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Sabine: 
‘Vanuit mijn rol als hoofd programmering 
zoek ik naar manieren om alle disciplines 
op het Festival nog meer te laten samen-
vallen. Onze programmeurs hebben al-
lemaal een eigen focus, maar we hebben 
geprobeerd juist die focus en expertise 
met elkaar te laten werken. Iemand die 
zich met beeldende kunst bezighoudt 
programmeert dan niet automatisch een 
kunstwerk of installatie, er kan ook een 
nieuwe voorstelling uit die expertise 
voortkomen.
Voor het publiek is het zo hopelijk mak-
kelijker om buiten de paden te treden die 
ze kennen van eerdere Oerolbezoeken en 
kennis te maken met nog onbekende pro-
gramma-onderdelen. Er zijn dit jaar nieu-
we Festival Oorden om dat makkelijker te 
maken. We hopen dat mensen meer ont-
moetingen hebben met andere bezoekers, 
andere ideeën opdoen, andere inzichten 
krijgen. We willen het op een zachte ma-
nier opschudden.’

Siart: 
‘Na Oerol twee jaar digitaal te hebben 
gevierd kunnen we nu weer een festival 
neerzetten zoals we het echt willen. We 
hopen dat het publiek merkt dat er een in-
teressante dynamiek plaatsvindt, dat het 
inhoudelijk scherp is, dat men de urgen-
tie en het engagement voelt bij de makers. 
Wij vinden het belangrijk dat iedereen op 
het eiland van de kunst en van elkaar kan 
genieten. Het voelt deels als een nieuwe 
start. In de afgelopen jaren hebben we 
door nieuwe ontmoetingen veel inspira-
tie opgedaan, Nu willen we het weer in de 
praktijk op het eiland zien gebeuren.

Sabine: 
‘Vorig jaar was er niet alleen een vervolg op 
Het Imaginaire Eiland, we organiseerden 
ook Oerol Next. In dit programma was er 
voor makers volop gelegenheid voor re- 
search, verdieping en montage. 

Met het Oerol Lab, residenties en voor-
stellingen die werden afgemaakt op locatie 
konden we - ook zonder publiek - belang-
rijke stappen zetten in creatieprocessen. 
Toen merkten we al dat juist die ontmoe-
tingen zo intens veel energie geven.
Bij het ontwikkelen van plannen voor de 
komende editie zijn we als team echt in 
gesprek gegaan met de plek en hebben we 
nagedacht over hoe we de hele ervaring 
van op het eiland zijn kunnen regisseren. 
De ruimtes tussen de reis, het publiek en 
het kunstwerk zijn ook interessant. Een 
gesprek dat iemand op de fiets hoort of tij-
dens het parkeren, of wie je ontmoet, heeft 
ook invloed op hoe je een theaterstuk of 
performance beleeft. We gaan langdurige 
banden aan met makers, maar we hopen 
dat natuurlijk ook met het publiek te doen.’
 
Siart: 
‘De wereld is nog niet hersteld van corona 
en is onrustig, dus ook nu kijken we goed 
naar wat wel en niet kan. Maar dat kun-
nen we nu doen met een volledig team in 
een veilige omgeving waar we trots op 
zijn. Dat geeft andere energie. Je voelt dat 
mensen er behoefte aan hebben het leven 
en werk weer op te pakken, zonder zich af 
te sluiten van wat in de wereld gaande is. 
Oerol is het tien dagen lang hebben over 
dit leven, deze werkelijkheid. Het is wat 
mij betreft de mooiste plek waar je dat 
kunt doen.’

Sabine: 
‘Het is een primaire reactie om je te wil-
len afsluiten voor vervelende dingen in 
de wereld, voor ziekte, voor oorlog. Maar 
juist in deze tijd is een festival waar je je 
weer kunt openstellen heel goed en waar-
devol. Door actief op zoek te gaan naar 
nieuwe ervaringen, door verrast te wor-
den, te zien hoe dingen werken, merk je 
dat je ook weer ruimte krijgt om anders 
naar dingen te kijken.’

Siart: 
‘Natuurlijk is er plek om te dansen en te 
feesten en te genieten van muziek. Juist in 
het bewustzijn dát je dat kunt doen – in 
vrijheid, in gezondheid – dans en feest je 
des te harder. Ik hoop dat mensen die op 
Oerol zijn geweest met nieuwe inzichten 
en energie weggaan. Je kunt bij ons uit je 
dagelijkse werkelijkheid worden getild.’

HET EERSTE LIVE FESTIVAL 
ZONDER JOOP
Siart en Sabine op de plek waar 
straks Marc van Vliets installatie 
De Streken te zien is, een houten 
getijdenobject met een loopbrug 
van 150 meter lang. 
De Streken is een van de favoriete 
werken van Joop Mulder en het 
keert mede terug op het festival 
om de liefdevolle herinnering aan 
Joop kracht bij te zetten.

Welkom 
terug op het 
eiland
Nu we in juni weer heerlijk Oerol kunnen vieren, 
heten hoofd programmering Sabine Pater en 
festivaldirecteur Siart Smit je namens het hele team 
van harte welkom met dit programma-magazine. 
Sabine leidt sinds vorig jaar het programmateam, 
voor Siart is het zijn tweede Festival dat hij ‘live’ gaat 
leiden – en dat in tijden die voor iedereen op aarde 
moeilijk zijn. Hoe gaan zij het Festival tegemoet?

tekst  JAN VAN TIENEN   beeld  TIM STET
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Wat moeten bezoekers in elk geval weten over de 
Betonning?
‘Dat er weer veel muziek te horen is op de Betonning. 
Onze twee nieuwe muziekprogrammeurs hebben een 
tof programma samengesteld. Daarnaast komt de talk-
show Vangst van de dag weer terug. Wat ik heel leuk vind 
is dat veel eten op de Betonning van eilander cateraars 
is. Daarbij staat het Vriendenhuis – voorheen op de 
Westerkeyn – dit jaar op de Betonning. Daar kun je je 
Vriendenbandje ophalen. Moet ik er wel bij zeggen dat 
dat natuurlijk ook gewoon bij een van de andere service- 
punten kan. Ook goed om te weten: de Betonning is 
het grootste Festival Oord, maar in 2019 stond er op 
het drukste moment nog steeds maar de helft van het 
aantal mensen dat er in totaal terecht kan. Kortom: je 
hoeft niet bang te zijn dat je hutjemutje op elkaar komt 
te staan. En als het je toch te druk wordt, is er gelukkig 
nog de rust van de rest van het eiland.’

Hoe kijk je aan tegen de opbouw van de plek?
‘De jaren vóór de pandemie heeft de Betonning zich 
behoorlijk bewezen, wat dat betreft borduurt het voort 
op hoe het was in 2019. Met de nieuwe plannen is dit 
het grootste Festival Oord tijdens Oerol. Ik heb dit jaar 
de functie van hoofd productie overgenomen van mijn 
voorganger die dit werk 22 jaar heeft gedaan. Dat zijn 
grote schoenen om te vullen. Het is een mooie uitda-
ging om haar op te volgen. Maar ik doe het natuurlijk niet 
alleen, we hebben een geweldig productieteam. Samen 
komen we er zeker.’

Waar kijk je zelf het meest naar uit, Betonningtech-
nisch? 
‘Naar de laatste zondag van het Festival, om met een 
drankje in de hand te kijken naar heel veel blije men-
sen die samenkomen, die het leven en het eiland vieren. 
Sinds een paar jaar eindigt Oerol op de Noordsvaarder en 
de Betonning, dus het begin en het einde van het Festival 
vallen zo’n beetje samen op dat Oord. Als ik alleen al denk 
aan hoe alles daar dan bij elkaar komt… ik krijg er nu al 
kippenvel van. Je hebt daar het prachtigste uitzicht over 
het Wad, het is zo’n mooie plek!’

VOORPRET
Feest, ontmoeting, met je voeten in het zand en een drankje in de hand luisteren naar 
toffe muziek, bekende en minder bekende namen en talks: de Betonning komt dit jaar als 
vanouds terug. Het is het eerste Festival Oord dat je ziet liggen, als je aankomt op West- 
Terschelling. Anne van Dooren, het nieuwe hoofd productie van Oerol, is verantwoordelijk 
voor de opbouw van het Oord én groot liefhebber van de plek. 

tekst JAN VAN TIENEN   beeld MARLEEN ANNEMA
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CHOREOGRAAF PIET VAN DYCKE 
HOUDT VAN DANSEN MET RISICO
Het gaat misschien wat ver om Piet van Dycke een wonderkind te noemen. Feit is dat de Vlaamse 
choreograaf en danser pas 25 is en al meerdere prijzen won voor zijn werk, dat wordt gekenmerkt 
door een combinatie van dans en circus. Piet maakte de voorstelling Exit over continuïteit en hoe 
wij mensen ons blijven voortbewegen. Precies wat we nodig hebben na twee jaar stilzitten.

tekst KIRIKO MECHANICUS   beeld FELIX KOPS

Na een jarenlange samenwerking met 
Mezrab l The House of Stories – onder 
andere op de Betonning, in het thea-
terprogramma en op Het Imaginaire 
Eiland –, introduceert Oerol een eigen 
Storytelling Podium. In de duinen van 
Formerum vertelt elke dag een andere 
storyteller een persoonlijk, mythisch, 
muzikaal of poëtisch verhaal. Alle 
voorstellingen zijn voor het Festival 
gemaakt of gaan er in première. 
Farnoosh Farnia, Oerolprogrammeur 
en medeoprichter van Mezrab Story-
telling School, vertelt over de kolossale 
kracht van storytelling.
 
Hey Farnoosh. Hoe onderscheidt 
storytelling zich van andere vormen 
van performance?
‘Storytelling is een unieke vorm van per-
formance die al duizenden jaren bestaat, 
in elke cultuur is er wel een variant van. 
Het zijn verhalen die worden doorver-
teld en zo eeuwenlang blijven bestaan. 
Keer op keer worden ze net iets anders 
verteld. Vaak is het één verteller, maar 
het is de interactie met het publiek die 
elke storytellingshow anders maakt. 
De storyteller ontkent het publiek niet.  
Sterker nog, het publiek is onmisbaar. Je 
mag reageren en deelgenoot zijn.’
 
Wat is de rol van de storyteller dan?
‘De storyteller speelt geen rol, die is ge-
woon zichzelf. Vaak wordt er een bekend 
verhaal of een belangrijke mythe verteld, 
waar een verbintenis mee wordt gemaakt 
uit het persoonlijk leven van de verteller. 
Dat maakt het een heel intieme ervaring.’
 

Kun je een voorbeeld noemen van 
zo’n persoonlijke mythe?
‘Er zijn er zo veel! De voorstelling Two 
Houses, One Village die dit jaar op het Story- 
telling Podium staat is heel bijzonder. 
Twee jongens met Perzische en Koerdi-
sche roots vertellen het verhaal van hun 
tegenstrijdige opvoeding in Zeeland en 
in de bergen van Iran. Dat combineren 
ze met oud-Perzische koningsverhalen. 
Ook speelt dit jaar zangeres Anne-Fay 
de voorstelling Reaspora op het Storytel-
ling Podium. Zij heeft de landen bezocht 
waar haar voorouders vandaan komen 
en heeft deze ervaringen verwerkt in 
een theatraal concert. Nog een andere 
voorstelling waar ik naar uitkijk is The 
Whistler of Dreams van de geweldige ver-
teller Raphael Rodan. Dit verhaal speelt 
zich af in het geboortedorp van Raphael, 
midden in de woestijn. Er staan zo’n acht 
huizen, maar het is ook de plek waar de 
beroemdste Bijbelverhalen zich afspelen. 
Alle voorstellingen die dit jaar op dit 
podium zijn geprogrammeerd zijn ver-
halen waarbij je als toeschouwer wordt 
uitgenodigd om van perspectief te ver-
schuiven.’
 
