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9 interviews met
Spoffin-artiesten uit
binnen- en buitenland

PROGRAMMA

215 voorstellingen
53 producties uit
15 landen

HANDIG

Stippel je eigen route
uit met het
blokkenschema

INTRO

SPOFFIN 2018
Artiesten die iets te melden hebben

Welkom op Spoffin 2018, alweer de negende editie van het internationale
festival voor buiten- en locatietheater in Amersfoort. Meer dan 50 artiesten en
gezelschappen uit alle windstreken van Europa staan klaar om u een zomers
weekeinde lang te vermaken, te prikkelen en tot nadenken aan te zetten. Van
al hun producties beleven er 27 hun Nederlandse première op Spoffin.
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peciale aandacht is er dit jaar voor
buitentheater uit Noord-Europa onder de titel Nordic Street.
Verrassend genoeg komen er best
veel artiesten uit deze landen, die we ten
onrechte alleen met kou en sneeuw associëren. Dankzij de vaak prachtige zomers
zijn er ook daar tal van festivals in de
openlucht en maken artiesten er speciale
producties voor de publieke ruimte.
Een aantal van de meest in het oog springende noordelijke groepen geeft acte de
présence op Spoffin, zoals Asterions Hus
(Denemarken), Fjård (Noorwegen/
Zweden), Oddmann Productions (Noorwegen), Mighty Arts Performance Collective (Zweden), Pain Solution (Noorwegen), ReAct! - Actions Moving
(Zweden) en Sisus Sirkus (Finland).
Wat deze groepen verbindt is hun eigenzinnigheid, niet één van hen valt in de
categorie ‘dertien in een dozijn’.
Of het nu gaat om de actuele, verwarrende
ontwikkelingen in Europa, de twee-eenheid van mens en pop, de obsessie van
vrouwen met lichaamsbeharing, de
ontsnapping aan de kantoorsleur, de ver-

heerlijking van pijn of de rauwe energie
van een stel jonge meiden: deze artiesten
hebben iets te melden. Dat geldt zeker
voor Teater Bæst (Denemarken), dat de
schimmige wereld van de betaalde seks
verkende en daarover verhaalt in unieke
één-op-één sessies.

Moois & lekkers
Er is nog veel meer moois en lekkers. Uit
Engeland bijvoorbeeld komen de hilarische voorstelling Full Circle van Avanti
Display en de energieke dansproductie
Rodadoras van Becky Namgauds; beide
zijn net nieuw en in eigen land juichend
ontvangen. Uit Catalonië de bekroonde
dansvoorstelling Conseqüències van
Cia. Movéo en de romantische komedie
Kalabazi van Jessica Arpin. Third Hand
Group uit Slovenië presenteert een
mini-speeltuin in oude kasten vol herinneringen (ook de jouwe!) en uit Zwitserland is er de opmerkelijke, levensgrote
muziekdoos van The Sporthorses and
the Guggenheim Box.
Een extra vermelding verdient Dulce
Duca (Portugal), die in het kader van

Colofon
Dit Spofﬁn Festivalmagazine is een gezamenlijke uitgave
van Festival Spofﬁn en De Stad Amersfoort
Oplage: 72.000 exemplaren
Verspreiding: huis-aan-huis in Amersfoort en tijdens het
Festival is het magazine gratis verkrijgbaar.

Spoffin LAB twee weken lang als artist
in residence in Amersfoort werkte aan
haar nieuwe productie Sweet Drama,
waarvan een work-in-progress te zien
is tijdens Spoffin. Een wilde combinatie van jongleren, circus en levensechte dramatiek. Hetzelfde geldt voor
Sevesfeathers (Ierland), die eveneens in
residentie werkte aan In the City Still,
een nieuwe voorstelling die op onvoorspelbare wijze door de stad beweegt en
je met nieuwe ogen naar Amersfoort
laat kijken.

Nederlands talent
Hoe internationaal Spoffin ook is, het
Nederlandse talent verliezen we zeker
niet uit het oog: er staan dit jaar 14 producties uit eigen land op het programma. Uit Amersfoort zelf bijvoorbeeld
Actic met hun nieuwste productie
Canta XL; Jori Hermsen Producties
met een nieuwe serie eenakters van
Tsjechov; Koeterwaals met de hilarische voorstelling Modder en tenslotte
Sillyous Productions met een trailer van
Vlow!, een productie die vanaf komend
najaar door het hele land in kringloopwinkels gaat spelen.
Muziektheatergroep BOT, tijdens Spoffin 2010 nog onbekend en inmiddels
internationaal doorgebroken, speelt
op veler verzoek de hitvoorstelling
LEK. Dat doorbreken staat mogelijk
ook Arnhemse Meisjes te wachten, een
nieuw dansgezelschap dat de buitenruimte zeer inventief gebruikt. Compagnie Mobil is van de partij met een
voorstelling gebaseerd op de beroemde
strandbeesten van Theo Jansen en

DeJong&DeWitte is terug met een
nieuwe, aangrijpende productie onder
de titel Ik Was Hier (work-in-progress).
De jonge groepen Familiar Faces en
TeaTime Company vertegenwoordigen
deze editie het nieuwe circus en dans
is er van MAN||CO, met de nieuwe
voorstelling The winner takes it all.
Nog meer dans: Originally Fake maakte
onder de titel deladanse in één dag tijd
een speciale locatieproductie voor de
vijver in Plantsoen West.

Tenslotte
In dit festivalmagazine lees je interviews met een groot aantal Spoffin-artiesten en van alle voorstellingen
een korte beschrijving. Een handig
blokkenschema helpt je bij het plannen van je ontdekkingstocht door de
prachtige binnenstad van Amersfoort.
Vergeet niet een bezoek te brengen aan
het lommerrijke Plantsoen West, waar
dit jaar een doorlopend programma
is te vinden. Voor een lekker drankje
of smakelijk hapje hoef je er niet weg,
want ook hier zijn – net als in de
stad – barren, terrassen en foodtrucks.

Spoffin 2019
In 2019 vindt de tiende (!) editie van
Festival Spoffin plaats, van donderdag
22 tot en met zondag 25 augustus, met
een focus op nieuw en opwindend
theater uit – hoe kan het anders in het
Brexit-jaar – Groot-Brittannië en Ierland. Noteer je de data vast in je agenda?
Alfred Konijnenbelt
artistiek leider Festival Spoffin

Teksten: Ida Bromberg
Eindredactie: Alfred Konijnenbelt
Vormgeving: Janita Sassen
Druk: Koninklijke BDU, Barneveld
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Sisus Sirkus [FI] Mosh Split

PURE, ANARCHISTISCHE
ENERGIE, FREAKY HUMOR
Alles aan Sisus Sirkus is opvallend.
Hun verschijning, de crazy caravan, de
hoge constructie die ze opbouwen, hun
extravagante gevoel voor humor, de
karikaturen die ze van zichzelf maken en
niet op de laatste plaats hun circus skills.
Hilarisch circus op extreem hoog niveau,
letterlijk en figuurlijk.
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D

e vrouwen van Sisus Sirkus hebben
vooral enorm veel lol. In alles. Als
artiesten én als vriendinnen, waarbij
hun vriendschap altijd op de allereerste
plaats komt. Want het moet wel leuk blijven
allemaal, zegt Milla Lahtinen. ‘De meeste
artiesten raken pas bevriend als ze gaan
samenwerken, onze vriendschap was er al
lang voordat we besloten als groep samen te
werken.’
Al dat plezier doet verder niets af aan hun
circusvaardigheden; serieus trainen doen ze
zonder uitzondering al van jongs af aan en
wat ze tijdens de voorstelling laten zien, is
ronduit adembenemend. Interessant is het
wel dat mensen het er zo vaak over hebben
dat de groep uit alleen vrouwen bestaat, zegt

‘Het publiek vindt
grofgebekte vrouwen
die sarcastische
grappen maken wel leuk’

Lahtinen. ‘Voor onszelf speelt het geen enkele rol. We hebben als vrouw in Finland nooit
ergens voor hoeven strijden. We zijn beste
vrienden, werken samen en hebben dezelfde
soort humor. Nooit over nagedacht dat het
iets bijzonders zou zijn.’

Verfrissend
Toch valt het op. ‘We werken met zwaar
materiaal en natuurlijk krijgen we daar
dus opmerkingen over, als we staan op te
bouwen. Ja hallo zeg. Natuurlijk bouwen we
zelf op, what the fuck!?’ Dat taalgebruik, ook
zoiets. Als je eraan bent gewend dat vrouwen
er vooral zijn om mooi op een podium te
staan, dan is dit wel éven iets anders. ‘We
zijn echt really cute als vrouw. En dan toch
zo grof gebekt, lol. Publiek vindt het wel
verfrissend, vrouwen die sarcastische grappen maken over zichzelf en elkaar niet al te
serieus nemen. We denken er niet veel over
na, het gaat erom wat leuk is.’
Of vrouwen een ander gevoel voor humor
hebben dan mannen? Lahtinen denkt van
niet. ‘Humor heeft niet met gender te maken, eerder met hoe en waar je bent opgegroeid, waar je vandaan komt. Wij hebben
een heel eigen soort humor ontwikkeld,
doordat we al zo lang met elkaar optrekken.
Hoe je onze humor het beste kunt omschrijven? Het is nasty, freaky. Tongue-in-cheek.
Rondlopen met wc-papier in je kont. Een
simpele aanpak in plaats van dat analytisch
gedoe.’
Sisus Sirkus speelde Mosh Split eerder in
Finland, Duitsland, Noorwegen, Denemarken, Litouwen en Letland en het publiek kon
die aanpak wel waarderen, getuige uitspraken als ‘What a show! Crazy energy combined
with ironic chick humor’, ‘Sisus rocks so bad’ en
‘The best circus from Finland’. ‘We gaan voor
de eenvoudige aanpak van pure, anarchis-

Sisus Sirkus
Sisus Sirkus bestaat uit
vijf vrouwen die elkaar
ruim vijftien jaar geleden
leerden kennen en sindsdien
onafscheidelijk zijn. Allen
studeerden aan de Lahti
circusschool; los van elkaar
toeren ze over de hele wereld
als soloartiesten. Mosh Split
is hun eerste, gezamenlijke
full length buitenshow. Sisus
is een Fins woord dat volgens
Lahtinen niet direct te vertalen
is. ‘Het gaat over stamina,
innerlijke kracht; als je iets
wil, ga het dan gewoon
doen!’

#5 Burg.
Brouwersplantsoen

vr 24 en za 25 aug 22.00

Toegang vrij
beslis na afloop wat je betaalt

tische punk energie en freaky humor,’ zegt
Lahtinen.
Mosh Split is afgeleid van het fenomeen
mosh pit, waarbij concertbezoekers rondrennen en wild tegen elkaar aan beuken.
‘Het kan er agressief uitzien, maar het is gewoon lol hebben. Wij maken ook een mosh
pit, maar dan met splits en bovenop elkaar.
Het slaat feitelijk nergens op. Natuurlijk
zitten er kleine verhaaltjes in elke scène; de
kern is plezier hebben en iets willen geven,
vanuit een groot hart.’

