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Fotoverslag / Photo report 2016
Stichting Zomertheater Amersfoort
Nog even terug naar die heerlijke zomer van 2016. Eerst was er Theater Terras: een reeks bijzondere voorstellingen op verrassende locaties, kriskras verspreid door Amersfoort en Leusden. Duizenden bezoekers
genoten van de optredens, waarvoor de organisatie telkens weer de perfecte plek wist te vinden. En als klap
op de vuurpijl aan het einde van de zomer Spoffin, het internationale festival voor buiten- en locatietheater
dat tienduizenden liefhebbers naar de Amersfoortse binnenstad trok.
Let’s go back to the glorious summer of 2016. First there was Theater Terras: a series of extraordinary performances in surprising locations, criss-crossed through Amersfoort and Leusden. Thousands of visitors
enjoyed the shows. The icing on the cake at the end of the summer was Spoffin, the international festival
for outdoor and site-specific theatre, that drew tens of thousands of spectators to downtown Amersfoort.
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Onderwater Producties © Cees Wouda
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De perfecte plek
Bijzondere voorstellingen op verrassende locaties. Dat is het
motto van Theater Terras. Wat is voor de artiesten de meest
geschikte plek voor hun voorstelling; waar hebben zij altijd al
willen spelen? Theater Terras zoekt in Amersfoort die perfecte
plek. Waarbij we ook rekening houden met de spreiding over
de stad. Zo brengen we locatietheater naar de wijken en
buurten, dichtbij de mensen.

A M ER SF O O R T S

TE R R A S
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Exceptional performances in surprising locations. That’s the
motto of Theater Terras. What is the most suitable spot for the
show? Where have the artists always want to play? Theater
Terras searches for the perfect places in Amersfoort whilst taking
into account the spread across the city. By doing this we bring
site-specific theatre to people in their own neighbourhoods.
5
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Back to the good old days! Four
friends bring new life into the
old French bar ‘Quatre Vins’. At
least, they try to. Many hilarious
misunderstandings mixed with
juggling with plates, glasses and
bottles. We programmed the show
not only in Amersfoort, but also
in Leusden. Our first step to bring
site-specific theatre to the wider
region. The rain didn’t stop the
crowds gathering.
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Komisch spektakel
Compagnie Olof Zitoun
[FR] Les Garçons de Café

Terug naar die goede oude tijd!
Vier vrienden blazen de oude
Franse bar ‘Quatre Vins’ nieuw
leven in. Althans, ze doen een
poging. Veel lachwekkende
misverstanden, maar ook knap
jongleerwerk met borden, glazen
en flessen. We programmeerden
de voorstelling niet alleen
in Amersfoort maar ook in
Leusden. Een eerste stap om
regionaal meer mensen van
locatietheater te laten genieten.
De opkomst in Leusden was
ondanks de regen goed.
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Documentair theater
How much is enough?

Je heil zoeken in een moestuin, weg van de
consumptiemaatschappij. Walhalla gevonden?
Nou dat viel vies tegen... De ideale plek voor deze
voorstelling was natuurlijk een moestuin. Die
vonden we in Tuinpark Laakzijde in Vathorst. De
vele toeschouwers pasten er maar net in. Vijftig
bezoekers genoten bovendien van tevoren van
een heerlijke picknick in de moestuin.
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Onderwater Producties [NL]

Finding your salvation in a vegetable garden, far away from consumer society.
Did they find Walhalla? Well, no… The ideal place for this performance was of
course a vegetable garden. We found the perfect location at Tuinpark Laakzijde
in Vathorst, just big enough for the many visitors. Fifty visitors also enjoyed a
delicious picnic in the garden before the performance.
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Muzikale
jongleerkunst

Compagnie
Defracto [FR]

Flaque

© Cees de Vries

Wat een sfeer: een schemerduister
parkeerterrein onder een viaduct
op een verlaten industrieterrein.
De mannen van Defracto kregen
het publiek op de banken met hun
jongleerwerk. Maar Flaque was
meer dan alleen knap vakwerk.
Het vertelde ook een betoverend
en humoristisch verhaal. Het
werd beloond met een daverend
applaus.

10

© Cees Wouda

© Cees de Vries

What an atmosphere: a twilight
car park under an overpass in a
deserted industrial area. The men
of Defracto brought the crowds
in with their clever juggling.
But Flaque was more than just
great craftsmanship. It also told
an enchanting and humorous
story which received thunderous
applause.
11

Poëtisch
mentalisme
Rode Boom
[BE]
Ongekende
Evidenties
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One unlikely
occurrence could be a
coincidence. So could
two. At three you start
doubting. But what if
those unlikely events
keep happening? More
than 400 visitors were
wondering this as
they watched Rode
Boom performing
their show Ongekende
Evidenties. A mixture
of mentalism, theatre
and music, topped with
Flemish humor.