Hoe bedoel je dat?
‘Je kijkt in het leven van een ander. Op 
die manier kunnen we nieuwe univer-
sele ideeën en wereldbeelden nastreven, 
wordt onze geest verruimd en leren we 
elkaar beter begrijpen. Ik zie storytelling 
als de kunst van het avontuur. En voor 
avontuur moet je je eerst openstellen 
voor het onbekende.’

tekst NILS DE LANGE   beeld RENATE BEENSE

Ha Piet, wat krijgen we te zien in Exit? 
‘Exit is een woordeloze bewegingsvoorstelling met veel fysieke limieten. Ik omschrijf 
het weleens als een wervelwind. Dat kun je heel letterlijk nemen: de draaiende deu-
ren van het decor creëren veel wind, en de artiesten zijn een stroom van lichamen 
die constant voorbij komen waaien. Exit gaat ook over het niet vinden van een uitgang, 
altijd moeten blijven doorgaan, net als in het dagelijks leven.’

De combinatie van dans en circus is kenmerkend voor jouw werk. Wat maakt die 
samensmelting zo aantrekkelijk? 

‘Ik heb een achtergrond in het jeugdcircus. Daarna ging ik choreografie studeren in 
Tilburg. Ik merkte dat gewone dans voor mij niet spannend genoeg was, en zocht naar 
hoe ik meer risico in de dansbeweging kon brengen. Dan kom je al heel snel uit bij 
circusperformers.’

Kenmerkend voor Oerol is het theater op locatie. Hoe belangrijk is de plek voor 
deze voorstelling? 
‘Echt heel belangrijk. Ik vind de locatie waar we spelen - in een schapenschuur - thema- 
tisch heel goed passen. Hoe wij als mensen elkaar volgen, net als schapen, komt ook 
terug in de voorstelling.’

In Exit bewandelen vier individuen één gezamenlijk pad. Zit daar een grotere 
gedachte achter?
‘Dat idee van het collectief wordt in de voorstelling heel fysiek uitgebeeld. De per-
formers zijn constant afhankelijk van elkaar, bijvoorbeeld op het balansbord. Als er 
geen tegenwicht is, vallen de anderen. De subtitel van de voorstelling is dan ook geen 
iedereen zonder ik, geen ik zonder de ander. Soms hebben we meer gemeen met elkaar 
dan we denken. We zijn almaar bezig met het schrijven van ons eigen boek. Maar als 
je die boeken naast elkaar zou leggen, zie je dat de verhalen meer op elkaar lijken dan 
we denken.’

MONSTERS, 
KONINGEN 
EN 
PERSOONLIJKE 
VERHALEN

‘Anne-Fay speelt Reaspora, een voorstelling gebaseerd 
op onderzoek naar haar familiegeschiedenis’

‘Geen iedereen 
zonder ik, 
geen ik 
zonder de ander’
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illustratie  EMMA RINGELDING

Zand, bier uit glas, muziek, talks, ontmoetingen 
en een geweldig uitzicht. Met het servicepunt dat 
het dichtste bij de boot ligt, is het logisch dat je op 
de Betonning je festivalbandje ophaalt. Kijk uit naar 
optredens van onder meer Bnnyhunna (soul, jazz, gospel,  
hiphop), Merol (met een of meerdere van de meiden) en 
Joost van Bellen (romancier en house-dj). 

In Club W  dans je tot de zon ondergaat.  
Voor de sfeer kijken we naar de legendarische 
Studio 54, alsof die niet in New York maar  
in een weiland gevestigd zou zijn. 
Stippenlift treedt op en zal minstens enkele 
depriwave-nummers laten horen, en als Arp 
Frique & MMIV je niet aan het dansen krijgen 
weet je in ieder geval zeker dat dansen in z’n 
algemeenheid niet echt iets voor jou is.

Op de Luwte bij Formerum kom je samen voor een 
hapje en een drankje. De plek fungeert als de foyer 
voor de programmering in het Bostheater en de 
voorstellingen in de omgeving van het Formerumer 
Bos. Je ontmoet er geheid iemand aan wie je jaren 
later nog zult terugdenken.

In het mooie intieme Bostheater op het Oord 
de Luwte zijn prachtige voorstellingen te zien van 
onder andere Alexander Vantournhout, die met 
Snakearms een mooi dansduet maakte over intimiteit 
na de afstand die de pandemie ons bracht. Radio Sancha 
brengt in Over de geur van vers brood en de schaal van de 
dingen theater, filosofie en klimaatverandering samen.  
Er is ook muziek: fluitist Ronald Snijders en percussionist 
Niti Ranjan Biswas treden op, en mis in vredesnaam  
Kruidkoek ft. Joost Oomen niet.

Deze proeftuin op Oost staat in het teken van 
het voedsel van de toekomst. We onderzoeken 
daarnaast als festivalorganisatie of we een 
circulair, energieneutraal en inspirerend terrein 
kunnen ontwikkelen. Hier is zo veel mogelijk  
lokaal geproduceerd voedsel verkrijgbaar in 
een uit de klei getrokken markt. Ook kun je voor 
een maaltijd plaatsnemen aan een 100 meter 
lange eettafel. Kom! Goed! Smakelijk!

Je kunt op elk Oord bij de servicepunten terecht om je digitale 
voucher om te wisselen voor een festivalbandje. Hier zijn ook 
vriendelijke medewerkers en vrijwilligers die eventuele problemen 
met je e-tickets oplossen en je kunnen helpen met andere praktische 
zaken. Je herkent de servicepunten onder meer aan de borden 
‘servicepunt’ én aan de mensen die je graag te woord staan omdat 
ze dat leuk vinden en van je houden.

Ontdek de 
Oorden
Oerol is dit jaar opgedeeld in verschillende Festival Oorden.
Om duidelijk te maken waar ze komen te staan en wat er
allemaal gebeurt, maakte illustrator Emma Ringelding deze kaart.
Stippel je ontdekkingsroute vast uit langs de Betonning, Club W,
de Luwte en Om Oost. Poncho aan of uit, bakken regen of zonne-
schijn in je gezicht. Voel je al hoe je over het eiland fietst?

Hier ontmoet je geheid iemand aan 
wie je jaren later nog terugdenkt 



de bezoekers 
van het Over 
het IJ Festival, 
de kinderen 
van JINC, de 
studenten van 
de beurs, de 
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leesexpress, 
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leerlingen van de 
Weekendaca, de 
jonge dichters 
van Nowhere, de 
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buurtrestaurant 
Apeldoorn Zuid, 
het publiek 
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Happening, de 
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de Vonk, de 
kinderen van 
Hoedje van 
Papier, voor 
gebruikers van 
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Schingen-
Slappeterp, de 
bezoekers van 
Grachtenfestival, 
de ouderen 
van Fit-Art, de 
bewonderaars 
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Young Art F 
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Harmonie van 
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bewoners van 
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Amsterdam, 
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van Speeltuin 
Westernieland, 
de bezoekers 

VSBfonds ondersteunt initiatieven die 

bijdragen aan een sociale, creatieve en 

inclusieve samenleving. In de vorm van 

donaties, praktische kennis en netwerken. 

VSBfonds ondersteunt Oerol al vele jaren 

omdat op Oerol de verbinding tussen 

mensen en kunst centraal staat. 

Heb jij nou ook een idee voor een project 

waarbij je mensen kunt betrekken, verbinden 

en verrijken?

Kijk dan eens op www.vsbfonds.nl of jouw 

plan voor ondersteuning in aanmerking komt.

vsbfonds.nl iedereen doet mee

Omdat iedereen  
ertoe doet ...

WELKOM !

CULTUUR

FESTIVAL DICHT BIJ KAMPEREN

Duinweg Formerum 13 Terschelling
info@nieuwformerum.nl
www.nieuwformerum.nl

0562 44 89 77

De Oerolcolleges worden mede mogelijk gemaakt 
door de Waddenacademie

www.waddenacademie.nl

Kennis voor een duurzame 
toekomst van de Wadden

Ook meespelen en uw eigen VIP-KAART ontvangen?
Ga naar vriendenloterij.nl

VOOR IEDERE DEELNEMER:

  GRATIS naar ruim 125 musea
Tot 50% KORTING op dagjes uit

  KANS OP VIP-evenementen
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Waarom 
kan een mens 
rechten krijgen 
en een boom 
niet?

tekst  JAN VAN TIENEN   beeld  ELMO VERMIJS

‘Wat ik heel relevant vind aan het programma dit jaar is dat 
beeldende kunst ons op een bepaalde manier anders leert 
communiceren met de natuur. Neem de Ambassade van de 
Noordzee. Die is bezig met een meerjarenprogramma hoe de 
Noordzee als natuurlijke entiteit kan worden erkend als rechts-
persoon. Vragen die worden gesteld zijn bijvoorbeeld: waarom 
kan een mens rechten krijgen en een boom niet?

‘Dat programma, Het Audement, richt zich op luisteren: niet al-
leen naar menselijke stemmen, maar ook naar het geluid – al 
dan niet politiek – van het zand, de vissen, de meeuwen, de 
zee. Stemmen die in tijden van klimaatcrisis steeds belangrij-
ker worden. Hetzelfde thema zit deels in Elmo Vermijs’ werk 
Assembly of Trees - Staging Wood, waarin hij onderzoekt wat een 
nieuwe houding ten opzichte van het bos kan zijn.’

Toekomstbestendig
Daarin ziet Marin verwantschap met bijvoorbeeld Relearning  
Aquatic Evolution van de Onkruidenier, onderdeel van de 
meerjarensamenwerking SWEET - SWEAT Travelogue. ‘Zulke 
projecten zoeken naar manieren om de mens toekomstbesten-
diger te maken. Daarvoor is het belangrijk dat de mensheid 
bescheidenheid leert voelen, een vorm van omgang vindt met 
niet-menselijke entiteiten, en een gevoel krijgt dat die verschij-
ningen net zo waardevol voor ons kunnen zijn als bijvoorbeeld 
onze telefoons, onze familie, onze liefde.

‘Wat we nu doen is andere levende entiteiten ondergeschikt 
maken aan onszelf, terwijl we dat op een spirituele manier heel 
anders kunnen oppakken. De Ambassade van de Noordzee 
doet dat dus door middel van artistiek onderzoek. Zij willen dat 
uiterlijk 2030 de Noordzee een rechtspersoon is. Dan kunnen 
particulieren en bedrijven aansprakelijk gesteld worden als ze 
schade toebrengen aan de natuur. Dat is iets wat we moeilijk 
vinden, wat we moeten trainen.’

Plasticfabriekje
Niet alle Expeditie-onderdelen gaan alleen over luisteren naar 
de natuur. ‘Valerie van Leersum maakt bijvoorbeeld met Hier 
gezien van daar een Waddengerelateerd project op basis van 
kunstgeschiedenis. Het gaat over haar manier van naar het 
Wad kijken, ze benadert het vanuit de kunst. Ik verwacht dat 
het echt een rustpunt wordt tijdens het Festival. 

‘Wat ik verder heel leuk vind is dat er ook een project van  
eilanders in het programma is opgenomen. Project Studio 
Smeltkroes heeft een fabriekje op het strand staan, waar plas-
tics, opgeraapt van het strand en uit de zee, worden omgesmol-
ten tot nieuwe producten. Verreweg het meeste plastic dat 
ze verzamelen komt nog altijd van het containerschip MSC 
Zoe, waar drie jaar geleden dat ongeluk mee gebeurde. Kun je  
nagaan.’

Sommige expedities zijn dit jaar net iets anders dan je gewend bent. Kunstenaars 
krijgen meer ruimte om het publiek een andere ervaring te geven dan een doorlopend 
toegankelijk werk. Zo kun je bij een aantal projecten een ticket kopen voor trainingen, 
workshops of verdiepingsprogramma’s. Programmeur Marin de Boer vertelt over de 
keuzes die de Expedities maken tot wat ze zijn.