Karikaturen
De manier waarop de Sisus-artiesten zichzelf
op hun website omschrijven, is recht-voorz’n-raap met soms opmerkelijke details.
Iida Sipilä bijvoorbeeld is oprichtster van
de schaamteclub, die sinds 2000 gênante
taken volbrengt, ‘omdat we allemaal moeten
leren onszelf niet te serieus te nemen’. Sofia
Defour is de diva en de mama met benen zo
flexibel dat niemand dat kan ontgaan, Nelli
Kujansivu bracht - net als de anderen - haar
hele jeugd door op een circusschool en lijkt
wel lief en onschuldig, maar leer je haar kennen, dan zie je haar meestal met een biertje,
boerend en sarcastisch lachend.
‘We hebben karikaturen gemaakt van hoe
we in het echte leven zijn en overdrijven
dus een beetje. Maar voor toeschouwers is
het makkelijker herkenbaar als er iets van
jezelf in zit, als je de clown uithangt,’ zegt
Lahtinen, volgens eigen zeggen makkelijk op
stang te jagen, maar met onfeilbaar ritmegevoel, zowel op het podium als tijdens de
afterparty. Inka Pehkonen is de muzikaalste
en speelt tijdens de voorstelling op haar
Kannel, een traditioneel Fins snaarinstrument; volgens de overlevering voor het eerst
vervaardigd door tovenaar Väinämöinen die
er zijn rivaal mee in het moeras neersloeg.
Festivalmagazine Spoffin 2018 I
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Geen kleingeld op zak?
Koop een portemonneetje
met muntgeld bij een van de informatiebalies!

ELLINGEN
BIJZONDERE VOORST
CATIES.
OP VERR ASSENDE LO
ONDEN IN
OP VIER ZATERDAGAV
DE ZOMER.
www.amersfoortsthe

COOLE UITTIPS VOOR OUDERS & KIDS
RT!D
FOOLAN
ERSHOL
AMRDOMNOO
ENVAN
KOP
IN DEIN

ater terras.nl

PARKEERGARAGE
ASCH VAN WIJCKSTRAAT

€ 1,50 per uur
NU 24 UUR PER DAG, 7 DAGEN PER WEEK GEOPEND

DE GOEDKOOPSTE VAN AMERSFOORT CENTRUM
www.p1.nl/033
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Teater BÆST [DK] LYST#2

DE HYPOCRISIE ROND
VROUWELIJKE SEKSUALITEIT
Heeft een vrouw veel seks, is ze een slet. Vraagt ze er geld voor, is ze slachtoffer.
‘Wat mensen van prostitutie vinden, is vaak gekleurd door persoonlijke gevoelens.
Daarom is het zo interessant dit één-op-éen te spelen.’

E

ja Due dook in de wereld van betaalde
seks. Ze onderzocht het hele terrein;
sprak ook met sekswerkers in Nederland en organisaties die hen vertegenwoordigen. ‘Ik raakte geïnteresseerd vanwege
discussies over het Zweedse model, waarbij
klanten strafbaar zijn. Sekswerkers, vrouwen die ervoor kiezen, nemen we in die
discussies niet serieus. Terwijl zij vanuit
ervaring hun mening geven, kennis willen
delen. ‘Ach, ze houden zichzelf voor de gek,’
is vaak de reactie. Het zijn sterke, volwassen
vrouwen. Waarom marginaliseren we hen?’
‘De overheid heeft het gemakshalve altijd
over prostitutie vanuit het idee dat het gaat
om zwakke, kwetsbare vrouwen, die zijn
gedwongen, geen keus hadden. Maar je kunt
niet alle vormen op één hoop vegen; wees je
bewust van de verschillen tussen keuze, beperkte keuzes en dwang. Dwang is illegaal,
verwerpelijk; degenen die slachtoffer zijn,
noemen zich geen sekswerker.’
Met LYST#2 focust Due op sekswerkers die
voor het vak kiezen. ’Ik kan me niet verplaatsen in iemand die in de prostitutie
belandt, wel in iemand die ervoor kiest.

#3 Hof
(adres alleen voor
bezoekers)

vr 24 aug 18.00, 18.45, 20.15,
21.00, 22.30 en 23.15
za 25 aug 14.00, 14.45, 16.15,
17.00, 19.00, 19.45, 21.15 en
22.00
zo 26 aug 14.00, 14.45, 16.15
en 17.00

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

Maar seks zonder gevoelens, mogen vrouwen
dat? Er zijn ook transgenders en mannen
die seks verkopen, maar het gaat altijd over
‘haar’. Er is enorm veel hypocrisie rond
vrouwelijke seksualiteit. Het hoer-stigma,
slut shaming. Een vrouw raakt ‘iets’ kwijt als
ze haar lichaam verkoopt. We kunnen vinden
dat klanten seks-werkers als object zien; zij
betalen er in elk geval voor. Wij vullen van
alles voor ze in, vanuit onze eigen ideeën en
doen zo eigenlijk hetzelfde. Veel vrouwen
vinden dat stigma één van de naarste aspecten, het kost hen relaties en respect van hun
omgeving. Dat stigma ruïneert levens. Dit wil
ik in LYST#2 behandelen. Een volgend project
gaat over vrouwenhandel, een nog omvangrijker thema.’
Due gebruikt ook eigen ervaringen, al wil ze
daar vooraf niets over kwijt. ‘Stel je oprecht
vragen, geef ik eerlijk antwoord. Zoals je
meer bereikt met een glimlach; een sekswerker meer geeft als je meer betaalt. Kom je
alleen ervaren hoe het is, krijg je iets anders.
Ik zie het als een ‘dans’ met mijn publiek, een
gedeelde ervaring. Compleet privé: alles wat
in die kamer gebeurt, blijft daar.’
Festivalmagazine Spoffin 2018 I
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Collectif Éclats de Lune [MA] Azalaï

MAGISCHE PARADE
Azalaï betekent
woestijnschip, een
aanduiding voor
kameel en ook wel
karavaan.

Elke pop is een
held uit een
mythisch verhaal.

Guinawi, muzikanten,
begeleiden de parade
en spelen gnawa,
magische, spirituele
muziek.
De poppen dragen
traditionele djellaba’s,
net als de Imazighen
(Berbers) als
bescherming tegen
zandstormen.

Ooit liep er een
handelsweg van Timboektoe
naar Marrakech. De
poppenspelers stellen
zich voor dat ze die route
afleggen, zoals ooit talloze
karavanen, om schatten
terug te halen.

Elke pop is zo’n vier meter
hoog en weegt 20 tot 25 kilo.
Dat vraagt nogal wat van de
poppenspelers die hieronder
schuil gaan. Ze moeten stevig
op hun benen staan, maar
spelen met veel plezier én zijn
er trots op in de Parade
mee te lopen!

Nieuwsgierig naar
de verhalen achter
elke pop? Kom na
afloop je vragen
stellen!

Festivalmagazine Spoffin 2018 I
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Mighty Performing Arts Collective [SE] Hairy Tales

ZONDER SCHAAMTE KIJKEN
NAAR LICHAAMSHAAR
‘W
M.P.A.C. wil met Hairy Tales graag bereiken dat
mensen zich op hun gemak voelen met hoe ze
zijn. Zich geliefd voelen om wie ze zijn. ‘Het is
een emotionele reis. Aan het eind voelt iedereen
zich hopelijk opgelucht en vrij.’

10 I
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e doen allemaal alsof lichaamshaar iets heel groots is. Iedereen
heeft er een mening over; de normen zijn nog steeds streng. Je moet je oksels
en benen ontharen, schaamhaar weg halen.
Vrouwen van mijn generatie, ik ben bijna 40,
scheren zich allemaal,’ zegt Kajsa Englund.
De voorstelling van Mighty Performing Arts

‘Je hoeft niet
perfect te zijn.’

Collective (M.P.A.C.) gaat over het fenomeen
lichaamshaar en wat we daarmee doen.
‘We willen open minded, zonder schaamte,
kunnen kijken naar hoe we eruit zien. Of je
nu haar hebt of niet.’
M.P.A.C. speelt met tradities en stelt daar
nieuwe beelden tegenover. Englund: ’We zijn
geconditioneerd om met een mannenblik te
kijken. Maar dit is mijn lichaam. Het is aan
mij om te bepalen wat ik ervan vind en hoe
ik uiting geef aan m’n seksualiteit. Het gaat
om hoe ik me er zelf bij voel, niet om wat
anderen van me willen zien. Maakt iemand
een andere keuze dan ik, dan is dat zo. Je
kunt het hebben over wat je leuk vindt en
wat niet. Zonder oordeel over hoe het moet.’

Rol van de clown
Speelsheid en humor is essentieel bij
M.P.A.C. ‘In de rol van clown kun je ver gaan,
zeker bij volwassen publiek. Een clown laat
zich niet tegenhouden. Dat is een goudmijn.
Je kunt je op gevoelig, kwetsbaar terrein
begeven. Daar vind je een hoop humor om
mee te spelen en om wezenlijk contact met
publiek te maken. Als je kwetsbaarheid laat
zien, opent publiek zich voor je. Dat is ook
kwetsbaar. En dan komt de lach. Omdat je
hen verrast. Of omdat ze iets herkennen of
lichte schaamte voelen. Mooi om te zien hoe
mensen overal om hetzelfde lachen.’
De samenstelling van het publiek kan wel
een rol spelen. ‘Teenagers reageren anders,
bij hen hoor je vaak ‘jaaaaa’, als opluchting:
je hoeft niet perfect te zijn. Anderen voelen
soms schaamte. Daar spelen we op in; we
improviseren binnen het verhaal en vinden
het belangrijk in contact met ons publiek te
blijven. Soms provoceren we wat meer, soms
zijn we juist wat zachter. Een clown staat
altijd open voor wat in en met toeschouwers
gebeurt. Je luistert: gaan mensen erin mee,
wat gebeurt er?’

Patriarchale norm
De vrouwen van M.P.A.C. kennen elkaar van
hun studie en als collega’s. ‘Als een groep

Free space
‘We willen met Mighty
Performing Arts Collective echt
een free space zijn, waar we
kunnen doen wat we willen,
zonder compromissen. Dat wil
niet zeggen dat we allemaal
dezelfde opinies hebben.
We discussiëren, hebben
verschillende achtergronden
en manieren van werken. Zo
ontwikkelen we ons, door
samen te zijn en verschillende
standpunten te bespreken. Dat
kan heel verrassend zijn. We
ontdekken zonder oordelen,
hebben heel veel vertrouwen in
elkaar en heel erg veel plezier.
Dat is wat je nodig hebt.’

