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BUITENKUNST RANDMEER 
BUITENKUNST RANDMEER
Buitenkunst is dé plek om in het voorjaar en de zomer 
workshops te volgen op het gebied van 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 faciliteiten 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, theaters en het restaurant 
opgebouwd. 

VOORZIENINGEN
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 mu-
ziektenten 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, printers, kopieer-
machine’s, 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 geregeld 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 keuzeprogramma’s en 
werkplaatsen vindt plaats na het drukken van deze folder. 
Om een indruk te krijgen van wie er zoal bij Buitenkunst 
werkt, kijk op onze website.
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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 kan je bijvoorbeeld 
in het schilderatelier elke dag kiezen uit workshops, die 
door verschillende beeldend kunstenaars worden aangebo-
den. 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 aan welke 
workshop je wilt deelnemen uit verschillende disciplines: 

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 in 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 
verder mee aan de slag kunt. Dit jaar is er in ieder geval 
een  speciaal weekend voor instrumentalisten: The Sessions 
(zie onze website voor verdere informatie).
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 zang-
productieweek en een filmweek. Zie pagina 32-33.

BKbeeldLAB
BKbeeldLAB is een laboratorium voor jonge mensen van 
14 t/m 21 jaar. Schilderen, tekenen, sculptuur, installa-
ties, performance, ontwerpen, fotografie... Dit jaar: Kunst 
die ertoe doet. 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 jon-
geren die met hun ouders naar Randmeer komen, maar ook 
voor jongeren die zonder begeleiding komen. Buitenkunst 
zorgt dan voor de begeleiding. Zie pagina 34.

KINDEREN EN KLEUTERS
Voor kinderen (6 t/m 11 jaar) en kleuters (3 t/m 5 
jaar) is er een ei gen programma op aparte plekken op 
het  terrein. De medewerkers voor deze groepen hebben 
een kunstvakachtergrond en ervaring in het werken met 
kinderen. De programma’s voor de kinderen richten zich 
voornamelijk op theater en beeldende kunst en zijn gelijk-
tijdig 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 informa-
tie krijg je na aanmelding thuisgestuurd.

DE MOGELIJKHEDEN BUITENKUNST RANDMEER 
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HEMELVAARTWEEKEND
21-24 mei 2020 donderdag t/m zondag

PINKSTERWEEKEND
29 mei - 1 juni 2020 vrijdag t/m maandag 

WEEKEND
12-14 juni 2020 vrijdag t/m zondag

WEEKEND
19-21 juni 2020 vrijdag t/m zondag

WEEKEND
26-28 juni 2020 vrijdag t/m zondag

PROGRAMMA 
Tijdens de 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, 
theatermakers, 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 theatervoorstelling, of een 
concert en zijn er diverse presentaties en exposities van de 
workshops van die dag.

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 ge-
programmeerd 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
4-11 juli, weeknummer 411

15-22 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 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 de vorm van 
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 aankomen en je tent opzetten. Het restaurant is die 
middag al geopend. In de avond is er een introductiepro-
gramma en een aparte introductie voor de kinderen en de 
jongeren. De programma’s beginnen op zondagochtend en 
op vrijdagavond zijn de laatste presentaties en voorstellin-
gen (en muziek!). Zaterdagochtend is het vertrek.

VIJF WEEKENDS WEKEN KEUZEPROGRAMMA
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Beginnen SCHRIJVEN
11-18 juli, weeknummer 421

Een goed begin is het halve werk. Maar beginnen is vaak 
ook het lastigste deel van een schrijfproces. Start je met 
een idee? Een beeld? Een personage? Of gewoon met een 
lading woorden? En moet je altijd bij het begin beginnen? 
Of kan het einde ook een begin zijn? In deze week gaan we 
de witte bladzijde te lijf. We onderzoeken welke vertrek-
punten er allemaal zijn voor een prozatekst en hoe ieders 
individuele schrijfmotor op gang komt. Er is namelijk geen 
blauwdruk voor een goed schrijfproces, iedere schrijver 
heeft zijn eigen pakket met persoonlijke voorkeuren. En jij 
straks ook! Eva Gouda

Fragmenten SCHRIJVEN
18-25 juli, weeknummer 431

Om een literaire wereld te bouwen hoef je niet een dik 
boek te schrijven. Door fragmenten te beschrijven en deze 
in een bepaalde volgorde te plaatsen, bouw je aan een 
groter verhaal. Misschien is niet meteen duidelijk wat het 

SCHRIJVEN SPECIALE WEKEN SPECIALE WEKEN SCHRIJVEN 

eerste verhaal met het tweede te maken heeft. Misschien 
ontdek je dat pas als je het zesde miniatuurtje schrijft. Deze 
week gaan we puzzelend schrijven. Schrijven, schrijven, 
monteren, in- en uitzoomen, herschrijven, ontdekken, 
en aan elkaar knopen. Korte verhalen vanuit verschil-
lende perspectieven, die samen één geheel blijken te zijn.
  Jannemieke Caspers

Schrijfwerkplaats SCHRIJVEN
25 juli - 1 augustus, weeknummer 441

Ga je writer’s block te lijf, kom kennismaken met taal en 
tekst, experimenteer met nieuwe stijlen en structuren: in 
de schrijfwerkplaats kies je een week lang uit meerdere 
workshops van professionele schrijvers. Zij brengen hun 
eigen achtergrond en beroepspraktijk mee en dus hun 
eigen benadering van het vak. Mogelijke genres variëren 
van toneel, poëzie en proza tot liedtekst of essay. Hoe vertel 
je een verhaal op papier? Hoe komt jouw schrijfmotor op 
gang? Hoe breng je structuur aan en wanneer laat je die 
los? Zowel schrijvers in de dop als ervaren auteurs zijn 
welkom. Tjitske Jansen, Helena Hoogenkamp e.a.

Pijn om te lachen? SCHRIJVEN
1-8 augustus, weeknummer 451

De Engelsen schijnen er goed in te zijn: humor en pijn 
combineren. Hoe kan het dat iets wat erg is of ongemak-
kelijk, niet altijd alleen om te huilen is? Wanneer roept 
pijn die lach op en wanneer niet? En hoe doe je dat als 
schrijver? Deze week mijden we pijnlijke situaties daarom 
niet. We zoeken ze op, duiken erin, diepen ze uit en zoeken 
naar dat omslagpunt; waar pijn pijnlijk blijft of juist om te 
lachen wordt. Daar zoeken we woorden voor en maken er 
korte teksten van. Neem vooral ook voorbeelden mee van 
‘serieus erg’ en ‘serieus grappig’, ondanks of dankzij alles.
 Marieke ter Doest

Miscommunicatie SCHRIJVEN
8-15 augustus, weeknummer 461

Soms komt een boodschap niet meteen aan zoals hij be-
doeld is, soms praten mensen volledig langs elkaar heen. In 
deze week schrijven we theaterteksten waarin gesprekken 
niet gaan zoals personages dat willen. Zinnen worden ver-
keerd geïnterpreteerd of er zijn andere belemmeringen die 
het voeren van een dialoog onmogelijk maken. Het gesprek 
krijgt een verkeerde wending door aannames: een perso-
nage denkt dat de ander van alles op de hoogte is, maar dat 
is niet het geval. We schrijven teksten die dicht op de huid 
zitten, maar ook absurde scènes. Sommige dialogen bestaan 
uit weinig tekst en in andere vullen woorden de hele 
ruimte. We zoeken naar extremen in miscommunicatie.
 Marije Uijtdehaage
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Iconische danswerken DANS
11-18 juli, weeknummer 422

We zullen deze week enkele iconische werken uit de 
dansgeschiedenis behandelen, voornamelijk uit het 
 moderne-dansrepertoire. Wat gebeurde er in de wereld in 
de tijd waarin de choreografie is ontstaan, wat was de con-
text van het werk? Wat maakt deze choreografie bijzonder? 
We zien hoe we elementen uit het oorspronkelijke werk 
kunnen gebruiken en toch een eigen versie kunnen maken. 
Naast veel dansen zullen we ook filmpjes bekijken en be-
spreken. Omdat we vertrekken vanuit het oorspronkelijke 
repertoire is het een fysiek uitdagende week. Deze work-
shop is dan ook bedoeld voor deelnemers met danservaring 
en een goede conditie. Tal Sofer

Vanuit taal DANS
18-25 juli, weeknummer 432

Tijdens deze dansweek laat je je inspireren door losse 
woorden en korte, uitgekozen zinnen, die je vervolgens 
omzet in de taal van dans. Er ontstaat actie en reactie, in je 
eigen dansmateriaal en in de samenwerking met een ander. 

