WEST
1

BAMBIE BEGRIJPT HET MIMETHEATERGROEP BAMBIE Twee opgewekte heren
demonstreren hun kennis van de wereld. Dat is nodig, want de vraag is hoeveel zij
– en wij – daar momenteel nog van begrijpen. Berenland

2

KAAPDIEGOEIEKOOP SILBERSEE / GOUDEN HAAS / SLAGWERK DEN HAAG /
CONSENSUS VOCALIS Een adembenemende strandopera over gewin boven moraal
en het einde van een tijdperk waarin we zonder schaamte eindeloos tevreden konden
zijn. Noordsvaarder

3

MENSELIJKE PIRAMIDES VOOR HET KLIMAAT VIA BERLIN ACADEMIE /
LINDE LEENHOUTS Samen met het publiek maken we één grote menselijke
piramide – als metafoor voor het ecosysteem – waarin we samenwerken, op elkaar
bouwen en van elkaar afhankelijk zijn. Noordsvaarder

4

DEEP MEANING OF VOYAGING ESTHER KOKMEIJER Tussen de Hoogwater
presentaties van Deep Meaning of Voyaging door, wacht de Marshallese uitleggerkano
op het Groene Strand om bewonderd te worden. Groene Strand

5

KOMT GOED... TONEELGROEP OOSTPOOL De mens in een staat van ontkenning.
Komisch-kosmische thriller over de leugens die we onszelf vertellen om niet gek te
worden. Griene Pôlle

6

STRAF BONTEHOND Wanneer ben je een boefje en wanneer een crimineel? STRAF is
een voorstelling over en met personen met een taakstraf. Koekoekspad

7

ACTS OF CITIZENSHIP VIA BERLIN / BERLAGE SAXAPHONE QUARTET /
UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Via Berlin presenteert in coproductie met het
Berlage Saxophone Quartet en de Universiteit van Amsterdam een grote muziektheatervoorstelling met bijzonder wetenschappelijk onderzoek. KLU terrein

8

WEST-END THEATER Oerol presenteert Storytelling en een veelzijdige muzikale
programmering. In het West-End theater ben je met een klein groepje mensen
getuige van de mooiste voorstellingen.

16
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RELEARNING AQUATIC EVOLUTION DE ONKRUIDENIER Hoe worden wij een
zoutminnende mens? Deze installatie focust zich op een zoute toekomst en
vormt het decor voor dagelijkse, speculatieve trainingssessies. Kleiplak

18

PIANOSTEMMEN TG GOED GEZELSCHAP In de Tweede Wereldoorlog geroofde
piano's van Nederlandse Joden vertellen als stille getuigen het verhaal over hun
rechtmatige eigenaren. Gestolen goed gedijt niet. Bos LuPlak

19

HUMAN TIME TREE TIME KLUB GIRKO Hoe laten we een boom balanceren? Hoe
balanceren we óp een boom? Of: hoe balanceren we op een balancerende boom?
Ervaar een onderzoek naar evenwicht. Oude Paintball terrein

20

THE PROMISED LAND YOUNGGANGSTERS De aarde raakt opgebrand. Gelukkig
ligt het universum nu aan onze voeten. Een oldschool Western in outerspace over de
betekenis van land. De Crossbaan

21

THE BELL BOUKE GROEN Kerkklokken dienden eeuwenlang als alarmsysteem voor
naderend onheil. Waar waarschuwt deze klok ons voor? Slaan we acht op zijn aankondiging? Natuurtheater De Nollekes

23

10

IK ZEG TOCH SORRY ALUIN / RAYMI SAMBO MAAKT Wat betekent het om nu sorry
te zeggen voor iets wat zo lang geleden lijkt? Een voorstelling over ons gezamenlijke
slavernijverleden waarin geschiedenis en actualiteit samenkomen. Swartdune

25

TAL. VARIATIES OP BAL BOG. / HET ZUIDELIJK TONEEL Een filosofisch, absurdistisch en bij vlagen dadaïstisch taalconcert dat poogt het te hebben over taal, zonder
alles letterlijk te benoemen. Arjens Dune

