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De afgelopen editie van Oerol gaf algemeen festival- 
directeur Marelie van Rongen een praatje over het belang 
van Vrienden van het festival. Aan de groep toehoorders 
vertelde ze hoe Oerol financieel in elkaar zit en hoe belang-
rijk het is om als kunstorganisatie niet afhankelijk te zijn 
van slechts een paar grote geldschieters. Want of dat nou 
een bank of de overheid of nog een andere partij is: als die 
ineens zou beslissen dat het klaar is met de steun, ontstaat 
er een groot gat in de begroting. Dat zo ontzettend veel 
Vrienden van Oerol steun geven aan het festival zorgt voor 
een belangrijk vangnet en continuïteit. 

De afgelopen editie van Oerol 
mocht ik helpen de Dagkrant te 
maken en heb in die hoedanig-
heid een hele zwik aan voorstel-
lingen kunnen zien, en belang-
rijker nog: makers, vrijwilligers, 
eilanders, bezoekers en mensen 
achter de schermen bij Oerol 
zelf kunnen spreken. Tijdens die 
heerlijke festivaldagen heb ik zo 
een club mensen voorbij zien 
komen die schuurt, zoekt, zaait, 
prikt, vraagt, schreeuwt en lacht, 
allemaal in dienst van een saam-
horigheidsgevoel - dat weer in 
dienst staat van de kunst. Het feit 
dat Vrienden hier zo’n grote rol 
in spelen, met hun financiële en 
morele steun, is fantastisch.

Dat gezegd hebbende: in deze 
Vriendenkrant blikken we natuur-
lijk nog eens terug op het afge-
lopen festival. Ook is er nieuws: 
Marelie van Rongen draagt het 
directeursstokje na 8 jaar leiding 
te hebben gegeven over aan Siart 

Smit - in deze krant  gaan zij met elkaar in gesprek over 
het verleden en de toekomst van Oerol. Ook horen we van 
jonge maker Vincent Vanderputte wat hij het afgelopen 
festival heeft gedaan en wat hij het komende festival gaat 
doen, en spreken we de gastcuratoren van de Expeditie 
van volgend jaar: Atelier NL. Moge deze krant flashbacks  
geven naar zalige momenten op Oerol en moge deze  
publicatie  tegelijkertijd uitnodigen tot uitkijken naar  
volgend jaar!

tekst Jan van Tienen

‘Moge deze 
krant  
flashbacks 
geven naar 
zalige  
momenten 
tijdens 
Oerol 2018’

Festivals 
zijn 
samen- 
levingen

Publiek op Westerkeyn  foto Moon Saris

Scene uit DisasterLicious, YoungGangsters foto Moon Saris

Wilco
Opmerking over tekst
Casper Vandeputte
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Afscheid 
brengt een 
nieuw begin
Avontuur
Te beginnen met Marelie (40, geboren in  
Guisborough, Engeland). Op zesjarige leeftijd  
kwam Marelie met haar ouders naar  
Nederland. Ze verhuisde gedurende de  
jaren meerdere keren. “Ik woonde zes jaar 
in Engeland, zes jaar in Rotterdam, zes jaar 
in Bloemendaal, twaalf jaar in Amsterdam, 
acht jaar op Terschelling, en straks woon ik 
in Haarlem”, vat Marelie samen. Hoe begon 
ze bij Oerol? “Toen ik de vacature zag voor 
een algemeen directeur, besloot ik meteen te  
reageren. Ik werd getipt door Dianne Zuidema 
(voormalig zakelijk directeur Oerol, red.) en dacht: 
waarom eigenlijk niet?” Marelie werd op ge-
sprek gevraagd en stapte daarna op de boot 
om tijd door te brengen op Terschelling. Ze 

voelde direct een enorme klik, zowel met Joop  
Mulder als met het eiland zelf. “Iedereen 
zei toen tegen mij dat de winters wel erg stil 
zouden zijn op het eiland, ik vond het vanaf  
moment één fantastisch. Ik ben op het eiland 
komen wonen ook, dus je kunt wel zeggen 
dat Terschelling en Oerol mijn hart hebben  
gestolen.”

