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BUITENKUNST RANDMEER
Buitenkunst is dé plek om in het voorjaar en de zomer 
workshops te volgen in theater, dans, beeldende kunst, 
fotografie, muziek, zang en schrijven. Weekends en weken 
voor beginners en gevorderden op het eigen terrein van 
Buitenkunst in de Flevopolder met uitgebreide facilitei-
ten en een restaurant. Er zijn aparte pro gramma’s voor 
kinderen.

ONS TERREIN
Buitenkunst Randmeer ligt op zes kilometer van het 
Veluwse plaatsje Elburg. Te midden van weilanden, 
 loof bomen en naaldbossen bevindt zich het Buitenkunst-
terrein, door een dijk gescheiden van het Drontermeer – 
het randmeer – waarin je prima kan zwemmen. 
Tussen hoge bomen liggen de kampeervelden en worden 
elk voorjaar onze werktenten, de studio’s en theaters en 
het restaurant opgebouwd. 

ACCOMMODATIE
Voor de programma’s beschikt Buitenkunst Randmeer over 
een flink aantal faciliteiten. Er is een grote theatertent met 
een uitgebreide licht- en geluids in stallatie en projectie-
mogelijkheden. Ook is er een kleiner theater voor de meer 
intieme voorstellingen en daarnaast zijn er vele werktenten 
met houten vloeren en/of balletvloeren. In het restaurant 
is er een podium voor concerten en presentaties. Er zijn 
werkruimten voor de fotografie en video met diverse Mac’s, 
printers, beamers en scanners. Er is een werkplaats met alle 
mogelijke gereedschap en een groot atelier. Er zijn muziek-
tenten met een vleugel, diver se key boards en piano’s, 
backline-appara tuur en een grote collectie slagwerkinstru-
menten. Er is een opnamestudio, er zijn computers voor 

tekstverwerking en internetgebruik, er zijn printers, er is 
een kopieermachine, enz.  
Kortom, er is veel mogelijk. Maar we zijn buiten: veel 
workshops vinden plaats op locaties in het bos, op de dijk 
of in het weiland.

RESTAURANT
Op Buitenkunst Randmeer kan je ook eten Uit de Keuken 
van Buitenkunst. Een restaurant waar ontbijt, lunch en 
diner (dagschotels vanaf c 9,50) verkrijgbaar zijn. Onze 
koks stellen menu’s samen met vlees-, vis- en vegetarische 
gerechten. Specialiteiten uit o.a. Brazilië, Italië, Frankrijk, 
India én Nederland. Alle groenten, verse kruiden en het 
fruit zijn biologisch. Ook bieden we snacks als pizza’s, 
biologische hamburgers en andere broodjes. ’s Avonds zijn 
er regelmatig presentaties en concerten in het restaurant en 
is de bar geopend. Én er is een aparte kleine, gezellige bar 
voor de late uurtjes.

MEDEWERKERS
Alle workshops bij Buitenkunst worden gegeven door 
professionals: kunstenaars, muzikanten, schrijvers, theater-
makers, acteurs, zangers, dirigenten, fotografen, dansers, 
choreografen enzovoort, evenals ervaren docenten in de 
verschillende kunstvakken. Naast bekende gezichten zijn 
er ieder jaar nieuwe medewerkers te vinden. Bij de speciale 
weken wordt vermeld door wie ze worden verzorgd. De 
samenstelling van de teams voor de weekends en werk-
plaatsen vindt plaats na het drukken van deze folder. Om 
een indruk te geven van wie er zoal bij Buitenkunst werkt, 
kijk op onze website.
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BKbeeldLAB
Dit beeldende kunstlaboratorium is een werkplaats voor 
jonge mensen van 14 t/m 21 jaar. Schilderen, tekenen, 
sculptuur, installaties, performance, ontwerpen, foto-
grafie... Alles kan voorbijkomen. Zie pagina 35. 

TTLJONG
Alle jongeren van 12 t/m 15 jaar volgen het TTLjong 
programma op Buitenkunst Randmeer. Met professionele 
theatermakers en acteurs gaan jongeren een week lang 
de vloer op. Het TTLjong programma is toegankelijk voor 

jongeren die met hun ouders naar Randmeer komen, 
maar ook voor jongeren die zonder begeleiding komen. 
Buitenkunst zorgt dan voor de begeleiding. Zie pag. 34. 

KINDEREN EN KLEUTERS
Voor kinderen (6-11 jr.) en kleuters (3-5 jr.) is er een 
ei gen programma op aparte plekken op het terrein. De 
mede werkers voor deze groepen hebben een kunstvak-
achtergrond en ervaring in het werken met kinderen. 
De programma’s voor de kinderen richten zich voorname-
lijk op theater en beeldende kunst en zijn gelijktijdig met 
de workshops voor volwassenen.

BEREIKBAARHEID
Als je op Google-Maps Buitenkunst Randmeer intypt, is de 
locatie goed te vinden. Voor wie met het openbaar vervoer 
komt, is in het Veluwse plaatsje ’t Harde het dichtstbijzijnde 
station. Op de aankomst- en vertrekdata organiseren we 
een gratis busverbinding vanaf dit station. Nadere infor-
matie krijg je na aanmelding thuisgestuurd.

SPECIALE WEKEN GEVORDERDEN

In juli en augustus is er volop keuze uit de speciale weken. 
Een kunstenaar, docent, theatermaker, muzikant enz. biedt 
een specifiek onderwerp aan. Een week lang verdieping. 
Meestal wordt voorkennis/ervaring gevraagd; dit wordt per 
speciale week vermeld. Zie verder voor het programma van 
de weken pagina 8 t/m 31.

WERKPLAATSEN & ATELIERS BEGINNERS & GEVORDERDEN

Naast speciale weken zijn er in juli en augustus werkplaat-
sen en ateliers met weekprogramma’s voor beginners en 
gevorderden. Daar worden dagelijks meerdere programma’s 
aangeboden, binnen één discipline. Zo kunnen bijvoor-
beeld deelnemers aan een schilderatelier elke dag kiezen uit 
de workshops, die door de verschillende beeldend kunste-
naars worden aangeboden. Zie verder voor het programma 
van de weken pagina 8 t/m 31.

KEUZEPROGRAMMA BEGINNERS & GEVORDERDEN

In de eerste en laatste week van het seizoen organiseren we 
een workshopweek met een keuzeprogramma (net zoals in 
de weekends). Je kan dan per dag kiezen uit verschillende 
disciplines, aan welke workshop je wilt deelnemen: theater, 
beeldende kunst, fotografie, zang, of schrijven. Ook zullen 
er samenwerkingen zijn tussen de verschillende disciplines. 
Zie ook pagina 7.

WEEKENDS BEGINNERS & GEVORDERDEN

Vijf weekends in het voorseizoen (in mei/juni), waarin je 
elke dag een keuze kan maken uit het totale aanbod van 
workshops op het gebied van dans, theater, schilderen, 
schrijven, fotografie, muziek en zang. Zie pagina 6. Naast 

de workshops (voor beginners en meer gevorderden) 
zijn een professionele voorstelling en een concert in de 
programmering van alle weekends opgenomen.

SPECIALE WEEKENDS GEVORDERDEN

Buitenkunst organiseert ook speciale programma’s voor 
gevorderden tijdens de weekends. Deze vinden plaats in 
het voorseizoen juni en duren meestal twee hele dagen. 
Een intensieve workshop om in een korte tijd veel te 
leren en materiaal en kennis mee te nemen waar je thuis 
weer mee aan de slag kunt. Dit jaar in ieder geval speciale 
weekendprogramma’s op het gebied van zang, fotografie, 
video, theater, schrijven en muziek. Begin maart komt dit 
programma op onze website.

THEATERTALENTLAB
TheaterTalentLab is het laboratorium van Buitenkunst voor 
ambitieuze jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar) die zich 
verder willen ontwikkelen binnen de discipline theater. 
Dit jaar twee trainingsweken, drie productieweken, een 
week Shakespeare, een zangproductieweek, een filmweek 
en een TTLweekend. Zie pagina 32-33.

DE MOGELIJKHEDEN BUITENKUNST RANDMEER 
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HEMELVAARTWEEKEND 
30 mei-2 juni 2019 donderdag t/m zondag

PINKSTERWEEKEND
7-10 juni 2019 vrijdag t/m maandag 

WEEKEND
14-16 juni 2019 vrijdag t/m zondag

WEEKEND
21-23 juni 2019 vrijdag t/m zondag

WEEKEND
28-30 juni 2019 vrijdag t/m zondag

PROGRAMMA 
Tijdens alle weekends op Buitenkunst Randmeer is er elke 
dag keuze uit workshops dans, instrumentale muziek, 
zang, theater, schrijven, schilderen, beeldende kunst en 
fotografie.  
Kunstenaars, docenten, muzikanten, schrijvers, theater-
makers, fotografen enz. bieden diverse workshops aan voor 
beginners en gevorderden. Ter plekke wordt het aanbod 
gepresenteerd en maak je je keuze. Zo kan je de ene dag 
deelnemen aan een theaterworkshop en de dag erna aan 
een schilder-, muziek- of dans programma. 
In de avonden is er een professionele theatervoorstel-

ling, of een concert en zijn er diverse presentaties van de 
workshops.

JONGEREN, KINDEREN, KLEUTERS
Jongeren (12-15 jaar), kinderen (6-11 jaar) en kleuters 
(3-5 jaar) hebben eigen program ma’s met veel afwisseling: 
theater, beeldende kunst, muziek en/of dans. De program-
ma’s worden verzorgd door medewerkers met een kunstvak-
achtergrond en ervaring in het werken met kinderen. Ze 
vinden gelijktijdig met die van de volwassenen plaats. Elke 
groep heeft een eigen plek op het terrein met eigen werk-
tenten. Vanaf 16 jaar ben je bij Buitenkunst volwassen. 

WEEKENDPROGRAMMA INFORMATIE
Vanaf eind april staat het programma van de weekends 
op onze website. Daar vind je dan actuele en uitgebreide 
informatie over de voorstellingen en concerten die zijn 
geprogrammeerd en welke medewerkers de workshops 
binnen het keuzeprogramma zullen verzorgen.

SPECIALE WEEKENDS
Begin maart wordt het keuzeprogramma aangevuld met 
een aantal speciale weekends op het gebied van zang, 
fotografie, video, theater, schrijven en muziek.

Keuzeprogramma
6-13 juli, weeknummer 411

17-24 augustus, weeknummer 471
Dit jaar bieden we weer twee weken op Buitenkunst 
Randmeer met een keuzeprogramma. Dat wil zeggen dat je 
elke dag (net als in de weekends in het voorseizoen) kunt 
kiezen uit het totale aanbod van workshops op het gebied 
van theater, beeldende kunst, muziek & zang, fotografie 
en schrijven. Voor iedereen die houdt van afwisseling, 
experiment en diversiteit.  
De keuzeweek biedt ruimte om nieuwe disciplines te 
ontdekken en de vrijheid om elke ochtend te bepalen wat 
je die dag interessant vindt in het aanbod. De eerste dag 
bijvoorbeeld schilderen, de tweede dag theater...  óf je kiest 
ervoor om bijvoorbeeld alle dagen te zingen. Elke dag een 
nieuwe uitdaging en elke dag een andere samenstelling 
van de groep deelnemers. Tijdens deze weken zullen er ook 
enkele samenwerkingen tussen de disciplines ontstaan. En 
natuurlijk zal er veel uitgewisseld worden in presentaties, 
exposities enz. 
Voor kinderen en jongeren zijn er aparte programma’s, 
met name op het gebied van theater en beeldende kunst.
 
Globaal ziet de week er als volgt uit: op zaterdagmiddag 
kun je arriveren en je tent opzetten. Het restaurant is die 
middag al geopend. In de avond is er een introductie-
programma en een aparte introductie voor de kinderen en 
de jongeren. De keuzeprogramma’s beginnen op zondag-
ochtend en op vrijdagavond zijn de laatste presentaties en 
voorstellingen (en muziek!). Zaterdagochtend is het vertrek.