Ook halen we de woorden en zinnen uit hun verband, 
gebruiken soms onze stem, of spelen alleen met het ritme 
van de woorden. We proberen zoveel mogelijk versies uit, 
waarin dans en taal elkaar raken of juist de ruimte geven. 
Het wordt een fysiek actieve week vol improviseren, maken 
en samenwerken. Je mag een gedicht, tekst of woorden 
meenemen die jou aanspreken. Sanne Clifford

Flashback DANS
25 juli - 1 augustus, weeknummer 442

Een flashback is een verschijnsel uit de psychologie, waarbij 
belevenissen die in het geheugen zijn opgeslagen terug-
keren. Wij gaan ook terug in de tijd. Vanuit de geschiedenis 
zoals wij hem in beeld en geluid hebben beleefd, gaan we 
honderd jaar terug. We laten tijdsbeelden van 1920 tot nu 
passeren. We maken dansmateriaal vanuit foto’s, film, kle-
ding en literatuur, gevat in muziek en beweging. Alledaagse 
handelingen en gewoontes vormen een inspiratie voor de 
solo’s, het groepswerk en de duetten. Want niets is zo mooi 
als de kracht van de herinnering. Kim van Heugten

Wild Thing DANS
1-8 augustus, weeknummer 452

We moeten vaak voldoen aan de verwachtingen en regels 
van anderen. Wat betekent het om in contact te staan met 
je instinctieve kant, je ongegeneerde zelf die impulsief in 
het leven staat? We gaan aan de slag met de tegenstelling 
civilisatie versus natuur en ontdekken hoe je je ongecivili-
seerde zelf kunt belichamen in dans. Dit doen we voorna-
melijk op locatie, in relatie tot de natuur, zowel solo als met 
de groep. We werken toe naar performances gebaseerd op 
gestructureerde improvisatie. Voor diegenen met interesse 
in persoonlijk bewegingsonderzoek, die onafhankelijk aan 
bewegingsmateriaal kunnen werken. Neem graag nette 
kleding mee die vies mag worden en die als kostuum kan 
dienen. Johnny Schoofs

5Rhythms DANS
8-15 augustus, weeknummer 462

Alles is energie en beweegt in golven, patronen en ritmes. 
Deze week is geïnspireerd op de 5Rhythms van Gabrielle 
Roth. Er zijn vijf algemene ritmes in dans: flowing, staccato, 
chaos, lyrical en stillness. Wat gebeurt er met je lichaam 
bij het horen van een staccato ritme? Hoe vertaal je de 
frequentie van lyrical naar een lichaamstaal die communi-
ceert met het ritme, de ruimte en met een publiek? Elke dag 
onderzoeken we het totale spectrum van het lichaam in 
relatie tot één van de ritmes. We werken intensief, auditief 
en intuïtief. Deze fysiek pittige week is voor deelnemers die 
genoeg danservaring hebben en een goede conditie. 

Wensley Piqué

DANS SPECIALE WEKEN SPECIALE WEKEN DANS 
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Video als extra laag 2.0 THEATER
4-11 juli, weeknummer 413

Omdat vorig jaar de mogelijkheden eindeloos bleken, gaan 
we onderzoeken wat video (nog meer) 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 migratie verdiept door een surround beeld van water? 
Tegengekleurd als je er reisbrochurefoto’s achter zet? Of 
wordt de tekst versterkt als je er video’s van bergbeklim-
mers onder plakt als metafoor? Dat zullen we moeten gaan 
uitzoeken. Veel zelfstandig materiaalonderzoek, maken, 
monteren en filmen, op zoek naar die extra laag.

Marjan Barlage

Statement SPOKEN WORD & THEATER
11-18 juli, weeknummer 423

Vanuit spoken word, al spelend met woorden, onderzoe-
ken we wat je nodig hebt om een statement te maken. 

Maar misschien moeten we een paar stappen, oftewel een 
paar vragen terug. Waarom zou je een statement (willen) 
maken? Wat voegt jouw statement toe? Welke woorden geef 
je aan je gevoel of mening? We proberen nieuwe vormen 
en betekenissen te vinden door spoken word te koppelen 
aan theatrale middelen. We wekken de woorden tot leven, 
zonder dat de kenmerken van spoken word verloren gaan. 
Er kunnen interessante combinaties ontstaan die beide 
disciplines versterken. Hoewel we ook gaan schrijven en 
voordragen staat het maken van een (theatraal) statement 
centraal. Khouloud Zaher

Warmerdam THEATER
11-18 juli, weeknummer 424

Deze week staat het werk van kunstenaar Alex van 
 Warmerdam centraal. Naast acteur is hij schrijver, film- en 
theatermaker, schilder en vormgever. Met zijn theater-
teksten en poëzie gaan we de vloer op. Geïnspireerd door 
zijn films en schilderkunst gaan we op zoek naar beelden 
en vormgeving. Hoe bouw je een scène van zijn hand 

op? Hoe behandel je de tekst? Welke acteur zit er onder 
dit  absurdistische geweld? Hoe ‘schoner’ de tekst door 
de  acteur wordt gespeeld, hoe meer ruimte er is voor het 
 publiek om de kracht ervan te ervaren. We gaan op zoek 
naar deze ‘schoonheid’ van de taal en van jou als acteur. 

Eva van der Post

Smeer THEATER
11-18 juli, weeknummer 425

Toen schrijver/dichter Jan Arends in 1974 overleed, liet hij 
een schat aan teksten na. Soms humoristisch, soms filoso-
fisch. Hoewel hij een cultstatus binnen de literatuur heeft, 
werd zijn theaterwerk nooit uitgevoerd. Zijn toneelstuk 
‘Smeer’ gaat over een reclamebureau dat een ondefinieer-
baar wit goedje moet verkopen dat geen smaak, geen 
voedingswaarde en voor de rest ook geen enkel nut heeft. 
Het stuk verbeeldt de consumentensamenleving en de rol 
van reclame daarin. Jan Arends zet de reclame schrijver 
neer als kunstenaar die het volk oprecht wil dienen. We 
duiken in tekstscènes en dialogen uit ‘Smeer’, maar ook de 
zwarte poëzie van Jan Arends nodigt uit tot het maken van 
beeldende solo’s. Marius Bruijn

De 5 W’s THEATER
18-25 juli, weeknummer 433

Bij improvisatie denkt men al snel aan grappig doen, leuke 
spelletjes en theatersport. Maar de basis van improvisatie 
staat daar ver vanaf en is gebaseerd op technieken, training 
en de zoektocht naar gelaagdheid in spel. De 5 W’s vormen 
een van die technieken en zorgen voor een gelaagde spelin-

gang door verschillende vragen te stellen: wie ben je, wat 
gebeurt er, waar ben je, wanneer gebeurt het en waarom zet 
je dit in? Deze week gaan we deze techniek behandelen en 
ons eigen maken. Voor mensen die serieus willen leren im-
proviseren en waarbij presenteren voor een groot publiek 
niet van belang is. Voor ervaren spelers. Marjan Barlage

Het zijn net mensen THEATER
18-25 juli, weeknummer 434

Waar ligt de grens tussen het menselijke en onmenselijke? 
Wanneer wordt een ding een iemand, een persoon, een 
vriend om mee te spreken? Hoe werkt dat, de personifi-
catie van een boom, een auto, de bodem van het glas of 
de muur? En hoe lang moet ik nog je wandtapijt spelen? 
Of prullenbak? We gaan op de vloer fysieke scènes maken 
vanuit het alledaagse, het poëtische en o zo tragikomi-
sche. Improviserend, beeldend, spelend – op zoek naar dat 
grensgebied van wanneer iets lijkt te leven, gevoelens heeft 
of juist helemaal niet. En alleen een lege vorm of object 
overblijft. Leela May Stokholm

Alles is timing THEATER
18-25 juli, weeknummer 435

We gaan een week lang uitproberen hoe we comedy 
kunnen maken door aandacht te besteden aan het ritme 
en de timing van de handeling. De betekenis van een 
handeling wordt bepaald door hoe je speelt met het ritme 
en door de timing ervan. We spelen met herhalingen en 
uitvergrotingen. We gaan luisteren, observeren en vooral: 
doen. De nadruk zal liggen op simpele scenario’s en het 
komische, absurde en soms tragische dat kan ontstaan. Dit 
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alles om, indien mogelijk, de idiotie van de alledaagse dag 
te benadrukken. Inspiratiebronnen zijn o.a. Fawlty Towers, 
Buster Keaton, Jacques Tati, Ricky Gervais. Een talent voor 
ritme is niet nodig, een interesse is welkom. 

