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Een jaar geleden verwelkomden we Siart Smit als nieuwe  
directeur van Oerol. Per december 2018 nam hij het stokje 
over van Marelie van Rongen. “In mijn hart heb ik altijd al ge-
hoopt ooit voor Oerol te mogen werken. Het vertegenwoordigt 
alles waar ik van hou”, sprak hij een jaar geleden. Nu hij zijn eerste 
festival heeft gedraaid en de voorbereidingen voor Oerol 2020 
alweer in volle gang zijn, is het tijd om bij te kletsen.

In gesprek met Siart Smit na een jaar 
directeurschap

tekst 
Floor Vuurboom 

foto 
Anne Zorgdrager

foto voorpagina
Nichon Glerum
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“Elke vier jaar schrijven we een nieuw beleids- 
plan dat nodig is voor subsidies. Dit Kunsten-
plan is daarmee tevens een herijking van ons 
beleid en de plannen voor de toekomst. Het 
is fijn om hier aan te werken, zeker nu ik een 
seizoen heb meegedraaid. Eigenlijk voel ik me 
wel ‘senang’, ik voel me thuis bij Oerol en op 
het eiland. Ik heb zin in de plannen die we voor 
de komende jaren uitzetten.”

Stikstof in Natura 2000
Een andere uitdaging waar Oerol mee te maken 
heeft is de stikstofproblematiek: “We volgen 
een intensief traject met de Provincie, ge-
meente Terschelling en externe adviseurs en 
specialisten voor de vergunningen. We vragen 
een nieuwe natuurvergunning aan en hebben 
een rapport gemaakt over de stikstofuitstoot. 
Er is op dit moment geen reden aan te nemen 
dat we er niet uitkomen, maar het betekent wel 
dat zo’n vergunningstraject ingewikkelder is, 
duurder is en intensiever gevolgd moet wor-
den. We hebben trouwens ook onze intrinsieke 
motivatie om het zo goed mogelijk te doen, we 
organiseren ons festival tenslotte in een Natura 
2000 gebied en zijn daar zuinig op.”

Oerol op de duurzame weg
Twee speerpunten voor Oerol 2020 zijn duur-
zaamheid en inclusiviteit. “In alles wat we doen 
stellen we onszelf de vraag wat de meest duur-
zame weg is. Dat is eigenlijk al jaren onze richt-
lijn, maar ook hierin houden we natuurlijk de 
nieuwste ontwikkelingen in de gaten. Om het 
verschil te maken vragen we ook alle makers én 
ons publiek hier aan mee te doen.“ Oerol heeft 
als thema ‘kantelende perspectieven’. “Daar-
om spelen we graag in op een inclusief festival, 
waar alles en iedereen zich welkom voelt. We 
willen het liefst dat alle generaties door elkaar 
lopen, van jong tot oud en van verschillende 
afkomst. Hiermee wordt een mix bereikt die 
het festival nog veel interessanter maakt en de 
dialoog nog beter gevoerd kan worden.”

Oerol familie
Ook intern zijn er stappen gemaakt. Zo is er 
bijvoorbeeld een nieuw marketingplan ge-
schreven dat de komende jaren zal worden uit-
gevoerd. “Een nieuwe directeur kijkt ook anders 
tegen dingen aan. Binnen het team worden 
sommige aspecten anders georganiseerd of 
up-to-date gemaakt om meer stabiliteit te  

“Het afgelopen jaar was een rollercoaster”, start Siart. “Veel 
nieuwe dingen vergden de nodige inspanning, maar gaven ook 
energie. Mijn eerste jaar was een bijzondere ervaring. Ik ben blij 
dat ik het hele traject een keer heb doorlopen zodat ik weet wat 
me te wachten staat.” Tegelijkertijd is geen enkel jaar hetzelfde 
en staan er nieuwe uitdagingen voor de deur. 

   zuinig 
op Natura 
      2000

krijgen, maar ook om de werkdruk nog beter 
op te vangen.” Siart voelt zich duidelijk op zijn 
plek binnen de organisatie. “Er is een goede 
klik en ik heb het gevoel dat ik iedereen goed 
ken. Oerol is naast een organisatie ook een 
soort familie met wie je - soms dag en nacht 
- samenwerkt. De feestdagen waren een mooi 
moment voor reflectie en dan kan ik niet an-
ders dan concluderen dat we een buitenge-
woon mooi en gedreven team hebben. Dat is 
bijzonder en voelt als een enorme luxe.        