Op Expeditie 
luisteren 
naar de natuur
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Studio Cité is een kunstkermis met 14 installaties van de 
Vlaamse choreograaf en kunstenaar Benjamin Vandewalle. 
De bezoekers zijn de hoofdrolspelers in elk kunstwerk. 
Machines kantelen je perspectief, buigen je zintuigen en 
laten je lichaam dansen.

tekst  KIRIKO MECHANICUS   beeld  THOMAS SEEST

Sommige installaties in Studio Cité onderga je in een groepje,  
andere met z’n tweeën en een aantal helemaal alleen. Vaak 
wordt één onderdeel van je lichaam afgesloten van de rest. 
De ene keer je oren, dan weer je ogen. ‘Je kunt à la carte  
uit kiezen wat je wilt doen’, vertelt Benjamin Vandewalle. ‘Ik noem 
het zelf ook wel analoge psychedelica. Doordat er telkens een 
lichaamsdeel of zintuiglijk vermogen wegvalt, worden de andere 
lichaamsdelen op scherp gezet. Het is een speelse manier om 
op een nieuwe wijze naar de dingen te kijken.’
 
Elk werk zou je kunnen zien als een machine die je lichaam 
activeert. ‘Doordat je een interactie aangaat met jezelf of met 
een ander, krijgt je lichaam een nieuwe impuls. De kinderlijke 
verwondering komt in je naar boven. De reactie van mensen op 
Studio Cité is vergelijkbaar met een kind dat voor het eerst een 
nieuw insect ziet. Het is spannend, het is nieuw. En een beetje 
desoriënterend.’
 
Een van de installaties van Studio Cité is ‘interface’. Hierin be-
geef je je in een donker hokje en word je tegenover iemand ge-
plaatst. Tussen jou en de andere persoon staat een spiegel die 
voor de helft jouw eigen reflectie laat zien en voor de andere 
helft de ander. Dit creëert een evenbeeld dat bestaat uit jullie 

beiden. ‘Het is een ervaring die je doet inzien dat waarneming 
plastisch is. Je voelt in je lichaam hoe maakbaar onze waar-
nemingen zijn.’
 
Periscoop
Ook te ondergaan in Studio Cité: ‘peri-sphere XL’, een soort out-
of-body experience-generator. Spiegels creëren een periscoop, 
waardoor je jezelf ziet alsof je vijf meter boven de grond zweeft. 
‘Als je hiernaar kijkt voelt het levensecht. Ik geloof dat onze 
manier van handelen voortkomt uit hoe we de wereld zien. Het 
heeft invloed op ons denken, en ik geloof dat het belangrijk is 
om te weten dat de mogelijkheid er is om dat te veranderen. Ik 
beweer heus niet dat ik de wereld ga redden met mijn spiegels 
en machines, maar ik wil wel laten zien dat er andere manieren 
zijn om de wereld tot je te nemen, en dat je die ook uit je eigen 
lichaam kunt laten komen.’

Studio Cité is mede mogelijk gemaakt door IN SITU, een platform 
dat kunst in de openbare ruimte stimuleert. Benjamin: ‘Zonder 
IN SITU was het voor dit project en mijn andere projecten nooit 
mogelijk geweest om op deze schaal te groeien en het aan zo’n 
internationaal publiek te tonen. Het is een fantastisch initiatief.’

 

cité
festival binnen het festival

studio
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Willems 
waarheid

beeld  MARC DE GROOT

Een man in een weiland. Hij draait rond, in een vitrine, 
kwetsbaar, strijdbaar. Toegankelijk, dan weer ontoeganke-
lijk. Die man is Willem Arnold de Bruin, voormalig lid van 
The Opposites, vader, schrijver, theatermaker, verteller. 
Hij heeft dezelfde initialen als de koning. Zijn moeder is 
Nederlandse, zijn vader komt van Curaçao. Hij zegt dat 
hij zich geen van beide voelt. Hij wil weten wat hij zijn 
kinderen meegeeft van zijn eigen gespletenheid. Tijdens 
een autorit die een nacht en een vlammende voorstelling 
lang duurt vertelt Willem een verhaal dat zijn eigen kijk 
op de zaak verandert, en die ongetwijfeld ook jouw blik 
niet onberoerd laat. Spuug van God had vorig jaar een 
plek op Het Imaginaire Eiland, nu is de voorstelling in het 
tweede weekend van Oerol 2022 fysiek te beleven op 
locatie. Gaat dat zien!

Spuug van God is de eerste theatervoorstelling van 
Willem de Bruin (1985), hij maakte hem samen met Likeminds.
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#STAYOUT  
PLASTIQUE FANTASTIQUE
Een installatie die de gedragingen van 
mensen in het openbaar spiegelt en 
bevraagt. #StayOut stelt hedendaagse 
sociaalpolitieke tendensen aan de 
kaak, weerspiegelt het spanningsveld 
tussen het individu en de maatschap-
pij en presenteert verschillende visies 
op onze toekomst, van dystopisch 
tot optimistisch. Bewandel het pad, 
ontmoet bosbewoners met stereo-
tiepe gedragingen op geënsceneerde 
plekken, en reflecteer.
 

360  
BENJAMIN MONKI KUITENBROU-
WER / TENT
Kom nabij zitten en speel mee in deze 
beweeglijke compositie. Of blijf aan de 
zijlijn. Want nu we elkaar weer mogen 
aanraken, hoe dicht wil je dan bij een 
vreemde zijn? De acrobaten in 360 
doen een reeks voorstellen.
 

ACTS OF CITIZENSHIP  
GEZELSCHAP
Stel je voor dat een meerderheid van 
de Vlamingen zich afsplitst van Wallo-
nië en een nieuwe staat sticht? En dat 
dan een groeiende groep nietetnische 
Vlaamse vluchtelingen zich aan onze 
landsgrens meldt? Een grote muziek-
theatervoorstelling die ons vluchtelin-
genbeleid ter discussie stelt, waarin je 
gelijk meedoet aan een onderzoek van 
de Universiteit van Amsterdam.
 

ANNE-FAY’S REASPORA  
ONYX & IVORY / DOX
Anne-Fay onderzocht haar onbespro-
ken familiegeschiedenis en reisde de 
diaspora af: langs Aruba, Curaçao, 
Suriname en Ghana. Wat betekent het 
om op al die plekken roots, maar ook 
wit privilege te hebben? Hoe is het om 
whitepassing te zijn? Anne-Fay speelt 
de liedjes die ze op haar reis maakte 
en vertelt de verhalen erachter.
 

ASSEMBLY OF TREES  
ELMO VERMIJS
Sta even stil en stel het bos centraal 
in je denken, ervaren en handelen. Dit 
is de start van StagingWood. In dit 
vierjarig project zoekt kunstenaar en 
vormgever Elmo Vermijs naar nieuwe 
relaties tussen mens en bos op Ter-
schelling.
 

BAMBIE BEGRIJPT HET  
MIMETHEATERGROEP BAMBIE
In de weidsheid van een open veld 
demonstreren twee opgewekte heren 
hun kennis van de wereld. Dat is nodig, 
want de vraag is hoeveel zij –en wij– 
daar momenteel nog van begrijpen. 
Tragikomische vertelling geïnspireerd 
op Gustave Flauberts roman Bouvard 
en Pecuchet, waarin twee 19e-eeuwse 
deftige heren vruchteloos het bestaan 
proberen te doorgronden door allerlei 
beroepen uit te proberen.

 

BANKCONTACT INVASIE  
COMPAGNIE KRAK
In deze pop-up-performance trekt 
kunstenaar Dieter Missiaen samen 
met tien mensen, elk met een bankje 
onder de arm, de openbare ruimte 
in. Op een onaangekondigd moment 
zetten we de banken op en nodigen 
we mensen actief uit om naast ons 
te komen zitten. We zijn aanwezig, we 
luisteren. Draag jij ook een bank?
 

BORBOLETAS  
ORKATER / GERY MENDES
Een solo van de uit Kaapverdië afkom-
stige verhalenverteller en multi-in-
strumentalist Gery Mendes. Het is een 
muzikale dans, kriskras door het leven 
van zijn vader. Langs de liefde, de misè-
re van zijn jeugd, dienstplichtig vechten 
in een oorlog voor een regime dat zijn 
volk onderdrukt, langs het geweten: 
was hij een held of een verrader?
 

DAAR GEZIEN VAN HIER  
VALERIE VAN LEERSUM
De horizon: een schijnbare lijn die ons 
verbindt met de verte en tegelijkertijd 
terugbrengt bij onszelf. Verschillende 
Friese kunstschilders zochten toena-
dering tot dit filosofische fenomeen. 
Beeldend kunstenaar Valerie van 
Leersum diept hun observaties op 
het rijke, Friese archief Tresoar. Haar 
installatie stelt ook jou in staat dichter 
bij de horizon te komen.
 
DE ATELIERROUTE  
HET ATELIER
In het Atelier, het talentontwikkelings-
programma van Oerol en Over het IJ 
Festival, werken ook dit jaar drie nieu-
we makers aan hun eigen theatertaal 
en visie op locatietheater: Finn Borath, 
Lucinda Wessels en Elias de Bruyne. 
Hun artistieke steigers staan zowel in 
de natuur van Terschelling als op de 
industriële NDSMwerf in Amsterdam.
 

DE BRIEVEN VAN MIA  
GEORGE & ERAN PRODUCTIES
In De brieven van Mia sluiten twee 
mensen uit twee verschillende we-
relden een onwaarschijnlijke vriend-
schap: het Syrische schoolmeisje 
Laila en de oudere Joodse meneer Isa 
Cohen. Hun spannende speurtocht 
door het verleden vertelt een verhaal 
over hoop en troost, liefde en haat, 
en een nieuw begin na een pijnlijke 
geschiedenis.
 

DE DINGEN DIE BEGRAVEN LIGGEN  
ORKATER / DE NIEUWKOMERS: 
SIMME WOUTERS EN JASPER STOOP
Een ridder doolt rond op een ein-
deloze zandvlakte, op zoek naar zijn 
zwaard. In plaats daarvan vindt hij een 
man met een metaaldetector, die op 
zijn beurt zoekt naar verlossing. De 
twee besluiten elkaar te helpen. Wat 
volgt is een kosmische, surrealistische 
ode aan de zoekende mens.
 

DE PROFUNDIS  
FELIPE VAN LAAR
Wees getuige van een ruimtelijke 
installatie waarbij de kwetsbare kant 
van architectuur zichtbaar wordt. In 
De Profundis ervaar je een moment-
opname van de zoektocht naar de 
diepte. Een proces tussen mens, een 
constructie in opbouw dan wel verval, 
en de grond.
 

    = ticket
    = festivalbandje
    = vrije toegang

WIE 
VANGT DE 
VLUCHTELING 
OP?
tekst  AYBALA CARLAK   beeld  MICHIEL VOET

Wat is het goede om te doen? Is ingrijpen in een 
conflict altijd het juiste? En zo ja: hoe en waar-
mee grijp je dan in en mag je daar voorwaarden 
aan stellen? En wat als de ene goede daad de 
andere onmogelijk maakt? Welke daad heeft dan 
voorrang?

Dat zijn zomaar wat grote vragen die een rol spe-
len in de nieuwe voorstelling Acts of Citizenship 
van muziektheatergezelschap Via Berlin, in copro-
ductie met het Berlage Saxophone Quartet. Die 
voorstelling is meteen ook een wetenschappelijk 
onderzoek waar zo’n 48 wetenschapsstudenten 
politicologie en sociologie bij betrokken zijn. ‘Dat 
is op zichzelf al uniek,’ zegt artistiek leider Dagmar 
Slagmolen, ‘een theatervoorstelling en groot offi-
cieel wetenschappelijk onderzoek in één.’ 

Wat en hoe er precies gemeten wordt blijft voor- 
alsnog geheim. Maar Slagmolen schetst alvast het 
scenario: stel dat een meerderheid van de Vlamin-
gen zich afsplitst van Wallonië en een nieuwe staat 
sticht - volgens haar is dat een plausibel scena-
rio - wat moeten wij er dan als Nederlanders mee? 
Wat gaan we doen met de officieel “niet-etnisch” 
genoemde Vlamingen, die als vluchtelingen naar 
het oude België waren gekomen, maar nu geen 
plek meer kunnen vinden omdat zij geen Waal of 
Vlaming zijn en die wellicht uit wanhoop bij Neder-
land aankloppen? Vangen we ze op, zoals we dat 
ook zonder veel drempels op te werpen bij Oekra-
iners doen, of laten we ze letterlijk en figuurlijk in 
de kou staan, zoals we dat bijvoorbeeld met veel 
Syriërs en Afghanen doen? En is het erg, als we 
het op de tweede manier aanpakken? ‘Onze be-
reidheid tot handelen hangt heel erg samen met 
beeldvorming; het gaat om blonde moeders met 
kinderen en huisdieren, of om jonge mannen met 
een donkere huidskleur.’ 