Robin Steegman

Minimal THEATER
25 juli  - 1 augustus, weeknummer 443

Hoe kunnen we theater maken dat niet veel ingrediënten 
heeft, maar wel een groots effect? Waar bij minimal music 
de noten de basis vormen, gaat het bij minimal theater 
voornamelijk over handelingen en bewegingen. We maken 
reeksen van bewegingen (dansachtige frases) en handelin-
gen (iets drinken, iets aantrekken, iets pakken, etc.) en gaan 
vervolgens werken met tempo, herhalingen, verschuivin-
gen, dubbelingen. Wanneer gaat het werken? Hoe komen 
we tot een hypnotiserend geheel dat het publiek kan beto-
veren? Geschikt voor mensen met ervaring in dans, theater 
of mime, die als deel van het geheel willen onderzoeken, 
repeteren en presenteren. Simone de Jong

Verval THEATER
25 juli - 1 augustus, weeknummer 444

Wij mensen, wij weten best wat we willen: vóóruit willen 
we! Nieuw is mooi en jong is lekker. Verwoed  proberen 
we te voorkomen dat dingen verstoffen of breken. Botox, 
deodorant en schoonmaakdoekjes, we weten onze 
middelen  tegen het verval te vinden. Aan de andere kant 
verheerlijken we graag het verleden. We zien schoonheid 
in krakende lp’s en oude steegjes, denken terug aan dat ene 
feestje. In deze theaterweek onderzoeken we hoe de mens 
omgaat met verval. Alledaagse handelingen en situaties 
zullen we abstraheren tot ontroerende of grappige beel-

dende scènes, soms met gesproken woord. Voor deelnemers 
die op een speelse manier met dit gelaagde thema om 
kunnen gaan. Margit Odems

Geen trucjes THEATER
25 juli - 1 augustus, weeknummer 445

Je wil die vloer op, maar op het moment dat je je kwetsbaar 
voelt, vraag je je af ‘waarom wil ik hier in godsnaam 
staan?’ Je speelt al jaren toneel, je hoofd zit vol met ideeën, 
regels en tips. Zo vol, ze zitten je spel in de weg: het zijn 
trucjes geworden. Of je kiest uit veiligheid altijd voor het-
zelfde trucje dat werkt, maar je ontwikkeling staat daardoor 
stil. Deze week: al je trucs thuis laten. Er gewoon zijn op 
het toneel in al die kwetsbaarheid. Het wankel evenwicht 
als uitgangspunt durven nemen voor je spel. Dat geeft 
speelruimte en maakt je als speler eerlijk en fris.  

Joan-Ditte Steffers

Bastaarden MUZIEKTHEATER
1-8 augustus, weeknummer 453

In deze muzikale theaterweek onderzoeken wij onze eigen 
diversiteit, want we bestaan allemaal uit meerdere kleuren. 
Waar komen we vandaan? Wie heeft ons grootgebracht? 
En welk bloed stroomt er door onze aderen? Aan de hand 
van schrijfopdrachten creëren we ons eigen materiaal, dat 
we zo snel mogelijk uit het hoofd leren, wat essentieel is 
voor spelvrijheid. Bij het spelen focussen we op een fysieke 
transformatie om van buiten naar binnen de personages 

op te bouwen. We zullen ook zingen. Dit hoef je nog niet 
te kunnen en het wordt géén musicalweek. Wel kijken we 
naar hoe we ons verhaal, zowel gesproken als gezongen, 
ingeleefd kunnen brengen. Kyra Bououargane

Tot de verbeelding KLEINKUNST
1-8 augustus, weeknummer 454

In deze week maken we een korte montagevoorstelling voor 
kinderen, samengesteld uit liedjes, korte monologen en 
gedichten. We maken eigen kleinkunstmateriaal dat zowel 
voor kinderen als, op een andere laag, voor volwassenen 
interessant is. De teksten spreken dusdanig tot de verbeel-
ding dat we niets extra’s nodig hebben om het publiek mee 
te nemen in een verhaal. Een leeg podium, alleen je tekst 
of je lied. Meer niet. We gaan schrijven en componeren. 
De nadruk ligt op podiumpresentatie. Hoe breng je een 
lied of een verhaal op een authentieke manier over op je 
publiek? Graag je gitaar of een ander akkoordinstrument 
meenemen. Gijs van Rhijn

Spiegel van onze tijd KLEINKUNST
8-15 augustus, weeknummer 463

Een belangrijke functie van kleinkunst was ooit, en 
wordt weer steeds meer, om de maatschappij een spiegel 
voor te houden. In die spiegel schemert dikwijls de visie 
of het commentaar van de maker door. Deze week gaan 
wij ons bezighouden met ‘geëngageerde kleinkunst’. Hoe 
ervaren wij onze tijd en wat vinden wij ervan? Vooral: hoe 

verpak je dat in pakkende, interessante en humoristische 
teksten en vormen? Als uitgangspunt nemen we De Zeven 
Hoofdzonden en De Zeven Deugden. Dit zijn eeuwenoude 
gegevens die mooi als meetlat kunnen fungeren om onze 
tijd en tijdgeest langs te leggen. Hester Macrander

Het beste van 2020 THEATER
8-15 augustus, weeknummer 464

Elk jaar presenteert het Nederlands Theaterfestival de 
beste voorstellingen van het afgelopen seizoen. Maar wat 
maakt een productie nu tot de beste? Samen met jurylid 
 Christiaan Mooij duik je in de selectie van 2020. Je leest 
stukken, speelt fragmenten en onderzoekt waarom het 
goed theater is. Hoe kan je je als maker of speler laten 
inspireren door deze voorstellingen? Het is een week van 
ontdekken, onderzoeken, spelen en maken voor spelers en 
regisseurs. De week wordt afgesloten met een presentatie in 
de vorm van een theatrale caleidoscoop van de juryselectie. 
Voor iedereen die zich met speellust, verbazing en nieuws-
gierigheid wil verdiepen in het teksttheater van nu. 

Christiaan Mooij

Theaterwerkplaats
1-8 augustus, weeknummer 455

8-15 augustus, weeknummer 465
Theater kent vele vormen: teksttoneel (klassiek, modern, 
tragedie, komedie), bewegingstheater en cross-overs als 
danstheater, muziektheater en kleinkunst. Ook de midde-
len van een speler of theatermaker zijn divers: beweging, 
handeling, tekst, emotie, muziek, vormgeving… En dan 
zijn er nog de verschillende betekenissen van theater; de 
interpretatie van wat er op het podium gebeurt houdt 
makers, spelers en het publiek constant bezig, bewust of 
onbewust.
In deze theaterwerkplaats is onderzoek mogelijk naar bij-
voorbeeld 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. 

Martijn van der Veen, Eva van der Post e.a.
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Onverwachte ontdekkingen SCHILDEREN
11-18 juli, weeknummer 426

Kan een kunstenaar nog origineel zijn? Vaak hoor je ‘alles 
is al gedaan’. Is het belangrijk om origineel te zijn en wat is 
dat dan? Wat gebeurt er als we enkel en alleen associëren 
op alles wat er al is: kunnen we het doen van onverwachte 
ontdekkingen dan in de hand werken? In deze schilder-

week werken we met vrije associatie. We gebruiken alles 
wat we kunnen vinden aan beeldmateriaal: kranten, 
tijdschriften, foto’s, internet, sociale media. We kijken de 
kunst af van oude meesters en hedendaagse kunstenaars. 
En laten ons leiden door een willekeurige aaneenrijging 
van gedachten, op zoek naar ons talent voor de onver-
wachte ontdekking. Yette Rohde

De impuls als concept SCHILDEREN
11-18 juli, weeknummer 427

De mythe van Pollock gaat dat hij per toeval een nieuwe 
manier van schilderen ontdekte. De waarheid is dat hij 
beredeneerd koos voor zijn drippings en de impuls als tech-
niek omarmde. ‘When I am in my painting, I’m not aware 
of what I’m doing. It’s only after a sort of ‘get acquainted’ 
period that I see what I’ve been about.’ (Jackson Pollock, 
My Painting, 1956) Wij gaan op zoek naar de verbeeldings-
kracht van impulsieve handelingen. Van daaruit ontwikke-
len we door veel doen, observatie en reflectie een ‘nieuwe’ 

manier van schilderen. Een reis langs onbewuste en 
bekende technieken. Een week van vallen en opstaan met 
als resultaat prachtige mislukkingen dan wel fabelachtige 
meesterwerken. Joncquil de Vries

Licht SCHILDEREN
18-25 juli, weeknummer 436

Icarus kwam er te dichtbij; Vincent van Gogh heeft, net 
als William Turner, de zon geschilderd en beiden werden 
krankzinnig. Hoe schilder je licht? Hoe geef je vorm wat 
geen vorm heeft? In de reflectie van water, wat nooit 
stilstaat? Als een verschijnsel dat ontstaat wanneer de zon 
schijnt en het tegelijk regent? We gaan aan de slag met het 
beeldaspect ‘licht’. Door figuratieve vormen te kiezen zoals 
portret en stilleven worden deze op een moderne wijze be-
licht. Denk hierbij aan de zonnebloemen van Vincent, hoe 
kun je het geel licht laten geven? Ook de schaduwkanten 
laten we tijdens deze week niet onbelicht. Anne de Groot

