interessante gezichten.’
Küwen: ‘Samen voetjongleren vereist 
goed kunnen luisteren én respect. Als er 
onenigheid tussen ons is, moeten we toch 
samen blijven jongleren en daar iets aan 
doen. Voetjongleren is onze manier van 
communiceren. 

Met elkaar en met het publiek. Omgaan 
met publiek is een leuke uitdaging. Elk 
publiek reageert anders op wat er tijdens 
de voorstelling gebeurt. Ze kiezen als van-
zelf partij voor de een of voor de ander.’

Geconcentreerde stilte
Ariane & Roxana spelen zowel binnen 
in theaters als buiten op locatie. ‘Buiten 
optreden is lastiger, je moet echt wakker 
blijven,’ zegt Küwen. ‘Constant alert zijn 
op wat er om je heen gebeurt. Zware 
vrachtwagens die voorbijrijden, zijn soms 
echt storend. Toeschouwers kunnen 
komen en gaan. Dat heb je in het theater 
allemaal niet. Maar als je buiten speelt, 
is het contact met het publiek weer veel 
directer. De afstand is kleiner. In een 
theaterzaal is het soms bijna alsof mensen 
televisie zitten te kijken. Lekker comforta-
bel en op afstand. Ze kijken er ook sneller 
met respect.’
Oechsner: ‘Het lastige van buiten is dat je 
zelf geconcentreerde stilte moet creëren. 
Hoe zorg je voor die stilte op momenten 
dat het echt nodig is? Het is geweldig om 
uit te proberen wat werkt. Dan blijkt dat 
het vooral zit in het ritme van de voorstel-
ling. Dat is erg belangrijk. Buiten moet 
je sneller zijn dan binnen. Meer on edge. 
Wat komt wanneer, wanneer ga je van 
rustig terug naar high energy?’
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Ariane Oechsner:
‘Buiten moet je sneller zijn dan binnen.

Meer on edge.’

Ik voel me een sfeermaker “Als producent zorg je ervoor dat alles wat de theatermaker of artiest bedenkt, kan worden 
uitgevoerd. Ik regel locaties, technische faciliteiten, logistiek en houd het budget in de gaten. Maar ik voel mij vooral een 
sfeermaker. Ik begin maanden voor het festival al met plannen. Ik maak afspraken, praat met horecagelegenheden, huur 
materialen en regel foodtrucks. De donderdag voor het festival, wanneer de opbouw begint, komt dat dan allemaal samen. 
Aan het einde van de dag staat het ineens allemaal. Daar krijg ik energie van! En natuurlijk van de samenwerking met alle 
fijne technici en artiesten.”

Colin Kassies - Producent Festival Spoffin

Twee vrouwen, vier voeten en 15 ballen 

om mee te jongleren. Wat je allemaal kunt 

doen met voetjongleren … ‘Het omvat een 

heel universum, net als elke circusdiscipli-

ne,’ zeggen Ariane Oechsner en Roxana 

Küwen. ‘We doen meer dan: ‘Hallo, hier 

is mijn truc’, ook al zijn de trucs alleen al 

gaaf.’ Het voetjongleren als duo hebben ze 

zo’n beetje zelf verzonnen. ‘Er staan geen 

instructiefilmpjes op internet, niemand 

anders doet het. We moeten alles zelf 

uitvinden. En zo zijn we gekomen waar we 

zijn: de ene stap na de andere.’
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Onderhandelen met je voeten
Ariane & Roxana [FR] Play nice - negotiating foot juggling Priklimonade

#1 Lieve Vrouwekerkhof
vri 25 aug 22.45 uur 
zat 26 aug 17.00 en 22.45 uur 
zon 27 aug 16.45 uur

#6 Plantsoen West
zon 27 aug 14.00 uur

Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

‘Je zoekt het moeilijkste wat er is en dan ga je dat doen. Dat is circus.’ Foto: Cécile Rémy.



ook uitermate interessant: je gaat grenzen 
over en het is intens, zeker wanneer ook 
nog eens de vermoeidheid toeslaat. Op 
zulke momenten is het soms moeilijk niet 
te oordelen over een ander en in stilte 
door te gaan. Die ander zal misschien 
ook denken: ‘Wat zit daar voor gek mens. 
Maar zoals gezegd: de publieke ruimte 
is er voor iedereen. De ruimte zegt niet: 
‘jij bent geweldig, kom maar’ of ‘jij bent 
agressief: ga weg’.

We creëren het samen
‘De plaats en het land maakt het elke 
keer anders. Het publiek creëert de 
voorstelling. Alle boodschappen die zij 
achterlaten op de krijtbordjes zijn als 
een reflectie van de samenleving, van 
de maatschappij. Dat is het mooie: we 
creëren het samen en er is altijd volop 
ruimte voor improvisaties. Je weet van 
te voren nooit hoe mensen reageren. Het 
concept, de essentie is altijd hetzelfde, 
wat er gebeurt is altijd weer anders.’
‘De essentie? Hoe verhouden we ons 
met al onze verschillen ten opzichte van 
de ander. Het gevoel deel te zijn van 
een groep, een community die iedereen 
verwelkomt, waarin je je niet alleen of 
geïsoleerd voelt. Dat is mijn oproep, 
mijn boodschap: we kunnen samen zijn, 
ondanks alle verschillen tussen mensen. 
Dat gevoel wil ik wakker maken, die 
ervaring wil ik creëren.’