WEKEN KEUZEPROGRAMMAVIJF WEEKENDS
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Light verse SCHRIJVEN
13-20 juli, weeknummer 421

We gaan aan de slag met light verse, ook wel  plezierdichten 
of nonsenspoëzie genoemd. Light verse kenmerkt zich 
door lichtvoetigheid en humor. Het is meestal op rijm 
en in vaste vormen geschreven (ollekebolleke, kwatrijn, 
sonnet, ballade), maar het vrije vers wordt deze week niet 
uitgesloten. Evenals een serieuze ondertoon. We laten ons 
inspireren door light verse-dichters als Drs. P, Ivo de Wijs, 
Jules Deelder, Hans Dorrestijn en Lévi Weemoedt. Het 
genre wordt niet altijd even serieus genomen. Ilja Leonard 
Pfeijffer zei erover: ‘Het is het literaire equivalent van […] 
drie eieren op elkaar stapelen of het Wilhelmus zingen met 
een soeplepel in je kont.’ Een pracht van een genre dus!
  Eva Gouda

Familie SCHRIJVEN
20-27 juli, weeknummer 431

In deze week schrijven we scènes over familieleed. Leed dat 
zich niet meteen toont, maar onder de oppervlakte aanwe-
zig is. Leed wat te pijnlijk is om te benoemen, maar altijd 

voelbaar is. Misschien suddert het al jaren, of doet het zich 
ineens voor. We onderzoeken het jargon van personages, 
hun onderlinge verhoudingen, verschillende verlangens, 
geheimen en familierituelen. We werken personages gede-
tailleerd uit en schrijven zowel sobere als groepsscènes. Al 
onderzoekend werken we toe naar teksten waarin het leed 
wordt getoond zonder dat het letterlijk wordt benoemd. 
 Marije Uijtdehaage

SCHRIJVEN SPECIALE WEKEN 

Hier & Nu SCHRIJVEN
27 juli - 3 augustus, weeknummer 441

De wereld staat in brand. Sla de krant open en je leest over 
demonstraties, aanslagen, klimaatverandering of corrupte 
politici. Maar kan je ook schoonheid vinden in deze chaos? 
En welke verhalen zijn er te vertellen rondom de items van 
het acht-uur journaal? We gaan deze week onderzoeken 
hoe je actuele thema’s en breaking news kunt gebruiken om 
tot nieuwe teksten te komen. We gaan geen manifesten of 
columns schrijven, maar juist het ‘hier en nu’ gebruiken 
als startpunt voor korte verhalen, toneelscènes en poëzie, 
waarin engagement en literatuur samenkomen. Sytze Schalk

Liefde met en zonder clichés SCHRIJVEN
3-10 augustus, weeknummer 451

Liefde loopt vaak als een rode draad door een mensenleven 
en wordt in de literatuur op talloze geslaagde en minder 
geslaagde wijzen verbeeld. Als het om liefde gaat, is bijna 
iedereen ervaringsdeskundige. Hoe kan je schrijven over 
deze diepgevoelde, collectieve en toch heel persoonlijke 
ervaring? In deze week schrijven we liefdesverhalen, waar-

bij we via de clichés van het genre onze eigen ideeën over 
liefde onderzoeken. We gaan bezig met de basistechnieken 
voor het maken van een kort verhaal waarin romantische 
ontmoetingen, eerste keren, eindes en herinneringen een 
hoofdrol spelen. En misschien ontdekken we al schrijvende 
dat sommige clichés waar zijn. Helena Hoogenkamp

Korte verhalen SCHRIJVEN
10-17 augustus, weeknummer 461

In een kort verhaal kan van alles gebeuren, of bijna niets. 
Een kort verhaal komt soms in de buurt van poëzie. Er 
wordt iets in verteld, maar er wordt vooral veel weggelaten. 
Een kort verhaal kan tien zinnen lang zijn, tien pagina’s of 
tienduizend woorden. 
We gaan ons bezighouden met hoe je een verhaal vertelt, 
en hoe je als je maar weinig woorden mag gebruiken, de 
juiste kiest. We gaan allerlei soorten verhalen schrijven: 
absurd, realistisch, abstract, grappig. Met en zonder plot, 
met een personage, zonder personage (kan dat?), veel beeld, 
weinig beeld, veel actie, en zonder actie, bijna novellen en 
zeer zeer kort.  Enne Koens

SPECIALE WEKEN SCHRIJVEN 
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Daily Objects DANS
13-20 juli, weeknummer 422

Een onderzoek op het grensvlak van beweging en dans. We 
gaan op zoek naar nieuwe bewegingskwaliteiten, met als 
leidraad daily objects, zoals elastiek, touw of tennisballen. 
We onderzoeken hoe deze alledaagse voorwerpen onze 
manier van bewegen en dansen kunnen beïnvloeden. Een 
stok voelt anders dan een bal en zal een andere kwaliteit 
opleveren, en wat zou er gebeuren als twee mensen vast-
zitten aan een elastiek? Aan het einde van de week maken 
we een compilatie van alle daily objects. Elke ochtend doen 
we een stevige warming up, conditie- en krachttraining 
om het lichaam optimaal te kunnen gebruiken. Dus let op: 
deze week is fysiek zwaar.  Wensley Piqué

Verbinding DANS
20-27 juli, weeknummer 432

Hoe staan we in verbinding met onszelf, en met anderen? 
Wanneer verliezen we ons in de massa? Wanneer sluiten we 
ons zodanig af, dat we kleine eilandjes worden die amper 

met elkaar contact hebben? Deze week gaat over interactie. 
Hoe het is om onderdeel van een groep te zijn, zonder 
je eigen individualiteit daarin te verliezen. Over afstand 
houden en dichtbij komen. Over fysiek contact maken en 
grenzen aangeven. Wees bereid om veel te improviseren en 
verschillende perspectieven rondom verbinding te onder-
zoeken. We werken toe naar presentaties die opgebouwd 
zijn vanuit gestructureerde improvisaties. Deze workshop is 

DANS SPECIALE WEKEN SPECIALE WEKEN DANS 
voor iedereen die geïnteresseerd is in optreden, bewegings-
onderzoek en het maken van choreografieën. 

Johnny Schoofs

Scores DANS
27 juli - 3 augustus, weeknummer 442

Deze week gaan we scores creëren die aan de basis liggen 
van een geïmproviseerde choreografie. Een score is een 
schets of een combinatie van vooropgestelde spelregels 
die ons als groep dansers vertelt waar onze individuele 
bewegingen vandaan komen en hoe ze samen een compo-
sitie vormen. Deze score zegt ons iets over de ruimtelijke 
compositie, de bewegingskwaliteit, onze relatie tot de 
andere dansers, tot de muziek en de opeenvolging van al 
deze elementen. Dit referentiepunt maakt dat we als danser 
in een improvisatie weten wat we aan het doen zijn zonder 
dat we onze artistieke vrijheid in het moment verliezen. 
Het samen dansen wordt zo een groot artistiek spel.
 Maaike van de Westeringh

Mash-up DANS
3-10 augustus, weeknummer 452

Een mash-up is het op muzikaal verantwoorde wijze door 
elkaar draaien van twee of meerdere muziekstukken. Zo 
gaan ook wij verschillende dans- en muziekstijlen met 
elkaar verbinden en op die manier vanuit bestaand mate-
riaal iets nieuws maken. We werken samen, halen inspiratie 
uit verschillende bronnen en zetten de daaruit volgende 
impulsen om in beweging. We mixen vinyl met digitaal, 
volksdansen met hip-hop, stijldansen met moderne dans, 
Nick Cave met Bach, jazz met rock, metal met opera. Een 
week waarin dans communiceert op zowel een symbolische 
als letterlijke manier. We laten ons publiek proeven van 
solo’s en groepswerk op verschillende locaties. 

Kim van Heugten

Evolutie DANS
10-17 augustus, weeknummer 462

We onderzoeken het gegeven evolutie in dans. Evolutie 
is ontwikkeling: het beste blijft en wat niet nuttig is, 
verdwijnt. Soms zorgt een ontwikkeling voor conflict. In de 
dans onderzoeken we de evolutie van beweging. Hier vindt 
evolutie op vele manieren plaats: o.a. het lichaam, de 

muziek, de ruimte, het licht en het materiaal vormen de 
dans. Ook onderzoeken we hoe ons lichaam is geëvolueerd 
(bijvoorbeeld de ruggengraat). We komen al improviserend 
tot dansmateriaal dat vervolgens verandert en groeit. We 
bepalen of iets uitsterft of niet. We maken composities 
met de groep, maar ook solo of in duetten, met tech-
nieken uit Body Mind Centering, hedendaagse dans en 
Bodyweather.  Lisette Wolters 
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Theaterwerkplaats
3-10 augustus, weeknummer 455

10-17 augustus, weeknummer 465
Theater kent oneindig veel mogelijkheden. Wat vorm 
betreft: teksttoneel (klassiek, modern, tragedie, komedie), 
bewegingstheater, mime en cross-overs als danstheater, 
muziektheater en kleinkunst. Ook de middelen van een 
theatermaker zijn talrijk: tekst, beweging, emotie, muziek, 
vormgeving enzovoort. En dan zijn er nog de diverse 
betekenissen van theater; de interpretatie van wat er op 
het podium gebeurt houdt makers, spelers en het publiek 
constant bezig, bewust of onbewust. Workshops op het 
gebied van theater kennen een even zo grote rijkdom. In 
deze theaterwerkplaats is onderzoek mogelijk naar elemen-
ten als improvisatie, beweging, stem, tekstbehandeling, 
rolopbouw, humor, samenspel, mise-en-scène en verschil-

lende speelstijlen. Ervaring of voorkennis op theatergebied 
is niet vereist; voor deelnemers met weinig én veel ervaring 
worden workshops aangeboden door professionele acteurs, 
theatermakers, en/of dramadocenten, die elk vanuit hun 
eigen visie op het vak werken.

Medewerkers die eerder in de theaterwerkplaats workshops 
gaven zijn: Eva van der Post, Kim Scheerder, Christiaan 
Mooij, Hanneke Scholten, Martijn van der Veen, Maarten 
Lok e.v.a.. Wie er dit jaar in welke werkplaatsweek de work-
shops zal begeleiden zal enige weken voor het seizoen op 
de website worden vermeld. Buitenkunst Randmeer biedt 
voor gevorderden ook speciale theaterweken. Een week de 
diepte in, vanuit een specifiek onderwerp/thema binnen 
de discipline theater. Zie voor het programma de pagina’s 
hierna.

Performance - intensiteit THEATER/MULTIMEDIA
13-20 juli, weeknummer 423

Met als thema intensiteit onderzoeken we deze week het 
grote, het kleine en de diverse gradaties daartussenin. Kan 
het kleiner en nog intenser? We gaan aan de slag met solo’s 
en groepsperformances gebaseerd op de ontdekkingen die 
we gaandeweg zullen doen. Met oefeningen die door onder 
andere Marina Abramovic zijn ontwikkeld, werken we aan 
een eigen performance mind. We leren keuzes maken in 
het moment en gebruiken al onze zintuigen. Je maakt je 
eigen werk in ons Performance LAB: een interdisciplinaire 
werkplaats voor body en sound. Neem eventueel je eigen 
apparatuur mee: laptop, synthesizer, instrument of camera. 