Acts of Citizenship bestaat uit drie delen. Allereerst 
wandelen de bezoekers door een theatrale instal-
latie, steil omhoog door het bos en de duinen van 
West-Terschelling richting de tribune. Daar krijgen 
ze vervolgens muziektheater voorgeschoteld, met 
composities door Peter Vigh. Het derde deel zou 
je kunnen zien als een debatspel, waarbij de be-
zoekers direct de resultaten en gevolgen van hun 
ingevulde data te horen krijgen. 

Dat Via Berlin deze ambitieuze constructie van 
de voorstelling kon organiseren is te danken aan 
de residenties die de groep meerdere keren op 
Terschelling deed in het kader van de Oerol Werk-
plaats. Op het eiland konden ze passen, meten en 
plannen. Want bij een wetenschappelijk onder-
zoek moet alles natuurlijk zo precies mogelijk. Dat 
gebeurde met twee hoofdwetenschappers van de 
UvA die ook de studenten begeleiden, de vormge-
vers, technici en musici. En als Acts of Citizenship 
een onderzoek is, dan is Oerol de perfecte plek 
voor een experiment.
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DE STREKEN  
MARC VAN VLIET
Een getijden installatie op het wad. 
Het getij zorgt voor een wisselende 
vorm en een andere beleving van het 
object, tijdens eb en vloed. Tijdens 
eb is de installatie een verstilde plek 
met uitzicht over het wad, tijdens 
vloed bevindt men zich midden op het 
water. Het waddenleven is dicht bij 
te beleven, naar binnen gekeerd. De 
bezoeker bevindt zich in een sacrale 
ruimte, veroorzaakt door het getij.
 

DE VOORSTELLING MET MISSCHIEN 
WEL DE LANGSTE OPKOMST OOIT  
HET ATELIER / ELIAS DE BRUIJNE
Elias De Bruyne maakt een voorstel-
ling die op voorhand al bezig is en die 
speelt met de verwachting die een 
‘opkomst’ altijd wekt. Hoe lang gaat 
het duren? Gaat de artiest überhaupt 
wel aankomen bij zijn publiek? En als 
hij aankomt, komt er dan nog wat? Of 
was de opkomst de hele voorstelling?
 

DEEP MEANING OF VOYAGING  
ESTHER KOKMEIJER
Bekijk de traditionele Marshallese 
uitleggerkano die Esther Kokmeijer
samen bouwde met Henrik Richter en 
Isocker Anwell, kanobouwer van de
Marshalleilanden. Het doel is projec-
ten aangaan over de zee, klimaatver-
andering, het belang van traditionele 
kennis en de verbinding met onze 
natuurlijke omgeving. Wat kunnen we 
leren over een duurzamere relatie met 
onze natuur? En zal dit meer solidari-
teit met het landschap brengen?
 

DEEP MEANINGS OF VOYAGING - 
HOOGWATER PRESENTATIES  
ESTHER KOKMEIJER
Luister naar verhalen en ga mee op 
zee in een traditionele uitleggerka-
no, speciaal gebouwd door Esther 
Kokmeijer samen met Henrik Richter 
en Isocker Anwell, kanobouwer 
van de Marshalleilanden. Leer over 
klimaatverandering, het belang van 
traditionele kennis en een duurzamere 
verbinding met onze natuur.
 

DINERS OM OOST  
MARENTE VAN DER VALK
Culinair kunstenaar Marente van der 
Valk en haar vrienden schotelen je een 
ervaringsdiner voor. Hun antwoord 
op de vraag ‘Wat is het voedsel van 
de toekomst?’ wordt op een speelse 
en weldadige manier geserveerd. 
Duurzaam en wild lekker, met een 
knipoog naar de culinaire historie van 
het Waddengebied.
 

EXIT  
CIRCUMSTANCES / PIET VAN DYCKE
Een indrukwekkende installatie met 
een draaiende muur en zwevende 
deuren: vier individuen bewegen zich 
door de ruimte. Ze drijven elkaar aan, 
lopen, botsen, klimmen, dragen, ba-
lanceren en transformeren. Ze komen 
aan en vertrekken, ontmoeten en 
verlaten. Als mens zijn we altijd onder-
weg, maar wat als je nooit ergens kan 
thuiskomen?
 

FONTYS ACADEMY FOR CIRCUS 
AND PERFORMANCE ART  
ACAPA GROUP PERFORMANCE
De studenten van ACAPA staan te 
springen om weer te kunnen optreden 
voor hun geliefde Oerolpubliek. De 
studenten, vaardig in verschillende 
circustechnieken, brengen je een 
combinatie van kunst, dans en circus-
disciplines. Dit alles op een waanzinni-
ge locatie op het eiland.
 

FOUR WEDDINGS AND AN IRANIAN 
FUNERAL  
NASIM
Nasim vertelt verhalen over mensen 
uit de Iraanse gay community en de 
dubbellevens die ze leiden. Inclusief 
zijn eigen verhaal: van zijn eerste 
kus tot het afscheid van zijn ouders. 
Sommige verhalen zijn vrolijk, andere 
tragisch, maar allemaal zijn ze vervuld 
van liefde, zowel voor de mensen die 
hij op zijn reis ontmoette als voor hen 
die hij achterliet.
 

GAIA  
LUKE JERRAM
Astronauten in de ruimte maken vaak 
melding van het ‘Overview Effect’: een 
diep ontzag voor de planeet, het besef 
dat alle leven met elkaar verbonden 
is en een sterke verantwoordelijkheid 
voor de zorg voor het milieu. Het 
kunstwerk Gaia simuleert dat gevoel 
en functioneert ook als spiegel voor 
onze omgang met grote maatschap-
pelijke gebeurtenissen, zoals de 
coronapandemie.
 

GASTVRIJHEID ZIT HIER  
CHRIS KEULEMANS / SHISHANI
In een duinpan op Terschelling vertelt 
Chris Keulemans over de vorige keer 
dat hij uitkeek over zee: de Middel-
landse Zee, vanaf een begraafplaats 
in Tunis, waar honderden migranten 
waren neergestreken, klaar voor de 
oversteek. Shishani begeleidt hem 
met livemuziek. De twee vinden elkaar 
in het geloof dat er op deze planeet 
ruimte is voor elk levend wezen.
 

GRACE  
THEATER RAST
GRACE herschrijft het slavernijver-
leden in een wereld waarin het tijd 
is voor gerechtigheid. Ada Ozdogan 
houdt het westen met dit liefdesver-
haal een spiegel voor over de ideolo-
gieën die het zichzelf toe-eigent en 
de leugens over de geschiedenis die 
het zichzelf voorhoudt uit angst voor 
de waarheid. Om vervolgens alles aan 
flarden te schieten, Tarantino-style.
 

GRAND BOIS  
BLUEMOTION/ FANNY &  
ALEXANDER/ LUIGI DE ANGELIS
Grand Bois draait om de muziek van 
Haïtiaanse voodoorituelen. Op 
verschillende plekken op het strand 
kom je percussionisten uit Noord- 
Nederland tegen, die elk hun eigen 
ritme spelen en zo samen tot een 
polyritmisch meesterwerk komen. 
Grand Bois is een koor van percus-
sionisten waar naar elkaar luisteren 
centraal staat. En waar in het heetst 
van de strijd maximale expressie 
wordt bereikt.
 

HET AUDEMENT AAN ZEE  
AMBASSADE VAN DE NOORDZEE
De Ambassade van de Noordzee 
luistert naar de stemmen in en rond 
het water. Op het Noordzeestrand 
wordt tijdens Oerol gebouwd aan een 
nieuwe politieke arena: het Audement. 
In tegenstelling tot een parlement, 
waar het draait om praten, staat in het 
Audement luisteren centraal, naar de 
stemmen van niet-mensen: het water, 
vissen en meeuwen.
 

HET GELUID VAART - GROTE KNIP  
POLAKVANBEKKUM
Ga zitten, sluit je ogen, open je oren: 
maak een reis op de klanken van 
Bachatabeats, barbecue en bruisende 
golven. Welkom op het populairste 
strand van Curaçao, Grote Knip. 
Luister naar deze plek en breng een 
bezoek aan het Caribische eiland. 
Even realistisch als imaginair.
 

HIER VALT NIETS TE HALEN  
WABI SABI / HET HOUTEN HUIS / 
PEERGROUP
Een werkloze man, een wankelende 
oude vrouw en een verdwaald meisje 
vechten voor hun leven op een ver-
geten bouwplaats. Door geldgebrek 
zijn ze veroordeeld tot deze plek, waar 
niets meer vanzelfsprekend is. Een 
muzikale voorstelling die invoelbaar 
maakt wat armoede in Nederland 
betekent. Over schaamte, dozen vol 
ongeopende post én hoopgevend 
menselijk contact.
 

HOLD YOUR HORSES  
DE DANSERS
Op een oneindig strand worden zes 
dansers als één lichaam voortgestuwd 
door meeslepende livemuziek. De 
Dansers vertellen hun verhaal met 
twaalf handen, bijbehorende lijven, en 
een paar gitaren. Hold Your Horses is 
een energiek, aangrijpend danscon-
cert over het verlangen naar houvast, 
in een wereld die steeds ongrijpbaar-
der wordt.
 

HUMAN TIME TREE TIME  
KLUB GIRKO
Ga mee de bossen in, waar twee 
performers proberen evenwicht te 
brengen in lichamen en objecten en 
hun mate van balans onderzoeken. 
Balans als circustechniek wordt een 
metafoor voor de band tussen mens 
en natuur, een relatie die –ondanks 
hun wederzijdse afhankelijkheid– in 
gevaar is.
 

IK BEN NOG NOOIT OP DIT PUNT 
GEWEEST  
ELTEN KIENE
De persoonlijke reis van spoken-
wordartiest Elten Kiene gaat over 
durven dromen en manifesteren, door 
te schrijven en hardop uit te spreken. 
Over elkaar vinden in de verhalen die 
we met elkaar delen. Over positieve 
geluiden op momenten wanneer het 
extra nodig is. Een muzikale voorstel-
ling waarbij het woord centraal staat.
 

IK ZEG TOCH SORRY  
ALUIN / RAYMI SAMBO MAAKT
Zes acteurs komen samen om de 
viering van het afschaffen van de 
slavernij in 1863 na te spelen. Kunnen 
zij zich inleven in deze historische 
personages en wat doet dat met hen? 
Hoe verhouden ze zich tot het onder-
werp in deze tijd? En is het van invloed 
op hun onderlinge verhoudingen? Het 
wordt langzaam en pijnlijk duidelijk.
 

KAAPDIEGOEIEKOOP  
SILBERSEE / GOUDEN HAAS / 
SLAGWERK DEN HAAG / 
CONSENSUS VOCALIS
Kaapdiegoeiekoop bezingt wervelend 
en woest het einde van een tijdperk 
waarin de westerse mens geloofde dat 
zij de planeet straffeloos kon plun-
deren en eindeloos tevreden kon zijn. 
Een meeslepend verhaal over gewin 
boven moraal, verteld door achttien 
performers. Deze adembenemende 
strandopera is, na Oerol-hits Dijkdrift 
en Aardappelvreters, de finale van het 
drieluik Eilanden.
 

KLAP  
BOT
Niets is meer wat het was. Wij niet, jij 
niet, niks niet. De vertwijfeling die dat 
oproept vangt BOT in dit beeldende en 
muzikale avontuur met een gezonde 
dosis humor. In KLAP is de verbeelding 
een welkome quarantaineplek, in de 
hoop dat er in de gruzelementen wat 
troost of perspectief te vinden is.
 