Culturele duizendpoot
Ada Vilaró kun je met gerust hart een 
culturele duizendpoot noemen. Met een 
enorme gedrevenheid. Na Spoffin vertrekt 
ze naar FiraTàrrega, een groot internatio-
naal festival voor straat- en locatietheater 
op zo’n 100 km afstand van Barcelona. 
Daar verzorgt zij begin september de 
openingsvoorstelling urGENTestimar. 
‘Hetzelfde project als ik in Amersfoort 
doe, maar dan 40 uur lang, samen met 
deelnemers uit het publiek.’ Vorig jaar 
initieerde zij op het strand van Barcelona 
eveneens een vergelijkbare performance, 

Urgente a Mar, in het teken van de vluch-
telingenproblematiek. Zij stond er 12 uur 
lang in stilte en in de brandende zon over 
de zee uit te kijken. Mensen die toeval-
lig of minder toevallig voorbij kwamen, 
sloten zich bij haar aan om tenslotte aan 
het eind van de dag stilzwijgend de zee 
in te lopen. Twee jaar daarvoor maakte 
zij SOM, een locatievoorstelling die zij op 
bijzonder indrukwekkende en liefdevolle 
manier maakte samen met mensen met 
een verstandelijke beperking.
Vilaró is niet alleen maker en bedenker, 
zij heeft ook haar eigen jaarlijkse thea-
terfestival Escena Poblenou in Barcelona 
waar ze erg druk mee is. ‘We krijgen aan-
vragen van enorm veel interessante gezel-
schappen die willen komen spelen, maar 
we zijn een klein festival dus kunnen lang 
niet alles honoreren. Het culturele en 
politieke klimaat hier is op dit moment 
ook niet geweldig. Daarom zijn we erg blij 
met de Catalaanse focus van Spoffin, dat 
creëert weer meer mogelijkheden voor 
onze artiesten om zich internationaal te 
presenteren.’

Een vrouw in haar eentje ergens op een 
stoel. Is dat niet heel kwetsbaar? ‘Si,’ zegt 
Vilaró. ‘Vanuit deze kwetsbaarheid wil 
ik samen zijn. In vertrouwen en zonder 
barrières. Om een relatie aan te gaan 
die authentiek is. Terug naar de essentie 
die iedereen met elkaar deelt. Zo kan ik 
een spiegel zijn voor de ander en kan die 
ander ook ruimte geven aan zijn of haar 
eigen kwetsbaarheid. Alles in stilte. Dan 
communiceer je vanuit het hart en niet 
vanuit je hoofd.’
Stilte en aanwezigheid zijn belangrijke 
en essentiële begrippen bij deze 
performance, benadrukt Vilaró. ‘Het 
zijn de factoren die het mogelijk 
maken om in die vierentwintig uur de 
openbare ruimte te gebruiken als een 
werkelijk ontmoetingspunt, een plek 
voor iedereen. Om samen te komen, een 
gemeenschap te vormen en de publieke 
ruimte in te nemen. Het is ónze ruimte. 
Publiek betekent: voor iedereen. Zonder 
onderscheid of uitzondering. Hier mogen 
alle verschillen tussen mensen er zijn, 
hier kun je honderd procent jezelf zijn. 
De publieke ruimte omarmt een ieder.’

Uitnodigend
Zo eenvoudig als deze performance 
lijkt: je zou zeggen dat gehaaste 
binnenstadbewoners en zelfs geoefende 
festivalbezoekers er al snel aan voorbij 
lopen. Wie Ada Vilaró eerder heeft gezien, 
weet dat je daar niet bang voor hoeft te 
zijn. Haar blikken laten je niet snel los. 
Het zit ’m in haar manier van kijken die 
bijzonder uitnodigend is en maakt dat je 
meer wil weten.
Vilaró: ‘Publiek is allereerst verrast. 
Een vrouw, helemaal alleen. Dat ziet er 
kwetsbaar uit. Ik zie hoe mensen naar 
me kijken en steeds dichterbij komen. 
Allemaal met die ene vraag: ‘Wat doet zij 
daar?’ En vervolgens zie ik in hun ogen 
de vraag: ‘En waarom?’ Dat waarom is 
erg belangrijk. Ik wil dat mensen zich 
afvragen waaróm ik dit doe. Op dat 
moment ontmoeten we elkaar, maak ik 
contact.’ In stilte? ‘Si.’

Vilaró communiceert op andere manieren 
dan met woorden. ‘Via het hart, met 
lichaamstaal. Mensen beginnen spontaan 
over hun leven te vertellen en barsten 
soms in huilen uit. De connectie ontstaat 
wanneer ik hen een krijtbordje geef, ze 
in de ogen kijk, zij zich afvragen wat ze 

ermee moeten doen en zich realiseren dat 
ik hier zo vierentwintig uur zit. Na al die 
vragen komt het begrip, als een reflectie. 
Mensen beginnen te praten over hun 
leven, raken emotioneel, omhelzen me. 
Er gebeurt altijd heel erg veel.’
Vilaró en haar gezelschap ontmoetten 
vorig jaar tijdens Spoffin artistiek 
leider Gabriela Recabarren Bahamonde 
van festival FITICH in Chili, die hen 
uitnodigde naar Zuid-Amerika te komen. 
Daar zag zij dat ze volledig op de zorgen 
van het publiek kon vertrouwen. ‘Mensen 
kwamen met water, soep, thee, koffie, hele 
maaltijden, bloemen, een paraplu tegen 
de regen, een sjaal tegen de kou.’