Niels Vermeulen

Het Een Hotel THEATER
20-27 juli, weeknummer 433

We maken scènes waarin steeds iets misgaat, in en rondom 
een (grand) hotel. Fysieke komische situaties die worden 
beïnvloed door bijvoorbeeld de kamermeisjes, de lobby 
of de roomservice, de manager of vaste gasten. Scènes in 
anonimiteit, over ontmoetingen, achter gesloten kamer-
deuren en nog veel meer. Laat je ter voorbereiding inspi-
reren door eigen ervaringen of door de grote hoeveelheid 
series en films die zich afspelen in een hotel. De nadruk 
zal liggen op groepsscènes en improvisatie. De insteek en 
speelstijl is comedy, het uitvergroten van subtiele scena-
rio’s, met de nadruk op alles dat fout kan gaan. Verwacht 
opdrachten om zelf mee aan de slag te gaan. Robin Steegman

Duizend-en-één-nacht FYSIEK THEATER
27 juli - 3 augustus, weeknummer 443

De vertellingen van duizend-en-één-nacht vormen een 
eeuwenoude verzameling verhalen uit het Midden-Oosten. 
Men heeft lang gedacht dat het Perzische verhalen zijn. 
Niets is minder waar. Ze zijn afkomstig uit verschillende 
Arabische landen, India en Afrika. De aanstichter van deze 
bundel kennen we goed van naam: Sherezade. Wie was 
deze vrouw? Wat heeft haar gedreven om nacht na nacht te 
vertellen? We slaan haar vertellingen als een waaier open 
en kiezen bewust welke plooien we vertellen en verbeel-
den. Vanuit het fysiek zullen we dat doen, met en zonder 
woorden. We zullen spelen, bewegen en tegelijkertijd 
zoeken we de aard van duizend-en-één-nacht, de poëzie. 
Een uitdaging! Khouloud Zaher

Erik Vos THEATER
3-10 augustus, weeknummer 453

De welbekende theaterregisseur Erik Vos staat centraal 
deze week. Hij ontwikkelde een methode voor acteurs om 
de wereld achter de tekst via improvisatie te onderzoeken. 
Hij beschreef deze methode in een serie boeken waarvan 
‘De hele wereld is toneel’ de bekendste is. Grenzeloos 
improviserend onderzoek met als enige beperking de tekst 
van de schrijver: die is heilig. Drie scènes uit het tekst-
toneelrepertoire (Euripides, Shakespeare en Claus) zullen 
het uitgangspunt zijn voor ons eigen onderzoek. Gezocht: 
creatieve beeldende spelers met een grote liefde en gevoel 
voor taal die zich willen onderdompelen in improvisatie à 
la Vos om klassieke, maar ook moderne teksten nieuw leven 
in te blazen.  Joan-Ditte Steffers

Antagonist THEATER
10-17 augustus, weeknummer 463

Waarom is de protagonist altijd de held en de antagonist 
de schurk of de sukkel? Sommige acteurs ontstijgen nooit 
de rol van tegenspeler. Er wordt in de theaterwereld dan 
ook gegrapt: ik ben antagonist tot in de kist. Maar waarom 
zou deze antiheld altijd de tweede viool moeten spelen? 
Via Shakespeare werken we onszelf langs de belangrijkste 
antagonisten naar het moderne theater. We onderzoeken 
wat er gebeurt als we de focus verleggen naar de antagonist. 
Moeten de scènes anders worden gespeeld? We geven de 
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ogenschijnlijk ‘onbelangrijke’ rollen een stem en laten ons 
door hen inspireren het stuk met andere ogen te bekij-
ken. Veel scènes spelen, teksttheater en uiteindelijk zelf 
creëren.  Charlotte Bakker

Geloofwaardige comedy THEATER
13-20 juli, weeknummer 424

De Engelsen kunnen het (Absolutely Fabulous), wij niet zo 
goed, maar we worden er wel beter in (De Luizenmoeder): 
comedy waarin het spel een vorm van overdrijving heeft 
en toch geloofwaardig is. Bij slechte comedy wordt het 
effect gespeeld, bij goede comedy wordt er in de basis 
echt geacteerd en dat wordt vergroot. We onderzoeken 
deze week wat ‘echt acteren’ in comedy is. Hoe kan je spel 
vergroten en toch geloofwaardig blijven? We  scheppen 
onze eigen wereld van een paar zonderlingen met einde-
loos veel sores, waar de buitenwereld om mag lachen. 

Daarbij gaat het om het vinden van jouw comedystijl en 
het herhaalbaar maken van mooie momenten.
 Hester Macrander

Testosteron THEATER
20-27 juli, weeknummer 434

Een theatraal onderzoek naar mannelijkheid. Wat nou 
gender-fluïde: deze week ga je de ‘mannenman’ in jezelf 
naar boven halen. We gaan typisch mannelijke personages 
spelen. Denk aan bouwvakkers, hooligans en personages 
uit de serie ‘Mad Men’. We gaan lekker fysiek te werk: 
tillen, rennen, sjouwen, roepen. We bekijken ook de andere 
kant: hoe kan je de kwetsbaarheid van een man laten zien? 
We zullen daarover discussiëren en filosoferen. Heb je zin 
om te raggen? Maar ook om na te denken over wat manne-
lijkheid betekent in deze tijd? Ben je zowel een maker als 
een speler? En een man? Dan is dit een week voor jou. 

Sarah van der Vlerk

Beckett, Büchner en Bach THEATER
27 juli - 3 augustus, weeknummer 444

Inhoud, vorm en muzikaliteit zijn noodzakelijke ingrediën-
ten voor goed teksttheater. We combineren het revolutio-
naire uit ‘Dantons Dood’ van Büchner, het absurdisme uit 
de eenakters van Beckett en de schoonheid van de muziek 
van Bach. Want wat op voorhand niet vanzelfsprekend 
lijkt, blijkt in de praktijk te leiden tot een verrassend 
resultaat. We lezen van beide schrijvers een stuk, luisteren 
én lezen Bach, en kiezen scènes en fragmenten. Vervolgens 
monteren we alles tot een nieuw geheel. Een week van 
ontdekken, trainen en creëren voor spelers en makers. Voor 
iedereen die zich met speellust, brutaliteit en nieuwsgierig-
heid wil verdiepen in de mogelijkheden van de theater-
tekst. Christiaan Mooij

Video als extra laag THEATER
3-10 augustus, weeknummer 454

Deze week gaan we onderzoeken welke meerwaarde video 
kan toevoegen aan de inhoud van een scène. We werken 
vanuit bestaande teksten en proberen de inhoud van 
de tekst door middel van videobeelden te verdiepen, te 
versterken of tegen te kleuren. Video als inhoudelijk decor. 
Wordt een monoloog over de liefde verdiept door een close-

THEATER SPECIALE WEKEN 
up van een gezicht dat verschillende emoties doorloopt? 
Tegengekleurd als je er nieuwsbeelden achter zet? Of wordt 
de tekst versterkt als je er slow-motion beelden van voorbij 
trekkende wolken onder plakt? Dat zullen we moeten gaan 
uitzoeken. Veel zelfstandig materiaalonderzoek, maken en 
filmen, op zoek naar die extra laag. Marjan Barlage

Ritmische ode en aanklacht FYSIEK THEATER
10-17 augustus, weeknummer 464

Acteurs en publiek zijn op een bijzondere manier tot elkaar 
veroordeeld. Ze zijn afhankelijk van elkaar. Peter Handke 
schreef in 1966 ‘Publikumsbeschimpfung’: een theatrale 
aanklacht tegen het publiek. In reactie hierop schreef 
Magne van den Berg in 2014 een ode aan de toeschouwer, 
‘Liefdesverklaring’. Beide zijn mooie, ritmische teksten die 
vragen om beeld en beweging. Maar ook om ze als ensem-
ble te declameren; van staccato tot vloeiend, van zwoel en 
zacht tot energiek en theatraal. We starten de week met de 
aanklacht en eindigen met de ode. Voor iedereen die houdt 
van energie, ritmische tekstjes uit je hoofd leren, samen-
werken en bewegingssequenties maken met de groep.
  Stefan van Wieringen

Groot vs. Klein FYSIEK THEATER
20-27 juli, weeknummer 435

In deze fysieke theaterweek zetten we twee uitersten 
tegenover elkaar: groot versus klein spel. We trainen deze 

speelstijlen en onderzoeken daarbij hoe we ons verhouden 
tot onszelf, de ruimte en de ander. Om tot groot spel te 
komen, laten we ons onder andere inspireren door de 
commedia dell’arte met haar maskers en groot, tonend 
spel. We onderzoeken enkele maskertechnieken en passen 
elementen daaruit met en zonder het masker toe. Klein 
spel gaat over geloofwaardigheid. Niet te veel doen en ook 
niet te weinig. Op zoek naar de kracht van de eenvoud. We 
werken o.a. aan ruimtelijk bewustzijn, lichaamsbewustzijn 
en -beheersing, ritme, samenspel en het creëren van 
theatrale spanning.  Margit Odems

Geklungel in de liefde KLEINKUNST
27 juli - 3 augustus, weeknummer 445

In deze week maken we een korte voorstelling met eigen 
kleinkunstmateriaal. Een montagevoorstelling samenge-
steld uit liedjes, korte monologen en gedichten met als 
uitgangspunt: geklungel in de liefde. Wil jij te graag of 
ben je juist te afwachtend? Altijd verliefd op de verkeerde 
mensen of heb jij altijd relaties waar je moeilijk van 
afkomt? Word je gek van mensen die tegen je zeggen: 
waarom heb jij eigenlijk geen relatie? We gaan schrijven en 
componeren. De nadruk ligt deze week op podiumpresen-
tatie. Hoe breng je een lied of een verhaal op een echte en 
authentieke manier over op je publiek? Graag je gitaar of 
een ander akkoordinstrument meenemen. 
 Gijs van Rhijn

SPECIALE WEKEN THEATER 
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Diepte SCHILDEREN
13-20 juli, weeknummer 426

Een schilderij of tekening heeft twee dimensies: lengte en 
breedte. Hoe breng je de suggestie van een derde dimensie 
aan? Hoe geef je de indruk dat je meters diep in een land-
schap of interieur kan kijken? Hoe plaats je mensen en 
objecten in deze ruimte? Je kan op verschillende manie-
ren het platte vlak doorbreken en de indruk van diepte 
oproepen. Om zo verhalen te laten ontstaan in je schilde-
rijen. Krantenberichten en foto’s zijn uitgangspunt voor 
het verhaal, net zoals in het werk van de inspirerende 
kunstenaar Jerome Zonder. In deze schilderweek staat de 
suggestie van diepte centraal en laten we ons meeslepen 
door de verhalen die ons op het doek overkomen. 

Anne de Groot

Expressionisme revisited SCHILDEREN
20-27 juli, weeknummer 436

Iedereen heeft beelden in zijn of haar hoofd. Over mensen 
die je op straat tegengekomen bent, mensen die je lang niet 
gezien hebt of die stille liefde die je maar niet kwijt kunt 
raken. Meestal zijn de beelden niet compleet, maar bestaan 
ze uit flarden en vervormen ze zich in je schildersfantasie. 
Kleurrijk, vol uitdrukking en sterke, soms grillige vormen, 
soms juist een combinatie van kleurrijke en zwart-witte 
delen… We stappen in het expressionisme van begin twin-
tigste eeuw: Jawlensky, Beckmann, Kirchner en Rottluff, 
maar eindigen met een hedendaagse interpretatie van het 
gebruik van kleur en vorm. Een week lang onderzoek naar 
beelden die een expressief kleurrijk verhaal vertellen.
 René de Rooze

Portret SCHILDEREN
27 juli - 3 augustus, weeknummer 446

We beginnen deze week over portretten met de basis-
principes van het getekende portret, zoals anatomie en 
verhoudingen. Vervolgens gaan we aan de slag met het 
geschilderde portret, met een accent op kleurgebruik, 
plasticiteit en compositie. Ter inspiratie kijken we naar 
vooruitstrevende, expressionistische of juist impressionis-
tische portretkunstenaars als Paula Modersohn-Becker, 
Helene Schjerfbeck en Malcolm Liepke. Je werkt aan een 
zelfportret, maar ook aan een portret van iemand anders. 
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Je kan dit zelfs nog combineren in één schilderij. Neem 
voldoende voorbeelden/foto’s mee ter inspiratie.
 Mascha Kragten

Format & Formaat SCHILDEREN
3-10 augustus, weeknummer 456

Hoe bepaal je eigenlijk het formaat van je schilderij? Gaat 
dat per toeval of ongeluk, of heeft ieder idee juist zijn eigen 
afmeting? Aan de hand van opvattingen en methodieken 
van onze voorgangers in de kunstgeschiedenis gaan wij 
op zoek naar het geschikte formaat bij ons idee. Zo koos 
Rothko voor werk dat groter was dan de beschouwer, zodat 
deze daar niet aan kon ontsnappen. Francis Bacon bepaalde 
simpelweg een maximum formaat aan de hand van zijn 
atelier. Wij onderzoeken per onderwerp of het een klein, 
middel- of groot schilderij moet zijn. Een ontdekkingsreis 
langs materiaal, eigen handschrift en passende afmetingen. 
Wie de kwast past, pakt hem vast!  Joncquil de Vries

Schilderatelier SCHILDEREN
10-17 augustus, weeknummer 466

Beeldend kunstenaars begeleiden programma’s voor 
zowel beginners als gevorderden in het schilderatelier-
programma. Deelnemers kunnen een week lang kiezen uit 
een dagelijks wisselend, gevarieerd aanbod. De medewer-
kers nemen ideeën, visies en plannen mee uit hun eigen 
praktijk en kunnen je bekendmaken met verschillende 
technieken om tot mooie, vreemde of verrassende resul-
taten te komen. Ieder kan op zijn of haar eigen niveau aan 
het werk en wordt van daaruit door beeldend kunstenaars 
begeleid. Kleur, compositie en andere beeldelementen 
komen aan bod, maar ook onderzoek en werk n.a.v. 
 schilders van vroeger en nu. Belangrijk is de eigen ontdek-
king en ontwikkeling. En het commentaar daarop vanuit 
steeds een andere visie. Veel verschillende en eigenzinnige 
schilderijen zullen het licht zien, van miniatuur tot monu-
mentaal. Bouchaib Dihaj e.a.