Blauw TEKENEN
18-25 juli, weeknummer 437

Deze week beweegt zich rond de kleur blauw. Blauw is in 
de kunstgeschiedenis een veelomvattende kleur. Zo kennen 
we het Yves Klein blauw, de blauwe periode van Picasso en 
de kunstenaarsgroep Der Blaue Reiter. We gaan het hebben 
over verschillende betekenissen, de gevoelswaarde en 
toepassingen van deze kleur en gebruiken deze om eigen 
beeldend onderzoek te doen. Wat gebeurt er als je kleuren 
weglaat of volledig monochroom werk maakt? De kleur is 
opmaat naar een veelzijdige week, waarin iedere dag ruimte 
is voor een andere invalshoek en ander materiaalgebruik. 
Tekenen vormt de basis, maar dit medium wordt breed 
benaderd. Cathelijn van Goor

Fragmentatie SCHILDEREN
25 juli - 1 augustus, weeknummer 446

Nieuwe media en digitale technieken stellen ons in 
staat simultaan te zien, bijna te ervaren, wat zich 20.000 
kilometer verderop afspeelt, naast de gebeurtenissen bij 
ons in de achtertuin of keuken, terwijl we aan het werk 
zijn en ook nog eens virtuele-werkelijkheid-games spelen. 
Hoe kan je deze moderne werkelijkheid weergeven? Kan 
je dit thematisch schilderen, zonder dat het een chaos of 

patchwork wordt? Hoe breng je dit als een geïntegreerd 
deel van jouw werkelijkheid over? Figuratief, of kunnen 
abstracte elementen voor een verbinding zorgen? We kijken 
naar compositie, kleur en schildertoets. Voor schilders die 
uit hun comfortzone willen treden en via schilderkunstig 
experiment tot nieuwe uitspraken willen komen. 

René de Rooze

Portret SCHILDEREN
25 juli - 1 augustus, weeknummer 447

In deze week over portretschilderen ligt de focus op het 
gebruik van licht en donker. Lichtval en schaduwen zijn 
essentieel om een portret diepte te geven. We starten met 
opdrachten om licht op donker of donker op licht te on-
derzoeken. Hoe maak je gebruik van suggestie, hoe kan je 
je compositie met behulp van schaduwen versterken? Ook 
schildertechnieken, kleurgebruik en anatomie komen voor-
bij. Iedere dag bekijken we voorbeelden ter inspiratie van 
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kunstenaars zoals Ian Ingram of Gerald Leslie  Brockhurst. 
Graag geschikte portretfoto’s meenemen, die aan de basis 
kunnen staan van jouw portretten in donker en licht.
 Mascha Kragten

De omgekeerde wereld SCHILDEREN
1-8 augustus, weeknummer 456

Het schilderij is af zodra je eraan begint. Al schilderend werk 
je naar de opzet toe: schilderen is weglaten. Een schilderij is 
bedoeld om de waarneming te ontregelen. Laat je niet mis-
leiden door wat je om je heen ziet, maar laat je leiden door 
wat je weet. Wat je niet weet, laat je al schilderend weg. De 
wereld op zijn kop: denk aan (en vergeet) de schilderijen van 
Georg Baselitz, of de bedrieglijke montageschilderijen waar-
mee René Magritte de werkelijkheid ‘verraadt’. Less is more. 
Meer, of minder. Het zijn de prangende vragen die de wereld 
stelt en die alleen door de schilderkunst op vreedzame wijze 
worden verbeeld en opgelost. Sonia Rijnhout

Schilderatelier
8-15 augustus, weeknummer 466

Beeldend kunstenaars begeleiden programma’s voor zowel 
beginners als gevorderden in het schilderatelier. Deel-
nemers kunnen een week lang kiezen uit een dagelijks wis-
selend, gevarieerd aanbod. De medewerkers nemen ideeën, 
visies en plannen mee uit hun eigen praktijk en kunnen je 
bekendmaken met verschillende technieken om tot mooie, 
vreemde of verrassende resultaten te komen.  Ieder kan 
op zijn of haar eigen niveau aan het werk en wordt van 
daaruit door beeldend kunstenaars begeleid. Kleur, com-
positie en andere beeldelementen komen aan bod, maar 
ook onderzoek en werk n.a.v. schilders van vroeger en nu. 
Belangrijk is de eigen ontdekking en ontwikkeling. En het 
commentaar daarop vanuit steeds een andere visie. Veel 
verschillende en eigenzinnige schilderijen zullen het licht 
zien, van miniatuur tot monumentaal. 

Bouchaib Dihaj e.a.

Fotosculpturen BEELDEND
11-18 juli, weeknummer 428

Wat is een foto? Wat is een sculptuur? Wanneer wordt een 
foto een sculptuur? En hoe beïnvloedt dit de inhoud van de 
foto? We rekken de kaders van de foto op en combineren 
fotografie (2D) en ruimtelijk (3D) tot fotosculpturen of 
foto-installaties. We experimenteren met fotoprints, mate-
rialen, voorwerpen of locaties, met de foto als representatie 
van ‘de werkelijkheid’ en met (de suggestie van) ruimte. 
Daarbij laten we ons inspireren door onder anderen Letha 
Wilson, Lorena van Bunningen, Michael de Courcy en 
Justine Khamara. Vergeet niet een camera (of telefoon met 
goede camera) mee te nemen. Een laptop komt van pas bij 
het selecteren en eventueel bewerken van de foto’s. 

Marthe van de Grift

Sporen van leven BEELDEND
18-25 juli, weeknummer 438

Een afdruk, een voetstap, een nagelaten indruk als stille 
getuigenis van wat zich afspeelde. Schrift, geschreven 
regels, overblijfselen en tekens van communicatie. Een 
platgelopen lijn in het landschap als spoor van de tijd. 
Het leven trekt zijn sporen in onze huid. En wat laten wij 
als individu of als gemeenschap achter voor generaties na 
ons? We kijken naar het werk van Richard Long, Herman 
de Vries, Rebecca Horn en andere kunstenaars. Samen en 
individueel laten we deze week onze sporen na. Wat is het 
resultaat van jouw sporenonderzoek: een ingreep in het 
landschap, afdrukken van gevonden sporen of van schrift 
dat beeld wordt? Lisanne Sloots

Land art en licht BEELDEND
25 juli - 1 augustus, weeknummer 448

Net als in veel kunststromingen speelt ook bij land art het 
licht een grote rol. Voor sommige kunstwerken is licht het 
materiaal, essentieel om te kunnen bestaan. Deze kunst-
werken zijn bij wijze van spreken een ode aan het licht: 
bijvoorbeeld de lichttunnels van Nancy Holt, het lightening 
field van Walter De Maria, of de krater van James Turrell. 
Gedurende deze week gaan we op onderzoek uit hoe wij 
het licht de hoofdrol kunnen geven in onze land art. Hoe 
kunnen we gebruik maken van schaduw en zon? Willen we 
werken in het donker? Neem zoveel mogelijk lichtgevende, 
reflecterende hulpmiddelen mee zoals zaklampjes enzo-
voort. Hanna Smitmans

Affiche als statement BEELDEND
1-8 augustus, weeknummer 457

‘Rake’ affiches trekken de aandacht en provoceren. Zoals 
een Loesje-poster uit 1988 stelt: ’N beetje plakker schudt de 
hele wereld wakker’. Deze week gaan we op zoek naar com-
binaties van beeld en tekst, die qua vorm op reclame lijken, 
maar de inhoud een kritische draai geven. Al schilderend, 
tekenend, gebruikmakend van fotografie, typografie en 
collage ontwerpen we affiches die een beroep doen op de 
voorbijganger. Soms luid, soms schuchter, soms ludiek. We 
onderzoeken hoe je op een visueel prikkelende en humo-
ristische manier aandacht kunt vragen voor kleine en grote 
maatschappelijke vraagstukken. Welke artistieke middelen 
zet je in om de kern van een boodschap te raken?