#3 Hof

vri 24 en za 25 aug 22.45

Toegang vrij
beslis na afloop wat je betaalt

alleen uit vrouwen bestaat, is dat meteen
een highlight. Waarom? Hoezo zou dat
anders zijn? Er zijn altijd veel vrouwelijke
performers geweest, alleen heeft de patriarchale norm mannelijke artiesten altijd
meer ruimte en credits gegeven. Sommige
onderzoekers zeggen dat vrouwen in het
oude Griekenland de oorspronkelijke
mime-toneelschrijvers waren - vrouwen
mochten geen stukken met gesproken
woorden opvoeren en dat deze stukken
daarom niet zijn bewaard. Ik ben blij dat ik
leef in een tijd waarin historische feiten en
bijdragen van vrouwen hopelijk veel meer
erkenning krijgen.’
‘Ik zou willen dat we allemaal meer kijken
naar wat ons samenbrengt, ongeacht gender,
in plaats van te focussen op ‘de ander’ als
iemand die anders en vreemd is. Hairy Tales
is een feministisch concept, maar we willen
publiek vooral vanuit menszijn bereiken
over ideeën hoe je eruit moet zien. Het gaat
me om wat ik als performer interessant vind,
om de relatie tussen mensen, niet om de
sekse. We kijken naar de mensheid, hoe het
daarmee gaat, wat we daarmee willen doen.
Ik hoop dat mensen meer vanuit diversiteit
gaan kijken.’
Festivalmagazine Spoffin 2018 I

11

Geniet ook na de zomer
van bijzondere theatervoorstellingenn
wo 19 sept
do 11 okt
zo 2 dec
za 16 feb
za 13 apr
wo 24 apr

Under the Horizon
Gravity & Other Myths
Casus Circus
Birdie
Jakop Ahlbom Company
Machine de Cirque

Theaterhart
Amersfoort

Kijk voor meer voorstellingen
op www.ﬂint.nl

spofﬁn.nl/circle
Fries StraatFestival

Zwolle Unlimited
Stadsfestival
Reuring Festival
Amersfoorts Theater Terras
Festival Spoffin

Mooi Weer Spelen
Welkom Thuis Straattheater Festival

Internationaal Buitentheaterfestival
Deventer op Stelten
Kunsten op Straat / Heimland
Tuin der Lusten
(Div. locaties in Gelderland en overijssel)
Theaterfestival BuitenGewoon

Sonsbeek TheaterAvenue
Hoogte80 Festival

Onderstroom
Vlissingen
Groede Festival

De Vereniging van Buitentheater Festivals Nederland
(VBFN) heeft tot doel de kwaliteit en positie van
Nederlandse buitentheaterfestivals te verbeteren.
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Festival Op ’t Eiland
Valkhof TheaterAvenue

www.vbfn.nl
facebook.com/buitentheaterfestivals

VAN OOR TOT OOR
Avanti Display [UK] Full Circle

‘VERTROUWEN IS
FUNDAMENTEEL
IN BUITENTHEATER’

#1 Lieve Vrouwekerkhof
vri 24 aug 18.00; zat 25 aug
14.00 en 19.30
#6 Plantsoen West
zon 26 aug 14.30

Toegang vrij
Beslis na afloop wat je betaalt

Avanti Display bouwt samen
met publiek een toren
van 120 metalen emmers,
vier meter hoog. Hoe dat
afloopt is afhankelijk van
een intrigerend spel tussen
performers, toeschouwers
en die éne vrijwilliger uit
het publiek.
© FOTO: RICHARD WESTLAKE

D

e cirkel is rond. ‘Met Full Circle ben ik
terug bij waar het ruim 25 jaar geleden
allemaal begon: voorstellingen maken
op straat,’ zegt Bill Palmer, artistiek leider
van Avanti Display. ‘Een tijd van onderzoek:
hoe vormen toeschouwers een kring, hoe
houd je die cirkel, hoe transformeert een
groep vreemden in een publiek dat een
ervaring deelt.’
Eén van de eerste vaardigheden die Palmer
destijds leerde, was een front line creëren
en daarachter publiek opbouwen. ‘Tegenwoordig zie je op buitenfestivals vaak dat
publiek al vroeg komt, om een goede plek te
bemachtigen. Voor een artiest kan dat makkelijk zijn, het scheelt het karwei van jezelf
van publiek verzekeren, maar daardoor lijkt
het soms net op binnen spelen. Voorstellingen die mij de meeste voldoening gaven,
begonnen vaak met één toeschouwer, om uit
te lopen tot vele honderden.’
Juist dat proces zorgt voor een speciale verbintenis tussen performer en toeschouwer,
zegt Palmer. ‘Eerst maak je het ‘theater’, met
een touw bijvoorbeeld. Dan de ‘stoelen’
vullen, door te performen. Doe je dat goed,

Avanti Display
Avanti Display maakt al bijna
30 jaar buitenvoorstellingen
en toert over de hele wereld.
Meest bekend is de voorstelling
The Spurting Man, in 1999
in Amersfoort tijdens Etcetera
te zien. ‘Het moet een van de
langstlopende buitenshows zijn
en er is na 25 jaar nog steeds
veel vraag naar, hoewel ik ’m
niet eens probeer te verkopen;
festivals blijven de show
boeken.’

dan ontstaat er een verzameling mensen
die zich aangetrokken voelen en het idee
hebben een unieke performance te zien,
een voorstelling die er speciaal voor hen
is. Die er misschien helemaal niet zou zijn,
als zíj niet stil waren blijven staan. Publiek
denkt: ‘hier gebeurt iets interessants en we
vertrouwen erop dat je ons dat laat zien.’ Dat
vertrouwen is een fundamenteel element
van buitentheater op zijn best, waar publiek
makkelijk wegloopt en dat soms ook doet.’
Publieksgedrag is precies waarmee Avanti
Display speelt in het uiterst interactieve
Full Circle, tot op de laatste minuut, wanneer
toeschouwers voor een cruciale beslissing
staan. ‘Meestal gebeurt hetzelfde,’ zegt
Palmer. ‘Alleen afgelopen weekend in Ierland
liep het anders. Dat laatste moment is enorm
interessant.’
Festivalmagazine Spoffin 2018 I
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BOVENKAMER

BOT [NL] LEK

MUZIKALE APPARATEN
MET MENSELIJKE TREKJES
‘Het schuift het schuurt het schokt het schaaft
en het beeft; het kraakt het kiert het knakt en het
kreunt dat het leeft.’ BOT is terug op Spoffin. Het
publiek is benieuwd. Wat hebben ze nú weer
gemaakt? Eén ding is zeker: alles leeft en komt
tot leven in LEK. En alles dondert vooral weer
keihard in elkaar, als in een orgie van muzikaal
geweld. Want is iets lek? Nou, dan is het pas
echt goed kapot aan het gaan.

14

I Festivalmagazine Spoffin 2018

H

un allereerste voorstelling speelden
ze destijds in het atelier van Sander
van Mil, tijdens de eerste editie van
Spoffin in 2010. ‘We hadden ons net uitgevonden en waren tijdens de voorstellingen
zelf soms ook nog onder de indruk van de
machines die we hadden gemaakt,’ herinnert
componist en toetsenist Tomas Postema
zich.
BOT is inmiddels internationaal doorgebroken met die machines, die ingenieuze, zelf
gemaakte instrumenten die een volstrekt
eigen leven leiden op het podium. ‘Het zijn
autonome karakters, steeds meer echte
muzikanten om rekening mee te houden.’
LEK is een extreem beeldende én muzikale
voorstelling over vergankelijkheid. Er zijn

‘De schoonheid van
vergankelijkheid, dat is
waar BOT over gaat’

scènes die ontroeren, tot de tranen van verdriet over je wangen biggelen. Er zijn scènes
die je de koude rillingen bezorgen… En er
zijn momenten waarop je vrolijk hardop
zit te lachen, al weet je zelf eigenlijk niet
precies wat er nu zo grappig is.
‘We doen nergens ons best om mensen te
laten lachen,’ zegt Postema. ‘Publiek lacht
vaak om een beeld. En dan begint er een
liedje dat helemaal niet om te lachen is.
Mensen verstommen soms. Weten niet wat
ze ermee aan moeten, zien dingen die ze
niet eerder zagen en vragen zich af of ze er
wel om mogen lachen. Het is op een vreemde manier grappig.’

Opperbest humeur
Vincent de Rooij tekende voor de regie van
LEK. Van hem zijn de woorden: ’De beste
lach is de lach die in de weg zit.’ En dat zit
wel goed, bij BOT. Zo goed dat je - ondanks
de verpletterend tragische thematiek - de
zaal na een klein uur in een opperbest
humeur verlaat. BOT krijgt na afloop veel
reacties. Van mensen die moesten huilen
omdat dat looprek aan de ketting zo aan hun
dementerende oma deed denken. Of die dat
juist heel komisch vonden, die creativiteit!
Hoe komen ze erop, al die ideeën?
Postema: ‘Het is onze tweede natuur, voor
ons is dit normaal. Veel ideeën sneuvelen
ook. Bedenken is het punt niet. Het maken
is veel moeilijker. We sleutelen aan alles
dat stuk is, slopen het, maken er weer iets
nieuws van en kijken welke apparaten menselijke trekjes krijgen. Zo maken we heel veel
legoblokjes die we op verschillend manieren
in elkaar kunnen zetten.‘
Een enkeling vraagt zich af of ze altijd zo
somber zijn. En keer op keer die zwartgalligheid, hoe hou je dat vol? ‘De repetitieperiode was een heel vermoeiende tijd,’ zegt
liedjesschrijver en zanger Job van Gorkum.
‘Vincent was heel streng, het moest steeds
zwarter. Daar moesten we echt doorheen.
Het was in de tijd dat de cd van Nick Cave
uit kwam (Skeleton Tree (2016) na de dood

BOT
bestaat naast Tomas Postema en Job van Gorkum
uit geluidskunstenaar en
audiomachinist Geert Jonkers
en theatervormgever Doan
Hendriks.
Waarom ze rokken dragen?
Van Gorkum kijkt verbaasd
langs zijn benen: ‘Rokken?’
Geert Jonker sleutelt ergens
aan en grijnst. ‘Sex sells.’

#2 Theater De Lieve Vrouw
za 25 aug 17.00 en 21.00
zo 26 aug 14.00 en 17.00

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

van Cave’s zoon Arthur, red). Er gingen veel
mensen dood, het hing in de lucht.’
Het thema vergankelijkheid kwam natuurlijk
niet echt uit de lucht vallen. Van Gorkum:
‘De schoonheid van vergankelijkheid, dat
is waar BOT uiteindelijk over gaat. Mensen
proberen vaak te verhullen dat iets voorbij
gaat. Scheuren smeren ze dicht. Wij laten
die scheuren juist zien en maken daar een
feestje van.’
Postema: ‘De dood, vergankelijkheid: het
zijn grote woorden en die hebben we terug
gebracht naar liedjes waar mensen wat mee
kunnen. We hebben veel nummers overgehouden aan de serie Het Geluid van… Voorstellingen in en over panden die verdwijnen,
dingen die sterven, voorbij gaan en niet
meer terug komen. De voorstelling die we
daarna maakten, Ramkoers, was echt rauw,
puberend feesten tot je erbij neervalt. LEK is
daar een logisch vervolg op. Want het feesten houden we niet meer zo lang vol nu we
ouder zijn. We hebben heel veel over vergankelijkheid nagedacht. Je gaat pas leven als
je de dood in de ogen kijkt, in plaats van te
ontwijken. Maar, wat doe je op dat moment?
Want als het echt zover is, als de dingen echt
kapot gaan, is het toch minder.’
Festivalmagazine Spoffin 2018 I
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BOVENKAMER
DeJong&DeWitte [NL] Ik was hier

HET ONGEZIENE
IN DE ECHTHEID
VAN HET LEVEN
Met een iPod en koptelefoon op vertrek je, in een
klein groepje. Afgesloten van de buitenwereld
en toch ook niet. Een voice-over leidt je door
de straten, door het leven van een man die
ogenschijnlijk geen sporen naliet.