KOMT GOED!  
TONEELGROEP OOSTPOOL
Ivy wordt wakker op een open plek in 
een bos. Haar schouder is uit de kom 
en haar ruimteschip ligt een eind ver-
derop te roken. In de verte brandt licht 
in een vreemd huis waar Ivy welkom is, 
maar de waarheid niet. Komisch-
kosmische thriller die de mens laat 
zien in een staat van ontkenning.
 

MENSELIJKE PIRAMIDES VOOR HET 
KLIMAAT  
VIA BERLIN ACADEMIE / LINDE 
LEENHOUTS
Wat betekent klimaatverandering nou 
eigenlijk op wereldschaal? Kunnen we 
ons wel voorstellen wat er gebeurt als 
ecosystemen daadwerkelijk instorten? 
De gevolgen van de disbalans die dan
ontstaat, zijn lastig om alleen in 
woorden te vatten. Daarom gaan we 
daar in deze workshop fysiek mee aan 
de slag. Met als doel een menselijke 
piramide te bouwen.
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Hoe kom je terug bij 
het Oerol gevoel?

tekst JAN VAN TIENEN   illustratie  EMMA RINGELDING

Het Oerolgevoel is na twee jaar zonder fysiek Festival misschien 
iets meer onder water gegleden dan dat het zich aan de opper-
vlakte bevindt. Om je te helpen het weer lustig te laten klotsen 
en stromen hebben we deze visuele steun voor je. 
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NAU 000/0001, DE NULMETING  
COLLECTIEF WALDEN
Als het landschap verandert en de 
toekomst op raakt, hoe willen we daar 
dan nu mee omgaan? Dansen we alles 
eruit en branden we de toekomst snel, 
maar vurig, op? Of stoppen we haar 
weg, zodat we haar zo lang mogelijk 
bij ons kunnen houden? Collectief 
Walden maakt blauwdrukken van een 
veranderend landschap met behulp 
van gesprekken met Terschellingers.
 

NEW STU.F  
GEORGE EN ERAN PRODUCTIES
Eigen voorstellingen van studenten 
van Toneelschool Amsterdam, ontwik-
keld onder de vleugels van gelauwerde 
theatermakers. Zij die de komende 
jaren de podia zullen bestormen, leer-
den op Terschelling de kneepjes van 
het locatietheatervak. Wat verander 
je als je opeens geen fancy lichtplan 
meer hebt en hoe pas je de voorstel-
ling aan op de natuur om je heen?
 

NIEMAND HEET ROZENHART  
DE VEENFABRIEK
Koos Terpstra schreef speciaal voor 
de Veenfabriek een toneeltekst die 
scherp langs de randen van onze 
tijd scheert. Grof, grappig en groots. 
Muziektheater over opportunisme en 
verraad, waar idealisten vrolijk tegen 
een muur van onbegrip en tegenwer-
king beuken. Deze voorstelling laat het 
universum kreunen en rammelen met 
potten en pannen.
 

OEROL COLLEGES  
OEROL COLLEGES
Een kunstenaar uit het programma 
en een wetenschapper –geselecteerd 
door de Waddenacademie– ontmoe-
ten elkaar in een collegesetting. Bei-
den werken aan hetzelfde onderwerp, 
vanuit hun eigen vakgebied of vanuit 
een ander perspectief. Onder leiding 
van Erik Willems gaan ze met elkaar en 
het publiek in gesprek. Dat zorgt voor 
wrijving, een lach en nieuwe inzichten.
 

OFFLINE INSTAGRAM  
ISABELLE RENATE LA POUTRÉ / 
VERA BON
In een steeds veranderende exposi-
tie legt fotografe Isabelle Renate la 
Poutré de momenten van Oerol vast 
die normaal aan het publiek voorbij 
gaan. Muziek- en theatermaker Vera 
Bon trekt gewapend met haar audiore-
corder over het eiland om discussies 
te ontlokken en commentaar te verza-
melen. Het resultaat: een Instagram-
feed in de echte ruimte.
 

OPIUM OP OEROL    
AVROTROS
Opium op Oerol brengt voor de twaalf-
de keer het festival bij de kijker thuis, 
van maandag tot en met vrijdag om 
19.10 uur op NPO 2. Met gasten, 
impressies van voorstellingen, con-
certen, (kunst)expedities en liveoptre-
dens. Presentatie: Cornald Maas.
 

OROONOKO  
ORKATER / DE NIEUWKOMERS - UMA
De Ghanese prins Oronooko kampt 
met een bloedend hart; zijn geliefde 
Imoinda is vermoord. Door een list 
belandt de prins als tot slaaf gemaak-
te vastgeketend op een schip van de 
West-Indische Compagnie, waarop hij 
een desastreuze toekomst tegemoet 
treedt. UMA ontrafelt aan de hand van 
17e-eeuwse novelle Oroonoko wat 
er ten grondslag ligt aan menselijke 
machtsverhoudingen.
 

PIANOSTEMMEN  
TG GOED GEZELSCHAP
De oude pianostemmer Jacobus 
Kromm worstelt met zijn geweten 
vanwege een verzameling piano’s en 
vleugels. Hij heeft ze nooit heeft willen 
verhandelen, over de herkomst zwijgt 
hij liever. Dus vertellen de instrumen-
ten in deze muziektheatervoorstelling 
het verhaal van hun voormalige eige-
naren: Nederlandse Joden die in de 
Tweede Wereldoorlog uit hun huizen 
werden gehaald, waarna die werden 
leeggeroofd door schattenjagers.
 

QUEEN OF DISCO  
RIGHTABOUTNOW INC.
Begin jaren zeventig, al snel na de 
opkomst uit het zwarte en latino gay 
clubcircuit in New York, veroverde dis-
co de wereld. Begin jaren tachtig ging 
het weer ondergronds, om jaren later 
een comeback te maken als housemu-
ziek. Dit is het bizarre en aangrijpende 
verhaal van ‘mighty real’ disco-icoon 
Sylvester: openlijk gay, proud and 
loud, een pionier en activist.
 

RELEARNING AQUATIC EVOLUTION 
- TRAINING  
DE ONKRUIDENIER
In Nederland zitten we graag op het 
droge, maar hoe lang is dit nog houd-
baar met de stijgende zeespiegel? De 
Onkruidenier speculeert op een zoute 
toekomst en leert je leven met de zee. 
Duik in het aquatische landschap rond 
de Kleiplak en leer een zoutminnend 
mens te worden.
 

RIJGEN  
HET ZUIDELIJK TONEEL
Zinspelend op Arthur Schnitzlers 
portret van de seksuele moraal in het 
fin de siècle, geeft Rijgen je lust en 
liefde anno 2022. Van tinderdate tot 
uitgeblust stel, happy single, web-
camgirl, incestueuze relatie, zoöfilie, 
pedofilie, gewelddadige groepsseks 
en ten slotte de aseksueel. Taboes 
worden niet geschuwd.
 

SALOMONSOORDEEL  
TG ILAY
Wanneer Ilay’s goede vriend Hassan 
uit Gaza wordt afgewezen door de 
Immigratie- en Naturalisatiedienst 
(IND), besluit Ilay te willen leren over 
de Nederlandse asielprocedure. Na 
zeven maanden werken bij de IND 
leert hij het systeem begrijpen en 
waarderen. Maar tussen alle kennis die 
hij opdoet, bevinden zich niet altijd de 
antwoorden.
 

SALOMONSOORDEEL - IN DE 
WOONKAMER  
TG ILAY
Vanuit de overtuiging dat we allemaal 
verantwoordelijk zijn voor de omgang 
met vluchtelingen, betrekt Ilay den 
Boer je op onontkoombare wijze bij 
de Nederlandse asielprocedure. In de 
confronterend intieme setting van 
Terschellingse woonkamers word je 
gevraagd tot een rechtvaardig besluit 
te komen. Maar kan dat vanuit de 
huidige procedure en politiek?
 

SLEEEP DREEEAM WAKEEE  
HET ATELIER / LUCINDA WESSELS
Tijdens de coronapandemie startte 
Lucinda een onderzoek naar (lucide) 
dromen, dat ze nu voortzet op Oerol. 
Een onderzoek naar een wereld waarin 
de grens tussen droom en werkelijk-
heid fluïde blijkt. Ga mee op jouw ma-
nier. Observeer of zoek juist interactie 
met de droompersonages en neem 
jouw binnenste mee naar buiten.
 

SNACKGELOK  
TRYATER
Neem plaats in een levensgroot pa-
tatbakje en luister naar een muzikale 
compilatie van audiofragmenten 
waarin mensen vertellen over hun 
consumptiedrang en het geluk dat ze 
daaraan ontlenen. Je ‘snackt’ als het 
ware hun verhalen. Naast het genot 
komt ook de keerzijde van snackgeluk 
aan bod. Want wanneer is het genoeg? 
Waarom consumeren we dingen die 
niet goed voor ons zijn?
 

SNAKEARMS  
NOT STANDING / ALEXANDER 
VANTOURNHOUT
In een wereld waarin aanraking steeds 
minder vaak voorkomt, is de handdruk 
één van de laatste vormen van direct 
fysiek contact tussen twee men-
sen. Snakearms is een duet dat ons 
terugvoert naar de tastbare tijden van 
weleer.
 

SOUNDINGS: LISTEN TO THE LAND  
THEUN MOSK
SOUNDINGS wordt een grootschalig 
kunstwerk in het Groninger landschap, 
te beleven vanaf 2024. Het bestaat uit 
een fietsroute van 75 kilometer met 
installaties langs de weg en een ten-
toonstelling in het Groninger Museum. 
Op Oerol presenteert Theun Mosk zijn 
werkwijze en ontdek je meer over het 
creatieproces van dit grote project.
 

SPUUG VAN GOD  
LIKEMINDS / WILLEM DE BRUIN
Wat betekent het om als gekleurde 
jongen op te groeien in een oer-Hol-
lands dorp in de polder? Van Willem 
de Bruin zijn er veel versies. Voor elk 
gezelschap filtert hij een stukje Willem 
weg of voegt elementen toe. Van zijn 
vader heeft hij geleerd te lachen naar 
de wereld. Een solovoorstelling over 
identiteit.
 

STRAF  
BONTEHOND
Wanneer ben je een boefje en wanneer 
een crimineel? Of hadden we allemaal 
een taakstraf kunnen krijgen, maar 
zijn we nooit betrapt? STRAF is een 
voorstelling over en met personen 
met een taakstraf. Script, decor en rol-
verdeling zijn samen met hen bepaald. 
Meewerken aan de voorstelling is de 
straf, want BonteHond is officieel een 
taakstraflocatie.
 

STUDIO CITÉ  
BENJAMIN VANDEWALLE
De manier waarop we de wereld waar-
nemen bepaalt hoe we erover denken 
en dus ook hoe we erin handelen. 
Door te veranderen hoe we de werke-
lijkheid waarnemen, dagen we onze 
gedachten uit. Een reeks installaties, 
optredens en interventies in de pu-
blieke ruimte tovert de omgeving om 
tot een kunstzinnige kermis waarop 
we onze blik kunnen verruimen.
 

STUDIO SMELTKROES  
ANNE-MAY NIJMAN / 
DE JUT FABRIEK TERSCHELLING
Welke aangespoelde schatten neem 
jij mee naar huis van het strand? 
Terschellingers weten het wel: de 
smeltkroes. Er spoelen er maar een 
handjevol per jaar aan en niemand 
weet precies waar ze vandaan komen. 
Kom alles te weten over de eilanders 
en hun smeltkroezen, en ontdek hoe 
Studio Smeltkroes aangespoeld 
plastic net zo waardevol maakt.
 

TAL. VARIATIES OP BAL  
BOG. / HET ZUIDELIJK TONEEL
In TAL. ontleedt BOG. de taal. Het 
vermogen ons uit te drukken en alles 
in ons leven betekenis te geven door 
middel van woorden. En tegelijkertijd 
het onvermogen daarvan om alles 
echt goed uit te drukken. TAL. is een 
filosofisch, absurdistisch en bij vlagen 
dadaïstisch taalconcert op het ritme 
van een tennisballenkanon.
 