Voor iedereen
En dan gaat de zon onder en verandert 
het publiek. ‘In de nacht is het inderdaad 
wat ingewikkelder en vraag ik me weleens 
af waarom ik daar zit… Maar, het is part 
of the deal. Het hoort bij die vierentwintig 
uur, het hoort bij het leven. Het is wel 
het moeilijkste van de hele performance. 
Uitgaanspubliek verbreekt de stilte, daagt 
me uit. Het is de kunst volledig bij mijzelf 
te blijven, in mezelf te blijven geloven en 
de connectie met mezelf te blijven voelen. 
Heel lastig en als performer natuurlijk 

Alle boodschappen die het publiek achterlaat op de krijtbordjes zijn als een reflectie van de 
samenleving, zegt Ada Vilaró © Foto’s: Fitich

© Ada Vilaró

Ada Vilaró:
‘Ik wil dat mensen zich afvragen

waaróm ik dit doe.’

De stad als podium “In de loop der jaren is Spoffin uitgegroeid tot een landelijk bekend festival. Het maakt de stad voor 
bewoners leuker, levendiger en zorgt voor reuring. De stad fungeert als podium. Er is geen apart decor nodig, de stad is het 
decor. Een decor waarin internationale artiesten rondlopen die je ook op straat, in de VVV en de supermarkt tegen komt. Dat 
zorgt voor een internationale sfeer in de stad. Ook voor bezoekers van buitenaf is Spoffin een kennismaking met Amers-
foort. Het festival is dan de reden om naar Amersfoort te komen, de stad de reden om nog eens terug te komen.’’

Paul David Tigelaar - Directeur VVV Amersfoort

Stadsgenoot 033

Eerder was Ada Vilaró in Amersfoort met de 

Catalaanse groep Kamchatka. ‘Ik herinner 

me dat we met koffers liepen en in een 

gracht op een bootje gingen.’ Lopen en 

varen is er nu niet bij. Vilaró neemt precies 

één etmaal lang plaats op een stoel. Met op 

de grond om haar heen krijtjes en krijtbord-

jes waarop je als publiek je gedachten kwijt 

kunt. En verder? Niets. Nee, echt helemaal 

niets. Geen telefoon, geen voedsel, zelfs 

geen flesje water. 
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In stilte communiceer je            vanuit je hart’
Ada Vilaró [CAT] Públic Present 24 hores Viva Catalonia!

#3 Hof
zat 26 aug 15.00 uur - zon 27 aug 15.00 uur

Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt



Abdelhadi Baaddi (NL) Ik ga op 
reis en ik neem mee...
 Bovenkamer interview op pagina 14-15

Nederlandse première / dans / Leeftijd: AL / Taal: EN / 
14 min.
Aina & Arias (CAT) A to A
 Viva Catalonia! 
‘A to A’ is een theatraal dansstuk op het 
garagerocknummer Seven Nation Army 
van The White Stripes. Over een koppel. 
Over onszelf en ons dagelijks leven thuis. 
Niet van A tot Z maar van A naar A: van 
Aina naar Arias en vice versa. ‘Dit is onze 
persoonlijke interpretatie van ons. We 
voegen humor toe aan de realiteit van het 
samenwonen en samenleven. Een grappi-
ge achtbaan waarbij we zeker ook het pu-
bliek betrekken.’ Aina en Arias nodigen je 
uit bij hen thuis te komen, in hun ruimte. 
Lach en voel mee en geniet van hiphop, 
mime en man-vrouwclichés.
#6 Plantsoen West, vri 25 aug 19.00 uur
#1 Lieve Vrouwekerkhof, vri 25 aug 21.00 en 23.45 uur
#1 Lieve Vrouwekerkhof, zat 26 aug 14.00, 16.00, 21.00 
en 23.45 uur
#1 Lieve Vrouwekerkhof, zon 27 aug 15.30 uur
#6 Plantsoen West, zon 27 aug 17.30 uur
Toegang vrij: beslis na afloop wat je betaalt

Ada Vilaró (CAT) Públic Present 
24 hores
 Viva Catalonia! interview op pagina 24-25

Animal Religion (CAT) Tauromà-
quina
 Viva Catalonia! interview op pagina 4-5

Ariane & Roxana (FR) play nice 
- negotiating foot juggling
 Priklimonade interview op pagina 22-23

Muziek / Leeftijd: AL / Taal: NL / 45 min.
Bas Bons (NL) Concert
 Van oor tot oor
Hij was al een veelgevraagd sessiemu-

zikant, maar toch besloot Bas Bons dat 
het anders moest en dat het tijd was voor 
zijn eigen verhaal. Dat bleek een gouden 
greep: in no-time zat de Amersfoorter aan 
tafel bij De Wereld Draait Door en deed 
hij mee aan een tv-programma van Giel 
Beelen. In maart verscheen zijn debuutal-
bum WAKKER met elf Nederlandstalige 
popliedjes, in de traditie van De Dijk, 
Acda & De Munnik en Marco Borsato. De 
liedjes van Bas Bons zijn verhalend en 
uiterst persoonlijk: ‘Ik heb mooie dingen 
meegemaakt, die ik vertel in mijn liedjes 
en verhalen op het podium.’
#12 Groenmarkt, zat 26 aug 21.45 en 23.00 uur
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

