foto © de luie honden

foto © compagnia signor formicola

VRIJDAG, ZATERDAG, ZONDAG | Leeftijd: 6+ | Taal: - | 40 min

VRIJDAG, ZATERDAG, ZONDAG | Leeftijd: ALL | Taal: NL | 60 min

Nederlandse première

Wereldpremière

marionettentheater

Compagnia Signor Formicola (IT) | Varietà mutanda

De Luie Honden (NL) | Excursie Thuishaven

D

‘E

eze vrolijke poppenvoorstelling vertelt het verhaal
van meneer Oreste, die in zijn kleine huis woont
waar alles perfect is: keuken, woonkamer met
bank, badkamer. Meneer Oreste brengt zijn dagen thuis
door, wachtend op het moment van zijn optreden. Hij zet
de radio aan, de muziek raakt hem en overweldigt hem en
meneer Oreste moet dringend naar het toilet, maar vergeet
door te spoelen...
mede mogelijk
gemaakt door

10 I

Programma Spoffin 2022

locatietheater

xcursie Thuishaven’ is een theatrale rondwandeling door ‘thuishaven’ Amersfoort. Verhalen liggen
op straat. Je hoeft alleen maar goed te kijken.
Durf je mee te gaan op excursie en je open te stellen voor
alles wat je onderweg tegenkomt? Word verrast door de
verhalen die op straat liggen en verruim je blik. De Luie
Honden nemen je mee langs mooie plekken, samen
ontdek je de verhalen van de stad. Voor deze voorstelling
is het noodzakelijk (gratis) een plaats te reserveren; je beslist na afloop wat je betaalt.
Programma Spoffin 2022
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foto © laszlo roth

foto © piruetafotos

VRIJDAG, ZATERDAG, ZONDAG | Leeftijd: ALL | Taal: - | 30 min

VRIJDAG, ZATERDAG | Leeftijd: ALL | Taal: EN/HU/DE | 35 min

Nederlandse première

Nederlandse première

acrobatiek & tango

Duo Laos (ES) | Otros Aires

vuurtheater

Firebirds (HU) | Proper Mess

I

n ‘Otros Aires’ toont Duo Laos een combinatie van
partneracrobatiek, tango en komedie, vermengd
met de ervaringen van een stel in het echte leven
en op het werk. Op een grappige manier deelt het duo
al hun gevoelens met het publiek. Duo Laos creëert een
artistiek universum, waar de acceptatie van instabiliteit
en aanwezigheid van flexibiliteit essentiële punten zijn
om op voort te borduren.

M

r Proper en Miss Mess. Hij is supernetjes, zij wil
gewoon dat dingen gebeuren. Hun eerste ruzie
mondt uit in een show met vlammende ballen
en mooie bewegingen. Als gevolg daarvan komen ze
eindelijk samen, balancerend tussen risico en stabiliteit
in een dynamisch acrobatisch partnerduo, waardoor
een Proper Mess ontstaat.

mede mogelijk
gemaakt door
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VRIJDAG | Leeftijd: ALL | Taal: - | 45 min
dans/muziek/theater

Hobe Lasai (NL/ES) | Moon

G

foto © michal ureš

foto © sjoerd kelderman

ZATERDAG, ZONDAG | Leeftijd: ALL | Taal: - | 30 min

a mee op ruimtereis met de choreografische
kindervoorstelling ‘Moon’! ‘Moon’ is een reis
door de ruimtevaart, via de maan langs Mars en
terug, vol abstracte elementen zoals danscomposities,
modulatie van geluid, volume van de textielstructuur
en lichtveranderingen. Het stimuleert de fantasie en
bevordert creatieve reacties. Waar brengt deze reis ons
naartoe?