Een goede match
Siart (45) heeft brede ervaring in de theater-
sector en kent het Noorden goed. Hij werkte 
onder andere bij Toneelgroep Amsterdam, 
vervulde acht jaar de functie van zakelijk  
directeur bij Tryater en was adviseur bij Fonds 
Podiumkunsten. De laatste jaren was hij  
betrokken bij Leeuwarden-Fryslân 2018  

Culturele Hoofdstad van Europa en gaf hij 
leiding aan Lân fan taal, een groot samenwer-
kingsverband waarin meertaligheid wordt  
gevierd met een breed scala aan voorstellingen, 
festivalprogramma’s, installaties en tentoon-
stellingen.

Een wens die uitkomt
Met de snelle aanstelling van Siart als de nieuwe  
algemeen directeur is Oerol volgens Marelie in 
uitstekende handen en ze is blij met hoe soepel 
alles loopt. Siart is ook blij. “Het is natuurlijk 
erg vleiend dat ik werd benaderd voor deze 
functie”, vertelt hij. “Hoewel ik wel zoekende 
was naar iets nieuws omdat een paar projecten 
van mij eindigden, had ik deze kans niet zien 
aankomen. Als mensen mij vroegen ‘wat wil je 

‘Je kunt  
wel zeggen  
dat  
Terschelling 
en Oerol 
mijn hart 
hebben  
gestolen’

Afscheid nemen en een nieuw begin zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Algemeen directeur Marelie van Rongen maakte onlangs de beslissing Oerol 
na acht mooie jaren te verlaten. Marelie vindt per 1 januari 2019 haar nieuwe 
begin als algemeen directeur bij de Toneelschuur / Toneelschuur Producties 
in Haarlem. Oerol zelf is dolblij Siart Smit als opvolger van Marelie te verwel-
komen. Zij geeft op 1 december het stokje officieel door aan hem, met hen 
beide kijken we terug en voorwaarts.

tekst Floor Vuurboom beeld Alex Hamstra
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Toeren! 
Verschillende stukken 
die afgelopen jaar op 
Oerol te zien waren 
gaan nu ook op toer, 
en dat vinden we 
fantastisch. Hou 
de geijkte zalen en 
podia in de gaten om 
bijvoorbeeld Missie 
Márquez 7, 8 & 9 
van Kompagnie 
Kistemaker of 
Het verbrande huis 
van Bodil de la  
Parra / Rudolphi  
producties te zien. 

‘Het is natuurlijk erg vleiend 
dat ik werd benaderd voor 
deze functie’

nou echt’ dan was mijn antwoord altijd ‘Oerol’. 
Ik had alleen nooit verwacht dat de functie van 
Marelie vrij zou komen. Dat ik nu die droom-
baan krijg is geweldig. Oerol vertegenwoordigt 
alles waar ik van hou. Elf jaar geleden bezocht 
ik het festival voor het eerst. Ik werkte toen 
voor het theatergezelschap Tryater, dat toen al 
regelmatig in het theaterprogramma van Oerol 
zat. Oerol was en is een enorm spannende plek, 
juist doordat het zich beweegt op het snijvlak 
van theater, landschap en landschapskunst. En 
het eiland Terschelling was daarnaast al mijn 
favoriete Waddeneiland. Eigenlijk valt alles 
voor me op z’n plek.” 