11

HIER VALT NIETS TE HALEN WABI SABI / HET HOUTEN HUIS / PEERGROUP
Hoopvol locatietheater over wat het betekent om in armoede te leven in Nederland.
Dellewal

12

OPIUM OP OEROL AVROTROS Live televisieprogramma van AVROTROS. Van maandag
tot en met vrijdag doet Opium op Oerol live verslag van het Festival. Stayokay

13

360 BENJAMIN MONKI KUITENBROUWER / TENT Word als publiek onderdeel van
een beweeglijke, acrobatische compositie. Victoria

14

15

TUSSENLAND SOFIE DOELAND Ontdek de plekken op het eiland die niet op
ansichtkaarten staan. Die verscholen liggen, misschien onaantrekkelijk lijken,
maar er evengoed bijhoren en een andere kant van Terschelling laten zien.
Onder de oude campus
GRACE THEATER RAST / ADA OZDOGAN Tarantinoesque liefdesverhaal dat het
slavernijverleden van de westerse wereld herschrijft. Het is tijd om het kwaad te
vergelden. Snijderspad

MIDDEN
26

27
28
29

STUDIO SMELTKROES ANNE-MAY NIJMAN / DE JUT FABRIEK Terschellingers
pronken ermee, scheppen erover op en dromen ervan: smeltkroezen. Kom dit
bijzondere object zelf aanschouwen en ontdek de verhalen die eilanders erover
vertellen. Strand Paal 10
SOUNDINGS: LISTEN TO THE LAND THEUN MOSK SOUNDINGS wordt een grootschalig kunstwerk in het Groninger landschap, te beleven vanaf 2023. Op Oerol zie je
alvast de prototypes, in de publieke werkplaats van Theun Mosk. Geitepark

WADDENORGEL STEF VELDHUIS Zestien orgelpijpen verklanken realtime-data over
de hartslag en klepstand van één enkele mossel uit de Waddenzee. Kerk Midsland
SALOMONSOORDEEL TG ILAY Waar halen wij de wijsheid vandaan voor een
Salomonsoordeel? Maak onontkoombaar deel uit van de eindbestemming van dit
theaterproject over de Nederlandse asielprocedure. Bibliotheek
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6

SPUUG VAN GOD LIKEMINDS / WILLEM DE BRUIN Een solovoorstelling van Willem
de Bruin over zijn zoektocht naar identiteit en opgroeien als gekleurde jongen in een
oer-Hollands dorp in de polder. Heester Dyk

26

West aan Zee

THE SACRED LIFE OF PLANTS PROJECT WILDEMAN / ROSALIE WAMMES
Rituele performance over de verbintenis tussen mens en plant in 2092,
het jaar waarin we herontdekken dat planten een ziel hebben. En een verhaal.
Bos Duinmeertje Hee

24
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52

5

STUDIO CITÉ BENJAMIN VANDEWALLE Door te veranderen hoe we de werkelijkheid waarnemen, dagen we onze gedachten uit. Ervaar het zelf in deze speeltuin voor
de menselijke blik. Brandarisplein

MIDDEN <

32

GRAND BOIS BLUEMOTION / FANNY & ALEXANDER / LUIGI DE ANGELIS
De muziek van Haïtiaanse voodoorituelen, gespeeld op het strand door een koor
van Noord-Nederlandse percussionisten. Strand Paal 8

9

> MIDDEN

37

DE DINGEN DIE BEGRAVEN LIGGEN ORKATER / DE NIEUWKOMERS:
SIMME WOUTERS EN JASPER STOOP Een ronddolende ridder op zoek naar zijn
zwaard, vindt in plaats daarvan een man met een metaaldetector, die op zijn beurt
zoekt naar verlossing. Loodsenplak
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#STAYOUT PLASTIQUE FANTASTIQUE Een installatie die de gedragingen van
mensen in het openbaar spiegelt en bevraagt. Een speels experiment tussen
isolatie en communicatie. Bos Formerum West
FONTYS ACADEMY FOR CIRCUS AND PERFORMANCE ART ACAPA GROUP
PERFORMANCE De studenten van ACAPA, vaardig in verschillende circustechnieken,
brengen je een combinatie van kunst, dans en circusdisciplines. Dit alles op een
waanzinnige locatie op het eiland. Salamandermeertje