Wereldpremière

dans

Holektiv / Eva Stará (CZ) | MASS

D

eze zomer werkt Eva Stará op uitnodiging
van Spoffin samen met regisseur JindřiŠka
Křivánková een week lang in residentie aan de
buitenversie van ‘MASS’, die tijdens Spoffin in première
gaat. In het ‘MASS’-project richten Stará en Křivánková
zich op het onderzoek naar het thema zelfbewustzijn
en zelfbeschikking. Hoe analyseren en beoordelen we
onszelf? Welke dingen helpen ons om echt
trouw te zijn aan onszelf zonder alleen de
verwachtingen van anderen in te vullen?
mede mogelijk
gemaakt door
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VRIJDAG, ZATERDAG, ZONDAG | Leeftijd: ALL | Taal: EN/FR/ES/IT/DE | 45 min
theater

Ibrahim Mousa (NL/PS) | Transit

S

tel je voor: je wilt met het dode lichaam van je
vader van Nederland naar Palestina reizen om
hem in zijn geboortegrond te begraven. Alleen
blijkt de Israëlische verblijfsvergunning van je vader niet
meer geldig, omdat hij dood is. Hij mag het gebied niet
in, wat doe je dan? In de politieke en maatschappelijk
kritische monoloog ‘Transit’ maakt de NederlandsPalestijnse Ibrahim Mousa een krachtig statement over
de status quo van deze wereld.

20 I

Programma Spoffin 2022

foto © ino kolektiv

foto © ibrahim mousa

VRIJDAG, ZATERDAG, ZONDAG | Leeftijd: ALL | Taal: NL | 45 min

Nederlandse première

circustheater

INO Kollektiv (FR) | INO

Z

even vrouwen hebben niet veel gewicht in
deze wereld. Dus INO Kollektiv dacht: wat als...
we elkaar opstapelen? ‘INO’ is zeven vrouwen,
gekleed in verschillende lagen van sociale conventies,
net als iedereen. Lagen waar ze last van hebben en
waardoor ze niet vrij kunnen bewegen. Ze houden
elkaar vast, tillen elkaar op, ondersteunen elkaar.
Zoals zeven vrouwen elkaar zouden moeten willen
steunen.
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foto © kolja huneck

ZATERDAG, ZONDAG | Leeftijd: ALL | Taal: - | 30 min
circustheater/dans

Knot on Hands (DE/NL/BE) | Brace for Impact

D

rie acrobaten zoeken in ‘Brace for Impact’ naar de
grenzen van evenwicht. In hun zoektocht naar die
balans vinden ze verschillende nieuwe manieren
om vooruit te komen en zich door de ruimte te bewegen.
Op hun reis verkennen ze elkaars (on)mogelijkheden en
komen ze erachter wat het betekent om al hun gewicht in
de handen van de ander te leggen.
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VRIJDAG, ZATERDAG, ZONDAG | Leeftijd: ALL | Taal: - | 35 min
dans

Kunstbende (NL) | Winnaars Utrecht 2022

K

unstbende is hét creatieve platform voor iedereen
van 13 t/m 18 jaar, een landelijke wedstrijd op zoek
naar jong cultuurtalent. Veel artiesten komen
voort uit de kweekvijver van Kunstbende, zoals Trijntje
Oosterhuis, Martin Garrix en Douwe Bob. Spoffin
selecteerde uit de voorronde van de provincie Utrecht,
die in april plaatsvond, twee groepen en
één soliste, tevens de winnaar:
Estrella Smith, Still Us en Gozatu.
mede mogelijk
gemaakt door
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foto © laurent philippe

foto © marcel krijgsman

ZATERDAG | Leeftijd: 8+ | Taal: NL | 30 min

Nederlandse première

acrobatische dans

Le Grand Jeté! (FR) | Répliques

I

n hun nieuwste voorstelling onderzoekt Le
Grand Jeté! hoe beweging en gebaar kunnen
worden uitgevoerd als je een danser en acrobaat
of een acrobaat-danser bent. Er is maar een kleine kloof
tussen de genres, maar het is fascinerend. De danser -of
preciezer: zijn lichaam- kiest een interpretatie afhankelijk
van de risico’s die hij bereid is te nemen: uitdaging, stunt,
acrobatiek, poëzie door aan te dringen op vloeibaarheid,
creatief momentum, perceptie.
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VRIJDAG, ZATERDAG, ZONDAG | Leeftijd: ALL | Taal: EN/ES | 23 min
poëtisch straattheater