SCHILDEREN SPECIALE WEKEN 
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Size Matters TEKENEN
13-20 juli, weeknummer 427

Tekeningen zijn het uitgangspunt van een week, waarin we 
onderzoek doen naar formaat en hoe je daarmee de beteke-
nis van een werk kunt beïnvloeden. We maken tekeningen 
van mensen, dieren en voorwerpen. Wat gebeurt er als je 
iets heel klein maakt dat in werkelijkheid heel groot is, 
of juist andersom? Door de werkelijkheid naar je hand te 

zetten en verschillende elementen naar eigen inzicht te 
combineren, kan je je eigen verhaal vertellen. Zo kom je tot 
betekenis, met een vooropgezet plan, of juist door intuïtief 
te werken. Het gaat niet om perfect naar de waarneming 
tekenen, maar om experiment, goed kijken, onderwerpen 
loslaten of je er juist in vastbijten. Margreet Bouwman

Toeval toepassen TEKENEN
20-27 juli, weeknummer 437

Wat is toeval? Veel kunstenaars ontdekken nieuwe tech-
nieken door een toevallig ‘foutje’ in hun werk. Of door een 
open benadering van materialen om zo tot een onver-
wacht resultaat te komen. Denk aan de tekenende bomen 
van Tim Knowles, John Cage die de I Tjing gebruikte 
om muziekcomposities mee te maken, het onbewaakte 
moment van Ronny Delrue en de interactieve rollende 
tekenmachine ADA van Karina Smigla-Bobinski. Deze week 
ontdekken wij nieuwe technieken, onderwerpen en ideeën 
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door het toevalelement te gebruiken. Om toeval de ruimte 
te geven moet je focussen en kaderen, en daarnaast durven 
loslaten. Kunnen we het toeval naar onze hand zetten in 
een serie tekeningen, zonder dat we de verrassingselemen-
ten kwijt raken? Liesje van den Berk

Weg van het patroon TEKENEN
27 juli - 3 augustus, weeknummer 447

Het gebruik van patronen maakt kunstwerken al snel 
decoratief. Toch zijn er kunstenaars die op vernuftige wijze 
patronen integreren in spannend autonoom werk. We 
onderzoeken deze week hoe je tot een patroon komt, door 
vormen te stileren en herhalen. Aansluitend ontdekken 
we hoe deze patronen in een context kunnen worden 
geplaatst. We werken met begrippen als ruimtelijkheid, 
abstractie, doorbreken en woekeren. Aan de hand van 
klassiekers en hedendaagse kunstenaars gaan we het thema 
te lijf. Het begrip tekenen zullen we ruim nemen en er 
zal groot gedacht worden. Speciaal voor mensen die zin 

hebben in experiment, spelenderwijs ontdekken, samen-
werken en eventueel uitbouwen naar een gezamenlijk 
eindwerk. Cathelijn van Goor

Koffiedik TEKENEN
3-10 augustus, weeknummer 457

Lijn en vorm vertellen hun verhaal door de associaties 
die ze oproepen. In deze week zet je vorm heel bewust 
in om jouw verhaal te vertellen. We onderzoeken welke 
associaties een vorm oproept door te beginnen bij de 
basis: wanneer wordt een koffievlek een huis waarin je 
kunt verblijven? Wanneer wordt een wolk een berg die je 
beklimmen wilt? 
Op het grensvlak tussen abstractie en figuratie kijken we 
zorgvuldig wat vlek en vorm aan inhoud oproepen. Vanuit 
deze uitgeklede basis bewegen we langzaam naar een 
complexer beeld, waarin je de vormen die je hebt ontdekt 
bewust inzet. Voor ervaren tekenaars met een onderzoe-
kende geest. Marisa Rappard

SPECIALE WEKEN TEKENEN
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Bijzonder normaal BEELDEND
13-20 juli, weeknummer 428

De gewoonste dingen kunnen kunst zijn. Een blik soep, 
een omgekeerde toiletpot of een mevrouw die je aan zit 
te kijken op een stoel in de expositieruimte. Wat geeft die 
alledaagse voorwerpen en handelingen nu hun status als 
kunst? En kunnen ze die ook zomaar weer verliezen? In de 
week Bijzonder normaal maken we sculpturen, performances 
en installaties, die aan de haal gaan met de perceptie die 
ons publiek heeft van de werkelijkheid. Lukt het ons om 
heel gewone dingen tot kunst te verheffen? Via theorie 
en experimenten in de praktijk onderzoeken we hoe 
doodnormale dingen kunst worden en of kunstwerken 
misschien eigenlijk ook maar gewone dingen zijn.
 Rosa Sijben

In-uit evenwicht BEELDEND
20-27 juli, weeknummer 438

Het evenwicht bewaren, in evenwicht zijn. We gaan 
deze week het spanningsveld opzoeken tussen balans en 
disbalans. Wanneer blijft een ruimtelijke constructie nog 

staan en wanneer valt een beeld uit elkaar? Om te kunnen 
balanceren op dat grensvlak is het soms nodig om tegen 
de zwaartekracht in te bewegen, letterlijk of optisch. We 
kijken onder meer naar de beelden van Andy Goldsworthy, 
Henk Visch en Auke de Vries en de performances van 
Isabelle Wenzel. Door middel van schetsontwerpen 
onderzoeken we welke ingang het thema evenwicht biedt 
en komen we tot een eigen al dan niet evenwichtig beeld.
 Lisanne Sloots

Lichaam en land art BEELDEND
27 juli - 3 augustus, weeknummer 448

Nog meer dan bij ander driedimensionaal werk moeten we 
vaak ons hele lichaam inzetten om landschapskunstwerken 
goed te kunnen bekijken en ervaren. We lopen erom- of 
doorheen, we stappen erin. We kijken, voelen, luisteren, 
ruiken... In deze week over land art onderzoeken we het 
verband tussen lichaam en kunstwerk: hoe krijgen we het 
voor elkaar dat de kijker gaat lopen, liggen, zitten? Wat is 
voor ons belangrijk in de natuur en hoe zetten we dat om 
naar een bepaalde ervaring voor het publiek? We laten ons 
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inspireren door land-art-kunstenaars als Nancy Holt, Ana 
Mendieta, Will Beckers en Cornelia Konrads. 
 Hanna Smitmans

Tussen beeld en taal BEELDEND
3-10 augustus, weeknummer 458

Veel kunstenaars schromen niet om tekst te gebruiken 
in hun werk of om hun werk helemaal uit woorden te 
laten bestaan. Denk aan ‘Ceci n’est pas une pipe’ van 
René Magritte, Paul van Ostaijens visuele poëzie, John 
Baldessari’s text paintings en Lawrence Weiners zwarte 
plakletters op witte muren. Door hen geïnspireerd maken 
we deze week beeldende kunst met een talig karakter. Wat 
is het verschil tussen waarnemen en lezen? Hoe kunnen we 
de verhalende kracht van beeld combineren met de asso-
ciatieve eigenschappen van taal? We gaan aan de slag met 
eigen ‘beeldtaalkunstwerken’, zowel abstract als concreet, 
zowel autonoom als toegepast, en kijken wat er gebeurt op 
de grens tussen taal en beeld. Sarah Charalambides

Buitenmeubel ONTWERPEN
10-17 augustus, weeknummer 468

De planeet warmt op, de zomers lijken steeds langer te 
worden. We leven meer buiten, vrij in de natuur, in de 
tuin, op het balkon of op de camping. Om dat buiten-
leven te veraangenamen heb je goede, maar ook mooie 
spullen nodig. Onze buitenmeubels moeten bijvoorbeeld 
weerbestendig zijn of makkelijk verplaatsbaar. Zodat we in 
de schaduw kunnen zitten, of droog, of uit de wind. Zodat 
we ze makkelijk mee kunnen nemen als we op reis gaan. 
Ontwerp je eigen buitenbar, plantenbak, loungebank, 
reiskeuken of klapstoeltje. Bedenken, ontwerpen, model-
len maken en op ware grootte uitvoeren, mee op reis, mee 
naar huis.  Hans Frings

Tot op de draad! BEELDEND
17-24 augustus, weeknummer 478

Een onderzoekende week naar de veelzijdigheid van 
‘draad’. Een klos garen heeft de kracht materialen te 
verbinden en tegelijkertijd zijn de draden kwetsbaar en 
vergankelijk. Tegenovergesteld daaraan zijn er de onver-
woestbare computerkabels. Het ontleden van kabels geeft 
een scala aan draden met verschillende eigenschappen. 

In deze week gaan we met allerlei soorten draad poëtische 
verhalen vertellen, (foto)beelden bewerken, interventies 
plegen en aan een gezamenlijke installatie werken. We 
laten ons inspireren door kunstenaars als Aline Brant, 
Rosy James, Lisa Kokin en Chiharu Shiota. Neem mee: 
(over tollig) garen, wol, katoen, oude gebreide truien, 
lappen stof, (computer)kabels en, als je wil, je naaimachine.
 Nicole van den Kroonenberg

Mens & machine MULTIMEDIA
27 juli - 3 augustus, weeknummer 449

Onze machines zijn computers met software en senso-
ren. Gadgets waarmee we beelden kunnen genereren en 
manipuleren. Als mens hebben we de touwtjes in handen, 
we stellen parameters in en maken keuzes. Wat is mooi? 
Wat gebeurt er als we de computer laten kiezen? Wanneer 
pakken we de controle terug? En wat als het publiek mag 
beslissen? Deze week doen we onderzoek naar en met 
gegenereerde beelden, beeldende keuzes en interactie. We 
gebruiken computers, sensoren, beamers en het publiek. 
We bouwen installaties of vertonen live video. Neem je 
laptop en gadgets vooral mee. Zin om te experimenteren en 
onderzoeken is belangrijker dan ervaring, laat je verrassen! 
 Astrid van der Velde

SPECIALE WEKEN BEELDENDE KUNST - MULTIMEDIA
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Atget FOTOGRAFIE
13-20 juli, weeknummer 521

Landschappen in stad en land, gebouwen, etalages, 
interieurs en parken waren de belangrijkste onderwerpen 
van Eugène Atget (1857-1927). Soms romantisch, dan weer 
strak en zakelijk, en af en toe surrealistisch, behoren zijn 
vaak wonderschone beelden nog steeds tot de canon van 
de (landschaps)fotografie. Zijn geschiedenis en fotografie 
vormen deze week leidraad en ideeënbron voor ons eigen 
werk. Hoe verrijken we ons eigen fotografisch idioom anno 
2019 met zaken die Atget ruim 100 jaar geleden aan de 
orde stelde? We sluiten af met een expositie die op een 
persoonlijke manier een ode vormt aan het werk van Atget.
 Jaap Bijsterbosch

Licht PORTRETFOTOGRAFIE
20-27 juli, weeknummer 531

Licht is het belangrijkste ingrediënt van een portret – 
zonder licht zou er geen foto bestaan. Licht bepaalt niet 

alleen wat er wel en niet zichtbaar is op een foto, maar ook 
de emotie, de sfeer en de kracht van een portret. Begrip 
van belichting is noodzakelijk voor het maken van goede 
portretfoto’s, en zelfs belangrijker dan het onderwerp, het 
model of de omgeving. Zonder het juiste licht komen de 
karakteristieken van de geportretteerde niet uit de verf. 
Dat is dan ook wat wij gaan doen deze week: zorgen dat de 
persoonlijkheid en kenmerken van ons model samenvallen 
met onze keuzes in belichting van het portret.
 Keke Keukelaar