Oerol: nooit hetzelfde
Voor de aankomende festivaleditie staat er een 
aantal veranderingen op de planken. Dit jaar 
wordt overgaan op e-ticketing. Zodra je jouw 
voorstellingskaarten besteld hebt, krijg je deze 
via e-mail toegestuurd. Je kan al je bestellin-
gen terugvinden en downloaden in je Mijn Oerol  
account. We versturen dus geen fysieke kaarten 
meer per post, ook uitprinten hoeft niet. Dat 
gaat een hoop papier en inkt schelen: super- 
duurzaam! De voorverkoop en dagverkoop 
blijven gelijk, behalve dat je nu de kaarten in de 
dagverkoop vanaf je luchtbedje kunt bestellen. 
De kassa’s worden vervangen door service- 
punten, waar je advies kunt vragen en desge-
vraagd je kaartje kunt laten uitprinten.”  
Ook de festivalterreinen veranderen, iets waar 
Siart erg enthousiast over is. “Oerol speelt zich 
verspreid over het gehele eiland af. En dat wil-
len we nog beter uitwerken. Het festivalterrein 
de Westerkeyn maken we iets compacter, zo-
wel in programmering als in omvang. De na-
druk ligt hier op het contextprogramma en ver-
dieping. De Nieuw Westerkeyn wordt een plek 
van reflectie, context, verhalen, verdieping, de-
bat, (ongemakkelijk) gesprek en woordkunst in 
al haar facetten. Je start er je festivaldag met 
koffie en de Ochtendtalkshow. Bij het Oerol 
College gaan wetenschapper en kunstenaar 
in gesprek en kijken ze door elkaars ogen naar 
het landschap. ‘s Middags is er een luistercon-
cert of een muzikale stortvloed van woorden 
door muzikanten en spoken word-artiesten."

De muzikale afsluiting, die hiermee vervalt 
op de Westerkyn, wordt elders ruimschoots 
goedgemaakt. “We zijn nog bezig met de ver-
gunning, maar het idee is om elke avond rond 
21:00 uur collectief met een feest af te sluiten 
op de Noordsvaarder. We starten de mani-
festatie met een voordracht over een actueel  
thema. Daarna dansen we tot middernacht op 
het strand, iedere avond op andere muziek."
De lijn van het festivalterrein de Betonning 
wordt doorgezet, deze plek is de afgelopen 
jaren enorm gegroeid in uitstraling, maar ook 
in bezoekers. Daarnaast zijn er plannen voor 
een vierde terrein. “Aan de oostkant van het ei-
land, bij Zelfpluktuin Groenhof, bouwen we aan 
een nieuwe spot. Vorig jaar hebben we daar de 
Secret Garden Sessions gehad en dat is goed 
bevallen. De locatie bij de Zelfpluktuin - De 
Tuin Om Oost - groeit uit tot een plek met als 
onderwerpen ‘voedsel van de toekomst’ en 
‘klimaatproblematiek’. Aan het terrein is een 
voorstelling met dit onderwerp van Veenfa-
briek gekoppeld . De komende jaren zal deze 
locatie gaan uitbreiden.”
Ook nieuw zijn de Oerol Theaterbundels, waar-
bij je een paar door onze programmeurs gese-
lecteerde voorstellingen plus festivalbandje 
koopt. Speciaal om het voor nieuwkomers 
makkelijker te maken.” Verderop in de krant 
vertellen we je hier alles over.