Gedeelde visie
“Voor ons was het belangrijk dat de opvolger 
onze visie voor Oerol de aankomende jaren 
deelt en eigen kan maken”, vertelt Marelie. 
“We zitten, na het afscheid van Joop, in een 
transitieperiode richting een nieuw kunsten-
plan en het is fijn om te zien dat ook Siart een 
modern leiderschapsvisie heeft waarin alles 
bespreekbaar is. Ik verwacht dat Siart en Kees 
Lesuis (artistiek leider festival) hierin goed zullen 
samenwerken met een gelijke denkwijze.” Siart 
valt Marelie hierin bij: “Ik volg Oerol al heel 
lang en de lijn en ontwikkeling die ik daarin 
zie, daar sta ik helemaal achter. In die zin hoeft 
men ook geen rigoureuze veranderingen te ver-
wachten. Tegelijkertijd is de vraag wat een fes-
tival nu is, wat dat betekent en welke relaties 
je wel en niet aangaat, ook aan het veranderen. 
Alles wordt meer hybride en de rol van kunst 
is de laatste jaren heel erg aan het veranderen. 
Modern leiderschap past hier goed bij, waarbij 
het gaat om Oerol als collectief van verschil-
lende mensen, organisaties en talenten. Dat 
collectief is leidend, niet de visie van een per-
soon. Een mooie en spannende periode voor 
mij dus om in te stappen.” Marelie vertelt dat 
je jezelf altijd vraag moet durven stellen wat 
goed is voor het festival. “Ik denk dat Siart dat  
aandurft en dat stelt mij gerust. Ik was bij 
het eerste gesprek dat werd gevoerd met Siart 
waarin ik hem hoorde vertellen over wat hij 
allemaal gezien heeft binnen Oerol. Dat vond 
ik heel ontroerend om te horen. Ik werd er erg 
gelukkig van dat Siart de ontwikkeling van 
Oerol ziet, ondersteunt en verder wil bren-
gen.” - “Qua personen zijn wij natuurlijk heel 
anders, maar de visie voor Oerol delen we”, 
besluit Siart.

Liefde voor talentontwikkeling
Bij de Toneelschuur / Toneelschuur Producties 
in Haarlem vindt Marelie een plek waar zij 
haar liefde voor het ondersteunen van nieuw 
werk van startende makers verder kan ontwik-
kelen. Een liefde die ontstond bij Oerol en die 
Siart ook ondersteunt. “Ik hoop dat Marelie en 
ik hierin ook in de toekomst samenwerkingen 
blijven zoeken. Het gaat er om iets in beweging 
te brengen, nooit uit te gaan van het gestolde, 
maar altijd kijken naar waar nieuwe mensen 
zitten die je kansen wilt geven en die je langer 

wilt steunen”, aldus Siart. “Talentontwikkeling 
is iets wat voor ons allebei enorm belangrijk is”, 
concludeert Marelie. “Voor mijzelf, voor Siart, 
voor Oerol, maar ook voor de Toneelschuur. Ik 
heb enorm veel zin in deze nieuwe uitdaging. 
Ik kwam als kind al in de Toneelschuur, dat is 
echt een topplek met een leuk team waar ik 
energie van krijg. Maar ik besef me ook heel 
goed wie en wat ik achterlaat. En eerlijk is eer-
lijk, dat is soms best wel even slikken.”  

Heen en weer 
Siart kijkt er naar uit steeds vaker en langer 
op Terschelling te zijn. Momenteel woont hij 
met zijn gezin in Leeuwarden en hij zal vaker 
heen en weer reizen. “Ik heb twee opgroeiende 
dochters die in Leeuwarden naar school gaan, 
daarnaast zal ik voor afspraken ook vaak op het 
vaste land moeten zijn, maar ik verheug me 
er zeker op vaker op het eiland te zijn. Alleen 
van de korte stukje lopen van de trein naar de 
boot, daar word ik al heel gelukkig van. Ik kijk 
er naar uit het eiland en de mensen beter te 
leren kennen.”

Vrienden bedankt
Marelie kan terugkijken op prachtige jaren. 
“Nu ik op het punt van vertrekken sta wil ik 
heel graag de Vrienden van Oerol bedanken. 
We hebben veel perikelen achter de rug door 
de vele bezuinigingsregelingen, dat hadden 
we nooit kunnen overleven zonder de steun 
van onze enorme Vriendenstichting. Ik hoop 
dat mensen voelen dat Oerol, hoe het ook ver-
andert, altijd van hen is. Ik wil de Vrienden, 
maar daarnaast ook het Oerol-publiek, bedan-
ken voor hun vertrouwen en de eeuwig open 
instelling die zij hebben voor het onbekende.”   
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Op 2 juli 2018 overleed theaterproducent Maarten van der 
Cammen heel plotseling. 