H

anneke de Jong en Jonas de Witte
houden van ongrijpbare thema’s
rond grote levensvragen. Met fictie,
concrete verhalen, geven ze daar handen en
voeten aan. ‘Een verhaallijn is een mooie
manier om een complex en lastig thema
tastbaar en invoelbaar te maken. Zo laten
we publiek op een fictieve manier naar de
werkelijkheid kijken,’ zegt De Witte.
Vorig jaar overleed een buurtgenoot van het
Arnhemse kunstenaarsduo. Een eenzame
man, niemand had contact met hem of wist
hoe zijn leven eruit zag. Hij stierf ongezien,
zijn hele leven ging ongezien voorbij. Wat
zouden zijn verlangens, dromen en gedachten zijn geweest? En wat zegt het over ons
eigen leven, dat dit kon gebeuren?
De Jong: ‘Na zijn overlijden dachten we niet
direct: hier zit een voorstelling in, maar
het paste wel heel erg bij wat we doen. Het
gaat bij ons vaak over dingen die niet gezien
worden en er wel zijn.’ De Witte: ‘De echtheid van het leven is altijd onderdeel van
onze producties.’
De scheidslijn tussen fictie en werkelijkheid is flinterdun in hun werk. ‘Voor ons
is dat ook spannend om te doen en mee te
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#15 Start: Pothstraat 16
(ingang Armen de Poth)

za 25 aug 14.00, 14.45, 15.30,
19.00, 19.45 en 20.30
zo 26 aug 14.00, 14.45, 15.30,
17.00 en 17.45

Toegang: € 12,00
Kaartverkoop via www.krtjs.nl en
festivalbalie

spelen,’ zegt De Jong. Ze brengen het verhaal
van de buurman, hun ervaring, naar de stad
en de locatie waar zij spelen en passen het
daar ook op aan. ‘Wat is er ooit gebeurd in
de wijk waar we spelen? Wat zijn de feiten,
hoeveel alleenstaanden zijn er en is er weleens iemand overleden zonder dat dat direct
is opgemerkt?’
Ook publiek is altijd essentieel onderdeel van de voorstelling. ‘Publiek krijgt de
mogelijkheid iets te doen en we laten je op
een heel nieuwe manier naar je omgeving
kijken, ook letterlijk door met het filmbeeld
op de iPod een laag over die omgeving heen
te leggen.’

Ongezien
Gaandeweg blijkt dat de buurman nog iets
had af te maken. Dat er toch iets wezenlijks
was met de buurvrouw. De Jong: ‘En dan
denk je: maar waarom hebben wij elkaar
nooit gesproken? Waarom is het zo moeilijk
contact te maken?’ De Witte: ‘De achterliggende gedachte, waarom we Ik Was Hier
maken, is dat iedereen een deel in zich heeft
dat ongezien is, dat om erkenning vraagt,
gezien wil worden. Dat is waar voor ons de
focus op ligt. Een poging om met jezelf in
discussie te gaan, over dat ongeziene deel.’
Deze focus maakt van Ik Was Hier een heel
persoonlijke belevenis. En ook al is het nog
een work-in-progress, duidelijk is al wel dat
er na afloop vaak mensen zijn die hun verhaal kwijt willen. ‘Daar staan we als makers
zeker bij stil. Het is een bijzonder, pittig en
emotioneel onderwerp, dus daar maken we
altijd ruimte voor.’

BOVENKAMER
Dulce Duca [ES] Sweet Drama

KLAAR MET
DE CHAOS

#9 Mooierstraat
(achterzijde
Mondriaanhuis)

‘D

rama’s gebeuren nu eenmaal, in
ieders leven. Je kunt en moet ze gebruiken, om er plezier van te hebben.
Sweet Drama gaat over een vrouw die klaar is
met alle chaos in haar leven. Ze wil veranderen en gaat op zoek naar verlichting. Mensen
zeggen dan dat je yoga moet doen, of
smoothies moet drinken. Iedereen komt met
therapieën en anti-therapieën. Het is aan
haar om te ontdekken wat werkt: misschien
iets absurds, of iets simpels. Of kan die chaos ook je hulp zijn? Uiteindelijk begrijpt ze
haar leven. Of niet, natuurlijk.’
Duca heeft een surrealistische manier van
schrijven, dus wat ze vertelt komt niet letterlijk in de voorstelling. Duidelijk is wel dat
het begint met een drama bij het altaar. Staat
ze daar volledig uitgedost als bruid, komt de
bruidegom niet. Wat volgt is niet per se een
wanhopige zoektocht naar de ware.
‘Het gaat dieper. Ik ben van levensverhalen,
niet van liefdesverhalen. Dit is één gebeurtenis, misschien is alles in haar leven wel
fucked up? Waarom gebeurt dit?’
Met veel plezier stimuleert de bruid publiek
haar te helpen en vergezellen bij de uitdagingen die ze op haar zoektocht aangaat. ‘Ik
speel veel met publiek.’

Vrouwelijkheid
Volgens Spoffin’s artistiek leider gooit ze
daarbij al haar vrouwelijkheid in de strijd.
‘It’s true. Ik heb die jurk, schoenen, kousen.

vr 24 aug 19.30 uur;
za 25 aug 15.00 en 19.30 uur;
zo 26 aug 15.00 en 18.00 uur

Toegang vrij
Beslis na afloop wat je betaalt

© FOTO: MARILYN MARQUES

Dulce Duca klinkt als een zoete artiestennaam en
haar nieuwe jongleervoorstelling heet Sweet Drama.
Dulce is echter een Portugese vrouwennaam en
haar uitstraling is eerder uitbundig dan zoet. Drama
queen dan? ‘YES!’ reageert Duca enthousiast. ‘Maar
wel in a good way.’

Dulce Duca
Dulce Duca werkt in het kader
van Spoffin LAB, het residentieprogramma van het festival,
twee weken lang in Amersfoort.
Scholen in de Kunst biedt haar,
samen met de andere residentieartieste Sevesfeathers (IE),
werkruimte aan. Duca is tijdens
de residentie ook veel op straat
om te onderzoeken hoe ze
de omgeving kan gebruiken.
‘Jongleren is meer dan dingen omhoog gooien en weer
opvangen. Ook werk ik graag
samen met bewoners en skateboarders. Skaters zijn tenslotte
ook straatartiesten.’

Mensen zullen het erover hebben; er iets van
vinden. Ik weet wat er speelt in de wereld,
maar het gaat over mensen. Wat mensen
nodig hebben, zonder onderscheid tussen
man-vrouw. Dat moeten we kwijt.’
Sweet Drama is een work-in-process. ‘Ik
bouw nog aan haar verhaal, we staan aan het
begin van haar reis, met haar eerste acties.
Autobiografisch? Er zitten zeker persoonlijke
ervaringen in. Het gaat over dingen in het leven die we allemaal kennen: faalmomenten,
stress, dat je iemand nodig hebt en wel de
juiste en wel nú.’ Ze vindt het mooi dat publiek de voorstelling in deze maakfase ziet.
‘Normaal zien ze een show die al helemaal
klaar is, zonder te weten hoeveel voorwerk
daarin zit. Ik vind het fijn dit te delen met
publiek en ga na afloop graag in gesprek.
Kom vooral gedachten en gevoelens delen!’
Festivalmagazine Spoffin 2018 I
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FRISSE BRIES

Arnhemse Meisjes [NL] Ter Plekke Overal

CONFRONTATIE
MET DE ONLINE
LEEFOMGEVING
Blauw touw, dertig meter lang, als symbool
voor verbinding. Connect, verzoeken de
dansers. Ondertussen worstelen ze ermee.
Samenwerken als collectief kan heel
vloeiend, organisch. Soms schuurt het.
En waar is jouw plek in het geheel als je je
smartphone even laat voor wat het is?
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veral spelen ze, ongeacht ondergrond. Altijd, ongeacht weersomstandigheden, op stoere Palladiums
met veel grip. Ter plekke nemen ze de situatie onder de loep en passen daar de voorstelling op aan, want ze willen de locatie ook
echt gebruiken. Obstakels kennen ze niet,
die zien ze als decorstukken.
‘Als collectief kiezen we speelplekken uit
aan de hand van de locatie,’ zegt Aïda Guirro
Salinas. ‘En dan zijn buitenlocaties vaak inspirerender, met meer mogelijkheden.’ Inbal
Abir: ‘We willen onszelf en ons publiek ook

echt met de locatie verbinden.’
En verbinden, daar draait het om in Ter Plekke Overal. Arnhemse Meisjes onderzoekt wat
het betekent om direct, hier en nu, contact
te maken, in een tijd waarin we dankzij internet en allerlei nieuwe technologieën dag
en nacht met elkaar ‘in verbinding’ zijn of
kunnen zijn. Zelfs op straat en in gezelschap
turen we vaak nog op onze telefoon in plaats
van oog te hebben voor onze omgeving. Arnhemse Meisjes gaat de confrontatie met die
online leefomgeving aan. Een dikke blauwe
kabel speelt daarbij een opvallende rol.

Symboliek
Het touw fungeert als praktisch hulpmiddel
om speelruimte te markeren, de blik en het
standpunt van publiek te sturen en staat
symbool voor het thema verbinding.
Kim Tuerlings: ‘Er zit veel symboliek in. Het
is scheepstouw dat we in onze vorige voorstelling gebruikten om publiek van de ene
naar de andere plek te leiden en we waren
er nog niet klaar mee. Wat zouden we er nog
meer mee kunnen? Daar waren we nieuwsgierig naar. Het touw is een middel om mee
te verbinden, het is inspirerend om ermee te
spelen en het is heel leuk om van publiek te
horen wat zij erin zien.’
Arnhemse Meisjes komt niet met een mooi
plaatje in de verte, waar je achterover gezakt
naar kunt kijken alsof het een televisie of
computer is, maar met wat zij een ervaringsgerichte voorstelling noemen, die voor
iedereen net anders is. ‘Guirro Salinas doet
bijvoorbeeld een solostuk waarbij het touw
haar helemaal opslurpt,’ zegt Tuerlings.
‘Iedereen blijkt dat op een eigen manier te
interpreteren. Het laat in elk geval zien dat
verbinding ook tegen je kan werken, zeker
als je te graag wil.’

Samenspel
Net als DeJong&DeWitte, M.P.A.C. en Dulce
Duca vragen de Arnhemse Meisjes na afloop

© FOTO: FLORIS VERWEIJ

‘Buitenlocaties zijn vaak
inspirerender, we willen
onszelf en het publiek
ermee verbinden’

Arnhemse Meisjes
Op Spoffin speelt Arnhemse
Meisjes op twee verschillende
locaties. ‘Ze gooien ons in
het diepe, om van te leren.
We hebben maar anderhalve
dag om ons voor te bereiden op twee plekken, dat is
spannend. Het is allemaal
spannend, in Amersfoort. Een
grotere stad, een groter
festival: hoe gaat het publiek
de voorstelling ontvangen?’