Muziek / Leeftijd: AL / Taal: - / 45 min.
BRASSociety (NL) Concert
 Van oor tot oor
Een door New Orleans geïnspireerde 
brass band, bestaande uit muzikanten 
van de beste ensembles van Nederland. 
BRASSOciety combineert de energieke 
New Orleans-stijl met typisch Europese 
stijlen, waardoor er een fantastische mix 
van brass, jazz, blues en moderne pop 
ontstaat. Muziek om de hele zomer op te 
dansen!
#3 Hof, zon 27 aug 15.15 uur
#1 Lieve Vrouwekerkhof, zon 27 aug 17.30 uur
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

dans & voetbal / Leeftijd: 8+ / Taal: ENG / 60 min.
Cia. Vero Cendoya (CAT) La Par-
tida
 Viva Catalonia!
Hedendaagse dans en voetbal: dat gaat 
prima samen! Of toch niet? Vijf dansers, 
vijf voetballers en één scheidsrechter 
betreden het speelveld. Passie en hu-
mor, kracht en gevoeligheid, verfijning 
en dierlijkheid botsen in een spel dat de 
overeenkomsten en verschillen tussen 
de twee disciplines bloot legt. De hoofd-
personen en toeschouwers riskeren hun 

leven op het speelveld. Een reflectie op 
de behoeften en prioriteiten van de mens, 
geïnspireerd op het universum van Paolo 
Zucca’s documentaire film ‘The Refe-
ree’. Vero Cendoya is een een eclectische 
kunstenares die choreografie, theater, 
beeldende kunst en live muziek samen-
brengt. De choreografe kent geen grenzen 
tussen de verschillende kunstvormen. La 
Partida won de Moritz Award voor beste 
outdoor show (FiraTàrrega 2015) en de 
Premis de la Crítica (Catalonia’s Theatre 
Critics Awards). Openingsvoorstelling 
van Spoffin 2017.
#3 Hof, vri 25 aug 19.00
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

Nederlandse première / luchtacrobatiek / Leeftijd: 6+ / 
Taal: ENG / 40 min.
Cie Rouge Eléa (FR) Ronde
 Bovenkamer
Twee vrouwen, een leunstoel en een lamp 
waarin de dansers soms klimmen. Een 
performance over de relatie tussen broers 
en zussen. Ze staan tegenover elkaar, 
spelen, rennen en knuffelen. Teder, 
tussen lach en verdriet, verleden en toe-
komst. De band tussen broers en zussen 
is levenslang en kan behoorlijk complex 
zijn. Vaak gebouwd op liefde, soms ook 
op haat. Gepassioneerd, verwarrend, 
extreem en tegenstrijdig, vol bewonde-
ring, verraad, rivaliteit, solidariteit, liefde, 
vriendschap en jaloezie...
#6 Plantsoen West, vri 25 aug 20.30 uur
#6 Plantsoen West, zat 26 aug 17.00 en 20.30 uur
#6 Plantsoen West, zon 27 aug 16.30 uur
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

Cie Vendaval [FR] Soif 
 Bovenkamer interview op pagina 9

Met dit Spoffin-krukje zit jij altijd eerste rang en kan je alle voorstellingen goed 
zien! En natuurlijk vind je ook weer toffe Spoffin-tassen bij de informatiebalie op 
#1 Lieve Vrouwekerkhof.
Krukje €7,50
Kleine tas €7
Grote tas €10

Draag je Spoffin een warm hart toe? Word vriend en sluit je 
aan bij Spoffin Circle! We gebruiken 
het geld van de vrienden 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

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

spoffin.nl/steunons/vrienden

KORT
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KORT

Nederlandse première / circustheater / Leeftijd: 8+ / 
Taal: - / 45 min.
Circ Bover (BI) Vincles
 Viva Catalonia!
Een nieuwe hedendaagse circusproductie 
waarmee Circ Bover haar 10-jarig bestaan 
viert. De groep bouwt een show met niet 
meer dan eenvoudig bamboe. Elegan-
te circuskunsten, maar dan anders en 
ongekend. Circ Bover brengt met sim-
pele ingrediënten en verfijnde eenvoud 
een extreem artistieke act van technisch 
hoogstaand niveau.
#1 Lieve Vrouwekerkhof, vri 25 aug 19.00 uur
#1 Lieve Vrouwekerkhof, zat 26 aug 15.00 en 19.00 uur
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

workshop / Leeftijd: 6+ / Taal: NL / 60 min.
Circus Amersfoort (NL) Cir-
cusartiest worden bij Circus 
Amersfoort
 Priklimonade 
Maak kennis met het circus en doe mee 
met de workshop van Circus Amersfoort. 
Sta jij te springen om op een bal te lopen, 
te leren jongleren of om te dansen op 
een koord? Grijp dan nu je kans! Circus 
Amersfoort geeft een gratis workshop 
waarin je kennis maakt met het circus. 
Opgeven is niet nodig, de circusdocenten 
zien je graag bij de open piste in Plant-
soen West!
#6 Plantsoen West, zat 26 aug 14.45 en 18.00 uur
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

koorddansen / Leeftijd: 8+ / Taal: NL / 180 min.
Compagnie with Balls (NL) 
Waag eens een oversteek
 Frisse bries
Stel je voor: in één week tijd leer je over 

een kabel lopen; gespannen over de rivier 
de Eem, met de Amersfoortse Koppel-
poort als decor!
Voorafgaand aan Spoffin komen deelne-
mers een week lang dagelijks bij elkaar 
om van professionele docenten alles te 
leren over koorddansen. Funambule, 
koorddansen met behulp van een balan-
ceerstok, heeft al lang een vaste plek in 
het circus. Het is relatief makkelijk te 
leren en is daarmee een laagdrempelige 
manier om kennis te maken met de kunst 
van het circus.
Initiatiefnemers Marjolein Wagter en 
Ronja Breuk hebben zelf deelgenomen 
aan een soortgelijk project in Brussel en 
ook in Mechelen, Aalst en Ieper hebben 
de riggers van Lyapunov zulke oversteken 
met veel succes gerealiseerd. Om deelne-
mers te werven en te enthousiasmeren, 
zijn er in de periode voorafgaand aan het 
project kennismakingsworkshops en 
oefenlessen geweest bij onder meer Cir-
cus Amersfoort, het Asielzoekerscentrum 
en op een basisschool. Op vrijdagmiddag 
wagen zij de echte oversteek!
#0 Eemplein, woe 23 aug 14.00 uur
#6 Plantsoen West, vri 25 aug 15.00
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