Maarten werkte voor Theaterzaken Via Rudolphi en produceerde 
door de jaren heen vele voorstellingen op Oerol. Dit jaar werkte hij zo  
onder meer samen met Bodil de la Parra en Naomi Velissariou, terwijl 
hij vorig jaar onder meer nauw betrokken was bij de productie van  
Stephanie Louwrier. Maartens ziel was voor een deel aan Terschelling  
en Oerol verbonden, waar hij dan ook een extreem geliefde verschij-
ning was. De afgelopen editie van het festival hielpen hij en zijn  
geliefde Anouk hun twaalfjarige zoon Nathan bij het schrijven van zijn 
eerste stuk voor de Oerol Dagkrant, waar deze redactie Maarten in de 
kortst mogelijke tijd heeft leren kennen als een warm mens met een 
gulle persoonlijkheid. Hij nam het hele gezin mee naar de redactie - 
Anouk en hij hebben drie kinderen - wat exemplarisch is voor de prettige  
manier waarop hij zijn persoonlijke en productieve leven combineerde. 

We danken Maarten voor alles wat hij voor Oerol, de theaterwereld en de makers 
met wie hij werkte heeft betekend en wensen zijn gezin alle liefde en sterkte toe. 

I.M. Maarten van der Cammen 
(1973–2018)

Zelfs als je afgelopen zomer op Oerol was, is er een grote 
kans dat je IMMENS hebt gemist. Logisch: IMMENS stond 
in geen enkel programmaboekje, op internet was de voor-
stelling niet te vinden. Toch speelde het stuk, stiekem. Je 
liep er tegenaan, als je geluk had. Dan kreeg je een geheime 
uitnodiging per WhatsApp of werd je opeens, op weg naar 
een andere voorstelling, meegetrokken naar het podium door 
een gekke man met een petje op, en zag je daar Fritz oreren, 
de 21ste -eeuwse vertolking van Friedrich Nietzsche. Vier 
maanden na dato, op een koude oktoberdag in Amsterdam 
blikken we met Casper Vandeputte (1985) terug op de geheime 
try-out die hij maakte, willen we weten hoe hij naar het  
festival kijkt en waarom het hem zo goed past. 

tekst Sara de Monchy foto Robin Clemens

Die zucht naar 
avontuur 

“Ik heb IMMENS samen met acteur 
Vincent van der Valk bedacht. 
(Vincent kon er tijdens het interview 
helaas niet bijzijn). Wij wilden al lang 

samen een soort remake van  
Nietzsches gedachtegoed maken, 
een show waarin we zijn ideeën naar 
de 21ste eeuw brengen, onze fascina-
tie met deze man vormgeven.” 

“Ik ben maker bij Theater Utrecht. 
Daar had ik met mijn team bedacht 
dat Oerol de perfecte plek zou zijn 
voor de voorstelling die Vincent 
en ik in ons hoofd hadden. Toen 
we bij het festival aanklopten kre-
gen we groen licht: we kregen een 
productieleider van het festival én  
ultieme vrijheid om ons experiment  
uit te voeren. We hadden zes weken  
voor het festival begon de tijd geno-
men: eerst dachten we academische 
Nietzsche-experts te moeten worden 
om theater met zijn gedachtegoed te 
durven maken, maar we lieten ons-
zelf al snel vrij in onze interpreta-
ties van zijn werk. Nietzsche breekt 
met de christelijke kerk, wij doen 
dat met het consumentisme. Oerol 
bood ruimte vrij te denken: niet goed 
is ook goed, geen voorstelling is ook 
een voorstelling. Zo’n manier van 

Vrienden 
opgelet!
Zijn jouw contact- 
en adresgegevens 
onlangs veranderd? 
Of gebruik je een 
ander e-mailadres 
dan waarmee je in 
ons Vriendenbestand 
staat? Geef deze 
wijzigingen dan 
door via  
vrienden@oerol.nl. 
Zo houden we ons 
Vriendenbestand 
up to date. Alvast 
bedankt!