Kantelende perspectieven
Geen Oerol is hetzelfde. En al die verschillen-
de bijzondere locaties maken Oerol zo uniek. 
“Waar kun je nou ’s avonds op het strand dan-
sen? En waar kun je in een prachtige omge-
ving peinzen over het klimaat of jouw voeding? 
Vanuit de programmering creëren we eenheid 
waarbij de thema’s in de voorstellingen en 
Expedities ook terug te vinden zijn in bijvoor-
beeld de muziekprogrammering en de talk-
shows.  Als bezoeker word je hopelijk steeds 
opnieuw aan het denken gezet en ga je na af-
loop naar huis met een gekanteld perspectief.” 
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Nieuw: de Oerol 
theaterbundel

Nieuw dit jaar is de Oerol Theaterbundel.  Je bent 
verzekerd van een aantal sterke voorstellingen 
inclusief je festivalbandje: jouw Oerol begint hier! 

Je kunt kiezen uit drie bundels. Elke Oerol Theaterbundel bestaat uit twee of drie voorstellingen, speciaal 

voor jou geselecteerd door onze programmeurs. Daarbij: het onmisbare Oerol festivalbandje. Daarmee heb je 

10 dagen lang onbeperkt toegang tot alle (nieuwe!) festivalterreinen, bands en DJ's, Pop-up Performances, 

Oerol Talks, Expedities en heel veel meer.  SPOILER-ALERT: Iedereen die een Oerol Theaterbundel koopt, 

krijgt van ons een tiplijst vol -gratis toegankelijke - programmaonderdelen vóór het festival begint. Geef 

jouw Oerol een inspiratieboost met verrassingen die letterlijk of figuurlijk zomaar op je pad kunnen komen!

Vrienden van Oerol zijn onze beste am-
bassadeurs. Daarom vertellen we jou als 
eerste over de Theaterbundels. Deze kan 
je nu dus lekker op je gemak aanschaffen.
Maar je kan hiermee ook je kleinkind, jonge 
buren of neef of nicht het laatste zetje  
gevenom voor het eerst mee te genieten  
van ons festival. Zo maken we Oerol niet  
alleen meer divers, maar ook jonger en leuker. 
Voor iedereen!

JONGEREN MET EEN CJP PAS KRIJGEN EXTRA KORTING BOVEN OP DEZE VOORDELIGE 
PAKKETPRIJZEN. KLIK HIER EN STUUR DIT BERICHT DOOR PER MAIL!    

SPRING-
VLOED
Voor de theaterliefhebber die zich graag 
laat verrassen. Met drie voorstellingen 
van upcoming makers die Oerol hoog in 
het vaandel heeft staan. 

Alexander Vantournhout
Through the Grapevine

Collectief Het Paradijs  
PARADIJSVERTRAGING

Noord Nederlands 
Toneel + Club Guy & Roni 
/ Eline Arbo
Dronken Mensen

ZONNEBRIL
Voor de ‘first-timer’ die kennis wii 
maken met theater én Oerol (welkom!). 
Twee bijzondere voorstellingen, die een 
goede indruk geven van wat Oerol te 
bieden heeft.

YoungGangsters
COWBOYS & IND**NS

George & Eran
producties
Nachtvlinders

ZOUTE 
ZEEWIND
Voor de doorgewinterde Oerolganger 
die wel wat aankan. Kwaliteit gegaran-
deerd met (locatie-)premières van ge-
vestigde namen. 

Nicole Beutler Projects
8: METAMORPHOSIS

Silbersee/ Gouden Haas  
/ NKK NXT
Kaapdiegoeiekoop

Veenfabriek
Hoe het gaat (inclusief diner)

2 3
voorstellingen en 
festivalbandje:  60,-
CJP: 45,-

voorstellingen en 
festivalbandje: 74,50

CJP: 55,- 3 voorstellingen, 1 diner 
en festivalbandje:  93,50 

CJP: 75,-

Oerol Theaterbundels zijn beperkt beschikbaar dus op = op. Zo zorgen we dat er nog genoeg 
kaarten beschikbaar zijn voor jouw eigen selectie voorstellingen. Als Vriend van Oerol behoud 
je natuurlijk het recht om je voorstellingstickets aan te schaffen tijdens de Vriendenvoorverkoop.

JA DEZE!

OF DEZE...