circustheater / Leeftijd: 8+ / Taal: - / 60 min.
Compañía de Circo “eia” (CAT) 
inTarsi
 Viva Catalonia!
Een duizelingwekkende acrobatische 
dans vol fysiek theater. Vier acrobaten die 
geen enkele uitdaging uit de weg gaan. 
Ze glijden, klimmen, springen, gooien en 
dragen dat het een lieve lust is. Iedereen 
legt in deze voorstelling zijn lot in de 
handen van de ander. Blijf je staan of laat 
je je vallen? Samen leveren de mannen 
een forse krachtinspanning. Opbouwen, 
afbreken: de hele ruimte gaat eraan en 
vervolgens zetten ze alles weer terug. Het 
decor, alle rekwisieten en de sfeer die zij 
scheppen vormen daarbij een personage 
op zich. Bekroond met de Juryprijs tij-
dens de Zirkolika Awards Catalonië 2016. 
“Eia” was eerder te zien bij Spoffin met 

hun eerste voorstelling Capas (2013), 
waarmee zij direct zo’n beetje alle prijzen 
wonnen die er maar te winnen zijn, en 
met Esperes (2015).
#3 Hof, vri 25 aug 23.00 uur
#3 Hof, zat 26 aug 23.00 uur
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

Compañia Hotel iocandi (CAT) 
Esquerdes
 Viva Catalonia! interview op pagina 11

circustheater / Leeftijd: AL / Taal: - / 40 min.
Company Ici’bas (CH) L’envers
 Bovenkamer
Een glimp van waanzin op de hoek van 
de straat. Een cirkel van kunstgras, een 
acrobaat en een danser die je uitnodigen 
even te stoppen. Neem vooral een diepe 
teug frisse lucht. Ici’bas creëert een klein 
knus plekje dat herinnert aan de sereni-
teit van de natuur, waar je de rest van 
de kudde zonder gevaar uit het oog kunt 
verliezen. Dan verandert deze weide vol 
verbeelding in zowel een slagveld als een 
speeltuin. Een verkenning tussen hond en 
wolf, tussen kindertijd en volwassenheid, 
tussen creatieve en destructieve impul-
sen, tussen dans en circus. Een verhaal 
om staand tot je te nemen terwijl je op het 
gras ligt. Ici’bas combineert dans, circus 
en performance. 
#6 Plantsoen West, vri 25 aug 19.30 uur
#6 Plantsoen West, zat 26 aug 16.00 en 19.00 uur
#6 Plantsoen West, zon 27 aug 14.45 uur
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

muziek / Leeftijd: 12+ / Taal: EN / 120 min.
Cookhouse (NL) Concert
 Frisse bries
Cookhouse bestaat uit de broers Jeroen 
en Ronald Hendriksen, die opgroeiden 
in een muzikaal gezin. De twee broers 
hebben een ongekend sterke band door 
hun passie voor muziek, de scheiding van 
hun ouders, de liefde voor het leven en 
hun drang om nieuwe muziek te maken. 
Ronald (lead zanger en gitarist), schrijft 
voornamelijk de tekst en muziek. Jeroen 

(percussionist) versterkt de muziek met 
ritme, ambiance en performance. 
#6 Plantsoen West, zat 26 aug 22.00
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

De Hotshop – cooler dan De 
Warme Winkel (NL) Indiaan
 Bovenkamer interview op pagina 20-21 

straattheater / Leeftijd: AL / Taal: NL / 30 min.
De Mobiele Eenheid (NL) Riddum 
en Biet
 Van oor tot oor
Alles draai om ritme! Zo ook bij straat-
theater duo Henk en Dennis, wereldkam-
pioenen luchtdrummen. Henk en Dennis 
maken de binnenstad onveilig met hun 
Van der Lely driewiel-brommers uit 1967, 
voorzien van Drum-Aan-Stel-Hanger. 
De heren zijn meesters in het bespelen 
van het publiek, weten met humor veel 
hilariteit te veroorzaken en zijn graag 
geziene gasten op festivals als Oerol, de 
Karavaan, vele andere en nu ook Spoffin! 
Luchtdrummen, oraal drummen, ‘Raad 
de breek dan wel de biet’ en de ‘Ros-
er-maar-op-Los finale’ zorgen voor een 
percussief groepsgevoel. Ketsjeng!
#3 Hof, vri 25 aug 18.00 uur
#13 Appelmarkt, vri 25 aug 22.15 uur
#9 Langestraat, zat 26 aug 14.00 uur
#13 Appelmarkt, zat 26 aug 15.30 uur
#3 Hof, zat 26 aug 20.30 uur
#3 Hof, zon 27 aug 14.30 uur
#13 Appelmarkt, zon 27 aug 16.00 uur
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

objecttheater / Leeftijd: 4+ / Taal: - / 15 min.
Duda Paiva Company (NL) 
Scènes uit Monsters
 Priklimonade
Half mens en half beest: er komen deze 
editie vreemde vogels naar je toe! Ze 
komen uit een wereld waarin niets is 
wat het lijkt, dus zij ook niet! Ze doen 
dingen die niet mogen… Oei! Monsters 
is de nieuwste jeugdvoorstelling van de 
wereldberoemde poppenmaker en danser 
Duda Paiva. Met zijn cross-over van dans 
en poppenspel brengt hij kinderen een 