Sarah Charalambides
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kARTon ONTWERPEN
1-8 augustus, weeknummer 458

Karton is een prachtig materiaal. Het is licht, goedkoop, 
milieuvriendelijk en bescheiden. Het bekendst, en een 
symbool van eenvoud, is natuurlijk de simpele doos waarin 
bijna alles verpakt zit. Karton is relatief makkelijk te ver-
werken, snijden, vouwen, buigen, lijmen. Het transformeert 
met simpele ingrepen van 2- naar 3-dimensionaal. Het 
past zich makkelijk aan, waardoor je er als ontwerper alle 
kanten mee op kunt. Je kan er bijvoorbeeld stevige meubels 
van maken, maquettes en zelfs huizen mee bouwen. Er 
bestaan ook prachtige kunstwerken van karton. Deze 
week is een ode aan dit mooie materiaal. We gaan ermee 
experimenteren, grenzen opzoeken, ontwerpen en bouwen. 
Kortom kARTon, kunst in karton. Hans Frings

Kunstkamer BEELDEND
8-15 augustus, weeknummer 468

Geïnspireerd door het Cabinet of Natural Curiosities, het 
rariteitenkabinet (1734) van Albertus Seba, gaan we op 
een wonderlijke ontdekkingstocht. Albertus Seba was een 
Amsterdamse apotheker, met een grote collectie in- en uit-
heemse naturalia. We gaan zijn illustratieve boek als start-
punt gebruiken en van daaruit werken aan ons persoonlijke 
rariteitenkabinet. Hoe vertaal je jouw fascinaties, hoe 
orden je jouw gedachten en ideeën in een eigen kabinet? 
We gaan werken met collagetechnieken, 3D-compilaties, 
mini-installaties, fotografie en mixed media. Neem vooral 
alle rariteiten en zeldzame objecten, die je al jaren in de 
keukenlade of kast bewaart, mee. 

Nicole van den Kroonenberg

(T)Huis BEELDEND
15-22 augustus, weeknummer 478

Het thema t)huis wordt door iedereen anders beleefd. Een 
huis is niet alleen een fysieke structuur van muren. Je 
ergens thuis voelen is ook een emotioneel en psychologisch 
concept. De Zuid-Koreaanse kunstenaar Do Ho Suh onder-
zoekt in zijn werk hoe wij ons als mens verhouden tot de 
ruimtes waarin we leven en wat het betekent om thuis te 
zijn. Door hem geïnspireerd gaan we de fysieke of mentale 
beleving van t)huis, van ruimtes en tussenruimtes vangen 
in stof, papier, foto’s of mixed media. Maak en neem mee: 
foto’s van je eigen huis, plattegronden, bouwtekeningen en 
of andere inspiratiebronnen van een (t)huis. 

Nicole van den Kroonenberg

Podcast SCHRIJVEN/MEDIA
11-18 juli, weeknummer 521

De podcast is het gedistingeerde zusje van de piraten-
zender. Iedereen met een microfoon kan er een maken en 
online zijn publiek vinden. Van reportages met indrukwek-
kende soundscapes tot fragmenten uit puberdagboeken en 
van meeslepende fictie tot geklets aan de keukentafel. De 
verscheidenheid aan podcasts is gigantisch en de vrijheid 
die dit medium biedt, is groot. In deze workshop onder-
zoeken we wat er zoal mogelijk is en bedenken we ideeën 
voor eigen podcasts. We gaan zowel schrijven als maken; 
we ontwikkelen concepten, schrijven scripts en maken een 
proefaflevering of teaser. Floor van Lissa

Ben ik dat? VIDEO/MEDIA
25 juli - 1 augustus, weeknummer 541

In deze tijd van selfies gaan we de interactie tussen beeld 
en publiek onderzoeken. Hoe krijgen we de kijker aan het 
spelen? Hoe nodigen we hem uit om maker te worden? Is 

zien dat je de beelden live beïnvloedt voldoende om ge-
boeid te blijven, of wil de kijker zichzelf herkennen? En wat 
gebeurt er als je anderen bezig ziet in je werk, wat is dan 
jouw volgende stap? Met computers, sensoren, webcams, 
 real-time beeldbewerking en projectie op diverse materia-
len bouwen we interactieve installaties. De focus ligt op 
het beeld, audio gebruiken we eventueel als ondersteuning. 
Neem je eigen computer, gadgets, zin om te experimente-
ren en nerden vooral mee! Astrid van der Velde
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Identiteit FOTOGRAFIE
11-18 juli, weeknummer 429

‘My photographs don’t go below the surface. They don’t go be-
low anything. They’re readings of the surface. I have great faith 
in surfaces. A good one is full of clues.’ (Richard Avedon)
Wat is identiteit? Gaat identiteit over iemands binnen- 
of buitenkant, over iemands zelfbeeld of het beeld dat 
anderen van hem of haar hebben? Is identiteit zichtbaar, of 
bepalen voorkennis en aannames hoe je iemand ziet? En in 
hoeverre kun je iemands wezen vastleggen als portretfoto-
graaf? Moet je dat überhaupt wel willen? Of is elk portret 
uiteindelijk een zelfportret van de fotograaf? Op deze vra-
gen gaan we in deze fotografieweek een antwoord proberen 
te vinden. Keke Keukelaar

Onderzoek FOTOGRAFIE
18-25 juli, weeknummer 439

De geschiedenis van de fotografie kent veel hoogtepunten; 
fotografen of foto’s die richting hebben gegeven aan de 
opvattingen over het medium. Deze week is ingericht als 
werkplaats waarin je meegenomen wordt langs een aantal 
bijzondere fotografische stijlen/opvattingen. Denk bij-
voorbeeld bij straatfotografie aan het beslissende moment 
van Cartier Bresson of aan de vernieuwende landschaps-

fotografie van The New Topographics. Vervolgens onder-
zoeken we hoe jij middels je foto’s een eigen antwoord kunt 
geven op die hoogtepunten. We starten de week met een 
verkenning van de rijke geschiedenis van de fotografie. In 
het tweede deel van de week ga je de verkregen inzichten 
uitwerken in een eigen presentatie.  Bert Janssen

Imperfectie FOTOGRAFIE
25 juli - 1 augustus, weeknummer 449

Onscherpe, korrelige, bewogen, scheefgehouden, ruige, 
hard belichte, onflatteuze foto’s. Hoe kan je met deze ogen-
schijnlijk fotografische imperfecties toch een sterk beeld 
maken, waarbij de kijker schoonheid en zeggingskracht 

ervaart. Door gebruik van fotografische onvolmaaktheid 
gaan we een meer ongepolijste visie op de werkelijkheid 
ontwikkelen. Oftewel imperfectie perfectioneren. We laten 
ons inspireren door fotografen als William Klein, Gary 
Winogrand, Sanne Sannes, Saul Leiter, Bruce Gilden. We 
schuwen niet om zeer kritisch naar onze beelden te kijken. 
In onze presentaties zoeken we de expressieve kracht van 
het imperfecte beeld op. Jaap Bijsterbosch

Het beeld en het woord FOTOGRAFIE
1-8 augustus, weeknummer 459

Hoewel foto’s zonder woorden hun eigen verhaal vertellen, 
kan tekst op veel manieren een uitgangspunt zijn in foto-
grafie, zowel bij fotografie met een documentair karakter 
als vrije, autonome fotografie. Deze week onderzoeken 

we op verschillende manieren hoe tekst en beeld elkaar 
kunnen beïnvloeden en versterken. We gaan tekst, of het 
nou poëzie is of een krantenartikel, gebruiken als uitgangs-
punt voor een fotoserie. Ook kijken we hoe tekst je beeld 
kan sturen. We zoeken naar titels en onderschriften die je 
beelden meer gelaagdheid kunnen geven. Aan het eind van 
de week hebben al deze experimenten hopelijk voor meer 
verdieping in je fotografie gezorgd. Tessa Posthuma de Boer

Fotowerkplaats
8-15 augustus, weeknummer 469

Zowel beginners als gevorderden kunnen in deze fotogra-
fieweek aan de slag met onderwerpen als portret, reportage, 
scène en landschap. De fotografen die de werkplaats be-
geleiden, geven opdrachten vanuit hun eigen achtergrond 
en specialisatie. Er is veel ruimte voor eigen ideeën en 
invallen. Je werkt onder andere aan een eigen fotografische 
beeldtaal en aan een sterke presentatie van het gemaakte 
werk. We kijken naar grote voorbeelden uit het heden en 
het verleden en besteden veel aandacht aan de gemaakte 
foto’s. Computers zijn aanwezig, maar je kan natuurlijk ook 
je eigen laptop meenemen. Je werkt met je eigen camera. 
Hoewel de nadruk ligt op de inhoudelijke kant van fotogra-
fie, en niet zozeer op digitale bewerking, kan je gaandeweg 
de week ook veel opsteken op technisch gebied. 

Diewke van den Heuvel e.a.
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Eilandmuziek MUZIEK
4-11 juli, weeknummer 512

Eilanden zijn historische kruispunten van handelsroutes 
en daarmee cocktails van culturele invloeden. We gaan 
op cruise langs diverse exotische eilandjes, op zoek naar 
de bijzondere muziekstijlen die hieruit ontstaan zijn. 
Zoals de Morna van Cabo Verde, de polyritmische Sega 
van  Mauritius, de Cadence Rampa van Haïti, Curaçaose 
walsen, de Indonesische Krontjong en misschien wel een 
begrafenis lied van Tonga. We ontdekken de roots van 
de Calypso op Trinidad Tobago en de Mento-liedjes van 
 Jamaica. Een akoestisch en licht ensemble zou ideaal zijn. 
Als je naast je instrument ook wat zingt dan kan dat. Noten 
en akkoorden lezen is handig. 