OF TOCH DEZE!

 lees 
hier 
  alles

mailto:?subject=Ga%20je%20mee%20naar%20Terschelling?
https://www.oerol.nl/nl/all-in-pakketten/oerol-theaterbundel-zonnebril
https://www.oerol.nl/nl/all-in-pakketten/oerol-theaterbundel-zonnebril
https://www.oerol.nl/nl/all-in-pakketten/oerol-theaterbundel-springvloed
https://www.oerol.nl/nl/all-in-pakketten/oerol-theaterbundel-zoute-zeewind
https://www.oerol.nl/nl/oerol-theaterbundel/
https://www.oerol.nl/nl/oerol-theaterbundel/
https://www.oerol.nl/nl/oerol-theaterbundel/
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Winnaar van de ‘Joop Mulder Plak 2019’

  Emke
Idema met
      Forest

Theatermaker Emke Idema heeft de ‘Joop Mulder Plak 2019’ 
gewonnen. Een stimuleringsprijs voor pioniers die verrassend 
werk ontwikkelen in het Terschellinger landschap, uitgereikt 
door Joop Mulder zelf. Emke ontving het mooie bedrag van 
10.165 euro. “Het is geweldig dat ik deze prijs heb gewonnen, 
een fijn bedrag waarmee ik weer flink wat stappen heb kunnen 
maken en nog kan maken met mijn project FOREST”, reageert 
Emke enthousiast. tekst 

Floor Vuurboom 

foto's 
Nichon Glerum

science fiction
De Joop Mulder Plak werd vorig jaar voor 

de derde keer uitgereikt. Het geldbe-
drag wordt jaarlijks bijeengebracht 

door donateurs en sponsors van Oerol. Vorig 
jaar was Emke tijdens Oerol voor een klein pu-
bliek te zien met haar nieuwe project FOREST: 
een gedachte-experiment in de vorm van een 
kruising tussen een gezelschapsspel en een 
hoorspel dat je kunt spelen met tien perso-
nen. Het is gebaseerd op de fictieve situatie 
dat de bomen op onze wereld een veel grotere 
rol spelen in ons leven dan dat ze nu doen. 
“Je kunt het hiermee een science fiction spel 
noemen”, legt Emke uit. “Zoals we weten zet-
ten bomen onder invloed van zonlicht, water 
en koolstofdioxide om in glucose en zuurstof.  
 

De fictie in het spel is dat de bomen op onze 
wereld een evolutie hebben doorgemaakt in 
dit fotosynthese proces. Hierdoor kunnen zij, 
wanneer er gevaar dreigt of wanneer ze worden 
beschadigd, hun stofwisseling stoppen en hun 
huidmondjes sluiten waardoor er geen zuurstof 
meer wordt afgegeven aan de lucht. Daarnaast 
staan in deze fictieve situatie alle bomen over 
de hele wereld met elkaar in verbinding zodat ze 
elkaar kunnen signaleren om hetzelfde te doen. 
Wat betekent dat wanneer één boom beschadigd 
raakt, alle bomen hun adem als het ware inhou-
den. In de fictie is de boom heilig verklaard en mag 
hij niet meer gekapt worden. Hierdoor komen de 

spelers van het spel in verschillende probleem- 
situaties terecht, waarop ze moeten reageren.” 

Uitproberen
In een kleine setting in het bos in Hoorn pro-
beerden Emke en haar team tijdens Oerol 2019, 
samen met een handjevol publiek, het spel uit. 
Aan de hand daarvan werd FOREST steeds ver-
der ontwikkeld en uitgewerkt. Dit jaar tijdens 
Oerol gaat FOREST in première. “Begin vorig jaar 
zijn we op residentie geweest op het eiland om 
onderzoek te doen en om te schrijven. Tijdens 
Oerol hebben we samen de eerste spelstruc-
turen die we hebben bedacht, uitgeprobeerd. 
Dat was hartstikke leuk! We hebben veel plezier 
gehad en ontdekten dat een heleboel dingen al 
werkten. De fictie werkte bijvoorbeeld heel goed 
voor mensen en sprak tot de verbeelding. Ook 
het samen uitzoeken van situaties werkte ver-
bindend tussen de spelers.” 