Manibus Pedibus (DE/RU) | Come Closer

T

wee vervreemde wezens op zoek naar houvast,
of misschien die ene speciale persoon om aan
vast te houden. Waar zullen ze het vinden?
In jou? Bij elkaar? In zichzelf? Wat ze nodig hebben,
zullen ze onderweg vinden. In stilte, met Butoh-dans
en clowneske elementen, gaan deze twee figuren
op zoek naar die ene aanraking die elektriseert.
Dit is aanraken en aangeraakt worden!
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foto © paulina lara

foto © daniela buchholz

ZATERDAG, ZONDAG | Leeftijd: ALL | Taal: - | 45 min
Nederlandse première

Nederlandse première

dans

Mariana Collado & Lucio A. Baglivo (ES) | MyL

H

oe benaderen we iemand waarvan we denken
dat hij anders is dan wij? Wat brengt ons
samen? En wat scheidt ons? Wat kan een
flamencodanseres brengen voor een hedendaagse
danser? En vice versa? Dit project herenigt Mariana
en Lucio, beide 40 jaar oud en bijna hun hele leven
bezig met podiumkunsten. Mariana is een
flamencodanseres en Lucio een hedendaagse
danser, acteur en acrobaat.

mede mogelijk
gemaakt door
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Bestel je kaarten
voor de mooiste
Bestel
nu uw kaarten voor de mooiste
theatervoorstellingen
in Amersfoort concerten via Flint.nl/klassiek
klassieke

Flint.nl

foto © jan thoden

TOT JE
GROTE
VERBAZING

ZATERDAG, ZONDAG | Leeftijd: 12+ | Taal: EN/NL/DE | 35 min
zwarte komedie

Matthias Romir (DE) | Schwarz

D

eze show is als goede koffie: bitter, als het leven
en zwart, zoals de toekomst. Maar op de een of
andere manier ook vreemd plezierig. ‘Schwarz’
brengt de tot nu toe belangrijkste acts van Matthias
Romir als zwarte clown samen in een bitterzoete studie
van een clown op het randje van de afgrond. Het is een
mengelmoes van vreemde ideeën en een belofte van
sterke gevoelens; het is een show die onder je huid
kruipt. Maar bovenal is het supergrappig.
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VRIJDAG, ZATERDAG, ZONDAG | Leeftijd: 4+ | Taal: NL/EN | 25 min
comedy

PuntMoc (ES) | Gags On Trix!

‘G

mede mogelijk
gemaakt door
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Nederlandse première

objecttheater

Suprun & Co (UA) | Chicken Ryaba

ags on Trix’ is een verleidingsspel waarin
PuntMoc ons meeneemt door hun
verbeeldingskracht. Het is een delirium op
het toneel, met de ene grap na de andere, en vormt een
breuk in de grens tussen realiteit en fictie. Het is ook een
constante mutatie tussen het levende en het statische,
tussen wildheid en precisie, maar vooral tussen verhaal
zonder woorden en muziek zonder geluid.
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foto © patrick van harselaar

foto © ardila

VRIJDAG, ZATERDAG, ZONDAG | Leeftijd: ALL | Taal: - | 40 min
Nederlandse première

W

e krijgen allemaal kansen in ons dagelijks leven,
maar heel vaak weten we niet hoe we die kans
met beide handen moeten vastpakken. Als
we zo’n kans laten schieten, huilen we bittere tranen.
Hoe overleef je je verlies en leef je verder? In haar show
‘Chicken Ryaba’ leert actrice van animatietheater Alyona
Suprun uit Oekraïne, in februari gevlucht uit haar
gebombardeerde stad en nu gevestigd in Ede, het hele
gezin te genieten van die kleine dingen in het leven.
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foto © twomuch circus

Illusionary Rockaz Company & Duda Paiva Company
presenteren

VRIJDAG, ZATERDAG, ZONDAG | Leeftijd: 3+ | Taal: - | 30 min
Nederlandse première

circustheater

TwoMuch Circus (ES) | Get Ready

‘G

20 & 21 OKT - Stadsschouwburg Utrecht
4 & 5 NOV - De Lieve Vrouw Amersfoort

et Ready’ is een absurde mash-up van circus,
fysiek theater en comedy die gaat over relaties,
sociale conventies en liefde. In een achtbaan van
onze eigen emoties laat TwoMuch het publiek nadenken
over de façade van het normale en over hoe ingewikkeld
en onlogisch eenvoudige routines langzaam maar zeker
kunnen worden.