#1 Lieve Vrouwekerkhof
vr 24 aug 21.15

#3 Hof

za 25 aug 17.30 en 21.00

#1 Lieve Vrouwekerkhof
zo 26 aug 14.45 en 17.15

Toegang vrij
beslis na afloop wat je betaalt

nadrukkelijk om reacties. ‘Na een kleine
residentie hebben we deze voorstelling tot
nu toe alleen een paar keer op kleinere festivals gespeeld. Voor Spoffin hebben we extra
repetitiedagen ingelast om iets te doen met
de ervaringen die we daar hebben opgedaan,
om de voorstelling te laten groeien.’
Publiek stapt na de voorstelling heel makkelijk op Arnhemse Meisjes af met vragen en
opmerkingen. ‘Mensen die wat minder bekend zijn met dans en buitentheater hebben
het vaak over hoe fysiek het is,’ vertelt Yeli
Beurskens. ‘Mensen zien vrouwen blijkbaar
als gevoeliger. We zijn natuurlijk ook anders
gebouwd dan mannen. Verder horen we vaak
dat ze het samenspel tussen ons bijzonder
vinden, de energie. Mooi, want dat is ook
wat we willen overbrengen: hoe we werken
als collectief, de dynamiek, de connectie
tussen ons als spelers.’

New Seeds
Salinas, Abir, Beurskens, Anna Fransen en
Fernanda Silva studeerden dans aan Hogeschool ArtEZ in Arnhem, Tuerlings Moderne
Theaterdans Uitvoerend in Amsterdam.
Allen wonen in Arnhem. Omdat ze vonden
dat de stad op dansgebied te weinig mogelijkheden bood om te trainen, te ontwikkelen, te maken en te performen, besloten ze
een collectief en het platform New Seeds op
te richten.
‘We willen nieuwe ideeën verspreiden en
neerzetten. Na twee jaar organiseren
begonnen we met voorstellingen maken,
dit is ons tweede stuk. In het eerste stuk
ging het vooral over onze ontmoeting, onze
energie en onze manier van samenwerken.
In deze tweede productie brengen we dat
meer in context.’
Arnhemse Meisjes bestaat, zoals de naam
doet vermoeden, volledig uit vrouwen. Niet
dat zij daar bewust voor kozen. Tuerlings: ‘Er
zijn nu eenmaal nog steeds meer vrouwen
dan mannen als dansers.’
Festivalmagazine Spoffin 2018 I
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BOVENKAMER

Theatergroep Troubamour [NL] Leef.Tijd.Loos

OVER DE DINGEN DIE JE
NIET OP FACEBOOK ZET
Allemaal kijken we bij mensen in de huiskamer
als we over straat lopen. Wat gebeurt daar,
achter die voordeur? Troubamour laat je als
een ongeziene voyeur naar binnen. Gluren bij
de buren met een twist, want bij Leef.Tijd.Loos
draait het om dingen die je normaal gesproken
juist niet aan anderen laat zien. ‘Soms wil je je
gewoon afsluiten. In een kast, met een zak chips.’
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e lopen wat slepend, dragen iets
zwaars mee en vallen net even uit
de toon. Ursel Braaksma en Marrit
Bausch noemen ze: de leeftijdlozen. Braaksma: ‘Wie bemoeit zich met deze mensen? Ze
proberen het te rooien, hebben het lastig. De
één is passief en trekt zich terug. De ander
juist actief, die doet verwoed vergeefse
pogingen er toch iets van te maken. En dat
gevoel kent iedereen, ook al proberen we
het te verhullen in onze stenen paleisjes
en denken we dat het bij de ander nog wel
enigszins lukt.’

‘Het is zwaar om te spelen.
Mooi zwaar. Fijn zwaar.
Het gaat over
iets substantieels’
Leef.Tijd.Loos is als een documentaire, met
een theatrale inslag. ‘Je weet dat dit aan de
hand is. Dat het leven soms moeilijk is. Leef.
Tijd.Loos gaat over dingen die niet goed
gaan, die je niet op Facebook zet, die je nooit
van een ander ziet. Bijvoorbeeld dat jij óók
yoga wil doen. En dan probeer je dat, in een
kamer die te klein is met oefeningen uit
een oud boekje dat stinkt. Iedereen kan het,
alleen jou lukt het niet. Dat kan komisch
uitpakken of juist zo tragisch dat je iemand
wil vastpakken om te zeggen dat het wel
goed komt. Maar dat kan niet, want je kunt je
er niet mee bemoeien. Misschien ga je na de
voorstelling wel nadenken over de buurvrouw die je altijd alleen voor het raam ziet
staan. Dat zouden we heerlijk vinden.’

Braaksma en Bausch
Braaksma en Bausch maken en spelen Leef.Tijd.Loos in de woning van kunstenares Evelien Spoelder. Zij kennen haar van Spoffin 2016, toen stonden ze met de
voorstelling Goed (be)doel(d) in grand-café Halewijn, waar Spoelder bedrijfsleider is. Twee weken voor Spoffin vertrok Spoelder uit haar woning om hen volledig
de ruimte te geven.‘Ik heb wel paniekmomenten gehad,’ zegt ze. ‘Het voelt toch
een beetje alsof ik in m’n nakie ga staan. Het is een huis met rafelrandjes. Ik
schilder; mijn leefruimte is ook atelier. En ik ben zo’n verzamelaar die van alles
meesleept om op te knappen. Er staat geen standaard bankstel. Wel heb ik een
kledingkast vol stukken waarmee je niet dagelijks over straat gaat, uit de tijd
dat ik veel danste en uitging in de Roxy. Ik heb een moodboard gemaakt over wat
het met mij doet en wat het huis voor mij betekent. Op straat kent iedereen me;
ik ben een publiek persoon. Tot ik de deur achter me dicht doe, dan hoef ik niet
sociaal te zijn. En nu laat ik iedereen ook toe in een stukje dat altijd
afgesloten is geweest.’

Avontuurlijk
Braaksma en Bausch spelen de voorstelling
alsof ze alleen thuis zijn en vinden dat zelf
ook spannend. Hoe gaan bezoekers deze
vorm van theater ervaren? ‘Het is avontuurlijk, zowel voor ons als voor het publiek. Er
is geen publieksopstelling, mensen kunnen
doen waar ze zin in hebben,’ zegt Braaksma.
‘Hoe dat uitpakt, hangt af van de groep die
binnen is. Net zoals je bij theater op straat
ook afhankelijk bent van het publiek dat je
voor je hebt.’
Bausch is fan van Warner van Wely van Dogtroep en Warner & Consorten. ‘Hij zegt: ‘Je
bent een sjamaan. Je laat mensen van alles
doen, maar wel samen.’ Hoe krijgen we het
voor elkaar dat publiek bij ons gaat zitten?
Wat doen we als iemand vragen stelt of over
de grenzen van de theatercodes gaat? We
zitten je immers dicht op de huid; letterlijk
en figuurlijk.’
Die kast waarin je je kunt terugtrekken om
chips te eten, is één van de vaste bouwstenen van de locatievoorstelling die
Troubamour telkens op maat maakt. ‘Ook
hebben we er altijd een andere discipline bij,
zoals muziek,’ zegt Bausch. ‘Een andere taal,
een andere manier van communiceren en
daar spelen we ook mee, dat maakt het

#4 Start: Grand-café
Halewijn (Hof 14)

vr 24 aug 19.00 en 21.00 uur;
za 25 aug 14.00, 16.00 en
19.00 uur;
zo 26 aug 14.00 en 16.00 uur

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

theatraal spannend. We werken nu met
Pasha Shcherbakov, een getalenteerde
Russische trombonespeler. Echt een figuur,
niet iemand met een doorsnee leven, er
kleeft veel geschiedenis aan hem.’
Is Leef.Tijd.Loos treurig of hoopvol? Zwaar of
ontroerend? Braaksma: ‘Of je het als toeschouwer als zwaar ervaart, heeft te maken
met de herkenbaarheid. Dat kan zwaar zijn.
Om te spelen is het zeker zwaar. Mooi zwaar.
Fijn zwaar. Het gaat over iets substantieels.’
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PRAKTISCHE INFORMATIE			
VOOR FESTIVALBEZOEKERS

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 programma
en al je vragen. Je vindt er ook het festivalmagazine, Spoffin-tassen en Spoffin-krukjes. En je kunt er natuurlijk vriend worden
van het festival.
Ook op #3 Hof en in #6 Plantsoen West zijn
informatiepunten waar je terecht kunt
voor al je vragen.
Openingstijden van festivalbalie en
informatiepunten:
•
•
•

vrijdag 24 augustus, 15.00-23.30
zaterdag 25 augustus, 13.00-23.30
zondag 26 augustus, 13.00-18.00

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 informatie en beantwoorden we
vragen.

Bij (dreigend) slecht weer kunnen voorstellingen worden uitgesteld, verplaatst
of afgelast. Actuele informatie is steeds
verkrijgbaar 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
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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 leven van hun werk.
Ja, ook theatermakers moeten huur betalen en boodschappen doen!

Toiletten

Geen kleingeld op zak?

Op de fiets?
Zet ’m op z’n plek in het rek!

Geen zorgen! Bij de meeste voorstellingen
lopen vrijwilligers waarbij je kan pinnen,
herkenbaar aan een paarse ballon met
‘PIN’. En bij de informatiebalie op #1 Lieve
Vrouwekerkhof en bij de informatiepunten op #3 Hof en in #6 Plantsoen West kan
je een portemonnee met kleingeld kopen.

In #6 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
plaskruizen.

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 bij de festivalbalie. De prijzen
staan in dit festivalmagazine.

Spoffin is blij dat veel mensen op de fiets
naar het festival komen. Om voorstellingen, publiek en horeca de ruimte te
geven, houdt de organisatie het festivalgebied graag fietsvrij. Ook mogen op
bepaalde plekken vanwege veiligheidsvoorschriften geen fietsen staan. Parkeer
in de bewaakte stallingen van ParkeerService bij Amicitia, St. Jorisplein en
Kamperbinnenpoort. Of zet je fiets in het
rek achter de Onze-Lieve-Vrouwetoren,
op het Stadhuisplein, op de Grote Haag
(t.h.v. Bagels & Beans) of op de stoep bij
‘t Zand.

Horeca

Spoffin 2019

Doordat Spoffin zich in de binnenstad bevindt 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!

In 2019 vindt Festival Spoffin plaats
van donderdag 22 tot en met zondag 25
augustus. Noteer je de data vast in je
agenda?

Kaartverkoop

EHBO
Tijdens Spoffin zijn continu EHBO’ers aanwezig die je kunnen helpen bij eventuele
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.

Meer informatie
Meer en uitgebreidere praktische
informatie vind je op www.spoffin.nl/
programma/praktisch. Daar vind je bijvoorbeeld nog informatie over rolstoeltoegankelijkheid, de marktverplaatsing
en over kortingsacties voor treinreizigers
en automobilisten.
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Priklimonade Prikkelend theater voor jong en oud

Nordic Street Noord-Europese pareltjes
Bovenkamer Om nog even over na te denken

HET HELE
PROGRAMMA
Verklaring
Nordic Street Noord-Europese pareltjes
Bovenkamer Om nog even over na te denken
Frisse bries Frisse ideeën voor nieuwe voorstellingen

Priklimonade Prikkelend theater voor jong en oud
Van oor tot oor Voor een lach op je gezicht
Voetjes van de vloer Hier mag gedanst worden

Meer lezen over de voorstellingen? Kijk op www.spoffin.nl.

Nederlandse première / straattheater /
Leeftijd: AL / Taal: - / 40 min.

 Van oor tot oor

Avanti Display (UK) Full Circle
installatie / Leeftijd: AL / Taal: NL / doorlopend
 Van oor tot oor

muziek / leeftijd: AL / Taal: - / 60 min.