Filosofisch denken
FOREST is een spel dat je kunt spelen zonder 
spelleider. Er zijn spelregels, spelkaarten, 60 
boompionnen en je kunt geluidsfragmenten af-
spelen die te maken hebben met de gebeurte-
nissen in het spel. Je speelt in teams van twee, 
elk team staat voor één bewoner in de nieuwe 
te vormen gemeenschap. 
Het is geen wedstrijd, maar je kunt wel sterven 
in het spel. Dat moet je in ieder geval proberen 



10 11

Oerol 2020
te voorkomen en dat kan soms ten koste gaan 
van een ander. Tijdens het experiment vorig 
jaar was er de ruimte om te ontdekken wat wel 
of wat niet werkt, of waar er nog aanpassingen  
nodig zijn. “Op die manier ontdekten we wat 
aansprekend en prikkelend was voor het pu-
bliek, maar ook waar het spel van doodslaat. We 
ervoeren hoe de spelregels werkten in de prak-
tijk, maar ook wat ze voor mensen betekenden, 
soms op een bijna filosofische manier. Je kunt 
een spelstructuur alleen maar ontwikkelen als 
je hem uitprobeert met een publiek. Een inten-
sief proces, omdat je vaak heel abstract, soms 
bijna wiskundig, aan het werk bent, en pas ziet 
wat dat concreet betekent met mensen erbij.”

Tijdens drie verschillende residenties - waar-
van Oerol 2019 de eerste was - werd het spel 
uitgeprobeerd en aangepast aan de hand van 
de bevindingen. “Inmiddels is het spel al veel 
verder ontwikkeld dan tijdens Oerol. Tijdens 
het festival speelden we bijvoorbeeld nog 
niet met boompionnen, maar die hebben we 
inmiddels wel. De structuur van het spel is nu 
in de basis af, dit jaar gaan we hem bijslijpen. 
Tijdens het aankomende Oerol festival is het 
spel aanwezig in viervoud, zodat vier groepjes 
van tien het spel tegelijkertijd kunnen spelen. 
Vorig jaar hebben we al zo fijn kunnen wer-
ken, ik verheug me dan ook enorm op dit jaar.  
Ik heb verschrikkelijk veel zin in Oerol 2020!”

    

  Theaterbundel 
vervangt 
    Oerol All-in 

Jaarlijks kwamen zo’n 1250 bezoekers naar ons festival met Oerol All-in. 
Met ingang van 2020 bieden we deze reisoptie niet meer aan. We vinden namelijk 
dat het aanbieden van kampeerarrangementen niet tot de hoofdtaken van Oerol 
behoort. Beter gebruiken we deze energie om ons te focussen op het maken van 
het mooiste festival. En zo houden we ook veel meer tijd over om jou zo goed  
mogelijk te gidsen door onze programmering!

Gelukkig zorgen de Terschellinger partners van Oerol All-in er voor dat je nog steeds 
een kampeerarrangement kan boeken. We verwijzen je graag naar hen door voor het 
boeken van jouw (ingerichte) tent, fiets en boot. Samen met de Oerol Theaterbundel 
van jouw keuze ben je er dan helemaal klaar voor… 
Bijkomend voordeel: je hebt veel meer vrijheid om wat eerder te komen of wat langer 
te blijven dan de Oerol festivalperiode alleen!

Op oerol.nl vind je meer informatie

Start verkoop Theaterbundels
Vanaf nu 

Vriendenvoorverkoop 
Woensdag 20 mei 20:00 uur

Reguliere kaartverkoop 
Dinsdag 26 mei 20:00 uur 

VERKOOPMOMENTEN

12 jaar en ouder 
€31,- voorverkoop* 
€36,- tijdens festival op het eiland

CJP 
€26,- voorverkoop*  
€31,- tijdens festival op het eiland

Kinderen van 4-11
€8,- voorverkoop*   
€11,- tijdens festival op het eiland

Kinderen tot 4 jaar
gratis

Dagbandje
€17,50 
 

FESTIVALBANDJE

Te koop bij festivalterreinen. Geeft alleen toegang tot festivalterreinen en expedities. 
Geeft geen toegang tot theatervoorstellingen.