Joost Dieho

Ska & Reggae MUZIEK
11-18 juli, weeknummer 522

Tegenwoordig roepen mensen als je het over ska en 
reggae hebt meestal twee dingen: Madness en Bob Marley. 
Begrijpelijk, maar de inmiddels bijna zestig jaar durende 
geschiedenis van deze muziek omvat veel meer sounds, 
 stijlen en vormen. We maken een dwarsdoorsnede van 
ruim een halve eeuw ska en reggae en gaan onder andere 
langs rocksteady, roots reggae, dub, skinhead reggae, 
2 Tone en third wave ska. We kijken naar de evolutie van 
de muziek, maar ook naar de elementen die in al die jaren 
hetzelfde zijn gebleven. Voor iedereen die zijn instrument 
redelijk tot goed beheerst en noten kan lezen. Zeker ook 
voor vocalisten! Hidde Roorda

Songwriting Café MUZIEK
11-18 juli, weeknummer 523

Het podium opstappen met je eigen composities voelt 
anders dan het uitvoeren van andermans werk. Het is 
krachtig en kwetsbaar tegelijk. Deze week gaan we niet 
alleen liedjes schrijven, maar ze ook uitvoeren, in diverse 
settingen. We werken aan interpretatie, zangtechniek 
en presentatie. Hoe houd je theaterpubliek geboeid? Wat 
speel je in een lawaaiig restaurant? En hoe klink je in de 
openlucht? Deze week is bedoeld voor mensen die zichzelf 
kunnen begeleiden en al bezig zijn met het schrijven van 
songs. Channah van ’t Riet

Percussie in popmuziek MUZIEK
18-25 juli, weeknummer 531

Een week voor percussie-instrumentalisten die houden 
van Latin in popmuziek. Hoe integreer je Latin ritmes in 
popmuziek en stijlen zoals funk en moderne beats? In 
principe kan je voor de meeste percussie-instrumenten 
een transitie maken waardoor de ritmelijnen passen in een 
desbetreffende stijl. Hoe doe je dit? Waar moet je op letten? 
Hoe spreek je dit af? Shakers, shekere, tamboerijn, bongo, 
conga, cajon, cabassa en nog meer percussie-instrumen-
ten zullen deze week door je handen gaan. Geschikt voor 
percussionisten die al de nodige ervaring hebben opgedaan 
in bands en/of eerdere workshops en ook voor muzikanten 
die zelf beats maken. Martin Gort

Snarky Puppy MUZIEK
18-25 juli, weeknummer 532

Een inspirerende week voor gevorderde muzikanten die 
graag muziekstijlen zoals pop, funk, jazz en wereldmuziek 
willen combineren. Snarky Puppy staat voor een bijzonder 
collectief muzikanten dat muzikale tradities aan vernieu-
wing koppelt. Rauwe funk, gevoelige dynamiek, soulful 
simplicity. En bovenal een sterke mix van harmonieën, 

melodieën en improvisatie. We gaan nummers spelen als 
Jambone, Lingus, Flight en Bent Nails. We werken aan de 
collectieve sound, aan individuele improvisatieskills, aan 
onregelmatige maatsoorten, aan verschillende muzikale 
texturen. Deelnemers kunnen goed akkoordenschema’s 
lezen en improviseren. Blazers kunnen goed noten lezen. 
Ook zangers (m/v) schrijven zich in als zij afwisselend tekst 
willen zingen en als ‘instrumentalist’ willen meespelen 
met de blazerssectie. Iman Spaargaren
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Pichuco MUZIEK
18-25 juli, weeknummer 533

Bandoneonist Aníbal Troilo was een van de meest geliefde 
muzikanten van Buenos Aires. Zijn bijnaam Pichuco (huile-
balk) kreeg hij vanwege zijn heerlijk klagende toon. Zijn 
orkest speelde van 1939 tot 1975 de meest pure en muzikale 
tango’s die we kennen. Titels als Sur, Garua en Romance de 
Barrio zijn onverminderd populair. We gaan een aantal van 
zijn tango’s spelen, meest in de originele arrangementen. 
Er is ruimte voor twee altzangeressen die stevig in hun 
schoenen staan en Spaans kennen. Het orkest heeft de klas-
sieke tangobezetting: balgen, strijkers, piano en contrabas, 
aangevuld met enkele houtblazers en (semi-)akoestische 
gitaar. Een week voor gevorderde muzikanten die graag van 
blad lezen. Gerard van Duinen

Woodstock MUZIEK
25 juli - 1 augustus, weeknummer 542

Het is inmiddels ruim vijftig jaar geleden dat een klein 
Amerikaans dorpje veranderde in een festivalterrein: 
Woodstock. Het festival werd het hoogtepunt van de 
hippiecultuur. Tijdens de ‘Three days of peace and music’ 
traden meer dan dertig bands en artiesten op, waaronder 

Joe Cocker, The Who, Santana, Jimi Hendrix, Sly & The 
Familiy Stone, Joan Baez, Jefferson Airplane, Ten Years 
After en Crosby, Stills, Nash & Young. Bereid je voor op een 
afwisselende week met muziek van diverse bands en arties-
ten! Een week voor zangers/zangeressen met bandervaring 
en gevorderde instrumentalisten die noten en akkoorden-
schema’s kunnen lezen. Eva Korse

Monk en Mingus MUZIEK
25 juli - 1 augustus, weeknummer 543

Pianist Thelonious Monk en bassist Charles Mingus hebben 
beiden een uniek oeuvre achtergelaten. Ze zijn belangrijk 
geweest voor het ontstaan van de bebop onder meer door de 
Minton’s playhouse jamsessions. Op de plaat Rumba para Monk 
van Jerry Gonzales is te horen dat Monks werk het goed 
doet in latinversies. In een aantal stukken combineerde 
Mingus jazz met Cumbia, een Colombiaans muziekgenre. 
In deze workshop komen latin- en jazzversies van hun com-
posities aan bod. De arrangementen bevatten eenvoudige 
tot complexe passages voor solisten. De akkoor den schema’s 
worden uitgelegd en ritmische aanpak en interactie tussen 
solist en ritmesectie krijgen veel aandacht. Voor instrumen-
talisten die vlot lezend spelen. Gerrit Jan Binkhorst

The JB’s MUZIEK
1-8 augustus, weeknummer 552

De begeleidingsband van James Brown, The JB’s, had een 
groot aandeel in het schrijven van zijn megahits. Drum-
mers als Bernard Purdie en Clyde Stubblefield kwamen met 
de vetste grooves. Bobby Byrd was de repetitor en co-zanger 
en schreef mee aan Like a Sex Machine. En dan de blazers, 
waaronder Maceo Parker, met hun funky riffs en solo’s. 
Rond 1970 kregen sommigen van hen genoeg van het leven 
on the road en gingen eigen muziek maken. (Gimme some 
more, Soulpower, Think.) We gaan vooral hun muziek spelen 
met misschien een uitstapje naar funky New Orleans. 
Beetje noten lezen is handig en als je naast je instrument 
ook nog wat kan zingen komt dat goed van pas. Joost Dieho

Airwaves POPMUZIEK
1-8 augustus, weeknummer 553

Luistergewoonten veranderen met de tijd. Nu wordt 
muziek vaak beluisterd via YouTube, onder het gamen, of 
met oortjes in, terwijl je met iets ander bezig bent. Er is 
een periode geweest waarin mensen muziek vooral via de 
radio beleefden, en juist het gebrek aan afleiding had voor 
veel luisteraars iets magisch. Het medium liet veel aan de 
verbeelding over. Deze week gaan we nieuwe muziek ma-
ken, in zijn zuiverste vorm: geen videoclips, choreografie 
of stageshow, maar puur als geluidsbeleving. Wat maak je 
dan? Welke verhalen wil je vertellen? Een onderzoek naar 
de schoonheid en vertellingskracht van muziek en tekst, 
voor ervaren muzikanten en zangers. Phil Mills

*1984* MUZIEK
8-15 augustus, weeknummer 562

Voor wie opgroeide in de jaren ’80 was 1984 een opmer-
kelijk jaar, waarin veel nieuwe muziek uitkwam die deze 
generatie voor altijd heeft beïnvloed. It’s my Life van Talk 
Talk, My Ever Changing Moods van The Style Council, of 
bijvoorbeeld Don Henley met The Boys of Summer. Wij gaan 
terug naar dat bijzondere jaar en spelen songs van Talk 
Talk, Paul Young, Prince, Tom Robinson, Tim Finn en an-
deren. Een ode aan die wonderlijke jaren ’80. Noten lezen 
is een pré en een redelijke beheersing van je instrument is 
vereist. Er is ook plaats voor zangers m/v, liefst één van elk.
 Maurits Fondse