Fasten your seatbelts, start de motor en
volg nauwkeurig de aanwijzingen van de
TomTom op. Het Amersfoortse Actic belooft je de rit van je leven in hun nieuwste installatie Canta XL. Opnieuw een
onvergetelijke ervaring, dit keer inclusief
souvenir.
#3: Hof, za 25 aug 14.00
#3: Hof, za 25 aug 18.30
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

Pop, elektronica en groove. Dat zijn de
ingrediënten waarmee een excentrieke,
meeslepende sound wordt gecreëerd.
Imponerende soundscapes en ronkende
bas-synths.
#12: Groenmarkt, za 25 aug 20.30
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

Actic (NL) Canta XL

Voetjes van de vloer

Alaska Pollock (NL) Concert

dans / Leeftijd: AL / Taal: EN/NL / 30 min.

Frisse bries
Nederlandse première / clownerie / Leeftijd: AL / Taal: - /
30 min.

 Van oor tot oor

Agro The Clown (IT) Car Wash
Stap je tijdens Spoffin in je auto? Draai
je raampje naar beneden en Agro wast in
een mum van tijd je dashboard en je hart.
Een theatrale circusact doordrenkt met
vrolijkheid, zwier en schuim, vol speciale
effecten, muziek en persoonlijke verrassingen. Let op de spons!
#18: Westsingel thv Achter Davidshof, vr 24 aug 18.00
#18: Westsingel thv Achter Davidshof, za 25 aug 14.00 en 16.30
#18: Westsingel thv Achter Davidshof, zo 26 aug 14.00
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

Nederlandse première / clownerie / Leeftijd: /
Taal: - / 30 min.

Arnhemse Meisjes (NL)
Ter Plekke Overal
De technologie gaat razendsnel en contact leggen is makkelijker dan ooit. Wat
betekenen de ongrijpbare veranderingen
voor onze planeet, ons dagelijks leven en
onze relaties tot de mensen om ons heen?
Poëtische voorstelling met moderne dans
en zonder grens tussen podium, publiek
en artiest.
#1: Lieve Vrouwekerkhof, vr 24 aug 21.15
#3: Hof, za 25 aug 17.30 en 21.00
#1: Lieve Vrouwekerkhof, zo 26 aug 14.45
#1: Lieve Vrouwekerkhof, zo 26 aug 17.15
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

Een vier meter hoge toren van 120 metalen emmers bouwen. Wat kan daar nou
misgaan? Tot de onderliggende laag aan
de oppervlakte komt: een geraffineerd
spel tussen performers, toeschouwers en
die éne vrijwilliger, overgeleverd aan de
genade van het publiek.
#1: Lieve Vrouwekerkhof, vr 24 aug 18.00
#1: Lieve Vrouwekerkhof, za 25 aug 14.00 en 19.30
#6: Plantsoen West, zo 26 aug 14.30
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

Nederlandse première / dansperformance /
Leeftijd: 10+ / Taal: - / 25 min.

Frisse bries

Becky Namgauds (UK)
Rodadoras
Hedendaagse dans en capoeira, uitgevoerd in een bed van aarde. Drie vrouwelijke dansers rollen, vallen en gooien
zichzelf in de aarde. Achter een beschermend schild van zwiepend lang haar is
het alsof de performers transformeren in
creaturen van een andere wereld. Voorbij
de grenzen van dans en performance art,
op Napolitaanse volksmuziek.
#10: Paternosterstraat, vr 24 aug 20.00 en 22.30
#10: Paternosterstraat, za 25 aug 16.30, 20.00 en 22.30
#10: Paternosterstraat, zo 26 aug 14.30 en 16.30
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

Nederlandse première / poëtisch theater /
Leeftijd: 16+ / Taal: EN / 60 min.

muziektheater / Leeftijd: 12+ / Taal: NL / 55 min.

Nordic Street

Asterions Hus (DK) My Odyssey

 Bovenkamer

 Van oor tot oor

Een onvoorspelbare en hilarische
straatshow die afrekent met het saaie en
alledaagse stadsleven. Een onverwachte
onderbreking van je dagelijkse routine.
Provocerend, clownesk en extravagant.
#3: Hof, vr 24 aug 21.15
#13: Appelmarkt, za 25 aug 19.00
#13: Appelmarkt, zo 26 aug 17.15
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

Tilde Knudsen reisde van St. Petersburg naar Lesbos, in het kader van een
theaterproject waarbij kunstenaars op
zoek gingen naar de Europese ziel. Haar
persoonlijke getuigenis en interpretatie
van die tocht, verwoven met dat van de
Griekse schrijver Homerus. Fysiek en zeer
intens.
#10: Paternosterstraat, vr 24 aug 21.00
#10: Paternosterstraat, za 25 aug 21.00
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

Een indrukwekkende, muzikale voorstelling over vergankelijkheid. Ontroerend,
recht-voor-zijn-raap-theater waarin
zelfgemaakt instrumentarium een eigen
leven leidt, met ongepolijste beeldenpoëzie en kleine liedjes met een groot
hart. Ritmisch tot de laatste snik.
#2: Theater De Lieve Vrouw, za 25 aug 17.00 en 21.00
#2: Theater De Lieve Vrouw, zo 26 aug 14.00 en 17.00
Toegang: € 15,00, kaartverkoop via
www.krtjs.nl en festivalbalie

Agro the Clown (IT)
ImproLocura

BOT (NL) LEK
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muziek / leeftijd: AL / Taal: - / 45 min.

Voetjes van de vloer

Bricked Out (NL) Concert
Bricked Out speelt eigenwijze rock, energiek en spannend. Ze worden geroemd
om hun vurige podiumprestatie, so be
prepared!
#12: Groenmarkt, za 25 aug 14.45
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

nu je kans! Circus Amersfoort geeft gratis
workshops. De circusdocenten zien je
graag bij de open piste in Plantsoen West!
#6: Plantsoen West, za 25 aug 14.00 en 16.45
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

Nederlandse première / parade / Leeftijd: AL /
Taal: - / 120 min.

 Van oor tot oor
Nederlandse première / dans / Leeftijd: 6+ /
Taal: - / 35 min.

Frisse bries

Cia. Moveo (CAT) Conseqüències
Over uit de pas lopen, te laat zijn, doelwit
zijn en de consequenties daarvan. Cia.
Moveo laat de lijn tussen performer en
toeschouwer vervagen en verkent de
grenzen tussen realiteit en fictie. In deze
nieuwe productie onderzoekt de groep de
versnelde tijd waarin we leven.
#1: Lieve Vrouwekerkhof, vr 24 aug 22.00
#1: Lieve Vrouwekerkhof, za 25 aug 22.00
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

Collectif Éclats de Lune
(MA) Azalaï
Acrobaten en muzikanten uit Marokko begeleiden samen met zo’n twintig
Amersfoorters uit de wijken Liendert en
Kruiskamp deze sprookjesachtige parade
met gigantische poppen. Een stoet met
mythische figuren, die een onuitwisbare
indruk achterlaat.
#19: Route Neptunusplein naar Hof, vr 24 aug 19.00
#19: Route Neptunusplein naar Hof, za 25 aug 15.00
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

Cink Cink Cirk (CZ) Dukto
Vier de zomer, vier de verschillen en vier
de waanzin! Eigentijds circus met nieuwe
vormen van magie, jongleren, acrobatiek,
fysiek theater en de unieke techniek van
haarhangen. Over diversiteit en hoe je als
stel unieke individuen kunt samenwerken om toch één geheel te vormen.
#3: Hof, vr 24 aug 19.00
#3: Hof, za 25 aug 15.15 en 20.00
#3: Hof, zo 26 aug 18.00
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

workshop / Leeftijd: 6+ / Taal: NL / 60 min.

 Priklimonade

Circus Amersfoort (NL)
Workshop
Maak kennis met circus en doe mee met
de workshops van Circus Amersfoort. Sta
jij te springen om op een bal te lopen of
te leren jongleren? Wil je ervaren hoe het
is om te dansen op een koord? Grijp dan
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DeJong&DeWitte (NL) Ik Was
Hier (work-in-progress)
Ervaringsdocumentaire waarin film en
realiteit met elkaar zijn verweven, naar
aanleiding van de dood van een buurtgenoot die niemand kende. Wat waren zijn
verlangens, dromen en gedachten, tijdens
zijn leven en op de dag dat hij stierf? Gewapend met een iPod loop je letterlijk het
leven van een onbekende man binnen. Op
zoek naar de ongeziene mens. Want wat
weten we nu eigenlijk echt van elkaar?
#15: Start: Pothstraat 16 (ingang Armen de Poth), za 25 aug
14.00, 14.45, 15.30, 19.00, 19.45, 20.30
#15: Start: Pothstraat 16 (ingang Armen de Poth), zo 26 aug
14.00, 14.45, 15.30, 17.00, 17.45
Toegang: € 12,00, kaartverkoop via
www.krtjs.nl en festivalbalie

Voetjes van de vloer
straattheater / Leeftijd: AL / Taal: NL / 30 min.

Compagnie Mobil (NL) Despoot
 Priklimonade

 Bovenkamer

muziek / leeftijd: AL / Taal: - / 45-60 min.

 Priklimonade
Nederlandse première / circustheater /
Leeftijd: AL / Taal: - / 50 min.

locatietheater / Leeftijd: / Taal: / 60 min.

Wat begint als een liefdevolle relatie
tussen mens en machine eindigt in een
strijd, waarbij de man het onderspit lijkt
te delven. Of toch niet? Dramatische slapstick over man versus magische machine,
geïnspireerd door de strandbeesten van
Theo Jansen.
#3: Hof, za 25 aug 14.00 en 18.15
#3: Hof, zo 26 aug 15.45 en 17.15
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

muziek / leeftijd: AL / Taal: - / 60 min.

Voetjes van de vloer

Cortez (NL) Concert
Een eigen repertoire van toegankelijke
country-folk popsongs. Met instrumenten als de accordeon, lapsteel, banjo en
mandoline geeft Cortez elk nummer een
eigen sfeer. Een dynamische ritmesectie,
meerstemmige zang en een beetje twang
geven het geheel een extra duwtje.
#12: Groenmarkt, za 25 aug 22.30 en 00.00
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

DJ’s (NL) Concert
Trek die dansschoenen maar aan. Je festivaldag sluit je feestelijk af met deze DJ’s
die lekkere muziekjes voor je draaien.
#6: Plantsoen West, vr 24 aug 21.45
#6: Plantsoen West, za 25 aug 21.45 en 23.30
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

Nederlandse première / straattheater /
Leeftijd: 12+ / Taal: EN / 45 min.

 Bovenkamer

Dulce Duca (ES) Sweet Drama
Dulce Duca maakt graag contact met het
publiek en zet daarbij al haar vrouwelijkheid in. Ze speelt met verleiding en
verlating, haalt alles uit de kast en heeft
een frisse blik op de publieke ruimte als
speelplek. Tijdens Spoffin LAB vervolmaakte zij deze voorstelling.
#9: Mooierstraat (achter Mondriaanhuis), vr 24 aug 19.30
#9: Mooierstraat (achter Mondriaanhuis), za 25 aug 15.00 en
19.30
#9: Mooierstraat (achter Mondriaanhuis), zo 26 aug 15.00 en
18.00
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt
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Nederlandse première / circustheater / Leeftijd: AL /
Taal: - / 40 min.

Nederlandse première / straattheater / Leeftijd: ALL /
Taal: EN / 45 min.