Het lichaam als beeldelement FOTOGRAFIE
27 juli - 3 augustus, weeknummer 541

De afbeelding van een mens op een foto werkt al snel 
verhalend: de focus ligt op het individu; een persoon met 
een verhaal. Wij gaan ‘de mens’ meer anoniem beschouwen 
en gebruiken als intrigerend beeldelement. Het lichaam 
(met al zijn aspecten: kleuren, haren én kleren) wordt een 
object dat onderdeel is van een compositie, visueel een 

interactie aangaat met zijn omgeving of zich verhoudt tot 
bijvoorbeeld een of meerdere voorwerpen. Een week waarin 
we een experimenteel beeldend onderzoek aangaan, maar 
waarin ook zeker aandacht wordt besteed aan het maken 
van een goede foto: een goed standpunt, kader en de juiste 
context zijn namelijk onmisbaar voor het maken van een 
intrigerend beeld. Marthe van de Grift

Autonome fotografie FOTOGRAFIE
3-10 augustus, weeknummer 551

Er is een kunstenares die straattegels fotografeert, 
uitprint, inlijst en voor een aanzienlijk bedrag verkoopt. 
Is dat kunst? De kunstenares vindt van wel. Fotografie is 
inmiddels geaccepteerd als volwaardige kunstvorm, maar 
wanneer is fotografie kunst en wanneer niet? Een eendui-
dig antwoord is moeilijk te geven en dat gaan we deze week 
dan ook onderzoeken. 
We gaan proberen autonome beelden te maken. Geen 
plaatjes bij praatjes dus, maar foto’s die hun eigen verhaal 

vertellen. We laten ons inspireren door kunstfotografen, 
maar ook door andere kunstvormen. Samen bespreken en 
bepalen we steeds of onze pogingen tot het maken van 
kunst ook échte kunst opleveren. 
 Tessa Posthuma de Boer

The soul, the eye and the hand FOTOGRAFIE
10-17 augustus, weeknummer 561

Goede fotografie wordt niet alleen gemaakt met je ogen 
en je camera. De filosoof Valéry had het over ‘a certain 
accord of the soul, the eye and the hand’. Deze week gaan 
we bewust heen en weer bewegen tussen deze onderde-
len: ‘soul’, de diepere laag en ideeën, ‘eye’, het kijken, het 
in beeld brengen en ‘hand’, het spelen met beelden en 
presentatievormen. We gaan kijken hoe ze in andermans 
fotografie werken en oefeningen doen die speciaal voor één 
van de drie van toepassing zijn. Je werkt toe naar een eigen 
fotografisch project waarin ziel, oog en hand samenkomen. 
 Sanne Kabalt
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His Royal Badness MUZIEK
13-20 juli, weeknummer 522

Vette arrangementen voor band, zangers en  zangeressen 
doen de funk, soul, blues, jazz en popmuziek van Prince 
herleven. Denk aan platen als ‘Sign o’ The Times’, 
‘Lovesexy’, ‘3121’ en ‘Plectrumelectrum’. Supergrooves, 
jankende gitaren en uitdagende koortjes. We werken 
toe naar een spetterende einduitvoering, er zal dus ook 
aandacht worden besteed aan presentatie, alsmede aan 
spanningsboog in solo, nummer en concert. Voor gevor-
derde (noten en akkoordsymbolen lezende) zangers en 
instrumentalisten die graag grooves en scherpe arran-
gementen spelen met ruimte voor improvisatie. Drums, 
percussie, elektrische bas, toetsen, gitaar, blazers, strijkers, 
zangers, rappers, maar ook laptopkunstenaars en draaitafel-
virtuozen zijn welkom.  Iman Spaargaren

¡Gardel! MUZIEK
20-27 juli, weeknummer 532

‘Hij zingt elke dag beter’, zeggen ze in Buenos Aires over 
Carlos Gardel. En dat terwijl de wereldberoemde zanger en 
filmster al in 1935 overleed toen zijn vliegtuig neerstortte. 
Zijn muziek leeft voort, en in deze week gaan we enkele 

van zijn bekendste tango’s spelen. Klassiekers dus, maar wel 
in hedendaagse tangostijlen, zoals Piazzolla en Peralta. We 
werken aan ritme en expressie, met precieze articulatie en 
hoogdravende lyriek. Er is ruimte voor twee altzangeressen 
die stevig in hun schoenen staan en (een beetje) Spaans 
kennen. Het orkest heeft de klassieke tangobezetting: balgen, 
strijkers, piano en contrabas, aangevuld met enkele houtbla-
zers en (semi-)akoestische gitaar. Een week voor gevorderde 
muzikanten die graag van blad lezen. Gerard van Duinen

Instrumentale funk MUZIEK
27 juli - 3 augustus, weeknummer 542

Bij de term ‘instrumentale funk’ denken de meeste mensen 
aan The Meters, Herbie Hancocks ‘Head Hunters of 
Funkadelic’. Logisch, want dat zijn de grootmeesters waar-
van heel veel mensen het hebben afgekeken. In deze week 
kijken we echter naar welke grooves de funk nog meer 
te bieden heeft. We onderzoeken bekende en onbekende 
nummers waarbij je wel vies móet kijken. Denk aan Eddie 
Harris en John Scofield, maar ook modernere groepen als 
The True Loves, Lettuce en Soulive. Een week vol groove, 
timing en vooral: hele dikke funk. Voor noten lezende 
muzikanten die hun instrument beheersen.  Hidde Roorda

Into The Groove MUZIEK
3-10 augustus, weeknummer 552

Disco, 70’s funk, soul en gospel vormen voor veel muzi-
kanten nog steeds een blijvende inspiratiebron, gevuld met 
muzikale extase, spiritualiteit en een dikke vette groove. 
In deze week duiken we diep in deze roots en laten we ons 
bijscholen door ‘The Ghetto’ van Donny Hathaway, ‘What’s 
Going On’ van Marvin Gaye, ‘I’ll Stay’ van Parliament en 
door voorgangers als Roy Ayers, Bill Withers en George 
Benson. Centraal staan het verkennen van dit gospel-
idioom, lekker strak en funky samenspelen in de groove 
en improvisaties. Geschikt voor gevorderde en ritmisch 
getalenteerde muzikanten. Als je naast je instrument ook 
nog wat zingt, is daar wellicht ruimte voor.  Joost Dieho  

Back to Black MUZIEK
10-17 augustus, weeknummer 562

De extravagante Amy Winehouse is een begrip in de 
muziekwereld. De Britse jazz- en soulzangeres, die in 

INSTRUMENTALE MUZIEK SPECIALE WEKEN
2011 in de roemruchte Club van 27 belandde, brak door 
met haar debuutalbum ‘Frank’ en kreeg wereldwijde 
bekendheid met haar album ‘Back to Black’ waarmee ze 
vijf Grammy’s won. Zij werkte samen met onder andere 
The Dap-Kings en Tony Bennett. Wij gaan de gelaagdheid 
van haar muziek ervaren en onderzoeken hoe verschillende 
muzikale stijlen hierop van invloed zijn geweest. Bereid je 
voor op een groovende en swingende week. Voor ervaren 
zangers en gevorderde instrumentalisten die noten en 
akkoordenschema’s kunnen lezen.  Eva Korse 

Blood, Sweat & Tears MUZIEK
17-24 augustus, weeknummer 572

Deze legendarische band kon nog veel meer dan het 
bekende ‘Spinning Wheel’. Met albums als ‘Blood, Sweat & 
Tears’ (later gevolgd door 3 en 4) en het geweldige ‘Nuclear 
Blues’ laat de band zien dat ze onwijs veelzijdig zijn en zelfs 
wegkomen met een bizarre cover van Jimi Hendrix. We 
gaan kijken naar de beste stukken van deze New Yorkers 
en er waarschijnlijk achter komen dat het allemaal nog net 
ietsje gaver is dan je nu denkt. ‘Hi-De-Ho’, ‘God Bless The 
Child’ en natuurlijk ‘Spinning Wheel’. Pittig materiaal voor 
mensen die hun instrument beheersen en vooral: noten 
kunnen lezen. Ook voor vocalisten!  Hidde Roorda

Singer-songwriter MUZIEK
13-20 juli, weeknummer 523

Een eigen lied schrijven. Waar begin je? En hoe kan je 
emoties gieten in een vorm, zodat ze ook bij het publiek 
onder de huid kruipen? We gaan werken aan het vinden 
en het versterken van jouw eigen teksten middels 
verschillende oefeningen. Vervolgens leer je hoe die tekst 
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organisch tot melodie kan leiden. Dan volgt de stap naar 
begeleiding van het lied met een instrument, ritme of 
en groupe. Je gaat intensief aan het werk om jouw lied of 
songs te schrijven. Aan het eind van de week voeren we ze 
op. Het is fijn als je een instrument meeneemt waarop je 
jezelf begeleidt, maar het hoeft niet. 
 Marielle Woltring
 
Cubaanse Folk PERCUSSIE

20-27 juli, weeknummer 533
Zoals de meeste muziek in Zuid-Amerika vindt de 
Cubaanse muziek haar wortels in verschillende culturen, 
bijeengebracht door het lot, de slavernij, overheersing, 
nieuwsgierigheid… Het meest bekend zijn wel de son (de 
basis voor de New-Yorkse salsa) en de rumba. Maar de 
muziektraditie is veel breder. Wij gaan ons bezighouden 
met o.a. de Palo, de Makuta en de Yuka (Bantu-ritmes) en 
ritmes uit de Abakua-cultus en de Arará. Met uitstapjes 
naar ook andere traditionele ritmes uit Cuba is dit een 
interessante week voor percussionisten die hun kennis en 
vaardigheden willen uitbreiden en aanscherpen.
 Martin Gort

Preludes, fuga’s en meer MUZIEK
27 juli - 3 augustus, weeknummer 543

J.S. Bach schreef ‘Die Kunst der Fuge’ zonder te vermelden 
voor welke bezetting. Het zeer abstracte en grotendeels 
vierstemmige werk komt tot klinken in uitvoeringen op 
toetsen, door saxofoonkwartet, strijkkwartet of orkest. 
Naast de contrapunten komen kwartetbewerkingen van 
klavierwerken en sonates op de lessenaar. Speeltechnisch 
zeer veeleisend materiaal dat eeuwig boeiend blijft door de 
weergaloze constructie en innerlijke logica. Uitdagend door 
de vele interpretatievragen die Bach ons nalaat, vanwege 
de afwezigheid van aanwijzingen voor tempo, ademhaling, 
articulatie en dynamiek. Voor zeer vlot van blad spelende 
instrumentalisten.  GerritJan Binkhorst

A Sting in the Tail MUZIEK
3-10 augustus, weeknummer 553

Vaak is een popsong niets meer dan een reeks open deuren 
die ingetrapt worden. Erg voorspelbaar, maar wel lekker. 
Het kan prettig zijn om meteen te weten waar een liedje 
naartoe gaat. Maar deze week gaan we die verwachtin-
gen juist niet waarmaken. We gaan nieuwe nummers 

maken, met of zonder tekst, met een sting in the tail: 
aparte wen dingen, onverwachtse overgangen, zodat we de 
luisteraar telkens op een fijne manier op het verkeerde been 
zetten. Een andere kijk op het creëren van muziek, voor 
ervaren muzikanten en zangers.  Phil Mills

Live soundtrack MUZIEK
10-17 augustus, weeknummer 563

Muziek spreekt tot de verbeelding en is daarom bij podium-
kunsten en film vaak onmisbaar: een actiefilm zonder 
geluid is niet spannend. Ook in de Britse detectiveserie 
‘Inspector Morse’ speelt muziek een bijzondere rol. Het 
heeft een geniaal hoofdthema dat je pas na anderhalf uur 
te horen krijgt; je verlangt bijna naar de aftiteling. Ook 
de andere muziek in deze serie werkt goed, vooral omdat 
er veel ruimte in zit. Wij gaan nieuwe muziek maken, 
toegepast in theater, film en beeldende kunst. Wellicht in 
samenwerking met andere workshops. Voor instrumenta-
listen, instrumentale zangers en computermuzikanten die 
muziek willen maken zonder zelf in de spotlights te staan. 
 Hans Hasebos
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Bernsteins Candide ZANG
6-13 juli, weeknummer 514