Live Soundtrack 2020 MUZIEK
8-15 augustus, weeknummer 563

De interactie tussen muziek en andere kunstvormen vindt 
vaak plaats: dansers baseren hun choreografie vaak op 
muziek, film- en videokunstenaars maken zelden een werk 
zonder soundtrack, theatermakers gebruiken regelmatig 
muziek in hun voorstelling, levenskunstenaars vullen al 
gauw een deel van de dag met het beluisteren van hun 
favoriete muziek. We zoomen in op de vragen: waar komt 
toch die magische aantrekkingskracht vandaan en wat valt 
er te zeggen over de interactie tussen muziek en andere 
disciplines? We gaan nieuwe muziek maken en samen-
werken met andere workshops. Voor instrumentalisten, 
instrumentale zangers en digitale musici die niet per se in 
de spotlights willen staan. Hans Hasebos

INSTRUMENTALE MUZIEK SPECIALE WEKEN SPECIALE WEKEN INSTRUMENTALE MUZIEK 



28 29BUITENKUNSTRANDMEER  2020   2020  BUITENKUNSTRANDMEER

Winterreise ZANG
11-18 juli, weeknummer 524

Wij wagen ons aan een onderzoekende en experimentele 
benadering van een van de mooiste werken uit de klassieke 
muziek: Winterreise van Franz Schubert. In deze liedcyclus 
doolt een niet nader omschreven ‘Ich’ eenzaam en koorts-
achtig door de barre koude. Het zwaartepunt van deze week 
ligt op het je eigen maken van de inhoud van een aantal 
liederen. Daarbij zullen we de conventies van het uitvoeren 
van klassieke muziek doorbreken en met behulp van tech-
nieken uit theater en performance toewerken naar ieders 
eigen interpretatie. Een week voor gevorderde zangers met 
ervaring als solist, die zelfstandig kunnen werken en bereid 
zijn het experiment aan te gaan. 

Christina Völtl

Charpentier-ensembles ZANG
18-25 juli, weeknummer 534

Marc-Antoine Charpentier kennen we allen van de nu 
 extra actuele Eurovisie-tune uit zijn Te Deum. Hij schreef 
natuurlijk veel meer moois, voor kleine kapelletjes maar 
ook voor theater, o.a. in samenwerking met Molière. Wij 
gaan deze week bezig met de nuances, kleuren, harmo-
nie en versieringen uit dit elegante barokke repertoire. 
Dit loopt van kleine duetten en terzetten, tot delen uit 
het Te Deum of uit Actéon. Een week voor zangers (koor 
en kleine solo’s), die aan het eind van de week vergezeld 
worden door een paar instrumentalisten. Voor ervaren en 
zelfstandige zangers, die vlot instuderen. Jurriaan Grootes

Brahms forever ZANG
25 juli - 1 augustus, weeknummer 544

Johannes Brahms (1833-1897): componist, orkest- en koor-
dirigent, is een van de eerste oude-muziekspecialisten in de 
muziekgeschiedenis. Hij had een belangrijke collectie van 
uitgaves en manuscripten met muziek uit de renaissance en 
barok, en veel van deze stukken heeft hij zelf gedirigeerd. 
Hij heeft dan ook veel elementen van deze periodes in zijn 
eigen muziek verwerkt. Tijdens deze week zullen wij zijn 
persoonlijke bibliotheek onderzoeken, en naast een selectie 
van zijn wereldlijke muziek (vocale kwarteten met piano 
en delen uit het Schicksalslied) zingen we stukken van 
Palestrina, Schütz en bijvoorbeeld Isaacs Innsbruck, Ich muss 
dich lassen. Enige koorervaring is nodig. 

Enrique López-Cortón

Koorscholing ZANG
1-8 augustus, weeknummer 554

Zing je in een koor en mis je de vaardigheid om van blad 
te lezen, de toonsoort of de harmonieën te begrijpen, of 
de stijl van het stuk te herkennen, dan kun je deze week je 
hart ophalen. We gaan ons een week lang onderdompelen 
in uiteenlopend materiaal en verschillende oefeningen 
om je muzikale vaardigheden en inzichten te vergroten. 
Natuurlijk gaan we veel zingen, en daarnaast luisteroefe-
ningen doen, en op gehoor muziek leren noteren. En hoe 
schrijf je een canon? Van blad leren lezen kan heel leuk 
zijn. Er zal een wereld voor je opengaan! 

JanJoost van Elburg

Cavalleria Rusticana ZANG
8-15 augustus, weeknummer 564

Cavalleria Rusticana is een opera uit het verisme, een 
stroming waarin historische en mythologische onderwer-
pen plaatsmaakten voor herkenbare mensen en alledaagse 
thema’s. Absolute liefde en extreem lijden keren vaak terug 
in deze emotionele opera’s. Zo ook in Cavalleria Rusticana: 
meeslepende melodieën, dramatische scènes en onderwer-
pen als liefde, ontrouw en afgunst. Pietro Mascagni heeft 
met dit jeugdwerk een pareltje achtergelaten. We zullen 
werken aan soli, duetten en koorstukken. We gaan op zoek 
naar authentiek spel en verklanking van emoties. Een week 
voor gevorderde en geschoolde zangers die zelfstandig kun-
nen studeren, uit het hoofd in het Italiaans willen zingen 
en de diepte in willen gaan. 

Hannah Ybeles Smit & Tadeu Duarte

Sizztah’s! ZANG
11-18 juli, weeknummer 525

The Andrew Sisters, The Boswell Sisters, The Beverly Sisters: 
ze leken op elkaar en ze zongen in perfecte driestemmige 
harmonie jazzy liedjes in de jaren ’30-’50. Hoe zou hun 

repertoire klinken anno 2020? En welke moderne trio’s 
hebben zich door hen laten inspireren? The Puppini Sisters, 
O’G3NE of The Wailing Jenny’s? In deze week onderzoeken 
we de verfijnde driestemmigheid van deze alom bekende 
sistergroepjes: van gelijksoortige klankkleur en identieke 
performance tot het zoeken naar eigenheid. We besteden 
ook aandacht aan het zelf driestemmig bewerken van mee-
gebracht repertoire, waarvoor enige ervaring in meerstem-
mig zingen een pre is. Kortom: een week voor enthousiast 
zingende Sizztah’s! Jetta Starreveld

Duetten ZANG
11-18 juli, weeknummer 526

Man/vrouw, vrouw/vrouw, man/man, alles is mogelijk in 
deze week waarin we duetten zingen in uiteenlopende stij-
len. In duetten wordt geflirt en geruzied, maar natuurlijk 
wordt ook eeuwige liefde, vriendschap of eensgezindheid 
bezongen. Wij gaan de uitdaging aan om een theatrale 
invulling te geven aan muzikale dialogen. Dit doen we 
aan de hand van operaduetten zoals Son nata a lagrimar 
(Händel, Giulio Cesare) of Là ci darem la mano (Mozart, 
Don Giovanni), maar ook het Eifersuchtsduett (Weill, Die 
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Dreigroschenoper) of Never talk to strangers (een drank-over-
goten caféscène van Tom Waits) kunnen aan bod komen. 
Voor zangers die zelfstandig kunnen studeren. Eigen 
 repertoiresuggesties zijn welkom. 

Andrea van Beek & Kees van Zantwijk

Paris-Bruxelles-Amsterdam ZANG
18-25 juli, weeknummer 535

We verblijven in Parijs en bezingen de stad en de liefde 
in chansons als Sous le Ciel de Paris, La Vie en Rose en Il 
est Cinq heures, Paris s’éveille. We trekken verder naar het 
land van Jacques Brel en zijn Bruxelles en Le Plat Pays. 
Uiteindelijk reizen we door naar Le Port d’Amsterdam. Van 
de  Nederlandse afgevaardigde van het chanson, Ramses 
Shaffy, zingen we een aantal vertaalde chansons zoals 
 Ma dernière Volonté. We werken aan techniek, interpretatie 
en expressie. We zingen één- en meerstemmig, met aan-
dacht voor solo’s. Aan het einde van de week componeren 
we een lied in de traditie van het chanson. Bespeel je een 
instrument, neem het dan graag mee! 