THE BELL  
BOUKE GROEN
Een kerkklok ingekapseld in glas. Zijn 
geluid klinkt gedempt, als op een 
ouderwetse kalme middag waarop 
je in de verte een klok hoort slaan. 
Echter, zonder het glazen huis zou dit 
klok gelui ondraaglijk hard zijn en het 
serene landschap verstoren. Kerkklok-
ken dienden ooit als alarmsysteem 
voor naderend onheil. Waar waar-
schuwt deze klok ons voor? En wie zal 
hem horen?
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THE PROMISED LAND  
YOUNGGANGSTERS
De aarde raakt opgebrand. Gelukkig 
ligt het universum nu aan onze voeten. 
The Promised Land gaat over de bete-
kenis van land. Over de kapitalistische 
visie dat land commerciële waarde 
heeft en de spirituele benadering dat 
mens en land onlosmakelijk verbonden 
zijn. Een oldschool Western in outer-
space. Saddle up and hold on tight!
 

THE SACRED LIFE OF PLANTS  
PROJECT WILDEMAN / 
ROSALIE WAMMES
Het is 2092. We hebben herontdekt 
dat planten beschikken over intel-
ligentie en bewustzijn. Een ziel. Ze 
hebben ons iets te vertellen dat van 
onschatbare waarde is voor al het le-
ven op aarde. Een muzikaal, beeldend 
ritueel brengt je in trance, waarna de 
Plantenhoeder je meeneemt naar een 
wereld waarin mens, technologie en 
plantenleven zich steeds inniger met 
elkaar verbinden.
 

THE WORLD IS AS YOU ARE  
MAAS THEATER EN DANS / 
REINDIER
Ben je wie je speelt of speel je wie je 
bent? Geïnspireerd op het dubbelle-
ven van iconen als spionne Mata Hari, 
dragqueen Venus Xtravaganza en het 
sprookje Alice in Wonderland, worden 
in dit experimentele theaterconcert alle 
hokjes uitgekamd en leeggekieperd. 
Bestaat er wel één versie van jezelf?
 

TUSSENLAND  
SOFIE DOELAND
Het eiland belooft eindeloze duinen, 
schuimkoppen, wind door je haren en 
de geur van dennennaalden. Maar er 
zijn ook onverwachte plekken, die niet 
zo opvallen. Of op het eerste gezicht 
onaantrekkelijk lijken. Hiervan worden 
geen ansichtkaarten gemaakt, maar 
ze horen evengoed bij Terschelling. Ga 
elke dag mee naar zo’n plek, via deze 
theatrale videoinstallatie.
 

TWO HOUSES, ONE VILLAGE  
JAY CHIA HENAREH / SIA CYRROES
Jay en Sia groeiden op in verschil-
lende werelden, maar luisterden naar 
dezelfde verhalen. Verhalen uit de 
Shahnameh: het eeuwenoude Perzi-
sche Boek der Koningen, over grootse 
strijders als Rostam. De mythologi-
sche vertellingen die deze jongens 
met elkaar verbinden, willen ze graag 
met je delen.
 

UNDER WETTER  
TRYATER / IVGI&GREBEN
Sinds jaar en dag ligt de ijsbaan op het 
land van de familie Kingma. Dochter 
Afke zit in een spagaat. Blijft ze de 
baan onderhouden, of verkoopt ze de 
grond om haar boerderij te redden? 
Schaatsen kan toch bijna nooit meer... 
Een ode aan de vele Friese schaatsba-
nen die –ondanks warmere winters– 
nog altijd functioneren.
 

UNHEIMLICH  
HET ATELIER / FINN BORATH
Een performance over de angst voor 
het onbekende. Van bang zijn voor wat 
er zich in een bosje verschuilt tot de 
existentiële angst voor een oneindig 
groot universum. Door het manipule-
ren van de locatie met technologische 
middelen schudt Finn Borath de 
realiteit op zodat de fantasie het kan 
overnemen.
 

VANTHORHOUT  
NOT STANDING / 
ALEXANDER VANTOURNHOUT
Of het nu om oude goden, soldaten 
of sporters gaat, het verheerlijken 
van mannelijke kracht neigde in de 
geschiedenis vaak naar een viering van 
oorlog, agressie en geweld. Thor is een 
bekende verpersoonlijking daarvan 
met superheldenstatus. Hoe kunnen 
we, in een tijd waarin deze stereotiepe 
mannelijkheid sterk bevraagd wordt, 
nieuwe manbeelden genereren?
 

HET VERRE WOORD 
SAHAND SAHEBDIVANI
Verhalen sterven niet. Zelfs wanneer 
de verteller stil valt leven ze in ons 
voort, als echo’s die blijven galmen 
tussen de hoge bergen. Wanneer de 
vader van de verteller ze niet meer 
vertelt moet de zoon het doen. In het 
oerhollandse landschap waant hij 
zich in sneeuw bedekte bergen van de 
Iraanse revolutie.
 

WADDENORGEL  
STEF VELDHUIS
Het Waddenorgel vertaalt het gedrag 
van één enkele mossel naar ge-
luid. Zestien orgelpijpen verklanken 
realtime-data over de hartslag en 
klepstand van het schelpdier, liggend 
in de haven van West-Terschelling. 
Gedurende de dag creëert de mossel 
gelaagde klankvelden in reactie op de 
gezondheid van de Waddenzee.
 

THE WHISTLER OF DREAMS  
RAPHAEL RODAN / ERIK SJØHOLM
Raphael ontdoet het verhaal van Jozef 
uit het Oude Testament van religieuze 
connotaties en vertelt het opnieuw 
in het licht van zijn eigen ervaring: de 
afwijzing door zijn vader. Hij schakelt 
elegant tussen humor op het randje 
en diepgaande emoties, terwijl hij met 
het eeuwenoude verhaal reflecteert op 
nog altijd actuele, universele thema’s. 
Met livemuziek van Erik Sjøholm.
 

Bekijk het volledige actuele programma op oerol.nl. 
Bestel hier direct je festivalbandje en tickets!

Ook dit jaar is Brand weer trotse sponsor van Oerol. Sjouke Bleeker, 
accountmanager van Brand op onder meer Terschelling kijkt uit naar 
het drinken van een mooie Brand Weizen tijdens het festival.
 
‘We hebben er veel zin in. Op dit moment kijken we of we met Brand iets moois kun-
nen doen om bijvoorbeeld tasjes aan de vele Oerol-vrijwilligers mee te geven en bij 
aankoop van Brand-bieren in de supermarkten en slijterijen en in de horeca bedrijven 
die Brand tappen op Terschelling. Ook hebben we natuurlijk weer activaties op het 
evenemententerrein, waaronder de proeverij. Op verschillende terreinen bieden we  
dat aan: de Oerol-bezoeker kan dan kiezen uit speciaalbieren van Brand of Affligem, 
en daar een heerlijk schaaltje Terschellinger kaas bij krijgen. Je bestelt het bij de  
speciaalbier bar en neemt het mee, en dan geniet je. De speciaalbieren die te koop  
zijn zijn onder meer Brand Weizen, Brand Krachtig Blond, Brand Up en Brand IPA,’  
maar ook de Brand IPA 0.0 en Brand Weizen 0.0.
 
Sjouke zelf houdt ook wel van speciaalbier. ‘Hoewel ik een echte Brand pils-man ben, 
vind ik het, als het straks lekker zonnig is, echt heerlijk om van een Brand Weizen te 
genieten op de Betonning, uit een echt glas. Dat is uniek voor Nederlandse festivals 
hè: een goed getapt biertje, in een glas. En duurzamer krijg je het niet: je hebt geen 
plastic afval, je spoelt dat glas zo weer om en je gebruikt het opnieuw. Het bier blijft 
langer lekker in het glas, dat is een bijkomend voordeel. De enige uitdaging is zorgen 
dat je het zand goed wegspoelt, maar dat komt helemaal goed.’

Brand en 
Oerol: 
twee handen 
op een mooi 
glas bier
beeld  NICHON GLERUM

advertorial
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De eerste ‘romanheld’ 
was een tot slaaf 
gemaakte Surinaamse

‘Oroonoko’, de allereerste novelle ooit, stamt al uit 1688. 
Het verhaal speelt zich af in Suriname en is geschreven door 
een vrouw, Aphra Behn’. En maar heel weinig Nederlanders 
weten hoe bijzonder dat is. Alle reden, vinden ze bij UMA, 
om ‘Oroonoko’ in de schijnwerpers te zetten. In een 
muziekvoorstelling.

tekst AYBALA CARLAK   beeld ANNALEEN LOUWES

Het verhaal van Oroonoko – spreek uit als ‘Oroenooko’ – is hét voorbeeld van een klassieke 
vertelling met de perfecte opbouw van liefde, tragiek, spanning, actie, macht en 
mysterie. ‘Op de toneelschool speel je eigenlijk alleen de Griekse tragedies, terwijl dat 
soort verhalen ook bestaan in andere culturen’, vertelt Carmen van Mulier van UMA. 
‘Het is niet zo dat het verkrachten of doden van familieleden, zoals dat gebeurt in de 
Griekse verhalen, nou zo dicht bij onze huidige cultuur ligt. Toen ik mijn Surinaam-
se vader vroeg om alternatieven voor de westerse verhalen die we kennen, kwam hij 
met Oroonoko.’

Het verhaal doet denken aan Romeo en Julia, maar gaat wat tragiek betreft veel 
verder. Het speelt zich af in het 17de-eeuwse Suriname. Oroonoko, een prins uit het 
Ashanti-rijk (het huidige Ghana), is verliefd op de tot slaaf gemaakte Imoinda, maar 
zijn opa ook. Dan kun je wel spreken van een onmogelijke liefde. Zonder te veel te 
verklappen: Imoinda wordt verbannen, Oroonoko verraden en als slaaf naar Surina-
me verscheept. 

In Oroonoko wordt de liefde bedreven, worden mensen genadeloos afgeranseld en 
vermoord, maar de auteur is net zo interessant. Aphra Behn zette zich af tegen het 
patriarchaat en was volgens Carmen van Mulier de eerste schrijfster die kon leven 
van haar werk. Ze was een inspiratie voor bijvoorbeeld Virginia Woolf, die we 
allemaal wél kennen. ‘En hoewel haar verhaal gaat over de slavernij, heeft ze zich er 
nooit expliciet tegen uitgesproken. Sterker nog, ze zegt in het boek dat ze dat in het 
midden wil laten.’ 

Dat daagde de makers van UMA wel uit om Behns rol als een nieuw uitgangspunt 
voor de voorstelling te nemen. Zo wordt niet alleen een nieuw verhaal naar het 
toneel gebracht, maar ook een nieuw perspectief op het verhaal gegeven. 

UMA is het nieuwkomerscollectief dat onder Orkater muzikale voorstellingen 
maakt. ‘Je moet het zien als een springplank: we krijgen alle ruimte om ons te 
ontwikkelen. En voor muziektheater móét je bij Orkater zijn.’ Voor Oroonoko maakte 
UMA een mix van klassieke hofmuziek, Surinaamse muziek en moderne beats.

club 

W

Club W is een plek waar je tussen 21.00 uur en mid-
dernacht woest kunt dansen om de geest te reset-
ten. Maar hoe dans je na twee jaar zonder Festival? 
Programmeur Thijs Weijland geeft tips.

Thijs, je bent naast programmeur ook dj. Hoe was jouw eerste 
avond uit, toen het weer kon? ‘Ik moest er wel aan wennen om 
weer tussen al die lichamen te staan. Ik werd zó kriegel ervan, was 
bijna naar huis gegaan. Dat voelde heel gek. Maar inmiddels zit ik er 
weer helemaal in hoor.’

Heb je tips voor mensen die nog een beetje moeten wennen 
aan dat dansen? ‘Mocht het onwennig voelen, hou vol. Gewoon 
in het diepe springen. Zonder zwembandjes, het voelt vanzelf weer 
vertrouwd.’