wereld die zij kennen uit stripboeken, 
videogames en tekenfilms. Recht voor je 
neus. En soms zó dichtbij dat het bijna 
griezelig echt is. De voorstelling is later 
dit jaar ook te zien bij De Lieve Vrouw.
#7 Sint-Jorisplein, zat 26 aug 15.30 uur
#1 Lieve Vrouwekerkhof, zat 26 aug 16.30 uur
#9 Langestraat, zat 26 aug 16.45 uur
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

installatie / Leeftijd: AL / Taal: - / 240 min.
Espaces Cyclophones/asbl 
Evolplay (BE) Espaces Cyclop-
hones
 Priklimonade
Gekke fietsen maken vreemde geluiden! 
Ga aan de slag met pedalen en handvat-
ten, pak één van de stethoscopen en leg 
je oor te luisteren. Ontdek een zintuiglijk 
universum waar je je lichaam gebruikt 
als aandrijfkracht. Speel met geluiden en 
akoestische experimenten. Veel plezier!
#6 Plantsoen West, vri 25 aug 18.00 uur
#6 Plantsoen West, zat 26 aug 14.30 en 19.00 uur
#6 Plantsoen West, zon 27 aug 14.00 uur
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

straattheater / Leeftijd: AL / Taal: NL / 28 min.
Faktotum (NL) Nomofobia
 Van oor tot oor
Tackel je infobesitas met elektrificerend 
exorcisme. ‘Nomofobia’ is een vrolijke 
straatvoorstelling over smartphoneversla-
ving en hoe ervan af te komen. Met nieu-
we technologieën komen ook nieuwe ziek-
tes. Faktotum presenteert cutting edge 
onderzoek naar het behandelen van de 
kinderziektes van een digitale maatschap-
pij. Middels conductive touch exorcism, 
een vitaminepiano, een dosis humor, 
zelfspot en wetenschap weet Faktotum je 

te helen. Gegarandeerd prikkelend!
#6 Plantsoen West, vri 25 aug 18.00 uur
#13 Appelmarkt, vri 25 aug 20.45 uur
#1 Lieve Vrouwekerkhof, zon 27 aug 14.45 uur
#13 Appelmarkt, zon 27 aug 17.00 uur
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

locatietheater / Leeftijd: 10+ / Taal: NL / 70 min.
Jori Hermsen Producties (NL) 
Het Huwelijksaanzoek & Over 
de schadelijkheid van tabak
 Bovenkamer
De van oorsprong Amersfoortse acteur en 
regisseur Jori Hermsen brengt tragiko-
mische eenakters van Anton Tsjechov 
(1860-1904) op bijzondere buitenlocaties. 
Emotioneel, onhandig, stuntelend, twij-
felend: de personages van Tsjechov zijn 
net echte mensen. Hoewel de verhalen 
zich afspelen op het Russische platteland 
van de 19de eeuw, zijn ze door dat tijdloze 
getob nog steeds heel herkenbaar. In ‘Het 
huwelijksaanzoek’ komt de jonge Lomov 
in zijn beste pak de hand vragen van 
Natalja, de dochter van zijn goede buur 
Tsjoeboekov. Maar als Lomov en Natalja 
in gesprek raken, blijkt dat er onder de 
ogenschijnlijk vriendelijke betrekkingen 
heel wat oud zeer sluimert.
In ‘Over de schadelijkheid van tabak’ 
geeft Iwan Iwanovitsj Njoechin op aan-
dringen van zijn vrouw een lezing over 
de schadelijkheid van tabak, alhoewel hij 
zelf een roker is. Veel verder dan de eerste 
zin komt hij niet, zijn lezing ontaardt in 
een hemeltergende klaagzang over zijn 
leven en huwelijk. Maar dan blijkt ineens 
vrouwlief in de coulissen te staan.
Jori Hermsen bracht eerder tijdens 
Spoffin met TG Sonja de voorstellingen 
Hooggeëerd publiek (2011) en 
Kunstenaars in Oorlog (2013).
#14 Armen de Poth (Pothstraat), vri 25 aug 19.00 en 
21.30 uur
#14 Armen de Poth (Pothstraat), zat 26 aug 14.00, 19.00 
en 21.30 uur
#14 Armen de Poth (Pothstraat), zon 27 aug 14.00 en 
16.30 uur
Toegang: € 12,50, kaartverkoop via www.krtjs.nl en 
festivalbalie

© Inigo Garayo
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muziek / Leeftijd: AL / Taal: - / 15 min.
KLOKKENLUIDERSGILDE [NL] Inlui-
den van het festival
 Bovenkamer
Het Amersfoorts Klokkenluiders Gilde 
bestaat uit 60 luidbroeders en -zusters, 
die bij speciale gelegenheden de zeven 
luidklokken van de Onze-Lieve-Vrouwe-
toren in beweging zetten. Ook Spoffin is 
zo’n bijzondere aanleiding om het Zeven-
gelui op volle sterkte te laten klinken over 
stad en streek.
#1 Lieve Vrouwekerkhof, zat 26 aug 12.00 uur

muziek / Leeftijd: 12+ / Taal: NL / 30-60 min.
KreFetten (NL) DJ Duo
 Frisse bries
Na Lepeltje Lepeltje, Kannen en Kruiken 
nu ook op Spoffin: KreFetten. Een dyna-
misch, biologisch en 80’s verantwoord DJ 
Duo uit Amersfoort met een voorliefde 
voor vinyl knallers. Alle hits, genres en 
ook minder bekende pareltjes komen 
voorbij in hun energieke en zeer dansba-
re sets. Een feest van herkenning! Goed 
humeur gegarandeerd.
#6 Plantsoen West, vri 25 aug 22.00 en 23.30 uur
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