‘Nietzsche 
breekt met de 
christelijke 
kerk, wij  
breken met 
het consu-
mentisme’

maken is in deze tijd waarin alles 
maanden, zoniet jaren van tevoren 
in solide plannen moet worden vast-
gelegd best bijzonder. We schreven 
speeches, verzamelden dagboekfrag-
menten en maakten liedjes. Uit dat 
werk werd het personage Fritz gebo-
ren, gespeeld door Vincent: een soort 
arrogante, kwetsbare vogel met een 
enorme zonnebril op.  Met Fritz, een 
draagbare geluidsspeler en tachtig 
pagina’s aan materiaal kwamen we 
aan op Oerol. De enige afspraak met 
onszelf? Elke dag een performance 
doen. We zijn in een stacaravan gaan 
zitten en begonnen. We waren vet ze-
nuwachtig.” 

“De eerste dag was een ramp. We 
mochten meedoen als gast in een 
soort talkshow, Vincent was in z’n 
rol als Fritz, en de talkshow host 
werd helemaal gek van dit vage  
figuur. Vinnie deed een totaal onver-
staanbaar lied, heel gênant.” 

“Op dag drie hielden we een dura-
tional performance. In zo’n perfor-
mance speel je de hele dag door op 
één plek, waar je als publiek mag 
aanschuiven en weggaan wanneer 
je wil. We kozen een meertje, op een 
prachtige plek in de duinen. Het 
was bloedheet. Vinnie stond daar als 
Fritz, ik zat in de rol van de manager 
van Fritz onder een parasol, omdat ik 
kaal ben en levend verbrand daar op 
die hei, met allemaal A4tjes en een 
draagbare luidspreker. Fritz speelde 
verschillende scènes en ging maar 
door, meer en meer mensen kwamen 
op het spektakel af. Op een gegeven 
moment zong Vinnie een nieuw 
lied dat nog half af was en waarvan 
het metrum niet helemaal klopte. 
Ergens tijdens het zingen steeg ‘ie 
helemaal boven zichzelf uit en toen 
hadden we het opeens echt geraakt. 

“Vanaf die dag wisten we een beet-
je hoe het volgend jaar zou moeten 
gaan, hoe we IMMENS, de “echte” 
show, aanstaande zomer moeten 
gaan aanpakken. We moeten de 
Nietzscheaanse vaagheid combine-
ren met momenten van extase. We 
zijn al hard aan het schrijven voor 
2019 en gaan over twee weken op  
locatiebezoek.” 

“Ik ben heel blij dat ik volgend jaar 
weer op het terrein rond mag lopen. 
Toen ik voor het eerst op Oerol kwam 
was ik onzeker over wie ik was als 
maker, net afgestudeerd, en vroeg 
me af of ik ooit toe mocht treden tot 
het coole groepje. Nu ben ik zekerder 
over mezelf en kijk ik in plaats van 
alleen naar mijn collega’s meer naar 
het publiek. Er is totale overgave bij 
de bezoekers, ze lijken dichterbij 
hun gevoel te staan dan het gewone 
theaterpubliek, hier komen ze echt 
om een avontuur te beleven. Het 
theater op Oerol is zoals het Griekse 
vroeger: dat deed je niet eventjes ‘s 
avonds, nee, daar trok je de hele dag 
voor uit. Je werd dronken en bleef tot 
diep in de nacht. Dat is wat ik voel 
als ik op Oerol ben: er is een zucht 
naar avontuur. Die sfeer slaat over op 

mij, ik lijk hier meer te durven, min-
der bezig te zijn met de mores van 
wat op dit moment in de mode is. 
En die overweldigende manier van 
theatermaken en kijken lijkt heel 
erg op hoe Nietzsche het voor zich 
ziet: als mens ben je onaf. Jijzelf, je 
omgeving, het klopt misschien alle-
maal niet, maar alsnog durf je het 
leven aan te gaan in z’n totale com-
plexiteit.” 