Wat wordt de vibe voor Club W? ‘We hebben niet geprogram- 
meerd op grote dj-namen, we zitten meer op een soort samen- 
hangend gevoel. Mensen die naar Club W gaan moeten denken: 
leuk, een dansfeestje! Berucht deurbeleid bij toonaangevende  
clubs zoals Berghain en Studio54 vertalen wij naar theater aan de 
deur, zodat de beleving meer wordt dan alleen maar binnenlopen 
en dansen. Eenmaal binnen vieren we de vreugdevolle en extrava-
gante kanten van het nachtleven.  Voor het Oerol-publiek moet het 
voelen als een warm welkom én als een waardig afscheid van de 
Westerkeyn. En misschien is dit nog leuk om te vermelden: Niels en 
ik openen de eerste avond van Club W muzikaal als onze artiesten 
alter-ego’s Arp Frique & MMIV.’ 

D
ansers in de nacht op de W

esterkeyn, 2019    beeld M
ARLEEN

 AN
N

EM
A

‘We willen spanning bij de deur, maar geen 
zorgen: je komt sowieso voorbij de portier’
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Hoe het eiland 
op duurzame 
wijze kan worden 
opgegeten

‘Zilte zeewatergroenten, 
wier, eetbare bloemen en 

wilde zoete cranberry’s, 
duindoorns en 

machtig mooie koeken’

Oerol prikkelt alle zintuigen. Dit jaar wordt ook 
de smaak stevig gestimuleerd door de culinaire 
programmering van het Festival. In alle uithoeken 
van het eiland worden bezoekers met trek 
voorgesteld aan nieuwe smaken. 

tekst  KIRIKO MECHANICUS   beeld  MAY HEEK

Het gastronomische aanbod van Oerol is 
grotendeels gebaseerd op de vruchtbare 
bodem van het eiland zelf: de nadruk ligt 
op producten die rechtstreeks van het 
eiland komen. En dit jaar is het aanbod 
bijna volledig vegetarisch! Voor Oerols 
horecacoördinator Daphne Kamp is het 
werken naar een betere wereld vanzelf-
sprekend. ‘Op alle mogelijke manieren 
willen we aandacht geven aan duurzaam-
heid. Daarom werken we veel met lokale 
cateraars. Dat is goed voor het milieu, 
maar versterkt ook onze band met de 
ondernemers en bewoners van het ei-
land.’ Wat de typisch Terschellinger sma-
ken kenmerkt? Onder meer de zilte zee-
watergroenten, wier, eetbare bloemen en 
wilde zoete cranberry’s, duindoorns en 
machtig mooie koeken.’
 
OM OOST
Op het oostelijkste punt van het eiland, 
staat deze editie De Zilte Tafel. Een 120 
meter lange tafel waaraan elke avond 
vijfgangendiners worden geserveerd 
onder leiding van culinair kunstenaar 
Marente van der Valk. De menu’s staan 
in het teken van het eten van de toe-
komst. Denk daarbij aan het gebruik 
van vergeten groenten, oude conserve-
ringsmethodes en koken met bacteriën. 
Om Oost nodigt je uit om op een nieuwe 
manier naar eten te kijken. Overdag is 
voor iedereen met een festivalbandje het 
terrein toegankelijk om te luisteren naar 
culinaire shows van Innofest, lokale pro-
ducten te shoppen en te picknicken met 
verse dagproducten. Voor de diners kun 
je van tevoren tickets kopen. 

 

EAT
Dit jaar rijdt op Oerol ook een mobiele 
keuken over het eiland. EAT van kun-
stenaar Tomoko Mukaiyama is een re-
searchproject waarin de eetcultuur van 
Terschelling wordt onderzocht om een 
betere grip te krijgen op de menselijke 
relatie tot voedsel. Hoe verhouden eco-
logie, diversiteit en duurzaamheid zich 
tot onze culinaire tradities en gewoon-
tes? Samen met Japanse chef-kok Yuri 
Nomura neemt EAT je elke dag mee in 
de nieuwe aanwinsten voor de Terschel-
linger eetcultuur. Wel even van tevoren 
tickets boeken. 
 
FLORYTELLING
Kunstenaar en bioloog Renske Mijnheer 
laat deze zomer de rijke verscheidenheid 
aan planten en bloemen zien in Flory-
telling. Tijdens wandelingen over het 
eiland worden verhalen over planten ge-
deeld, beluisterd en bediscussieerd. En 
Terschelling is uitermate geschikt voor 
plantenverhalen. Zo heeft de eilandflora 
te maken met invasieve exoten en zijn er 
talloze zeldzame planten, aan wal en in 
de zee. Tijdens Florytelling zijn de plan-
ten de performers, en spelen de voor-
stellingen zich af tussen de grassprieten.
 
En misschien nog wel het mooiste: we 
kunnen eindelijk weer met z’n allen rond 
de tafel zitten, samen het glas heffen, de 
schoonheid van het eiland vieren en die 
rijkelijk tot ons nemen. 

Culinair kunstenaar Marente van der Valk houdt elke avond 
vijfgangendiners aan een 120 meter lange tafel
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Speciaal voor Oerol lieten Jan Hulst en Kasper Tarenskeen van Toneelgroep 
Oostpool zich inspireren door de uitgestrekte weilanden van Terschelling.  
Die bleken de ideale plek voor een sciencefictionvoorstelling die alleen op het 
Festival speelt. Komt Goed! is een intergalactische duistere comedy over 
menselijke ontkenning en liegen tegen jezelf. Jan Hulst legt uit hoe dat werkt.

tekst  KIRIKO MECHANICUS   beeld  LINDA STULIC

Het eiland 
als 
podium 
voor 
science-fiction

Kasper Tarenskeen en Jan Hulst

In de voorstelling Komt Goed! 
komt weinig goed, maar dat is oké

‘We komen allebei uit de 
stad en zijn al gauw onder 
de indruk van natuur’

Hoi Jan, jullie maken een sf-voorstelling.
‘Klopt. Sciencefiction is een supergenre. 
Door te fantaseren over een mogelijke 
toekomst leer je heel veel over alle ont-
wikkelingen in het hier en nu. Daarnaast 
vinden we het ook erg leuk om onszelf 
met grote problemen op te zadelen. Het 
is niet voor niets dat er weinig sf-theater 
bestaat: een andere planeet creëren op 
het toneel is vrij ingewikkeld. We hebben 
ons flink laten inspireren door de land-
schappen die het eiland te bieden heeft. 
De voorstelling speelt op een weiland 
omringd door bomen. De eerste keer dat 
we er waren was het erg mistig en al be-
hoorlijk trippend. Daarbij moet ik zeggen 
dat we allebei uit de stad komen en al 
gauw onder de indruk zijn van natuur.’
 
Hoe veranderen jullie dit landschap in 
een andere planeet?
‘Het decor is een neergestort ruimteschip 
met daarnaast het ruraalste standaard 
witte huis dat je je kunt voorstellen, mid-
den in de serene natuur. Het zijn vaak de 
lieflijkste, ‘normale’ dingen die je doen 
denken: dit deugt niet. De perfecte huis-

jes, perfecte mensen, perfecte gezinnen 
zijn voor mij de grootste aliens. Ons 
hoofdpersonage is de gecrashte astro-
naut. Het enige dat zij ziet is dat normale 
huisje en de bewoners die haar met open 
armen ontvangen en in totale ontken-
ning zijn van wat er is gebeurd. Dat deugt 
natuurlijk van geen kant, maar we willen 
laten zien dat dit een mechanisme is dat 
ook in onszelf zit. Cognitieve dissonantie, 
op grote en kleine schaal. De mens vertelt 
zichzelf een hoop leugens om te overle-
ven. We kunnen heel goed doen alsof het 
goed met ons gaat, terwijl alles om ons 
heen in elkaar stort.’
 
Hoe bedoel je?

‘Stel je voor: er wordt een alien op aarde ge-
dropt, en die ziet dat wij ons druk maken 
om de kleinste dingen. We haasten ons 
voor de tram en zijn boos op Johan Derk-
sen, in plaats van ons zorgen te maken 
om belangrijke zaken. Dat de aarde naar 
de klippen gaat bijvoorbeeld. Die alien 
denkt dan ook: what the fuck zijn jullie 
aan het doen?’

Heb je dat zelf ook?
‘Aan de lopende band. Ik kan me erg 
druk maken om het decor dat wel of 
niet in de container past, terwijl er heel 
wat dingen gebeuren in de wereld die 
veel relevanter zijn. We oordelen ook 
echt niet; het is natuurlijk heel mense-
lijk om in ontkenning te zijn. Je kunt 
dat kwalijk vinden, maar het is ook een 

methode om te overleven. Als we ons 
om alles druk zouden maken, zouden 
we volledig gek van onszelf worden. We 
hoeven ons er ook niet constant bewust 
van te zijn, maar de voorstelling is een 
goede manier om erachter te komen in 
hoeverre je jezelf voor de gek houdt. Je 
hebt een flinke hoeveelheid juttersbitter 
nodig om dit gevoel van je af te kunnen 
schudden.’
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Reinier van Harten (REINDIER) speelt tijdens Oerol op 12 juni de première van 
The world is as you are, een door hemzelf geschreven, gecomponeerde en 
gespeelde voorstelling over zijn coming-out. De voorbereiding is door Reiniers 
ziekte niet zonder uitdagingen, maar de kunst biedt hem ook houvast.

tekst JAN VAN TIENEN   beeld  JAAP SCHEEREN

Reinier, hoe gaat het met je?
‘Ik weet niet of je het weet, maar er is afgelopen no-
vember een tumor in mijn hoofd gevonden, en die 
is begin dit jaar bestraald. Als gevolg van die stra-
ling is weefsel kapotgegaan, waardoor zich vocht 
ophoopt rond de tumor en ik met hoofdpijn zit... 
Dus ja, ik slaap even slecht, maar heb tegelijkertijd 
goede hoop dat ik bijna terugkom op mijn oude ni-
veau.’

Het voelt een beetje vreemd om nu naar je voorstel-
ling te vragen.

‘Nee hoor. De voorstelling en het repeteren waren 
juist een soort houvast in deze maanden, doordat ik 
besefte hoe belangrijk kunst voor me is. Die houdt 
me op de been, ik stop er alle gevoelens en emoties 
in. Ik ben iemand die snel doorgaat: Oké, ik maak dit 
mee, ik ben nu doof aan een oor, dat is dan maar zo. 
In mijn dagelijks leven laat ik mijn gevoel niet toe, 
maar in de kunst komt het er rauw en emotioneel 
uit. Ik stop het in de muziek en in de tekst, dus het is 
ook een uitkomst dat ik deze show kan maken. Het 
is intens, maar ik kan ermee omgaan.’

Hoe komt het dan terug in je voorstelling?
‘De voorstelling gaat er op een bepaalde manier over. 
The world is as you are gaat voor mij over momenten 
die je beleeft net vóór de grote kantelpunten in je 
leven. Een burn-out, je relatie uitmaken, uit de kast 
komen. Maar ook op macroniveau: het gaat ook 
over tijden voor oorlog, voor pandemieën. Ik wil de 
stemmetjes die dan in je hoofd zitten op het podi-
um krijgen en laten horen. Al te veel wil ik nog niet 
weggeven, maar er zitten thrillerachtige elementen 
in, waarin ik ook afscheid neem van mijn oude 
identiteit als hetero, over de stemmen in mijn hoofd 
die me enerzijds lieten nadenken over Madonna en 
musicals, en anderzijds hoe ik me op de middelba-
re school zo hetero mogelijk kon gedragen. Denk 
verder David Bowie, Alice in Wonderland en David 
Lynch. En ik wil nog zeggen dat ik er enorm naar 
uitkijk. In 2018 speelde ik op Oerol mee met Bonte 
Hond, dat was zo’n mooie tijd. Nu kom ik weer naar 
het eiland, maar dan met mijn eigen vrienden, die in 
mijn voorstelling spelen. Hoe bijzonder is dat?’