36

RIJGEN HET ZUIDELIJK TONEEL Lust en liefde in al haar verschijningsvormen
anno 2022. Zonder taboes. Dôbe Formerum Oost

37

HOLD YOUR HORSES DE DANSERS Zes dansers worden als één lichaam voortgestuwd
over een oneindig strand. Een aangrijpend dansconcert over het verlangen naar houvast,
in een wereld die steeds ongrijpbaarder wordt. Strand Formerum aan Zee

38

EXIT CIRCUMSTANCES / PIET VAN DYCKE In deze spannende, woordeloze
performance spreken vier circusartiesten samen één lichamelijke taal. De individuen
hebben elkaar in hun zoektocht naar onafhankelijkheid meer dan ooit nodig.
Schuur Laura en Wietse

39

UNDER WETTER TRYATER / IVGI&GREBEN Beleef een perfecte zomeravond op de
ijsbaan. Een ode aan de vele Friese schaatsbanen die – ondanks warmere winters –
nog altijd functioneren. Molkenbaksplak

40

DE BRIEVEN VAN MIA GEORGE & ERAN PRODUCTIES / ROSE STORIES
De onwaarschijnlijke vriendschap tussen het Syrische schoolmeisje Laila en de
oudere Joodse meneer Isa Cohen leidt tot een spannende speurtocht in deze
poëtische, muzikale familievoorstelling. Kwekerij Lies

41

KLAP BOT Alles komt in één onverwachte klap tot stilstand en alle zekerheden blijken relatief. BOT zoekt naar een nieuwe koers en presenteert troost en perspectief.
Schuur LucLok

OOST
42

DAAR GEZIEN VAN HIER VALERIE VAN LEERSUM De horizon: een schijnbare lijn die
ons verbindt met de verte en tegelijkertijd terugbrengt bij onszelf. Kom dichter bij dit
filosofische fenomeen. Dijk Oosterboutenweg

43

HET AUDEMENT AAN ZEE AMBASSADE VAN DE NOORDZEE Kom in het Audement
van de Ambassade van de Noordzee luisteren naar de politieke stem van niet-mensen:
het water, het zand, de vissen en meeuwen. Strand Kaap Hoorn

47

BORBOLETAS ORKATER / GERY MENDES Een solo van Gery Mendes, verhalenverteller en multi-instrumentalist met wortels in de hiphop. Een dans, kriskras door het
leven van zijn vader. Folkshegeskoalle

48

NIEMAND HEET ROZENHART VEENFABIEK De wereld staat in brand.
Dus laten we feesten en geschiedenis schrijven. Morgen kan het niet meer.
Tuin De Groene Weide

49

OROONOKO ORKATER / DE NIEUWKOMERS: UMA Radicale bewerking van de
17e-eeuwse novelle Oroonoko waarin Surinaamse kawina, westerse hofmuziek
uit die tijd en moderne elektronische beats moeiteloos in elkaar overvloeien.
Kom Hoorn

50

ASSEMBLY OF TREES ELMO VERMIJS Neem plaats en luister naar wat het bos te
vertellen heeft. Under de Wettertour

51

DE WOUDEN KEES ROORDA / THE GLASSHOUSE Een performance waar je doorheen loopt. Gaandeweg ontdekt je wat er speelt en welke rol je zelf in dit drama hebt.
Hoornerkooi

52

SLEEEP DREEEAM WAKEEE HET ATELIER / LUCINDA WESSELS Wakker worden in
een droom is alsof er een nieuw perspectief wordt aangeboden. Een droom waarin je
kan bewegen, beslissen, aanschouwen en reflecteren. Strandovergang Paal 15