 Bovenkamer

 Priklimonade

Wie of wat is het beeld? Is het de jongleur
of het gecreëerde artefact? Wat is stabiliteit? Waar ligt de grens? Een bijzondere
voorstelling voor iedereen die houdt van
humor, ritme, originaliteit en een verfijnde manier van jongleren.
#6: Plantsoen West, vr 24 aug 18.00 en 20.00
#6: Plantsoen West, za 25 aug 16.00 en 20.00
#6: Plantsoen West, zo 26 aug 15.15
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

Verhaal over een jonge vrouw die wil
trouwen om een verblijfsvergunning te
bemachtigen. Ze organiseert een liefdeswedstrijd om de juiste persoon te vinden,
want ze wil niet met zomaar iemand in
het huwelijksbootje stappen. Om het
publiek te verleiden haalt ze acrobatische
stunts uit op haar trouwe, gele fiets. Een
mix van circus, clown en poëzie.
#3: Hof, za 25 aug 14.30 en 19.00
#3: Hof, zo 26 aug 14.00 en 16.30
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

El Fedito (ES) Oyun

Jessica Arpin (CAT) Kalabazi

circustheater / Leeftijd: AL / Taal: - / 30 min.

Frisse bries

Familiar Faces (NL) Not sure
where this came from
Momentopname uit het leven van vier
acrobaten die sinds vier jaar als collectief
samenwerken. Ze komen uit verschillende, zelf gekozen richtingen en raken
voor je ogen in gesprek. Een voorstelling
met thema’s als vriendschap, vertrouwen,
opgeven en opnieuw proberen. Fysiek en
subtiel theatraal.
#1: Lieve Vrouwekerkhof, vr 24 aug 20.30 en 22.45
#1: Lieve Vrouwekerkhof, za 25 aug 17.30 en 21.15
#1: Lieve Vrouwekerkhof, zo 26 aug 15.30
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

Nederlandse première / circusmusical /
Leeftijd: 6+ / Taal: - / 30 min.

Nordic Street

Fjård (NO/SE) Havet
Een visser haalt wonderbaarlijke schatten
uit het diepste van de oceaan, verbreekt
een magische vloek en verenigt zich
met zijn vriend de vis, die ooit zijn leven
redde. In hun oranje regenjassen, met
hun ouderwetse vistuig en glinsterende
kostuums, neemt Fjård je mee langs de
Noorse kust voor een avontuur dat een
onverwachte wending neemt.
#6: Plantsoen West, za 25 aug 15.15 en 19.15
#5: Burg. Brouwersplantsoen, zo 26 aug 14.00
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

Nederlandse première / eenakter / Leeftijd: 12+ / \Taal: NL /
De Beer 35 min. en Over de schadelijkheid van Tabak 20 min.

Koeterwaals

muziek / leeftijd: AL / Taal: - / 60 min.

Voetjes van de vloer

Joshua Meijer (NL) Concert
Een ‘gouden keeltje’, wil je weten hoe dat
klinkt? Kom dan vooral naar het concert
van deze 19-jarige geboren en getogen
Amersfoortse singer-songwriter. Melodieuze pop gemixt met rock en folk.
#12: Groenmarkt, zo 26 aug 14.30
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

 Bovenkamer

Jori Hermsen Producties (NL)
De Beer en Over de schadelijkheid van tabak
De van oorsprong Amersfoortse acteur en
regisseur Jori Hermsen brengt tragikomische eenakters van Anton Tsjechov
(1860-1904) op bijzondere buitenlocaties.
Emotioneel, onhandig, stuntelend, twijfelend: 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.
De beer
#20: Het Seminarie - Muurhuizen 102, vr 24 aug 18.00 en 19.30
#20: Het Seminarie - Muurhuizen 102, za 25 aug 14.00, 16.00
en 19.00
#20: Het Seminarie - Muurhuizen 102, zo 26 aug 14.00, 15.00
en 16.30
Toegang: € 8,50, kaartverkoop via
www.krtjs.nl en festivalbalie
Over de schadelijkheid van tabak
#20: Het Seminarie - Muurhuizen 102, vr 24 aug 18.45 en 20.15
#20: Het Seminarie - Muurhuizen 102, za 25 aug 14.45, 16.45
en 19.45
#20: Het Seminarie - Muurhuizen 102, zo 26 aug 17.15
Toegang: € 7,50, kaartverkoop via
www.krtjs.nl en festivalbalie

straattheater / Leeftijd: 4+ / Taal: NL / 45 min.

 Priklimonade

Koeterwaals (NL) Modder
Meneer en mevrouw Rein wonen samen
in een vol, krap en knus huisje. Waarom
zouden ze naar buiten gaan? Buiten is
vies en vies is voor hen iets verschrikkelijks. Maar… Modder is toch maar gewoon
zand en water? Een vrolijke, beeldende
voorstelling over buitenspelen, vies worden en nieuwe dingen durven doen.
#5: Burg. Brouwersplantsoen, vr 24 aug 19.30
#5: Burg. Brouwersplantsoen, za 25 aug 14.30, 16.30 en 19.30
#5: Burg. Brouwersplantsoen, zo 26 aug 15.15 en 17.45
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

muziek / leeftijd: AL / Taal: - / 60 min.

Voetjes van de vloer

Levi Manner (NL) Concert
Volgens muziekblad OOR ‘Een groot
talent met pakkende melodieën en weldoordachte teksten’ en 3voor12 Utrecht
beschrijft zijn werk als ‘Intieme Nederlandstalige luisterpop die doet denken
aan het geluid van Lucky Fonz III, Ramses
Shaffy en Eefje de Visser.’ Niets aan toe te
voegen, gewoon gaan luisteren!
#12: Groenmarkt, za 25 aug 16.30
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt
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HET HELE
PROGRAMMA
Nederlandse première / dans / Leeftijd: AL / Taal: EN / 20 min.

 Van oor tot oor

Los Moñekos (ES) We-Ding!
Twee bruiden staan tegenover elkaar. Beiden wachten op hun aanstaande. En jullie
zijn allemaal uitgenodigd! We verzamelen
voor de deuren van de Onze Lieve Vrouwetoren. Vergeet de rijst niet! Oh en zeg
tegen Mariano dat hij niet te laat komt!
Pardon, zei jij ook Mariano? Twee bruiden
en slechts één vrijer… Op het ritme van de
reggaeton vechten ze om hun prooi.
#1: Lieve Vrouwekerkhof, vr 24 aug 19.00 en 23.30
#1: Lieve Vrouwekerkhof, za 25 aug 15.00 en 23.30
#1: Lieve Vrouwekerkhof, zo 26 aug 14.00 en 16.30
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

Nederlandse première / fakirshow / Leeftijd: 12+ /
Taal: EN / 60 min.

Nordic Street

Pain Solution (NO) Sideshow
Nederlandse première / humor / Leeftijd: 12+ / Taal: EN /
70 min.

Nordic Street

Mighty Performing Arts
Collective (SE) Hairy Tales
In traditioneel circus zijn vrouwen
mooie, bevallige assistenten. Rekwisieten
voor gespierde mannen. Deze vrouwen
doen daar niet aan mee en creëerden een
komisch verhaal op de grens van theater,
circus en performance art waarin zij de
normen op het gebied van lichaamshaar
onder de loep nemen. Zijn ze serieus? Ze
zijn feministisch. Zijn ze grappig? Absoluut: humor is hun drijvende kracht.
#3: Hof, vr 24 aug 22.45
#3: Hof, za 25 aug 22.45
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

Nederlandse première / mobiel / Leeftijd: AL / Taal: - / 60 min.

 Van oor tot oor

Maboul Distorsion (FR)
Artères (Roads)
Gewapend met vershoudfolie, plakband
en allerlei soorten etiketten verkent een
stel ondeugende en speelse schurken de
stad. Met veel plezier en verre van conventioneel veranderen ze straten en pleinen in speelplaatsen. Volg de rode types
op de voet! Discretie is duidelijk niet hun
sterke punt. Dus let op, voor je het weet
ben je medeplichtig. Of doelwit…
#13: Start: Appelmarkt, vr 24 aug 18.00
#13: Start: Appelmarkt, za 25 aug 14.30 en 18.15
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

Nederlandse première / object- en jongleertheater / Leeftijd:
6+ / Taal: - / 30 min.

Nordic Street

Oddmann Productions (NO)
1 1/2
Antero de poppenspeler wil zo graag
iemand om mee te dansen! Hij vindt
Andrea. Samen spelen ze accordeon, ze
zingen en jongleren. Antero leert zichzelf
te accepteren zoals hij is en vindt eindelijk geluk en liefde. Poppenspel en circus
in een curieuze solo-uitvoering.
#6: Plantsoen West, za 25 aug 17.00 en 21.15
#6: Plantsoen West, zo 26 aug 17.15
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

dans / Leeftijd: 8+ / Taal: - / 30 min.

 Bovenkamer

MAN || CO (NL)
The winner takes it all
Zij is opwindend. Zij maakt dronken. Zij
erotiseert. Macht krijgt een gezicht, een
lichaam, een stem. Komt dichtbij, flirt
met je. En verdwijnt weer voor even. Ze
beweegt energiek, dominant en berekenend; verplaatst zich snel, sluw en onberekenbaar. Macht is verslavend. Macht
verblindt. Hoe manifesteert macht zich in
het menselijk lichaam?
#6: Plantsoen West, zo 26 aug 16.30 en 17.45
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt
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Nederlandse première / dans / Leeftijd: 8+ /
Taal: - / 15 min.

Frisse bries

Originally Fake (NL) deladanse
Er zijn veel fantastische plekken voor
locatietheater. Toch gebeurt er vaak niets,
omdat de locatie onbruikbaar lijkt of niet
bij de voorstelling past. Onzin, vindt danser en choreografe Femke Luyckx. Geef
haar welke locatie dan ook en zij geeft een
performance terug. Alles is dansbaar. Een
voorstelling ter plekke gecreëerd, in één
dag. Op en met de gekozen locatie.
#6: Plantsoen West, za 25 aug 17.45 en 20.45
#6: Plantsoen West, zo 26 aug 17.00 en 18.45
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

Klaar voor een rituele ervaring die littekens achterlaat? De pijn is echt. Is het
kunst? Als kunst gaat over grenzen overschrijden: zeker. Is het entertainment?
Zonder twijfel. Is het Scandinavisch?
Absoluut: zoiets hebben wij elders in elk
geval nog nooit gezien. Hoever kun je de
grenzen van lichaam en geest oprekken?
Brute esthetiek en extreme lichaamsbeheersing, fysiek theater en de kunst van
fakirs. Alles met een hoog risicogehalte.
#6: Plantsoen West, vr 24 aug 23.00
#6: Plantsoen West, za 25 aug 23.30
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

muziek / Leeftijd: / Taal: / 60 min.

Voetjes van de vloer

Plastik.Soldiers (NL) Concert
Avant-garde trio dat jazz verbindt met
techno, hiphop met electro. Groots,
gewaagd, dansbaar, dynamisch, explosief,
edgy, trippy en transcendental.
#6 Plantsoen West, vr 24 aug 23.00
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

straattheater / Leeftijd: AL / Taal: EN / 30 min.