‘Ik ben 
iemand die 
snel 
doorgaat’

THE WORLD
IS AS
YOU ARE
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‘We vinden het 
belangrijk dat bezoekers 
iets kunnen terugdoen 
voor Terschelling’

Help 
boswachter 
Remi een 
nieuwe 
speelplaats te 
bouwen
De Natuurschuur op Lies, hét informatiepunt over de 
natuur op Terschelling, is toe aan een opknapbeurt. 
Boswachter Remi Hougee vertelt over de plannen  
en wensen, waaronder een speelplaats die ook toe-
gankelijk is voor kinderen met een beperking. Een 
project waar Oerolbezoekers aan kunnen bijdragen.

tekst  DANIQUE LEENSTRA    beeld  REMI HOUGEE

Remi, wat gaat er precies gebeuren met de Natuurschuur? 
‘Ons geliefde pand is toe aan vernieuwing en daar gaan we de buitenruimte bij be-
trekken. Daarin willen we vooral de verbinding leggen tussen kinderen en de natuur. 
We zijn van plan het erf te verbreden en er boomstammetjes met waterpompjes te 
plaatsen, om een soort waterspeelplaats te creëren. We vinden het belangrijk dat de 
speelplaats toegankelijk is voor iedereen, dus ook voor kinderen met een beperking. 
Verder komt er in de Natuurschuur een openbaar toilet dat ook buiten openingstijden 
te gebruiken is.’

Wanneer start de verbouwing? 
‘Tijdens Oerol is die nog niet begonnen, maar bij de Natuurschuur komen posters te 
hangen waarop bezoekers kunnen zien wat er gaat gebeuren. Als alles goed gaat, is 
volgend jaar wel zichtbaar dat er dingen zijn veranderd.’

Kunnen bezoekers aan dit project bijdragen?
‘Jazeker. Voor de verbouwing van het pand is een budget beschikbaar gesteld, maar 
voor de speelplaats niet. We vinden het belangrijk dat bezoekers iets kunnen terug-
doen voor Terschelling. Daarom komen er in samenwerking met stichting Buitenfonds 
QR-codes die bezoekers kunnen scannen om geld te doneren voor dit project.’

Is het voor de natuur schrikken dat Oerol weer doorgaat?
‘Nee hoor. Afgelopen jaar mochten we niet naar het buitenland op vakantie, dus was 
het hier misschien wel drukker dan ooit. Bovendien is de organisatie van Oerol altijd 
zorgvuldig in hun plannen en is het devies: de natuur is leidend. Dus ik maak me geen 
zorgen.’

Waar kijk je zelf het meest naar uit?
‘Dat je buiten bent en naar een voorstelling kijkt. In een zaal of theater is het ook leuk, 
maar het mooie van Oerol is dat de natuur onderdeel is van het spektakel.’

Opium, AVROTROS’ theater- en cultuurprogramma, zendt 
ook deze editie uit tijdens Oerol op Terschelling, met uiter-
aard Cornald Maas als presentator. Dat is heuglijk, maar 
Opium doet het ook net even iets anders dan gewoonlijk. 
Dit jaar gaat presentatrice, cabaretière en zangeres  
Carolien Borgers mee als reportagemaker. Dagelijks 
brengt ze een verhaal in de uitzending, dat kan gaan over 
het voedsel van de toekomst vanaf Oost-Terschelling, of 
een project over het klimaat, maar ze kan ook op zoek zijn 
naar diverse jonge makers. Soms gaat ze op avontuur, 
soms beleeft ze het een en ander zelf. Cultuur, natuur en 
beleving ontmoeten elkaar in Carolines reportages.

Ook iets om naar uit te kijken is het dagelijkse optreden van Lisette
Ma Neza. De in Brussel wonende dichter en singer-songwriter hield 
vorig jaar onder meer een residentie tijdens Oerol en weet het 
publiek altijd persoonlijk bij de ziel te vatten. Dagelijks komt ook een 
bekende Nederlander van de wal naar het eiland, om een voorstelling 
te bezoeken en daarover te vertellen in de uitzending. Over wie het 
zijn mogen we nog niets verklappen, maar een van de namen zou 
weleens kunnen rijmen op ‘Sjoerd Meulder’! (Alle gekheid op een 
stokje, we weten het gewoon echt niet, de redactie heeft nog geen 
namen bevestigd).

Mocht je trouwens een uitzending live willen bijwonen vanaf het 
duin bij de Stayokay op West-Terschelling, neem dan wel nog dit 
advies ter harte: de opnames zijn iets intiemer van opzet, dus het 
aantal plekken is beperkt. Vis niet achter het net, trek de mooiste 
eiland-outfit aan, kom op tijd als je erbij wil zijn. Reserveer jouw  
plek gratis via Oerol.nl, bestel op tijd de tickets!

OPIUM 
OP OEROL

Cornald Maas op Oerol

De Onkruidenier onderzoekt hoe we een zout-
minnende mens kunnen worden. De installatie 
op de Kleiplak vormt straks het decor voor 
hun dagelijkse speculatieve trainingssessies. 
Nederland wordt wel eens getypeerd als re-
gisseur over de zee. Maar hoe zou een realiteit 
waarin de zee de mens regisseert eruit zien? 
Kan de mens zich klimaat-adaptief opstellen 
en zich aan een verziltend landschap aan-
passen? Relearning Aquatic Evolution is de 
testruimte van de Onkruidenier om te trainen 
voor een zoute toekomst. Ronald, Jonmar en 
Rosanne zoeken naar een nieuwe collectieve 
taal die een tijdperk inluidt waarin we de  
getijden alle ruimte geven in ons dagelijkse 
leven. Dat doen ze met behulp van beeldend 
werk, trainingssessies voor de zoutminnende 
mens en dit jaar ook met elastiek! Door het 
vervormen van het elastiek verkennen ze  
de relatie tussen lichaam, klank, de wadden  
en onze leefomgeving. Hoe rekbaar is de  
menselijke verbeeldingsruimte?

Als je je thuis al wil voorbereiden, al wil leren 
denken en kijken als een Onkruidenier, kan 
je eens proberen het geluid van de omgeving 
te imiteren. Op dit moment onderzoeken de 
leden van de Onkruidenier de diepere connec-
tie tussen ons lichaam en de zee, door naar de 
geluiden van het Wad te luisteren. Van hoge  
iiiiiiiiiiiii’s, naar rollende ooooooo’s en deinende  
wwwwwwwuuuuuhh’s, echoën ze samen met 
publiek deze lokale geluiden met hun eigen 
stembanden. Loop naar het meer, imiteer 
knisperend en met veel lucht het ruisen van 
de wind door het riet, en train jouw longinhoud 
vast voor een toekomstige duuuuuuik…

De verbeelding 
is van elastiek
tekst  LAURA KNEEBONE    beeld  MARLEEN ANNEMA



Buitenspelen voor iedereen! 
Help jij ons met een natuurspeeltuin 
waar ieder kind terecht kan?

Staatsbosbeheer gaat bij de Natuurschuur in Lies 

aan de slag met een vernieuwd infocentrum. 

Over duinen, natuur, donkerte en met een 

buitenspeelplek waar alle kinderen terecht kunnen, 

met en zonder beperking.

Doneer via de QR code 
een (kleine) bijdrage

PENDELBUSSEN TUSSEN
UTRECHT CS & A’DAM CS

en
Harlingen Haven

De bussen rijden op de SUPERSCHONE HVO BIO-
DIESEL met een CO2-uitstoot reductie van 85%!

Reis snel, groen, comfortabel én voordelig in een luxe touringcar
met mede-Oerolbezoekers naar het leukste theaterfestival!
Onze festivalbussen zijn afgestemd op de meest populaire 
afvaarten, zodat je snel op je plaats van bestemming bent.

Vertrektijden HEENREIS

Bekijk de complete 
dienstregeling via
www.festivalbussen.nl
Incl. aankomsttijden, 
boottijden en de bustijden 
op de terugweg. 

Boeken doe je via 
www.festivalbussen.nl

€24,50
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UTRECHT CS A’DAM CS
09.25 uur
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09.25 uur
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11.50 uur
09.25 uur
09.25 uur
09.25 uur
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13.25 uur
09.25 uur

10.25 uur
14.40 uur
10.25 uur
14.25 uur
17.25 uur
10.25 uur
10.25 uur
12.50 uur
10.25 uur
10.25 uur
10.25 uur
10.25 uur
15.15 uur
10.25 uur
14.25 uur
10.25 uur

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

TERUGREIS  Ook terug is de Festivalbus de snelste en 
groenste wijze om naar huis te gaan!
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Pioniers zetten de eerste stap. Bij Oerol steunen Pioniers nieuwe en 
gevestigde makers in hun talentontwikkeling en in het aangaan van 
nieuwe uitdagingen.

tekst  TESSA KLOOST   beeld  NICHON GLERUM

Pioniers helpen 
pioniers pionieren

Als je Oerol steunt als Pionier met 
een bijdrage vanaf €300 kun je jouw 
gift ook labelen aan een project, 
thema of programmaonderdeel waar  
jouw hart ligt. Zo hebben we een 
groep Pioniers die ons elk jaar helpt 
om drie nieuwe makers te begeleiden 
in Het Atelier.

Het Atelier is een samenwerking van 
Oerol en Over het IJ Festival, bijgestaan 
door drie productiehuizen die de 
makers extra begeleiding kunnen ge- 
ven. De makers werken zowel in de 
natuur van Terschelling als op de 
industriële NDSM-werf in Amsterdam. 

Daar ontwikkelen zij hun visie op 
locatietheater via workshops, ontmoe-
tingen en werksessies. Dit jaar zijn dat 
performance- en videokunstenaar 
Finn Borath, danseres en DJ Lucinda 
Wessels en acteur en theatermaker 
Elias de Bruyne. Lucinda doet onder-
zoek naar lucide dromen en kijkt naar 
een wereld waarin de grens tussen 
droom en werkelijkheid fluïde blijkt. 
Finn wil weten waar onze angst van-
daan komt voor de dingen die we juist 
niet zien. Elias maakt met De voor-
stelling met misschien wel de langste 
opkomst ooit een voorstelling met wat 

- naar sommige vermoeden - wel eens 

de langste opkomst ooit zou kunnen 
zijn. Elias’ onderzoek gaat naar op-
komsten van spelers en hoe je de 
aandacht van het publiek zo lang 
mogelijk vast kunt houden. 
Mocht je naar het festival komen, on-
dersteun deze makers dan door naar 
hun werk te komen kijken, maar over- 
weeg ook Oerol Pionier te worden, en 
dan projecten zoals Het Atelier te 
steunen. Draag bij aan vernieuwing! 
Pioniers voorwaarts! Hatsjee! 
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LOCATIETHEATER oP ONGEWONE 
PLEKKEN IN NOORD-HOLLAND: 

 TIP: BOEK ’n
THEATRALE 
FIETSTOCHT!
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Genieten van Oerol, is ook lekker slapen. In een 

tent van gerecycled materiaal en acht versleten 

spijkerbroeken. Om vervolgens iedere ochtend 

gewekt te worden met een heerlijk vers ontbijt 

op één van de mooiste plekjes van Terschelling. 

Kom jij in juni logeren op een schitterende 

natuurcamping en genieten van al het moois 

dat Oerol en Terschelling te bieden heeft?

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

Boek nu via bluecamp.nl/
oerol2022

Tent, Breakfast & Bike
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REDERIJ DOEKSEN WENST ALLE BEZOEKERS
EEN FANTASTISCH OEROL FESTIVAL!
Welcome back! Ook dit jaar is Rederij Doeksen weer trotse hoofdsponsor van het Oerol Festival. Geniet 
van theater, dans, beeldende kunst en muziek op het mooiste podium van Nederland: Terschelling!

WIJ BRENGEN U GRAAG!

KUN JE GEEN GENOEG KRIJGEN VAN
HET EILAND?
Kom dan binnenkort nog een keer genieten! Boek een fietsdagarrangement incl.
bootretour en comfortabele huurfiets of busdagkaart. Ook ontvang je 10% korting op
een lekker hapje en drankje aan boord en doet het VVV er nog een leuke attentie bij.

MEER INFORMATIE EN BOEK DIRECT OP
www.rederij-doeksen.nl/fietsdagarrangement

VANAF
31,00PP
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