53

DE PROFUNDIS FELIPE VAN LAAR Wees getuige van een ruimtelijke installatie
waarbij de kwetsbare kant van architectuur zichtbaar wordt. Zandafgraving Oost

54

DE STREKEN MARC VAN VLIET De getijde-installatie op het wad bij Oosterend is
terug: vernieuwd en nu semi-permanent te bezoeken. Dijk Perkweg

55

NAU 0000/1000, DE NULMETING COLLECTIEF WALDEN De start van een
nieuw ritueel voor de eeuwigheid, in aanloop naar de langste dag van het jaar.
Duinkuil Heartbreak Hotel

56

DE ATELIERROUTE HET ATELIER Talentontwikkelingstraject voor locatietheater.
Dit jaar met performance- en videokunstenaar Finn Borath, danseres, choreografe
en DJ Lucinda Wessels en acteur en theatermaker Elias de Bruyne. Parkeerplaats
Daan Pootjes

56

PRO
GRAM

DE VOORSTELLING MET MISSCHIEN WEL DE LANGSTE OPKOMST OOIT
HET ATELIER / ELIAS DE BRUYNE De Voorstelling met misschien wel de langste opkomst ooit probeert een voorstelling te zijn met misschien wel de langste opkomst
ooit. Parkeerplaats Daan Pootjes
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Bekijk het gehele programma en de actuele
locaties en tijden op onze website oerol.nl.
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Midden-Terschelling
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Oost-Terschelling

TAPPUNT

SP

OS

SERVICEPUNTEN
Voor al je vragen over het Festival kan je terecht
bij onze servicepunten. Deze zijn te vinden bij de
Oorden. Bestel jouw festivalbandje en tickets
via oerol.nl.
OEROL SHOP
Een leuk Oerol shirt, een hippe hoodie, vrolijke
sokken en meer… kom gezellig shoppen in
één van de Oerol shops aan de Torenstraat op
West, op de Betonning en de Luwte.
Ps. Betalen kan op Oerol locaties alleen met pin!

MUZIEK

Oerol presenteert een veelzijdige muzikale programmering. Op de Oorden de
Betonning en Club W kunnen de heupen los! Dansen op de beste live muziek
en swingende beats van spraakmakende DJ’s. Funk, gospel, afrobeat, (elektronische) levensliederen… alles is mogelijk! In de Luwte en in het West-End theater vieren intimiteit en het experiment hoogtij. Onverwachte samenwerkingen,
intieme luistersessies en meer… Laat je verrassen! Grote kans dat je hier iets
voor het eerst (en het laatst) hoort.

DAGKRANT

Iedere dag actueel nieuws en mooie achtergrondverhalen. De digitale dagkrant mag je
niet missen. Lees 'm vanaf vrijdag 10 juni via
dagkrant.oerol.nl of scan de QR-code.

DE BETONNING

Ook dit jaar is de Betonning tijdens Oerol weer dé ontmoetingsplek van WestTerschelling. Hier ontdek je elke dag een mix van opzwepende livemuziek en dj’s met
smaakmakende collecties. Ook onderdeel van de Betonning is de Serre, een podium
voor nieuwe kunsten, talks en opkomende artiesten. Dans met het zand tussen je
tenen en plof na afloop lekker op een bankje met een drankje.
Dagelijks geopend tussen 14:00 en 21:00 uur. Zondag 19 juni van 12:00 uur tot zonsondergang.
Locatie: West-Terschelling, richting Passantenhaven.