Bernstein schreef in 1956 de komische operette ‘Candide’, 
gebaseerd op het verhaal van Voltaire over de onnozele, 
maar lieve Candide, die door de wereld trekt en de meest 
vreselijke dingen meemaakt. Uiteindelijk vindt hij zijn 
geluk bij zijn geliefde Cunégonde en trekt hij zich terug in 
zijn eigen tuintje. Bernstein maakte van dit verhaal een 
meesterlijk muzikaal drama met veel humor en schit-
terende melodieën. Allerlei soorten muziek passeren de 
revue: van klassieke koorstukken tot een Weense wals, van 
een aria tot een swingend musicalduet. We gaan gedeeltes 
uit deze operette uitvoeren. Of je nu een jazz- of opera-
zanger bent, voor iedereen is in deze Candide ruimte!
 Henriette Schenk & Paul Prenen

Zangatelier - stem ZANG
13-20 juli, weeknummer 526
20-27 juli, weeknummer 536

Wat ben ik: (mezzo)sopraan, alt; tenor, bariton of bas? Ik 
krijg zo snel keelpijn als ik zing. Wat zijn resonantie en 
middenrif? Dit atelier is geschikt voor deelnemers die zich 
graag willen verdiepen in hun eigen stem(geluid). Een 
intensief en divers programma. Je wordt begeleid door 
professionals, die dagelijks een nieuw onderwerp voor 
zowel beginners als gevorderden aanbieden. Je ontdekt 
vocale capaciteiten van je stem, waarvan je nooit had 
gedacht dat je ze had. Deze coaching kan gegeven worden 
in solo’s, duetten en ensembles (ook meerstemmige samen-
zang). Stembeheersing ligt aan de basis van deze week. Je 
werkt op je eigen niveau aan techniek, ritme, houding, 
interpretatie en veel meer.
  o.a. met Katja Maria Slotte & Christina Völtl

Liefdesliederen uit de barok ZANG
13-20 juli, weeknummer 524

De liefde heeft door de eeuwen heen talloze componisten 
geïnspireerd tot het schrijven van de mooiste muziek. 
Eeuwenoude liederen en aria’s van grootheden als 
Monteverdi, Purcell en Händel raken ons ook nu nog door 
de prachtige melodieën, de enorme passie en theatrale 
lading. We onderzoeken een aantal van de mooiste lief-
desliederen van deze componisten uit de barok en werken 

aan de muzikale vertolking en de interpretatie ervan. We 
zingen de stukken zowel solistisch als in groepsverband. 
Een week voor gevorderde zangers (m/v) die zelfstandig 
kunnen werken en zin hebben in een vocale en theatrale 
uitdaging! Christina Völtl

Dichter bij Lassus ZANG
20-27 juli, weeknummer 534

We duiken de renaissance in aan de hand van een van haar 
beroemdste en meest veelzijdige componisten: Orlandus 
Lassus. Geboren als Belg, opgegroeid in Italië en uiteinde-
lijk gevestigd in Beieren, heeft deze Europeaan een groot en 
veelzijdig oeuvre nagelaten. We zingen chansons tot motet-
ten, van het platte soldatenlied ‘Matona mia cara’ tot aan 
de smeltende sneeuwvlokken uit de ‘Lagrime di san Pietro’. 
Waar hedendaagse muziek qua interpretatie vaak voor 
zichzelf spreekt, zijn wij echter geen tijdgenoten van de 
renaissancemusici. In deze week dus extra aandacht voor 
hoe we dichter bij de renaissance komen of de renaissance 
dichter naar de luisteraar brengen. Voor ervaren (koor-)
zangers die vlot instuderen. Jurriaan Grootes

Die Zauberflöte ZANG
27 juli - 3 augustus, weeknummer 544

Prins Tamino gaat voor de Koningin van de Nacht op zoek 
naar haar dochter Pamina, die door de priester Sarastro 
gevangen wordt gehouden. Papageno, ook op zoek naar 
zijn vrouwelijke wederhelft, vergezelt hem. Ze krijgen een 
toverfluit en een klokkenspel mee. Welke symboliek zit er 
achter alle proeven die de personages moeten doorstaan? 

Welke rol spelen de toverfluit en het klokkenspel? ‘Die 
Zauberflöte’ is een verhaal dat op een sprookje lijkt, maar 
tegelijkertijd de weg van kind tot volwassene is. We gaan 
op zoek naar de theatrale invulling van deze opera. Naar 
motieven, naar verlangens. Een week voor gevorderde 
zangers die in staat zijn soli en ensembles in te studeren en 
te zingen.  Hannah Ybeles Smit & Tadeu Duarte

Brecht-Liederbuch ZANG
3-10 augustus, weeknummer 554

Als uitgangspunt nemen we deze in 1984 uitgebrachte 
verzameling liederen op teksten van Bertolt Brecht. 
Getoonzet door de componisten met wie Brecht samen-
werkte: Kurt Weill, Hanns Eisler, Paul Dessau, Rudolf 
Wagner-Régeny en Kurt Schwaen. Variërend van songs en 
Kunstlieder tot ballades uit beroemde muziektheaterstuk-
ken als ‘Die Dreigroschenoper’ en ‘Mahagonny’. Alle met 
als doel “das Lied vom Podium herunter zu holen und es 
als ein Kommunikationsmittel ins Leben zu stellen.” We 
werken zowel solistisch als in ensembles. Zangervaring 
vereist, evenals liefde voor (de Duitse) taal.
 Andrea van Beek & Kees van Zantwijk

Madrigalen ZANG
10-17 augustus, weeknummer 564

Madrigalen zijn meerstemmige a capella composities uit 
de 16de en vroeg 17de eeuw op niet-religieuze teksten. 
Kenmerkend zijn de dramatiek en de toonschildering in de 
muziek. De betekenis van de tekst wordt vaak letterlijk of 
figuurlijk uitgebeeld. Deze week is geschikt voor ervaren 
zangers die vier- en vijfstemmige madrigalen willen 
instuderen en uitwerken. Een grote mate van zelfstandig 
kunnen werken en zelf instuderen is voorwaarde. We 
zullen de madrigalen in enkele bezetting repeteren en 
uitvoeren. Met elkaar gaan we zoeken naar de duidelijkste 
boodschap in ieder werk en de meest overtuigende uitvoe-
ring ervan.  JanJoost van Elburg

Willem W. ZANG
13-20 juli, weeknummer 525

We kennen ze allemaal: ‘Frekie’, ‘Hilversum 3’, ‘Deze vuist 
op deze vuist…’ Willem Wilmink was een tekstschrijver 
die de dagelijkse dingen in eenvoudige en begrijpelijke taal 

tot literatuur kon omzetten. Teksten die zich leenden voor 
pakkende liedjes voor o.a. ‘De Stratemakeropzeeshow’, en 
diverse cabaretgroepen en musicals. Deze week is een ode 
aan deze veelzijdige, kwetsbare en veel te jong overleden 
Twentse schrijver. Maar ook een onderzoek naar hoe zijn 
teksten theatraal en muzikaal tot leven kunnen komen. 
Welke gemeenschappelijke noemer valt er te ontdekken in 
zijn uitgebreide oeuvre? Voor de gevorderde zanger die ook 
van theater én van samenzang houdt.
 Nynka Delcour & Rob Stoop
 
Get into the groove ZANG

20-27 juli, weeknummer 535
Stijlen als pop, jazz, soul, r&b en latin zijn uitdagend voor 
veel (koor)zangers, vanwege de ritmische elementen. Hoe 
krijg je gevoel voor het verleggen van het ritmisch accent 
(syncopen), voor ‘swing-feel’ of ‘laid back zingen’? Wat zijn 
subdivisies in een tempo? In deze week wordt gewerkt aan 
timing, gelijkheid en stijlgevoel. We onderzoeken ritmiek 
in verschillende stijlen populaire muziek door veel ritmi-
sche oefeningen te doen, te bewegen en zang-technische 
tools toe te passen. We streven naar groovy uitvoeringen 
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dansstijl en zelfs een eigen manier van zwaaien. En dan 
is er natuurlijk zijn muzikale sound, die draait om een 
oorspronkelijke cross-over van dance, pop, chanson en 
Afrikaanse klanken. In deze week gaan we aan de slag 
met zijn muziek. We rappen, zingen en spelen zijn songs, 
maken geluiden met en zonder microfoon, en schrijven 
mogelijk ook nog zelf iets, geïnspireerd door hem. Voor 
zelfstandige zangers en zangeressen met ervaring en lef. 
 Kristina Fuchs

Aznavour ZANG
10-17 augustus, weeknummer 566

Afgelopen jaar overleed op 94-jarige leeftijd Chahnour 
Varinag Aznavourian, beter bekend als Charles Aznavour. 
Deze geëngageerde componist en zanger schreef meer 
dan 1200 liedjes, onder meer over de vluchtelingen-
problematiek. We gaan de chansons van Aznavour zingen, 
van gevoelige ballades tot opzwepende chansons met 
balkaninvloeden, van ‘La Bohème’ naar ‘Hier Encore’ tot 
‘Emmenez-Moi’, in het Frans en in een enkele vertaling 
naar het Nederlands, één- en meerstemmig. Met aandacht 

voor zangtechniek, expressie en met solo’s. Aan het einde 
van de week gaan we samen een lied componeren in de 
traditie van de grote Aznavour. Mocht je een instrument 
bespelen, neem het dan graag mee!  Britta Maria

Mannenkoor ZANG
17-24 augustus, weeknummer 576

Mannen, uit alle hoeken van de wereld, hebben de hele 
geschiedenis door gezongen: in kerken, gleeclubs, vereni-
gingen of broederschappen, in het leger, op het land, om 
rituelen uit te voeren, enzovoort. Mannelijke koren (eerste 
tenor, tweede tenor, bariton en bas) hebben een klein 
voordeel ten opzichte van vrouwen, omdat eerste tenoren 
in hun falsetstem het bereik kunnen uitbreiden. Wij zingen 
een gevarieerd repertoire, van de zeventiende eeuw tot 
hedendaags. Een hymne uit Corsica, een voodoosong uit 
Haïti, folklore uit Estland, een Roemeens gebed, een coun-
trysong uit Amerika, een Arabische meditatie, Vlaamse 
alternatieve rock en Britse folkpop. Muziek voor noten 
lezende mannen met koorervaring. Breng je pak mee! 
 Donia Surowiec

 

van ritmisch uitdagende koorarrangementen (SATB) en 
solo’s met strakke backing vocals. Een week voor gedreven 
zangers die zich willen uitdagen en ontwikkelen. 
 Katja Maria Slotte

O Brother ZANG
27 juli - 3 augustus, weeknummer 545

De muziek uit de film ‘O Brother, Where Art Thou’, 
de beroemde komedie uit 2000 van de broers Joel en 
Ethan Coen, wordt wel omschreven als bluegrass, roots, 
mountain music en old-time country. Wij gaan de rustieke 
meerstemmige harmonie en gospelkoortjes onderzoeken, 
die deze muziek kenmerken. We ontdekken de verhalen 
achter deze folksongs: van de grimmige, treurige ‘dirges’ en 
andere macabere liedjes tot uitbundige muziek met vrolijke 
thema’s. Omdat we ook in kleinere groepjes gaan werken 
en de nadruk zal liggen op meerstemmigheid, is de week 
bedoeld voor zangers met ervaring, die deels zelfstandig 
kunnen studeren.  Lotte Janssen

Film songs ZANG
3-10 augustus, weeknummer 555

Waarom worden liedjes aan films toegevoegd? Waarom 
niet blijven bij instrumentale muziek? Verhoogt een 
soundtrack van een bekende vocalist of band de kans op 
succes van een film? ‘Exit’ van Radiohead heeft zeker de 
film ‘Romeo and Juliet’ gesierd. En liedjes zoals ‘Run’ van 
Snow Patrol en ‘Kiss from a Rose’ van Seal zijn ook grote 
hits geworden. We gaan aan de slag met een selectie uit alle 
prachtige filmsongs, in verschillende stijlen en allemaal 
meerstemmig gearrangeerd. Geschikt voor zangers met een 

avontuurlijke geest, die ervaring hebben met meerstem-
mige zang en die zin hebben om hard te werken.
 Lizzie Kean