© Cees Wouda
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Eén onwaarschijnlijke
gebeurtenis kan toeval
zijn. Twee ook. Bij
drie ga je twijfelen.
Maar wat als die
onwaarschijnlijke
gebeurtenissen zich
aan elkaar blijven
rijgen? Ruim 400
bezoekers vroegen
zich af hoe het toch
kon wat Rode Boom
allemaal deed in de
voorstelling Ongekende
Evidenties, een mix van
mentalisme, theater en
muziek, overgoten met
droge Vlaamse humor.
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Een voorstelling van Theater Terras wordt
meer en meer een compleet avondje uit.
Op ons terras is dankzij de samenwerking met
de mobiele bar Van Zanten en IJs van Vitelli
steeds meer te genieten. Dit jaar voegden we
daar optredens van singer-songwriters aan toe.
Sfeer verhogend én een mooie kans voor lokaal
talent om zich te presenteren!

Subsidiënten en fondsen

Compagnie Olof Zitoun © Cees Wouda

Een compleet
avondje uit...

A performance of Theater Terras is increasingly
becoming a complete night out. There is always a lot to
enjoy on our terrace, thanks to the collaborations with
the mobile bar Van Zanten and IJs van Vitelli. This
year we introduced performances by young singersongwriters. It is a nurturing atmosphere and a great
opportunity for local talent to present themselves!

Onderwater Producties © Cees Wouda

Partners

+ Met speciale dank aan alle vrijwilligers en de
vrienden van Theater Terras
14

TUINPARK LAAKZIJDE
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Publiek © Wim Lanser

De mooiste momenten
van Spoffin 2016

Pareltjes van voorstellingen, veel zon en enthousiaste
bezoekers uit binnen- en buitenland. De zevende
editie van Spoffin, het internationale festival voor
professioneel buiten- en locatietheater in Amersfoort
een recordaantal van 42.000 bezoekers. Spoffin
programmeerde dit jaar van vrijdag- tot en met
zondagavond 167 voorstellingen, verspreid over
17 verschillende locaties in en rond de binnenstad.
Ook werd het bedrijvenprogramma gelanceerd: een
nieuwe en innovatieve manier van samenwerken
tussen cultuur en bedrijfsleven met een voorstelling op
locatie, workshops en verrassende ontmoetingen. De
hoogtepunten in beeld.

Lieve Vrouwekerkhof © Wim Lanser

Goma © Cees Wouda

The best moments of
Spoffin 2016
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Inspiring shows, lots of sunshine and 42.000 enthusiastic
visitors from home and abroad. The seventh edition
of Spoffin, the international festival for professional
outdoor theatre in Amersfoort (NL). Spoffin held 167
performances across 17 different locations in and around
the historic city centre. We also started the new program
for enterprises: a new and innovative cooperation
between culture and business, with a performance
on location, workshops and surprising meetings. The
highlights are shown in these pictures.
17

Schoolpleinteaser

Met o.a les Frères Troubouch

© Nico Brons

Too hot to handle? Prior to
the festival two crazy brothers
performed at different high schools
to encourage young people to visit
Spoffin. Enabled by the VSB Fund.

© Julia Konijnenbelt

Tropenrooster of niet: deze twee
te gekke broers uit België weten
wel hoe ze scholieren in aanloop
naar Spoffin warm kunnen
maken voor rasecht straattheater.
Mogelijk gemaakt door het
VSBfonds.

sPOFFIN joIN
Het publiek doet mee! Scholieren lieten zich
verleiden tijdens de schoolpleinteasers en veel
fans kwamen voorproeven van het programma
tijdens Spoffin Amuses. Les Frères Troubouch en
Muzikanty waren twee van de twaalf groepen die
hun voorstelling lieten zien in JOIN.
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Amuses

Met o.a Muzikanty
The audience participates! High school students
enjoyed the schoolyard teasers and many fans
attended the Spoffin Amuses to see previews of the
programme. Les Frères Troubouch and Muzikanty
were two of the twelve companies that performed in
JOIN.

Muzikaal plezier uit Polen: drie nomadische
muzikanten vermaken het publiek met een
voorproefje van hun gestoorde openbare
muzieklessen.
Two nomadic musicians... they just needed some
instruments and some audience members to
create a crazy music lesson.
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Imago

Rauw, indringend en intens: een man en een vrouw houden publiek in hun
greep, met visueel sterke beelden die nog lang nazinderen.
Raw, biting and intense: a man and a woman kept their audience breathless,
with strong visual images you’ll never forget.

20

© Nico Brons

BOD.Y (SK)
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© Wim Lanser

They stole the hearts of
the young and the old.
Rui Paixao, only 21, is
a very talented clown
who is about to take the
world by storm with his
humor, unprecedented
facial expressions and
body control. With his
musician Carlos Reis,
they are a brilliant
combination.
22
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Publieksfavoriet op de
Hof. Rui Paixão, pas 21,
een supergetalenteerde
clown die ongetwijfeld
de wereld gaat
bestormen met zijn
humor, ongekende
mimiek en
lichaamsbeheersing,
samen met muzikant
Carlos Reis: zo zie je ze
niet vaak!