Muziek / Leeftijd: AL / Taal: NL / 45 min.
Levi Manner (NL) Concert
 Frisse bries
Een hedendaagse troubadour met Ne-
derlandstalige luister-popsongs die je als 
een deken om je heen wil slaan! Met zijn 
poppy stemgeluid, warme gitaartokkels 
en mondharmonica verleidt deze Rotter-
damse singer-songwriter je als luisteraar 
direct. Levi Manner neemt je mee op een 
roadtrip door liefde, hoop en melancho-

lie. ‘Pakkende melodieën, weldoordachte 
teksten (..) een groot talent zoveel is 
zeker’ - OOR.
#12 Groenmarkt, zat 26 aug 20.00 uur
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

MAN || CO (NL) When we cried 
confetti
 Frisse bries interview op pagina 12-13 

Muziek / Leeftijd: AL / Taal: / 45 min.
Marle Thomson (NL) Concert
 Frisse bries
Warm, edgy, kleurrijk, eigenzinnig en 
bovenal muzikaal: Marle Thomson zingt, 
raakt en verrast met haar muziek. Muziek 
waar ruimte en tijd samenvloeien in een 
eigen universum vol met beats, loops, pia-
no, gitaar en vocals. ‘Soulful Space Pop’ 
noemt Thomson het zelf, geïnspireerd 
door artiesten als Emily King, Lianne La 
Havas, Laura Mvula en Sufjan Stevens.
Vorig jaar bracht ze haar debuut-EP 
The Canopy uit in een bomvol Paradiso. 
Een EP met dromerige popliedjes. De 
Amsterdamse singer-songwriter won al 
de Mathilde Santing Award en was Radio 
6 Soul en Jazz talent.
#12 Groenmarkt, vri 25 aug 20.00 en 21.15 uur
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

theater / Leeftijd: AL / Taal: Nederlands / 25 min.
MATROSE (NL) OP HOOP VAN 
ZEgEN liever jij dan ik
 Van oor tot oor
‘Honderden vrouwen staan in het holst 
van de nacht op de dijk. Starend over de 
woeste donkere zee. De ogen betraand. 
Wachten… Een levenloos lichaam spoelt 
aan… Een glimlach… Het is niet mijn 
zoon.’
MATROSE bespeelt de kroeg alsof 
het niets is. Met een café-voorstelling 
gebaseerd op het klassieke verhaal van 
Herman Heijermans, over het redden van 
jezelf ten koste van een ander. Wanneer 
de nood het hoogst is, wanneer de storm 
nadert, wanneer het water maar blijft 

stijgen. Over Kniertje die gedwongen haar 
twee laatste levende zonen de ruwe zee 
opstuurt. Over Reder Bos die diezelfde 
zonen op een rottend schip zet. En over 
een dorpsgemeenschap die elkaar steunt 
in de meest moeilijke tijden. Tot je knieën 
in het zoute water, Kniertje op het terras 
en een haring in je bier. Eerder dit jaar 
won MATROSE met deze voorstelling 
een podiumprijs tijdens het Café Theater 
Festival in Utrecht.
#4 Grand-café Halewijn (Hof 14), vri 25 aug 20.00 en 
22.00 uur
#4 Grand-café Halewijn (Hof 14), zat 26 aug 14.00, 16.00, 
19.00 en 21.00 uur
#4 Grand-café Halewijn (Hof 14), zon 27 aug 14.00 en 
16.00 uur
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

Première / publieksinteractie / Leeftijd: AL / Taal: EN/
DE / 180 min.
monumentalise (DE) monumen-
talise
 Frisse bries
Een rondleiding door de stad waarbij 
feiten en fictie door elkaar lopen. De 
focus ligt meer op vluchtige elementen 
zoals geluiden en bewegingen, dan op 
toeristische attracties zoals monumenten. 
Tijdens deze stadswandeling draait het 
om opmerkzaamheid, zintuigen, gevoel, 
bewustzijn en verbeelding.
#1 Lieve Vrouwekerkhof, vri 25 aug 19.00 uur
#3 Hof, zat 26 aug 14.00 uur
#1 Lieve Vrouwekerkhof, zat 26 aug 19.00 uur
#3 Hof, zon 27 aug 14.00 uur
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

circustheater / Leeftijd: AL / Taal: - / 25 min.
Paul van der Maat (NL) Plus 
haut, encore plus haut
 Priklimonade
Een man alleen op een op de zolder met 
een berg koffers. Elke koffer belooft een 
nieuwe mogelijkheid, een nieuw verhaal. 
Met deze koffers wil hij de hoogte in, 
de hemel bereiken en hier de mooiste 
handstand maken. In zijn eentje lukt hem 
dit niet. Met hulp van het publiek gaat hij 

proberen zijn doel te bereiken.
#6 Plantsoen West, vri 25 aug 19.45 uur
#6 Plantsoen West, zat 26 aug 14.00 uur
#13 Appelmarkt, zat 26 aug 16.30 uur
#6 Plantsoen West, zat 26 aug 19.45 uur
#1 Lieve Vrouwekerkhof, zon 27 aug 14.00 uur
#6 Plantsoen West, zon 27 aug 15.45 uur
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