American Songbook ZANG
10-17 augustus, weeknummer 565

Van ‘Whispering’ tot ‘Groovin’ High’, ‘Honeysuckle Rose’ 
tot ‘Scrapple from the Apple’ en van ‘I Got Rythm’ tot 
‘The Flintstones Theme’: we zingen songs uit The Great 
American Songbook. De liedjes die in de jaren ’20-’50 
zijn geschreven voor Broadway musicals en Hollywood 
musicalfilms, werden jazz standards dankzij vertolkingen 
van grootheden als Frank Sinatra en Ella Fitzgerald. Vanaf 
de jaren ’40 ging de bebop ermee aan de haal met instru-
mentale en vocale improvisaties. Om deze songs goed te 
kunnen vertolken, werken we aan ons muzikaal gehoor, en 
voor een goed inzicht bestuderen we de vorm en akkoor-
den. Een week voor gevorderden, waarin we werken aan 
tekst, vorm, swing, improvisatie en performance. 
 Mirjam van Dam & Berend van den Berg

De kracht van herhaling ZANG
27 juli - 3 augustus, weeknummer 546

In deze week gaan we vocale werken zingen die zijn opge-
bouwd uit repeterende fragmenten. We werken met melo-
dische en ritmische patronen, zowel geïmproviseerd, als 
vanuit bestaand materiaal van componisten als Zap Mama, 
Bobby McFerrin of Philip Glass. We gaan onderzoeken wat 
het effect van herhaling is, voor zowel de zanger als de 
luisteraar. Wat doet het met de opbouw en spanningsboog 
van een lied? Wat doet het met de sfeer? En hoe maak 
je zo’n repeterend stuk interessant op het podium? Voor 
deelnemers die ervaring hebben met meerstemmig zingen, 
open staan voor eigen inbreng en improvisatie, en gewend 
zijn uit het hoofd te zingen.  Jetta Starreveld

Stromae ZANG
3-10 augustus, weeknummer 556

De Belgische rapper, zanger, drummer en danser Stromae 
boekte succes met ‘Alors on danse’, ‘Formidable’ en 
‘Papaoutai’. Hij is een veelzijdige entertainer, een kunste-
naar met een boodschap die een uniek artistiek universum 
heeft geschapen. Stromae heeft een eigen kleding- en 

ZANG SPECIALE WEKEN SPECIALE WEKEN ZANG
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THEATERTALENTLAB
Het TheaterTalentLab is het laboratorium van Buitenkunst 
voor jonge ambitieuze mensen die zich verder willen 
ontwikkelen binnen het theater. In de trainingsweken 
worden verschillende workshops aangeboden; camera, 
tekst, scènestudie, stem, improvisatie en presentatie. In de 
productieweken maak je in één week onder regie van een 
inspirerende regisseur een voorstelling. Dan zijn er nog 
elk jaar specifieke TTLprogramma’s waarin een genre of 

techniek uitgelicht wordt. Dit jaar is dat Shakespeare, zang 
en film. 
De organisatie en coördinatie van TheaterTalentLab van 
Buitenkunst is in handen van regisseur Marjan Barlage. In 
het TheaterTalentLab wordt verder gewerkt met profes-
sionals die in de theaterpraktijk en/of op een kunstvak-
opleiding werken (toneelschool, dansacademie of een 
conservatorium). Je werkt dus echt met specialisten. 

Dit jaar zijn er acht weken gepland:
Een week Productie onder regie van Lisa Giezen: 13 t/m 20 juli, weeknummer 321 

Een week Productie onder regie van Charlotte Bakker: 20 t/m 27 juli, weeknummer 331
Een Trainingsweek door Marjan Barlage e.a.: 27 juli - 3 augustus, weeknummer 341

Een week Shakespeare door Anne-May de Lijser: 27 juli - 3 augustus, weeknummer 342
Een week Productie onder regie van Leela May Stokholm: 3 t/m 10 augustus, weeknummer 351

Een week TTLfilm door Irene Pol en Benno Lambooy: 3-10 augustus, weeknummer 352
Een Trainingsweek door Marjan Barlage e.a.: 10-17 augustus, weeknummer 361

Een week Zangproductie door Katja Maria Slotte: 10 t/m 17 augustus, weeknummer 362

N.B.: De productieweken duren van zaterdag tot en mét zaterdagavond (i.p.v. vertrek op zaterdag-
ochtend), omdat de voorstelling op zaterdagavond speelt als openingsvoorstelling van de nieuwe week.

In het voorjaar (14-16 juni) komt er ook een TTL weekend, mooi als voorbereiding op het seizoen of om te kijken of TTL 
wat voor je is. Nadere informatie verschijnt op onze websites en op de Facebookpagina van het TheaterTalentLab.

DE ZAKEN OP EEN RIJ
 Het TheaterTalentLab is voor deelnemers van 16 t/m 25 jaar.

  Het TheaterTalentLab duurt een week (van zaterdag tot en met zaterdag).
 Je kampeert in je eigen tent op ons kampeerterrein.

 Je kan ervoor kiezen zelf te koken of te eten in het restaurant (niet bij de prijs inbegrepen).
 De kosten bedragen c 250,– voor een week.

 Aanmelden kan online via www.theatertalentlab.nl of telefonisch via 020-6381978.
 Na aanmelding ontvang je een routebeschrijving en verdere informatie.
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THEATERWEKEN
TTLjong: het theaterlab voor jongeren van 12 t/m 15 
jaar. Onder leiding van acteurs en regisseurs uit het werk-
veld ga je samen de vloer op. Theater heeft vele mogelijk-
heden. Je volgt workshops op het gebied van acteren, maar 
ook schrijven, vormgeving, dans of film kunnen aan bod 
komen. TTLjong is er vijf weken deze zomer: van 13 juli 
t/m 17 augustus 2019.
De TTLjong groep bestaat uit jongeren die met ouders/
volwassenen op Buitenkunst Randmeer zijn, én jongeren 
die zelfstandig komen.

ZELFSTANDIG
In de weken tussen 27 juli en 17 augustus kunnen jongeren 
ook zonder ouders/begeleiding naar TTLjong komen. 
Zij kamperen op een apart kampeerveld op Buitenkunst 
Randmeer in een eigen tentje. Buitenkunst zorgt voor een 
begeleider die dag en nacht aanwezig is. De begeleider 

neemt gedurende de theaterweek de taak van de ouder/
verzorger op zich. Samen met de andere jongeren krijg 
je ontbijt, lunch en avondeten (incl. drinken) in het 
restaurant (vis, vlees of vegetarisch). Overige drankjes 
zijn voor eigen rekening. Deze inschrijving verloopt via 
www.theaterweken.nl (of 020-6381978). Je betaalt één prijs, 
inclusief de workshops, het kamperen, de begeleiding en 
alle maaltijden: c 460,–.

ONDER BEGELEIDING
Jongeren die met ouders (of onder begeleiding van iemand 
ouder dan 25 jaar) naar Randmeer komen, volgen dus 
hetzelfde programma TTLjong als de jongeren die zelfstan-
dig komen. De inschrijving verloopt dan via de website van 
Buitenkunst (of 020-6381978). Je betaalt dan alleen voor de 
workshops en het kamperen: c 235,–.

BKbeeldLAB
Ben je geïnteresseerd in beeldende kunst en vormgeving? 
Heb je zin om in de zomer een workshopweek op locatie 
te volgen en samen met andere jongeren elke dag het 
atelier in te duiken? Dan is BKbeeldLAB de juiste plek voor 
jou. Het BKbeeldLAB is de werkplaats beeldende kunst (in 
de breedste zin van het woord) op Buitenkunst Randmeer 
voor iedereen van 14 t/m 21 jaar. Dit jaar twee weken:

ART IS EVERYTHING, EVERYTHING IS ART
20-27 juli, weeknummer 333

Tijdens deze editie verleggen we onze artistieke grenzen 
en bewegen we ons tussen de verschillende disciplines en 
domeinen binnen de beeldende kunst. Veel kunst laat zich 
niet meer in één vakje stoppen, waardoor beeldend kunste-
naars een bijna onuitputtelijke reeks aan media, materi-
alen, uitdrukkingsvormen en presentatiemogelijkheden 
tot hun beschikking hebben. Neem bijvoorbeeld Martin 
Kippenberger. Hij kon alles tot kunst transformeren, van 
het meest banale dagelijkse object tot de meest verheven 
ingewikkelde theorie. We gaan allerlei stijlen, technieken 
en materialen combineren, ‘high’ en ‘low’ art mixen, en 
switchen tussen autonoom en toegepast werken. Zo creëren 
we nieuwe samenhang en maken we nieuwe betekenissen. 
Regels voor hoe je beeldende kunst zou moet maken gooien 
we weg of verzinnen we nieuw. Wanneer is het kunst? En 
wat is kunst eigenlijk? Verwacht een ontdekkingsreis vol 
uitdaging en onderzoek.

Sarah Charalambides & Joncquil de Vries

BKbeeldLAB: EXPO
10-17 augustus, weeknummer 363

Deze week kun je aan je eigen materiaal werken en/of 
nieuw werk ontwikkelen en dit presenteren in een groeps-
tentoonstelling op Buitenkunst Randmeer. De focus ligt 
zowel op het maakproces als op het afgewerkte kunstwerk. 
Wat wil je uitdrukken? Wat brengt je werk teweeg bij de 
toeschouwer? Welke materialen en media zijn daarvoor 
het meest geschikt? De ene keer gebruik je een schilderij, 
de andere keer film of fotografie, een ruimtelijke opstelling 
of een performance. Hoe beslis je wat je uiteindelijk aan 

het publiek laat zien? En waar en hoe doe je dat? Hoe kun 
je beeldende elementen inzetten om de betekenis van je 
kunstwerk begrijpelijk te maken, zonder dat de verbeel-
dingskracht verdwijnt? Dat hoeft niet een bordje met uitleg 
te zijn. Een hint in de titel, of een krantenartikel aan de 
muur geprikt kan ook. Deze week werk je veel zelfstandig 
en krijg je de vrijheid om jezelf te ontwikkelen in de rich-
ting die jij kiest.  Sarah Charalambides 

WAT ZAKEN OP EEN RIJ:
–  Het BKbeeldLAB is er voor iedereen van 14 t/m 21 jaar.
–  Je kampeert in je eigen tent op ons kampeerterrein.
–  Je kan ervoor kiezen zelf te koken of te eten in het restau-

rant (niet bij de reguliere prijs inbegrepen).
–  Als je 14 of 15 jaar bent moet je samen komen met een 

volwassene (25 +) die zich inschrijft voor een eigen 
workshopprogramma, of je kiest voor het totaalpakket 
inclusief begeleiding en alle maaltijden.

–  Voor prijzen enz. zie pagina 36-37.
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TENTHUISJES TE HUUR
Wij verhuren een (beperkt) aantal tweepersoons- en 
eenpersoonstenthuisjes, kant-en-klaar opgebouwd en voor-
zien van een houten vloer, bedden, matrassen, kussens en 
dekens (zonder elektriciteit). Prijzen: zie boven in het over-
zicht. Gezien het beperkte aantal dienen deze tenthuisjes 
telefonisch besproken te worden.

BUITENKUNST ALGEMEEN
Buitenkunst organiseert projecten op het gebied van de 
kunsten. Deze projecten worden altijd begeleid door profes-
sionals. De input van deze vakmensen uit de kunstpraktijk 
is bepalend voor het programma-aanbod. Buitenkunst 
organiseert ook workshopweken (met een keuzeprogramma) 
in de zomermaanden in Drenthe. Ook heeft Buitenkunst 
een uitgeverij van theaterteksten: Theaterboek. 

BOEKINGEN WEKEN
Je kunt op verschillende manieren boe ken:
Online  www.buitenkunst.nl
Telefonisch 020-6381978
Per e-mail admi@buitenkunst.nl

Je ontvangt van ons een bevestiging met je inschrijf-
nummer en informa tie over de bereikbaarheid, het 
post adres tijdens deelname, enz. Deze bevestiging vormt 
het bewijs van inschrijving als deelnemer aan de door 
jou gekozen week. 
Na ontvangst van de bevestiging maak je per omme-
gaande 20% van het deelne mersgeld over. Het resterende 
bedrag dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang overge-
maakt te worden. Je ontvangt niet nog een extra bevesti-
ging van betaling.

ANNULERING EN WIJZIGING WEEKBOEKINGEN
Annuleringen en wijzigingen kunnen uitsluitend 
schrifte lijk en/of per email worden doorgegeven. 
Bij annulering, om welke reden dan ook, wordt c 15,– 
administra tiekosten in rekening gebracht. 