© Shueti

mede mogelijk
gemaakt door

MEER INFO &
TOURDATA:
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VRIJDAG, ZATERDAG, ZONDAG | Leeftijd: 8+ | Taal: - | 40 min
acrobatische dans

Ulik Robotic (DE) | Salto Robotale

‘S

alto Robotale’ is een modern eerbetoon aan
de traditionele circuswereld en het circus in
het bijzonder. Het vertelt het verhaal van een
circusgezelschap, op weg naar de moderne tijd. Een
nieuwe, sensationele attractie wordt gepresenteerd: een
industriële robot. Dit nieuwe wilde machinemonster
moet nu worden getemd, getraind en tot een sensationele
nieuwe act gemaakt. Op zaterdag speelt de korte versie
Short Cuts (30 min), op zondag de complete versie Salto
Robotale (55 min).
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foto © brechtje randag

foto © jann höfer

ZATERDAG, ZONDAG | Leeftijd: ALL | Taal: - | 30/55 min
Nederlandse première

Nederlandse première

dans

Wonderground (ES/IL) | RISE

V

ia een reeks interacties met het publiek en met
elkaar gaan twee karakters in op de vraag wat
het betekent om mens te zijn en wat de meest
authentieke menselijke uitingen zijn. ‘RISE’ combineert
tekst, dans, acrobatiek en kortstondige architectuur om
een uniek straatspektakel te creëren dat zich aanpast
aan -en in wisselwerking staat met- elke locatie en ieder
publiek dat het tegenkomt.
mede mogelijk
gemaakt door
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PRAKTISCHE INFORMATIE

foto © olivier décriaud

FESTIVALBALIE

VRIJDAG, ZATERDAG, ZONDAG | Leeftijd: ALL | Taal: AR/PT | 25 min
Nederlandse première

fysiek theater/dans

Yucef Zraiby & Neilor Moreno (LB/ES) | Go Slow

‘G

o Slow’ is een show die vriendschap viert,
de noodzaak om de overwinningen en
mislukkingen van aangezicht tot aangezicht
te delen, te vertrouwen en te beleven. Twee antihelden,
twee mannen, twee mensen... Of hoe je ze ook wilt
noemen. Twee personen die voor de blik, het oordeel
en de verwachting van andere mensen het middelpunt
van aandacht en actie worden.
mede mogelijk
gemaakt door

44 I

Programma Spoffin 2022

De Spoffin festivalbalie vind je op het Lieve
Vrouwekerkhof, naast de VVV. Hier kun je
terecht voor inhoudelijke informatie over
het programma en al je andere praktische
vragen. Ook kun je hier Spoffin
merchandise kopen, zoals tassen, vlaggen,
waterflessen en een Spoffin-hoodie. Alle
meest actuele informatie vind je op
Spoffin.nl, social media en in onze app,
Download TimeSquare en zoek Spoffin op.
De informatiebalie is open op:
● vrijdag 26 augustus, 16.00-23.00 uur
● zaterdag 27 augustus, 13.00-23.00 uur
● zondag 28 augustus, 13.00-18.00 uur

RONDOM DE VOORSTELLINGEN

Het overgrote deel van het programma
tijdens Spoffin is vrij toegankelijk: je beslist
na afloop wat je betaalt. Laat je
waardering voor de artiesten blijken en
geef gul in de speciale emmers die na elke
voorstelling rondgaan! Je kunt ook pinnen
en zelfs contactloos betalen.
Vrijwel alle Spoffin-artiesten zijn
professioneel en leven van hun werk.
Bij de Spoffin-medewerkers in paarse
t-shirts of truien en een grote ballon kun
je zowel contant als met pin betalen.
Zij zijn er ook voor al je vragen.

PUBLIEKSBEGELEIDERS

Bij elke voorstelling is ten minste één
publieksbegeleider aanwezig. Je kunt
bij hen terecht voor vragen, net als bij
de festivalbalie. »
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Creativitieit is de basis
van onze gebieds- en
vastgoedontwikkelingen
VKZ BV | Rembrandtlaan 31 | 3723 BG Bilthoven | info@vkzbv.nl | +31 30 251 74 76