CLUB W

Rookmachines, performers en glitters. Op het terrein van de Westerkeyn ontstaat
dit jaar een club waar je elke avond danst tot middernacht. Club W is geïnspireerd op
legendarische clubs uit de jaren zeventig en tachtig, waaronder Studio 54 in New York.
In Club W vier je feest en word je omringd door de meest excentrieke nachtdieren.
Tenminste, als je überhaupt binnenkomt met zo’n knettergek deurbeleid…

West-Terscheling

Strand Oosterend

34

GAIA LUKE JERRAM Een enorme aardbol laat je ervaren wat astronauten in de ruimte
voelen als ze naar de aarde kijken: een diep ontzag voor de planeet. Bommengat

VANTHORHOUT NOT STANDING / ALEXANDER VANTOURNHOUT Een energieke
en precieze ontleding van mannelijke kracht en de culturele beeldvorming eromheen.
Cupido's Plak

DE BETONNING
West-Terschelling

fietstijden in minuten (met tegenwind)

Oosterend

33

46

DB

DE OORDEN

Hoorn

STORYTELLING PODIUM In 2022 introduceert Oerol het Storytelling podium.
Dit openluchttheater in de duinen bij Formerum toont tien dagen lang de
verschillende facetten van storytelling. Punthoofd

THE WORLD IS AS YOU ARE MAAS THEATER EN DANS / REINDIER Experimenteel
theaterconcert waarin alle hokjes worden uitgekamd en leeggekieperd. Bestaat er wel
één versie van jezelf? Dôbe Badweg Hoorn

Handig!

Formerum aan Zee

32

45

Festival Oorden

Formerum

QUEEN OF DISCO RIGHTABOUTNOW INC. Het aangrijpende verhaal over de onweer
staanbare opkomst, de tragische ondergang en onvermijdbare wedergeboorte van
discomuziek, belichaamd door disco-icoon en flamboyant LGBTQ-activist Sylvester.
Loods Hoekstra

UNHEIMLICH HET ATELIER / FINN BORATH Een beeldende performance die de
angst voor het onbekende onderzoekt. Door het oprekken van de realiteit met technologische middelen krijgen horror en fantasie vrij spel. Hêdredersplak

Midsland aan Zee
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44

Midsland

OFFLINE INSTAGRAM ISABELLE RENATE LA POUTRÉ / VERA BON Scroll door
een reallife feed van beeld en geluid op Oerol en laat je onderdompelen in mooie
verhalen tijdens OFFLINE INSTAGRAM. Misschien kom je jezelf wel tegen?
dorpskern Midsland

West-Terscheling
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Openingstijden: vrijdag 10 en zaterdag 11 juni van 21:00 - 00:00 uur, zondag 12 t/m woensdag
15 juni van 20:00 - 23:00 uur en donderdag 16 t/m zaterdag 18 juni van 21:00 - 00:00 uur.
Locatie: Tijs Smitweg.
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In de Luwte ga je naar talks, intieme concerten en performances. Je ontdekt hier nieuwe
geluiden in het bos en bent getuige van unieke samenwerkingen tussen artiesten
uit uiteenlopende genres. Benieuwd hoe een elektronische act en een Braziliaanse
percussiegroep samen klinken? In de Luwte is alle ruimte voor experiment. Je ziet
optredens die je alleen hier kunt zien. Ook kun je in de Luwte terecht voor een hapje
en een drankje.
Dagelijks geopend tussen 9:30 en 20:00 uur, zondag 19 juni tussen 9:30 en 14:00 uur. Locatie:
Camping Nieuw-Formerum, aan de bosrand.

OM OOST

Wat is het voedsel van de toekomst? Aan de oostkant van het eiland onderzoekt Oerol
samen met voedselinnovatoren, chefs en kritische denkers of er een circulair, energieneutraal, inspirerend en toekomstbestendig terrein ontwikkeld kan worden. In het
Oord Om Oost proef en ontdek je het eiland tijdens een smakelijk programma in een
lokale winkel én in de veldkeuken. ‘s Avonds kun je met een ticket plaatsnemen aan een
100 meter lange eettafel voor een bijzonder diner, met uitzicht over het Wad.
Tot en met zaterdag 18 juni dagelijks geopend tussen 10:00 en 18:00 uur. Locatie: Oosterend, bij
de Wierschuur.
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