© Wim Lanser

Cao a
Chuva (PT)
Lullaby
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De Jongens (NL)
De passiefisten
26
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Een politiestaat, en dat nog wel in
de achtertuin van het Amersfoortse
stadhuis?! Dat is vragen om actie,
verzet en huis-tuin-en-keuken
terrorisme! Slapstick van hoog
niveau.
A police controlled community in the
backyard of Amersfoorts city hall? A
call for action, resistance and maybe
even some homemade terrorism!
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Diego
Sinniger
de Salas
(CAT/ES)
Dis-connect

Those eyes! The
audience became
completely mesmerised.

© Nico Brons

Die ogen! Geoefende
dansliefhebbers raakten
volledig gebiologeerd.

guillem Albà & the All In Orchestra
(CAT/ES)
Was dat lachen? Ja, dat was
That was fun! Along with a lot
Marabunta

© Wim Lanser

lachen! En behalve heel
veel vrolijkheid van deze
meesterlijke Alba bracht
Marabunta dankzij een
invasie van muzikanten ook
muzikaal heel wat teweeg
in de stad.
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of hilarity Marabunta stirred
the town with their invasion of
unstoppable musicians.
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Héctor Plaza & Agnes Sales
(CAT/ES)
Is het een dans, is het een strijd? De voormalig
Ehiza

turnkampioene en haar partner de kickbokser waren zeker
aan elkaar gewaagd.

© Nico Brons

©Wim Lanser

A dance, a struggle or a fight? It was an even match with this
former gymnastics champion and her ex-kick boxer partner.
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HURyCAN
(FR/AR)
Asuelto
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De groep werkte tijdens Spoffin LAB
nog aan het vervolmaken van deze
spiksplinternieuwe voorstelling.
Opnieuw een schot in de roos: het publiek
sloot de dansers in hun hart.

During Soffin LAB they continued to work
on this brand new performance.
Many considered it to be the highlight of this
years festival.
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Marte Boneschansker
(NL) Iemand komt van binnen
Only a lucky few got a ticket for the unforgettable,
intimate experience of visiting a contemporary
hermit, high in a medieval tower.

© Wim Lanser
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Op bezoek bij een kluizenares, hoog in de
Onze-Lieve-Vrouwetoren. Onvergetelijke, intieme
een-op-een ervaring voor de gelukkigen
met een kaartje!
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mimbre (gB)
If I Could I Would
The young audience and
their parents were impressed by the acrobatics
of these women handling
daily struggles with superpowers.

© Wim Lanser
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Dagelijkse strubbels, met
superpowers aangepakt:
het jonge publiek was
onder de indruk van de
acrobatische toeren van
deze vrouwen.
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Pure magie tussen een
kampioen goochelaar
en zijn jonge publiek,
zowel beschut in het
plantsoen als zomaar
op straat.

Sheer magic between a
champion magician and
his young audience.

© Wim Lanser

Hilbert
geerling
(NL)
Nico met z’n kliko
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Een aanrader volgens velen. Fysiek
indrukwekkend en razend komisch, goed voor
dikke rijen publiek!
Highly recommended and great for drawing a
crowd! Physically impressive and highly comic.
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Les frÈres
troubouch (BE)
Le Spectacle des Frères Troubouch
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Stalker Teatro
(IT)
STELI
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Straattheater, dat is niet alleen kijken,
dat is ook doen. Hier ging jong en oud
zelf enthousiast aan de slag. Resultaat:
bouwsels om trots op te zijn.

Street theatre where you get involved.
Young and old worked enthusiastically
together for a result to be proud of.
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Shakti
Olaizola (ES)
Irakurriz

Kijk nou, die mevrouw! Kinderen genoten en
verzamelden met zichtbaar veel plezier handtekeningen
van deze zonnige rasartieste.
Look at this woman! Children enjoyed this intriguing
artist and excitedly waited for her autograph afterwards.
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Spitfire (CZ)
Antiwords

Volgens de recensent van het AD één van de
hoogtepunten van Spoffin, dit groteske maskerspel.
Nederlandse première van een bijzonder stuk in
het voormalig klooster De Mariënhof

© Nico Brons

According to a critic from the newspaper AD, this
was one of the highlights of the festival. A grotesque
and one of a kind play with masks. This Dutch
premiere was held in the former convent
De Mariënhof.
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Zirkus
Morsa
(FR)
La fin demain
Deze jonge groep
veroverde de
harten van alle
toeschouwers. Een
juweeltje van een
voorstelling van
mooie mensen met
een missie!
These young
performers
conquered the
hearts of all
spectators. A
gem brought by
beautiful people
with a mission!

Subsidiënten

Nederlandse fondsen

Partners

cnf

Stichting Carel Nengerman Fonds
Archimedeslaan 10 – 3584 BA Utrecht

Netwerken

EUROPE FOR FESTIVALS
FESTIVALS FOR EUROPE

EFFE LABEL 2015-2016

Buitenlandse fondsen

+ alle ondernemers op het Lieve Vrouwekerkhof, de Hof
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en de Groenmarkt in Amersfoort

facebook.com/festivalspoffin
twitter.com/spoffin
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