IMMENS zie je volgend jaar op Oerol! 

‘Het theater op Oerol 
is zoals het Griekse 
vroeger: daar trok je 
de hele dag voor uit’
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De band van Atelier NL met Oerol gaat een tijdje terug, 
kan je daar iets over vertellen?
Lonny: In 2013 waren we onderdeel van het 100% Terschelling-project. Met 
Atelier NL maakten we een collectie stolpen van oude flessen. Vijftig stolpen 
zijn toen gevuld met markante, unieke en alledaagse verhalen van bewoners 
van het eiland.  In 2017 hadden wij op Oerol de pilot van een project lopen 
waarbij mensen zand naar ons toe konden brengen waar een verhaal aan 
vast zat. We hadden een werkplek op het strand waar we dat zand verhitten 
om er glas van te maken. Zo verzamelden we met het publiek zowel zand als 
verhalen. Mensen vertelden dat ze zand brachten van een strandpaal waar ze 
waren getrouwd, of van een plek waar ze altijd op vakantie gingen, of waar 
ze de natuur mooi vonden. Op Oerol leerden we hoe we zo’n project op een 
succesvolle manier moesten vormgeven, en nu is het een wereldwijd project, 
waarbij al 620 mensen zand hebben ingeleverd. Daarmee hebben wij een 
database gemaakt van zand van overal vandaan.

Waar komt die fascinatie met zand bij jullie eigenlijk vandaan?
Al tijdens de academie vormde ik een duo met Nadine Sterk met wie ik dus 
Atelier NL opzette. Voor ons eindexamen schepten we onze eigen klei. Het 
bleek dat Nederland superrijk is aan kleisoorten, die allerlei kleuren opleve-
ren. Daar maakten we servies van.

Later kwam daar een fascinatie met zand bij, dat ook gebiedseigen kwaliteiten 
bleek te hebben. Eenmaal gesmolten, geeft het oneindig veel kleuren glas. Zou 
het niet mooi zijn om daar ook glasservies mee te maken, om zo de rijkdom 
van de aarde te laten zien?

Participatie is heel erg belangrijk voor ons. Door mensen te betrekken bij de 
projecten worden deelnemers bewuster van onze visie. Dit begon pas echt 
tijdens een crowdfundingactie in 2015, om het voortbestaan van het Atelier 
te garanderen. Onze organisatie was gevestigd in een oude kerk en de enige 
mogelijkheid om daar te blijven was door het gebouw te kopen. Met buurtbe-
woners maakten we kleitegels van de klei die we de afgelopen jaren hadden 
verzameld. Deze unieke tegels verkochten we in de oude kerk en tijdens de 
Dutch Design Week. 

Er zit veel waarde in het betrekken van mensen bij het maakproces: ze be-
grijpen hierdoor ons doel en onze werkwijze en delen onze verwondering.

Heeft dat enthousiasme voor verwondering delen ook invloed 
op jullie gastcuratorschap?
Zeker. Afgelopen Dutch Design Week hebben we goed om ons heen gekeken 
of we al projecten zagen die we op Oerol konden krijgen. We zouden het te 
gek vinden als bezoekers straks bijvoorbeeld bij zichzelf vragen stellen als ‘he, 
hoe wordt Terschelling eigenlijk gevormd?’ Die verwondering, en de daar-
bijbehorende bewustwording, is voor ons belangrijk. Belangstelling voor de 
wereld buiten de mens om gaat over meer gaan dan je alleen zorgen maken 
om het klimaat. Verwondering zelf is al heel wat, en hoe kunstenaars die 
verwondering delen met de bezoeker. 