Met je festivalbandje krijg je tien dagen lang toegang tot onze (vernieuwde!) festivalterreinen.  
Je kunt daarnaast onbeperkt Pop-up Performances bezoeken en genieten van unieke landschaps-
kunst in het Expeditie-programma. En wat denk je van speciale Oerol-Talks? 
Tenslotte heb je je festivalbandje nodig om samen met je voorstellingsticket toegang te krijgen 
tot voorstellingen uit ons muziek- en theaterprogramma.        
 
(*) voorverkoop is t/m 11 juni

IK HEB 
VER-

SCHRIKKELIJK 
VEEL ZIN IN 
OEROL 2020

https://www.oerol.nl/nl/


Primakamp Tentenverhuur
tenthurenterschelling.nl/Oerol

vanaf
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PENDELBUSSEN TUSSEN
UTRECHT CS & A’DAM CS

en
Harlingen Haven

€ 22,95

Reis snel, groen, comfortabel én voordelig in een luxe touringcar
met mede-Oerolbezoekers naar het leukste theaterfestival van Nederland!

Onze festivalbussen zijn afgestemd op de meest populaire 
afvaarten, zodat je snel op je plaats van bestemming bent.

09.30 uur
11.45 uur
13.25 uur
09.30 uur
11.40 uur
13.25 uur
08.15 uur
08.15 uur
11.40 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
08.15 uur
13.30 uur
09.30 uur
13.25 uur
08.15 uur
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Wo
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11jun

12jun

13jun
14jun

15jun
16jun
17jun
18jun

19jun

20jun

Vertrektijden HEENREIS

* Sluit jouw boot niet aan? Wijzig dan gratis je bootticket bij rederij Doeksen!

10.30 uur
12.45 uur
14.25 uur
10.30 uur
12.40 uur
14.25 uur
09.15 uur
09.15 uur
12.40 uur
10.30 uur
10.30 uur
10.30 uur
09.15 uur
14.30 uur
10.30 uur
14.25 uur
09.15 uur

Bekijk de dienstregeling ook 
via www.festivalbussen.nl, je 
ziet er tevens de aankomst-
tijden in Harlingen Haven en 
 de tijden van de aansluitende
 boten. Boeken doe je ook 
via www.festivalbussen.nl

Vertrektijden TERUGREIS
Ook terug is de Festivalbus de snelste en groenste wijze om naar huis te 
gaan. Bekijk de dienstregeling en boek tijdig via www.festivalbussen.nl

-

-

-
-

-
-
-
-

-

-

UTRECHT CS A’DAM CS

 NIEUW! De bussen rijden op de SUPERSCHONE HVO 
BIODIESEL met een CO2-uitstoot reductie van LIEFST 85%!

Tent, Breakfast & Bike

Genieten van Oerol, is ook lekker slapen. In een tent van gerecycled 

materiaal en acht versleten spijkerbroeken. Om vervolgens gewekt 

te worden met een heerlijk vers ontbijt op één van de mooiste plekjes 

van Terschelling. Kamperen op een schitterende natuurcamping en 

je ecologische footprint zo klein mogelijk houden?

Kies je favoriete Bluecamp periode en boek  jouw 
Tent, Breakfast & Bike voor Oerol. 

Boek nu via bluecamp.nl/oerol2020

Op het snijvlak tussen 
kunst, landschap en 
wetenschap vormt zich 
een culturele vrijstaat 
waarin grenzen opgezocht 
kunnen worden en nieuwe 
ideeën worden ontwikkeld.
Help ons ruimte te maken 
voor experiment en nieuwe
ideeën.

   Steun
Oerol 
       als 
Donateur

https://tenthurenterschelling.nl/tent-huren-oerol/oerol-kampeer-arrangement/
http://www.festivalbussen.nl/
https://www.bluecamp.nl/oerolws
http://oerol.nl/nl/word-oerol-donateur
http://oerol.nl/nl/word-oerol-donateur
http://oerol.nl/nl/word-oerol-donateur
http://oerol.nl/nl/word-oerol-donateur