Bij annulering binnen drie weken vóór de besproken 
periode ver valt 20% van het deelnemersgeld (tot een 
max. van c 150,–) aan de stichting Buitenkunst wegens 
gemaakte kosten. Bij annulering binnen één week voor 
aanvang van de besproken periode brengen wij 50% van 
het deelnemersgeld in rekening. Onder ‘deelnemersgeld’ 
verstaan wij de kosten van de geboekte workshopweken 
én de eventuele kosten voor het gereserveerde 
huurtenthuisje.

AANMELDING WEEKENDS
Je kunt je voor alle weekends opgeven:
Online   www.buitenkunst.nl 
Telefonisch   020-6381978 
Per e-mail    admi@buitenkunst.nl

Je ontvangt van ons een bewijs van inschrijving met je 
inschrijfnummer. Daarnaast een routebeschrijving en 
verdere informatie. De betaling is op locatie bij aankomst 
(dit geldt alléén voor de weekends). Graag je bewijs van 
inschrijving meenemen. Wijzigingen en annuleringen voor 
weekends zijn kosteloos, maar dienen wel zo snel mogelijk 
doorgegeven te worden. 

MEDEDELINGEN
*  Op onze projecten is iedereen welkom. De minimum-

leeftijd voor de Speciale Weken, Werkplaatsen en Ateliers 
is 16 jaar.

*  Alle prijzen zijn incl. programmakosten, materiaal, 
kampeer- en staangeld.

*  Voor kinderen t/m 2 jaar is er géén pro gramma. Je hoeft 
voor hen dan ook niet te betalen.

*  Je kampeert zelfstandig en zorgt dus voor eigen tent, 
camper of caravan (m.u.v. huurtenthuisjes). 

*  Er is geen elektriciteit aanwezig op het kampeerterrein. 
*  Het mee brengen van HUIS DIEREN is NIET toegestaan.
*  Het terrein is alleen toegankelijk voor ingeschreven 

deelnemers.

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je ons uiteraard 
bellen (020-6381978 & 020-6200865) of e-mailen (admi@
buitenkunst.nl). Of kijk op de website bij veelgestelde vragen. 

BUITENKUNST RANDMEER
Terrein De Wilgen 

Abbertweg 8
8251 RG DRONTEN

BUITENKUNST
Postbus 1445
1000 BK Amsterdam
tel 020-6381978
admi@buitenkunst.nl
IBAN NL95 INGB0001413249

PRIJZEN & BOEKINGEN
BUITENKUNST RANDMEER Hemelvaart

weekend
Pinkster
weekend

Weekends Weken
keuzeprogramma

Speciale weken
Werkplaatsen/Ateliers

30 mei
t/m

2 juni

7 juni
t/m

10 juni

14-16 juni
21-23 juni
28-30 juni 

6 t/m 13 juli
17 t/m 24 aug

6 juli t/m
24 augustus

per persoon c 115,– (95,–)* c 120,– (95,–)* c 100,– (75,–)* c 260,– (235,–)* c 285,– (250,–)*

jongeren van 12 t/m 15 jaar c 485,– c  95,– c  75,– c  235,– c 235,–

kinderen van 6 t/m 11 jaar c 475,– c  85,– c  65,– c  210,– c 210–

kleuters van 3 t/m 5 jaar c 455,– c  65,– c  50,– c  175,– c 175,–

t/m 2 jaar (geen programma) gratis gratis gratis gratis gratis

huurtenthuisje Randmeer c 90,–  (70,–)** c  90,– (70,–)** c  75,–  (60,–)** c  210,– (175,–)** c 210,–  (175,–)**

BIJZONDERE PROJECTEN

TTLjong (12-15 jaar) c 460,–       TTLjong-deelname incl. begeleiding & eten Buitenkunst 
BKbeeldLAB (14-15 jaar) c 460,–      BKbeeldLAB-deelname incl. begeleiding & eten Buitenkunst
TheaterTalentLab (vanaf 16 jaar) c 250,–    
BKbeeldLAB (vanaf 16 jaar)  c 250,–    

Bovenstaande prijzen zijn inclusief alle programmakosten, kampeergelden en materialen. 
Weekends ook inclusief voorstellingen en concerten.
Prijzen zijn exclusief de gemeentelijke toeristenbelasting à 95 cent per persoon per overnachting.
*  Voor alle jongvolwassenen van 16 t/m 25 jaar geldt een korting (CJP, studentenkaart, enz.).
**   Gebruik van een huurtenthuisje is optioneel. De prijzen tussen haakjes gelden voor eenpersoonstenthuisjes.

PRIJZEN & BOEKINGEN
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28 -30 juni

WEEKEND
KEUZE-
PROGRAMMA

THEATER
SCHRIJVEN
SCHILDEREN
FOTOGRAFIE
MUZIEK
ZANG
DANS

861

30 mei -2 juni 7-10 juni

PINKSTER
WEEKEND
KEUZE-
PROGRAMMA

ZANG
SCHRIJVEN
SCHILDEREN
THEATER
PERCUSSIE
FOTOGRAFIE
DANS
MUZIEK
BEELDEND 800

HEMELVAART
WEEKEND
KEUZE-
PROGRAMMA

ZANG
SCHRIJVEN
SCHILDEREN
THEATER
PERCUSSIE
FOTOGRAFIE
DANS
MUZIEK
BEELDEND 890

PROGRAMMA
KIND/JONGEREN
WEEKEND  890

PROGRAMMA
KIND/JONGEREN
WEEKEND  800

14-16 juni 21-23 juni

WEEKEND
KEUZE-
PROGRAMMA

THEATER
SCHRIJVEN
SCHILDEREN
FOTOGRAFIE
MUZIEK
ZANG
DANS

841

WEEKEND
KEUZE-
PROGRAMMA

THEATER
SCHRIJVEN
SCHILDEREN
FOTOGRAFIE
MUZIEK
ZANG
DANS

851

PROGRAMMA
KIND/JONGEREN
WEEKEND  840

PROGRAMMA
KIND/JONGEREN
WEEKEND  850

PROGRAMMA
KIND/JONGEREN
WEEKEND  860

WEEKENDOVERZICHT 2019 met weekendnummers

KIJK VOOR 
ACTUELE INFORMATIE OVER DE 

SPECIALE WEEKENDS 
EN DE VERDERE PROGRAMMERING

OP DE WEBSITE.

13-20 JULI6-13 JULI

LIGHT VERSE

SCHRIJVEN 421

DAILY OBJECTS

DANS 422

PERFORMANCE -  
INTENSITEIT
THEATER 423

GELOOFWAARDIGE 
COMEDY
THEATER 424

SIZE MATTERS
 
TEKENEN 427

DIEPTE

SCHILDEREN 426

BIJZONDER 
NORMAAL
BEELDEND 428

IN-UIT EVENWICHT

BEELDEND 438

HIS ROYAL 
BADNESS
MUZIEK 522

ATGET

FOTOGRAFIE 521

SINGER-
SONGWRITER
MUZIEK 523

WILLEM W.

ZANG 525

LIEFDESLIEDEREN 
UIT DE BAROK
ZANG 524

BERNSTEINS 
CANDIDE
ZANG 514

PROGRAMMA
KINDEREN/
KLEUTERS 520

PROGRAMMA
KINDEREN/
KLEUTERS 510

PROGRAMMA
JONGEREN
TTLjong 529

PROGRAMMA
JONGEREN
12-15 JAAR 519

TTL PRODUCTIE 1

TTL 321

20-27 JULI

FAMILIE 

SCHRIJVEN 431

VERBINDING

DANS 432

HET EEN HOTEL

THEATER 433

GROOT VS. KLEIN

THEATER 435

TESTOSTERON

THEATER 434

TOEVAL TOEPASSEN

TEKENEN 437

EXPRESSIONISME 
REVISITED
SCHILDEREN 436

!GARDEL!

MUZIEK 532

LICHT

FOTOGRAFIE 531

CUBAANSE FOLK

PERCUSSIE 533

GET INTO THE 
GROOVE
ZANG 535

ZANGATELIER
STEM 
ZANG 536

DICHTER BIJ 
LASSUS
ZANG 534

PROGRAMMA
KINDEREN/
KLEUTERS 530

PROGRAMMA
JONGEREN
TTLjong 539

TTL PRODUCTIE 2

TTL 331

 TTL ZANG: ALIVE

TTL 362

EXPO

BKbeeldLAB 363

TTL FILM

TTL 352

27 JULI - 3 AUG

HIER & NU

SCHRIJVEN 441

SCORES

DANS 442

DUIZEND-EN-EEN-
NACHT
THEATER 443

GEKLUNGEL IN DE 
LIEFDE
THEATER 445

BECKETT, BÜCHNER  
EN BACH
THEATER 444

WEG VAN HET 
PATROON
TEKENEN 447

PORTRET

SCHILDEREN 446

LICHAAM 
EN LAND ART 
BEELDEND 448

INSTRUMENTALE 
FUNK
MUZIEK 542

HET LICHAAM ALS 
BEELDELEMENT
FOTOGRAFIE 541

PRELUDES, FUGA’S  
EN MEER
MUZIEK 543

O BROTHER

ZANG 545

DE KRACHT VAN 
HERHALING
ZANG 546

DIE ZAUBERFLÖTE 

ZANG 544

PROGRAMMA
KINDEREN/
KLEUTERS 540

PROGRAMMA
JONGEREN
TTLjong 549

TTL 
TRAININGS WEEK 1
TTL 341

3-10 AUGUSTUS

LIEFDE MET EN 
ZONDER CLICHÉS
SCHRIJVEN 451

MASH-UP

DANS 452

ERIK VOS

THEATER 453

THEATER-
WERKPLAATS
THEATER 455

VIDEO ALS 
EXTRA LAAG
THEATER 454

KOFFIEDIK

TEKENEN 457

FORMAT & 
FORMAAT
SCHILDEREN 456

TUSSEN BEELD 
EN TAAL
BEELDEND 458

INTO THE GROOVE

MUZIEK 552

AUTONOME 
FOTOGRAFIE
FOTOGRAFIE 551

A STING IN THE TAIL

POPMUZIEK 553

MENS & MACHINE

MULTIMEDIA 449

FILM SONGS

ZANG 555

STROMAE 

ZANG 556

BRECHT-
LIEDERBUCH
ZANG 554

PROGRAMMA
KINDEREN/
KLEUTERS 550

PROGRAMMA
JONGEREN
TTLjong 559

TTL PRODUCTIE 3

TTL 351

10-17 AUGUSTUS

KORTE VERHALEN 

SCHRIJVEN  461

EVOLUTIE

DANS  462

ANTAGONIST

THEATER 463

THEATER-
WERKPLAATS
THEATER 465

RITMISCHE ODE 
EN AANKLACHT
THEATER 464

SCHILDERATELIER
 
SCHILDEREN  466

BUITENMEUBEL

ONTWERPEN 468

TOT OP DE DRAAD!

BEELDEND 478

BACK TO BLACK

MUZIEK 562

BLOOD, SWEAT & 
TEARS
MUZIEK 572

THE SOUL, THE EYE 
AND THE HAND 
FOTOGRAFIE 561

LIVE SOUNDTRACK

MUZIEK 563

AMERICAN 
SONGBOOK
ZANG 565

AZNAVOUR

ZANG 566

MANNENKOOR

ZANG 576

MADRIGALEN
 
ZANG 564

PROGRAMMA
KINDEREN/
KLEUTERS 560

PROGRAMMA
KINDEREN/
KLEUTERS 570

PROGRAMMA
JONGEREN
TTLjong 569

TTL 
TRAININGSWEEK 2
TTL 361

 TTL SHAKESPEARE

TTL 342

ART IS EVERYTHING 
EVERYTHING IS ART
BKbeeldLAB 333

17-24 AUGUSTUS

PROGRAMMA
JONGEREN
12-15 JAAR 579

ZANGATELIER 
STEM
ZANG 526

met weeknummers WEEKOVERZICHT 2019
KEUZEPROGRAMMA

THEATER
BEELDENDE KUNST
SCHRIJVEN
ZANG
FOTOGRAFIE  

471

KEUZEPROGRAMMA

THEATER
BEELDENDE KUNST
SCHRIJVEN
ZANG
FOTOGRAFIE  

411