Jullie komen echt uit de designwereld. Is er een verband 
tussen de praktijk van de designer en van de theatermaker?
Wij zijn wel designers, maar niet zozeer in de traditionele zin van het ontwer-

Mensen als korrels zand
Atelier NL is een designstudio uit Eindhoven die wordt 
gerund door Lonny van Ryswyck en Nadine Sterk. Het duo 
heeft een grote fascinatie voor aardse materialen en maakte 
eerder projecten met zand en klei. Oerol nodigde Lonny 
en Nadine uit om volgend jaar gastcurator te zijn van de 
expedities, reden voor ons om Lonny te spreken over Atelier 
NL, hun connectie met theater en over wat ze volgend jaar 
van plan zijn.

tekst Jan van Tienen illustratie Emma Ringelding

pen van producten. We zijn eigenlijk meer bezig met het verbinden tussen 
verschillende disciplines. We willen wetenschap tastbaar maken, of een bele-
ving. En dat is ergens wat theater ook doet: theater laat je een gevoel beleven, 
of een verhaal. En theatermakers doen het meer vanuit expressie, wij meer 
vanuit materiaal, maar ik zie alsnog wel grote overeenkomsten. Ik hou dan 
ook ontzettend veel van theater, ik kan daar enorm in opgaan.

Design en theater gaan voor mij beide over beleving. Je gaat mee met de 
personages van theater en het decor, of je gaat mee met de beleving van een 
object, een object dat jou meeneemt en een verhaal vertelt. 

Uiteindelijk zijn we met Atelier NL geïnteresseerd in mensen. Toen we in 2017 
op Oerol waren keek ik naar die korrels zand op het strand waar we zaten. Ik 
dacht na waar die vandaan kwamen, uit gebergten en rotsformatie, waren ze 
via rivieren en getijdenstromingen op het strand terechtgekomen. En als ze 
daar allemaal samenkomen zijn het allemaal mooie unieke karakters. Elke 
zandkorrel heeft eigen verhaal. Daarna keek ik naar al die mensen op het 
strand, al die prachtige Oerolbezoekers, en vroeg ik me af waar zij vandaan 
kwamen. Als we over zulk soort vragen volgend jaar met de Expeditie verwon-
dering op kunnen roepen ben ik heel gelukkig. 

‘Participatie 
is heel erg  
belangrijk 
voor ons’



Duizenden Friezen en niet-Friezen hebben de handen 
uit de mouwen gestoken in 2018. Nieuwe makers 
moedigden we aan om hun kop boven het maaiveld 
uit te steken, oude makers om te investeren in 
nieuwe ideeën. We daagden ze uit om te durven 
dromen, doen en anders te zijn. Nu moeten we samen 
durven doorzetten. De laatste maand van het Culturele 
Hoofdstad-programma is daarom in geen enkel opzicht 
een einde, maar juist een begin. Een ReOpening.
Kom jij ook naar dit drieweekse feest? 

Mede mogelijk gemaakt door ING

Media Art Festival
DATUM:  15 NOVEMBER T/M 2 DECEMBER
LOCATIE:  LEEUWARDEN
DISCIPLINE:  FESTIVAL

De beste (inter)nationale experimentele kunst wordt naar 
Fryslân gehaald tijdens het Media Art Festival. Verrassende 
exposities van jonge en gevestigde mediakunstenaars nemen jou 
mee in hun wereld. Beleef vormen van kunst die gebruik maken 
van innovatieve middelen en productieprocessen. Mediakunst 
die de wereld van nu en straks als onderwerp hebben. Expressie, 
experimenteren en performance staan centraal. Een uitnodiging 
tot refl ectie en een kritische blik op de actualiteit. Maak dit mee!