Nordic Street

ReAct! - Actions moving (SE) King
of the Jungle
Mensen haasten je voorbij in onze
moderne stadsjungle. Ze stressen naar
hun volgende afspraak. Nu is het tijd
om ze aan het dansen te krijgen. Tijdens
de spits, nerveus op horloges kijkend,
altijd aan het rennen. Wie heeft werkelijk
controle over je leven, jij of je laptop? Wat
gebeurt er als je je meest dierbare bezit
zou verliezen?
#6: Plantsoen West, vr 24 aug 19.00 en 21.00
#1: Lieve Vrouwekerkhof, za 25 aug 16.45, 20.30 en 22.45
#6: Plantsoen West, zo 26 aug 16.00 en 18.15
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

muziek / leeftijd: AL / Taal: - / 60 min.

Voetjes van de vloer

Robbing Banks (NL) Concert
Een one-man-garage-band. Zijn energie
en simpele, oprechte nummers laten je
gegarandeerd achter met een piep in je
oren en lach op je gezicht.
#12: Groenmarkt, zo 26 aug 16.00
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt
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Nederlandse première / slagwerkconcert /
Leeftijd: 6+ / Taal: NL / 45 min.

 Van oor tot oor

Slagwerkgroep KAMV (NL)
Percultural goes Urban
Zinderend en luidruchtig slotconcert van
de Amersfoortse Slagwerkgroep KAMV
die inmiddels al bijna 70 jaar bestaat.
Indrukwekkende muziekstukken en
vernieuwende shows die iedereen een
geweldige ervaring bezorgen. Of je nu
jong bent of oud, van modern en ruig
houdt of van traditioneel en subtiel.
#1: Lieve Vrouwekerkhof, zo 26 aug 18.00
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

voorproeven / Leeftijd: 12+ / Taal: EN/NL / 150 min.

 Van oor tot oor

Spoffin Amuses (INT) 2018

Sevesfeathers

muziek / leeftijd: AL / Taal: - / 45 min.

Voetjes van de vloer

Ruby’s Paranoia (NL) Concert
Het is groovy, maar ook verstild, lyrisch
naast meedogenloos, mooi en smerig
tegelijk. Is het rock, is het jazz? Het is…
Ruby’s Paranoia.
#6: Plantsoen West, za 25 aug 22.45 en 0.15
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

Nederlandse première / locatietheater / Leeftijd: AL /
Taal: - / 60 min.

Frisse bries

Sevesfeathers (IE) In the City Still
Voortdurend bewegen we in en met de
stad en vanwege de stad. Wat als we in
plaats daarvan kiezen voor stilte? Drie
performers onderzoeken wat dat met hun
lichamen doet. Huid op stenen, stenen
onder de botten: zie hoe beelden ontstaan
en vragen opkomen terwijl de performers
bewegen om te stoppen in een altijd
drukke, levende stad. Hoogst interactieve,
wandelende voorstelling. Spoffin LAB
2018.
#11: Start: Langestraat thv Zevenhuizen, vr 24 aug 18.45
#11: Start: Langestraat thv Zevenhuizen, za 25 aug 14.00 en 18.45
#11: Start: Langestraat thv Zevenhuizen, zo 26 aug 14.00 en 17.00
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

Nederlandse première / straattheater /
Leeftijd: AL / Taal: NL / 20 min.

 Van oor tot oor

Sillyous Productions (NL) Vlow!
Vijf vlooien reizen door het centrum van
Amersfoort in een busje van de Kringloopwinkel. Als ze stoppen, creëren ze
een woonkamer op straat. Daar vertellen
ze elkaar hun dromen en waarom die nog
steeds niet vervuld zijn. De vlooien communiceren met woorden, muziek, dans
en acrobatiek. Wat belet jou je dromen
waar te maken?
#13: Appelmarkt, za 25 aug 14.00, 16.00 en 19.45
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

Nederlandse première / circus / Leeftijd: 8+ /
Taal: EN / 45 min.

Nordic Street

Sisus Sirkus (FI) Mosh Split
Absurd en betoverend tegelijk. Een show
die draait om een waanzinnige camper,
flexibele benen en adembenemende
luchtacrobatiek vanaf een 10 meter
hoge constructie. Als de deuren van de
caravan opengaan, komt er een reusachtig, hypnotisch gordijn van wc-papier
tevoorschijn en verandert een eenvoudige
stofzuiger in een kappersassistent.
#5: Burg. Brouwersplantsoen, vr 24 aug 22.00
#5: Burg. Brouwersplantsoen, za 25 aug 22.00
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

Als eerste voorproeven van onze negende editie, dat wil je niet missen! Tijdens
deze feestelijke openingsavond geniet je
comfortabel van stukjes uit een aantal
voorstellingen die de dagen erna op het
programma staan. Presentatie is dit jaar
in handen van de charismatische
Thorsten Andreassen, een van Zweden’s
meest vooraanstaande entertainers.
#17: Theater Flint, do 23 aug 20.15
Toegang: € 18,00 (incl. pauzedrankje),
kaartverkoop via www.flint.nl

muziek / leeftijd: AL / Taal: - / 60 min.

Voetjes van de vloer

Still the Move (NL) Concert
Willem Wits - wie kent ‘m niet - dook een
kas in om liedjes op te nemen met Sander
van der Hoorn. Dit experiment bleek
een schot in de roos. Sander en Willem
kweekten zes prachtige liedjes, die stuk
voor stuk een mooi verhaal vertellen.
#6 Plantsoen West, za 25 aug 18.00
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

muziek / leeftijd: AL / Taal: - / 45. min

Voetjes van de vloer

Sured (NL) Concert
Met zijn zomerse nummers en karakteristieke, hese stemgeluid sleepte hij de titel
‘beste singer-songwriter van Utrecht’ in de
wacht. Sured staat bekend om zijn gitaaren entertainment skills en speelde in het
voorprogramma (inter)nationale acts.
#12: Groenmarkt, vr 24 aug 19.00 en 21.00
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt
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Nederlandse première / locatietheater / Leeftijd: 18+ /
Taal: EN / 30 min.

Nordic Street

Teater Bæst (DK) LYST/CRAVE#2
Naar de hoeren tijdens een theaterfestival? ’Ik daag je uit het verschil te zien
tussen een naakte prostituee en een andere naakte vrouw.’ Met deze woorden zet
performer Eja Due ook haar eigen lichaam
op het spel. Een interactieve performance-lezing voor één bezoeker tegelijk,
een intense ervaring in een besloten en
intieme ruimte.
#3: Hof, vr 24 aug 18.00, 18.45, 20.15, 21.00, 22.30 en 23.15
#3: Hof, za 25 aug 14.00, 14.45, 16.15, 17.00, 19.00, 19.45, 21.15
en 22.00
#3: Hof, zo 26 aug 14.00, 14.45, 16.15 en 17.00
Toegang: € 10,00, kaartverkoop via
www.krtjs.nl en festivalbalie

circus en dans / Leeftijd: AL / Taal: - / 15 min.

Frisse bries

TeaTime Company (NL)
Stick-Stok
Een danser, een jongleur en een circusartiest creëren hun eigen wereld. Alledrie
hebben ze een eigen paal. Verschillend
van lengte en vanuit verschillende
culturen en disciplines gebruiken ze de
stokken om circus opnieuw te ontdekken.
Ze plagen of helpen elkaar, bouwen een
jungle om doorheen te klimmen, balancerend met de stokken en met zichzelf.
#13: Appelmarkt, za 25 aug 15.30, 17.30 en 20.15
#13: Appelmarkt, zo 26 aug 14.00, 15.45 en 18.00
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

Sporthorses and the Guggemheim Box

zorgen voor een bluesy en groovende rock
’n roll sound.
#12 Groenmarkt, vr 24 aug 23.00
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

muziekinstallatie / Leeftijd: AL / Taal: EN / 40 min.

 Van oor tot oor

The Sporthorses and the
Guggenheim Box (CH)
The Sporthorses and the
Guggenheim Box
Een spannende concertshow met spreekkoren, zang en zelfgemaakte, eigenzinnige instrumenten. Het belangrijkste
instrument is de Guggenheim Box, een
constructie waar lichtbarrières een modulaire synthesizer en sampler op gang
brengen. Vier dansende sportpaarden en
een opwindende, futuristische soundmix
die je dansschoenen in beweging zet. Je
hart galoppeert en je denkbeeldige ruimteschip vertrekt!
#5: Burg. Brouwersplantsoen, vr 24 aug 18.00, 21.00 en 22.45
#5: Burg. Brouwersplantsoen, za 25 aug 17.15, 21.00 en 22.45
#5: Burg. Brouwersplantsoen, zo 26 aug 14.00 en 16.00
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

Voetjes van de vloer

The Feather and the White (NL)
Concert
Ontmoet twee boezemvrienden die overal
rond troubadouren om hun liedjes te
vertolken. Ze brengen zompige beats,
soulvolle vocalen en beschikken over een
uitgebreid arsenaal aan vintage gitaareffecten, die over een ouderwetse Gretsch
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installatie / Leeftijd: AL / Taal: - / 120 min.

 Van oor tot oor

Third Hand Group (SI) Closetland
Theatrale installatie van oud, gerecycled
meubilair, aangedreven door verbeelding.
Mysterieuze kasten vol verrassingen,
visuele poëzie en absurde humor, een
artistieke speeltuin voor alle zintuigen
en alle generaties. De meest ongewone
‘woonkamer’ in Amersfoort! PS: Neem je
favoriete LP’s en dansschoenen mee.
#5: Burg. Brouwersplantsoen, vr 24 aug 18.00
#5: Burg. Brouwersplantsoen, za 25 aug 14.00 en 18.00
#5: Burg. Brouwersplantsoen, zo 26 aug 15.00
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt

Nederlandse première / straattheater / Leeftijd: 8+ / Taal: EN
/ 45 min.

Nordic Street
Nederlandse première / locatietheater / Leeftijd: 18+ / Taal: NL
/ 60 min.

 Bovenkamer
muziek / Leeftijd: / Taal: / 60 min.

#4: Start: Grand-café Halewijn (Hof 14), vr 24 aug 19.00 en 21.00
#4: Start: Grand-café Halewijn (Hof 14), za 25 aug 14.00, 16.00
en 19.00
#4: Start: Grand-café Halewijn (Hof 14), zo 26 aug 14.00 en
16.00
Toegang: € 10,00, kaartverkoop via
www.krtjs.nl en festivalbalie

Theatergroep Troubamour (NL)
Leef.Tijd.Loos
Twee personages hebben hun intrek
genomen in een woning aan de Muurhuizen. Ze zijn op zoek naar de zin van hun
bestaan. Als toeschouwer, als ultieme
voyeur, bepaal je zelf je positie. De vrouwen bewegen zich door de kamers van het
huis alsof de buitenwereld niet bestaat.
Hoe kijk jij straks naar je buurvrouw die
wel eens alleen voor haar raam staat?

Thorsten Andreassen (SE)
Magic Thor
Met 30 jaar ervaring als professionele komediant is Magic Thor een van de meest
vooraanstaande entertainers van Zweden.
Zijn one-man-show is een mengeling van
stand-up comedy, jongleren en goochelen. Lach en applaus gaan hand in hand.
#3: Hof, vr 24 aug 18.00 en 21.45
#3: Hof, za 25 aug 21.45
#3: Hof, zo 26 aug 14.45
Toegang vrij; beslis na afloop wat je betaalt
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