Pile en face (NL/NO/DE/FR) The 
sum of what we do
 Frisse bries interview op pagina 7

straattheater / Leeftijd: AL / Taal: - / 45 min.
Shiva grings (DE) Trash
 Van oor tot oor
Een vreugdevolle blik op de wereld en de 
moeite die we doen om te overleven. Een 
stille clown speelt in ‘Trash’ met aanste-
kelijke naïviteit met de thema’s afval en 
armoede. Hij creëert een restaurant op 
straat, serveert drankjes die linea recta 
uit het publiek komen, als heer gekleed in 
andermans kleding.
Internationale performer Shiva Grings 
speelt sinds 1998 wereldwijd, van Europa 
en Siberië tot Brazilië en Nieuw-Zeeland. 
Hij won meerdere prijzen met zijn optre-
dens. Volgens de pers ‘a provocateur in 
just the right measure’.
#3 Hof, vri 25 aug 21.30 uur
#3 Hof, zat 26 aug 15.30 en 21.30 uur
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

circustheater / Leeftijd: AL / Taal: NL/EN / 25 min.
Tom & Ayla (NL) We are not a 
couple
 Frisse bries
Acrobatisch danstheater over de weg naar 
succes en de herkenbare oneffenheden 
die je onderweg tegenkomt. Tom en Ayla 
drukken zichzelf het beste uit in circus. 
Vertrouwen, kracht, concentratie, angst, 
fouten, geduld, connectie en verantwoor-
delijkheid zijn daarbij essentieel. Net als 
in een relatie.
De twee krijgen na afloop van de show 
vaak de vraag ‘Are you a couple’ en als ze 

dat ontkennen volgt de vraag: ‘Why not’. 
Ze zijn een man en een vrouw die licha-
melijk en hecht samenwerken en hande-
len met vergelijkbare regels en verwach-
tingen als in relaties, maar betekent dit 
dat ze een stel moeten zijn? ‘We are not 
a couple’ is gebaseerd op deze vragen en 
gaat daarom ook over relaties, verwach-
tingen en clichés.
#1 Lieve Vrouwekerkhof, vri 25 aug 18.15 uur
#6 Plantsoen West, vri 25 aug 21.30 uur
#13 Appelmarkt, zat 26 aug 14.30 uur
#6 Plantsoen West, zat 26 aug 21.30 uur
#3 Hof, zon 27 aug 14.00 uur
#1 Lieve Vrouwekerkhof, zon 27 aug 16.00 uur
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

Muziek / Leeftijd: AL / Taal: EN/NL / 45 min.
Twins (NL) Concert
 Bovenkamer
Melancholisch en gelaagd: zo omschrij-
ven Tim Thomassen en Ilse van Puijen-
broek hun eigen muziek. Het duo is niet 
nieuw in de muziekscene. Eerder wisten 
ze al de Grote Prijs van Leusden binnen 
te slepen als leden van de indie-rockband 
Drunk Soda, die later door is gegaan als 
PALMER. Onder de naam TWINS zijn 
Thomassen en Van Puijenbroek nu een 
nieuwe band begonnen, live uitgebreid tot 
een vijftal. Hun eerste single Trigger (ook 
uitgebracht op cassette) laat subtiele, 
sprankelende dreampop horen die op 
fraaie wijze naar een climax toewerkt.
#12 Groenmarkt, vri 25 aug 23.00 uur
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

Nederlandse première / locatietheater / Leeftijd: 16+ / 
Taal: - / 90 min.
Xavier Bobés (CAT) Things Easily 
Forgotten
 Viva Catalonia!
Samen met vier andere bezoekers neem je 
plaats aan een kleine tafel. Xavier Bobés 
roept met een reeks zintuiglijke ervarin-
gen oude herinneringen op en creëert 
nieuwe. Als een tovenaar manipuleert hij 
in deze intieme setting zowel verleden als 
toekomst. Een visuele theaterseance.

‘Slechts enkele kunstenaars zijn in staat 
om op zo’n rijke en krachtige manier vi-
suele beelden op te roepen. Een geweldige 
en briljante show die de vreemde werel-
den van geheugen, verbeelding en jeugd 
binnendringt’ (Proscenium & Recomana 
magazine).
#19 Dieventoren, vri 25 aug 16.30 en 21.00 uur
#19 Dieventoren, zat 26 aug 11.00, 16.30 en 21.00 uur
#19 Dieventoren, zon 27 aug 11.00, 16.30 en 21.00 uur
Toegang: € 10,00, kaartverkoop via www.krtjs.nl en 
festivalbalie

voorproeven van het festival / Leeftijd: 12+ / 
Taal: NL/EN / 150 min.
Spoffin Amuses (INT) 
Presentatie: Jörgen 
Raymann
 Van oor tot oor

Spoffin Amuses, dit wil je niet missen! 
Tijdens deze avond zie je als eerste stukjes 
uit voorstellingen die de drie dagen erna 
tijdens het festival te zien zijn. Presentator 
van deze feestelijke openingsavond in het 
theater is Jörgen Raymann.
Lekker comfortabel voorproeven van al het 
lekkers dat tijdens deze achtste editie van 25 
tot en met 27 augustus op het programma 
staat! Met Abdelhadi Baaddi; Shiva Grings; 
Circ Bover; Company Ici’Bas; Aina & Arias; 
MAN || CO; De Mobiele Eenheid; Ronja 
Breuk in het kader van het project Waag 
eens een oversteek; MATROSE; Paul van de 
Maat en Ariane & Roxana.
#17 Theater Flint, don 24 aug 20.15 uur
Toegang: € 18,00, kaartverkoop uitsluitend 
via www.flint.nl
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