Writer’s Block
DATUM: VANAF 10 NOVEMBER
LOCATIE:  LEEUWARDEN
DISCIPLINE: GRAFFITIKUNST

Leeuwarden krijgt nóg meer kleur op de wangen: grote en 
kleine muren worden het canvas van gerenommeerde Friese 
en internationale graffi  tikunstenaars. Writer’s Block wordt 
de grootste gratis viering van openbare kunst in het noorden, 
waarbij Leeuwarder straatkunstenaars aan internationale 
kunstenaars worden gekoppeld. Zo werkt LJ van Tuinen aan 
een kunstwerk op het Gemeentehuis, voorziet Roy Schreuder de 
Stadsoase van een muurtekening en gaat Etrs de Retro aan de 
slag op Stadsschouwburg De Harmonie. 

Explore the North
DATUM:  22 T/M 24 NOVEMBER
LOCATIE:  LEEUWARDEN
DISCIPLINE:  MULTIDISCIPLINAIR FESTIVAL

Explore the North is een stadsfestival dat de historische 
binnenstad van Leeuwarden gebruikt als podium. Een winters 
weekend vol muziek en verhalen om je aan te warmen. Je dwaalt 
door een spinnenweb van kerkjes en steegjes en vindt daar 
muziek, literatuur, beeldende kunst en meer. Klassieke musici 
staan naast elektronische helden, jonge talentvolle schrijvers 
naast internationale theatermakers. Noordelijke kunstenaars in 
een internationale omgeving en internationale kunstenaars in 
het Fryslân van nu.

© Xanne Wijkamp

Luna
DATUM: 22 T/M 24 NOVEMBER
LOCATIE:  LEEUWARDEN
DISCIPLINE:  LICHTKUNST

LUNA (Leeuwarden Urban Night Adventure) is een 
sprookjesachtig, verrassend avontuur van licht en geluid in de 
mooie binnenstad van Leeuwarden. Tijdens deze spannende 
ontdekkingstocht door de stad kom je tal van licht-, geluids- en 
performanceprojecten van lokale en internationale kunstenaars 
tegen. Op de grote stadspleinen en op een aantal verrassende 
andere plekken geniet je van boeiende projecties, uitdagende én 
meeslepende geluidsexperimenten en een aantal interactieve 
werken, waarbij jij zelf het eindresultaat kan beïnvloeden.

Dorp Europa
DATUM:  T/M 15 DECEMBER
LOCATIE:  FRYSLÂN
DISCIPLINE:  THEATER

Een groot deel van de Europese bevolking leeft op het platteland, 
waar bewoners uit zowel Duitsland, Oekraïne als Fryslân 
etiketten als nuchter, hardwerkend, geil, of juist naïef opgeplakt 
krijgen. Hoe kan dat? Wat hebben ze met elkaar gemeen? Hoe 
kijken zij naar de globaliserende wereld? En bestaat dé Europese 
dorpsbewoner anno 2018? In Dorp Europa van Tryater wordt 
de mythe ontrafeld: elke dag op een andere plek, met andere 
verhalen.

© Maarten van der Wal

Rembrandt & Saskia
Liefde in de Gouden Eeuw
DATUM: 24 NOVEMBER T/M 17 MAART 2019
LOCATIE:  FRIES MUSEUM, LEEUWARDEN
DISCIPLINE:  EXPOSITIE

De Friese Saskia Uylenburgh was de eerste grote liefde van 
Rembrandt van Rijn. Saske, zoals haar doopnaam luidt, is geboren 
in Leeuwarden en groeit daar op. Het meest beroemde Friese 
bruidspaar ooit vormt de rode draad in deze tentoonstelling. Aan 
de hand van het liefdeskoppel ontdek je hoe het eraan toeging in 
een vooraanstaand huwelijk in de zeventiende eeuw. 

Ook in het Fries Museum: Phantom Limb: Art Beyond Escher.

© Rembrandt van Rijn, Saskia en profi l in kostbaar kostuum 
(detail), 1633-1642, olieverf op paneel Museumslandschaft 
Hessen Kassel, Gemäldegalerie Alte Meister, Kassel

reopening
3 t/m 25 november
Hier lichten we al een tipje van de sluier op. 
Neem een kijkje op 

2018.nl
voor het hele programma.