Britta Maria & Maurits Fondse

Timing ZANG
25 juli - 1 augustus, weeknummer 545

Miles Davis zei: ‘Time isn’t the main thing. It’s the only 
thing.’ Swing timing, wat is dat precies? Dat het lekker is 
om op te dansen? Ook, maar niet alleen. Swing timing 

vind je in jazz en bebop. Dan heb je nog funk timing, syn-
cope. Alle (maat)soorten, swing, funk en de mooiste liedjes 
om ze mee te leren beheersen. Van Lambert, Hendricks & 
Ross tot Earth, Wind and Fire, van de 6/8 van Bernsteins 
America tot de 7/8 van het Bulgaarse Erghen Diado. Een 
week voor vocalisten die anders nooit de tijd hebben om 
dit soort zaken eens goed uit te zoeken. Lizzie Kean

De Jeugd van Tegenwoordig ZANG
1-8 augustus, weeknummer 555

Van Watskeburt?! tot Ik kwam haar tegen in de moshpit – De 
Jeugd van Tegenwoordig drukt sinds 2005 een onmisbaar 
stempel op de Nederlandse hiphop. De vier leden vormen 
de meest creatieve, revolutionaire, taalvaardige en popu-
laire muziekgroep sinds Doe Maar. In deze week laten wij 
ons inspireren door hun muziek en teksten. Rappen over 
gewone voorwerpen zoals de stofzuiger of de glasbak, de 
anti-held uithangen en soms overstuur praten in plaats 
van cool. Dit alles onderbouwd door loops van eenvoudige 
instrumentele of gezongen lijnen, geluidstracks en beatbox. 
Voor mensen met lef en creativiteit, die ook wel een micro-
foon in de hand durven te nemen. Kristina Fuchs

Lennaert Nijgh ZANG
8-15 augustus, weeknummer 565

Meester Prikkebeen, Welterusten, meneer de president, Het land 
van Maas en Waal… Bij Lennaert Nijgh denken we vooral 

aan de tekstdichter die nauw samenwerkte met Boudewijn 
de Groot. Maar daarnaast schreef hij een aantal romans, 
werkte hij mee aan diverse musicals, schreef hij lied-
teksten voor Jenny Arean, Liesbeth List en Ramses Shaffy 
en de megahit Malle Babbe voor Rob de Nijs. Wie was deze 
teruggetrokken schrijver uit Haarlem die de tijdsgeest van 
de jaren ’60 en ’70 zo goed wist te verwoorden? We gaan 
onderzoeken hoe we bekende en minder bekende teksten 
van Lennaert theatraal tot leven kunnen brengen. Geschikt 
voor de gevorderde zanger die ook van samenzang houdt.
 Nynka Delcour & Rob Stoop

Zangatelier-stem 
18-25 juli, weeknummer 536

1-8 augustus, weeknummer 556

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 pro-
fessionals, 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 samenzang). 
Stembeheersing ligt aan de basis van deze week. Je werkt op 
je eigen niveau aan techniek, ritme, houding, interpretatie 
en veel meer. 

Katja Maria Slotte, Joia Rath, Christina Völtl e.a.

Zangatelier-koor
25 juli - 1 augustus, weeknummer 546

8-15 augustus, weeknummer 566

Hoe zing ik in een koor als ik geen noten kan lezen? 
Wat is koorademhaling? Hoe verbeter ik mijn houding 
of presentatie? Deze week is geschikt voor deelnemers 
die graag in een koor zingen en zich willen verdiepen in 
bijvoorbeeld techniek, improvisatie, ritmiek en/of theorie. 
Zangers en docenten bieden dagelijks een nieuw onderwerp 
voor beginners en gevorderden aan. Diverse genres komen 
aan bod; van koorklassiekers, volksmuziek, hedendaags 
tot vocal pop. Ook zonder meerstemmige ervaring kan je 
in dit atelier een mooie instap in het koorleven maken. 
Onder professionele begeleiding leer je je eigen stem (beter) 
kennen. Als koorzanger heb je meer nodig dan een goede 
stemtechniek. Al doende leer je begrijpen dat je stem een 
functie heeft in het geheel.

Donia Surowiec, Tristan Knelange e.a.
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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 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 zeven weken gepland:
Een Productieweek: Sarah Kane onder regie van Jochem van Rijsingen: 11 t/m 18 juli, weeknummer 321

Een Trainingsweek door Martijn van der Veen e.a.: 18 t/m 25 juli, weeknummer 331
Een week Zangproductie: Heroes door Katja Maria Slotte: 18 t/m 25 juli, weeknummer 332

Een Productieweek: De goede mens onder regie van Marileen Bloemhard: 25 juli t/m 1 augustus, weeknummer 341
Een Productieweek: Forever 27 onder regie van Jordi Kwakkel: 1 t/m 8 augustus, weeknummer 351

Een week TTL film: Het leven heeft geen plot door Irene Pol en Cleo Mullis: 1 t/m 8 augustus, weeknummer 352
Een Trainingsweek door Marjan Barlage en Kim van den Bemt: 8 t/m 15 augustus, weeknummer 361

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

van de nieuwe week.

In het voorjaar (5-7 juni) is er ook een TTL weekend: TTL Compact, mooi als voorbereiding op het seizoen of om te 
kijken of TTL wat voor je is. Voor alle ingeschreven deelnemers aan de weken, is dit weekend gratis. 

Voor overige deelnemers, kost dit weekend c 50,–.
Nadere informatie verschijnt op de website 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 zaterdagmiddag t/m zaterdagochtend).
De productieweken duren van zaterdagmiddag t/m zaterdagavond (in overleg is zondagochtend vertrekken ook mogelijk).

Je kampeert in je eigen tent op ons kampeerterrein.
Er is geen elektriciteit aanwezig (mobiele telefoons kunnen opgeladen worden bij de administratie).

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 (excl. toeristenbelasting van 95 ct p.p.p. nacht).

Aanmelden kan online via www.buitenkunst.nl/ttl of via 020-6381978. 
Na aanmelding ontvang je een routebeschrijving en verdere informatie.

BUITENKUNSTTHEATERTALENTENLAB THEATERTALENTENLABBUITENKUNST
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THEATERWEKEN
Alle jongeren op Buitenkunst Randmeer volgen het 
TTLjong-programma: het theaterlab voor 12 t/m 15 jaar. 
Onder leiding van acteurs en regisseurs uit het werkveld 
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. Tijdens drie van de vijf weken bestaat de TTLjong- 
groep uit jongeren die met ouders/volwassenen op Buiten-
kunst Randmeer zijn én jongeren die zelfstandig komen.

ZELFSTANDIG
Alle jongeren die zelfstandig naar TTLjong komen, kampe-
ren 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. 
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 het-
zelfde TTLjong-programma als de jongeren die zelfstandig 
komen. Je betaalt dan alleen voor de workshops en het 
kamperen: c 235,–.

INSCHRIJVEN
TTLjong is er vijf weken deze zomer: van 11 juli t/m 15 
 augustus 2020. In de weken tussen 18 juli en 8 augustus 
kunnen jongeren ook zonder ouders/begeleiding naar 
 TTLjong komen. Het inschrijven voor TTLjong ver-
loopt telefonisch via 020-6381978 of via de website van 
 Buitenkunst.
Let op: er zijn twee verschillende boekings formulieren:
mét begeleiding: www.buitenkunst.nl/ttljong. 
Onder eigen begeleiding: www.buitenkunst.nl/randmeer.

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. BKbeeldLAB is het laboratorium voor de beeldende 
kunst (in de breedste zin van het woord) op Buitenkunst 
Randmeer voor iedereen van 14 t/m 21 jaar.  

KUNST DIE ERTOE DOET
18-25 juli, weeknummer 333

Jezelf drie dagen opsluiten met een wilde prairiewolf in een 
galerie in New York. Dat deed de Duitse kunstenaar Joseph 
Beuys in 1974. Waarom? Als protest tegen de Amerikaanse 
oorlog in Vietnam, maar ook als een hoopvolle boodschap 
dat vrede mogelijk is. In die drie dagen leerden Joseph en 

de prairiewolf samen te leven. Om nadruk te leggen op 
het belang van wederzijds respect en waardering, noemde 
hij deze performance: Coyote: I Like America and America 
Likes Me. Joseph Beuys geloofde dat zijn kunst de wonden 
van de samenleving kon blootleggen én behandelen. Vele 
kunstenaars reageren met hun werk op veranderingen 
in de maatschappij. Daarmee heeft kunst niet alleen een 
esthetisch of vermakelijk doel. Het kan wakker schudden. 
Een spiegel voorhouden. Een vuist maken. Confronteren. 
Tijdens deze editie van BKbeeldLAB gaan wij onderzoeken 
hoe beeldende kunst kritiek kan leveren en tot dieper 
nadenken kan aanzetten. We kijken naar voorbeelden van 
kunstenaars die hun werk inzetten om de barricades op te 
gaan en mensen aanmoedigen hun houding of manier van 
handelen te veranderen. Vervolgens gaan we aan de slag 
met onze eigen geëngageerde kunstwerken – zowel abstract 
als concreet, zowel autonoom als toegepast – en kijken we 
hoe we kunst kunnen creëren die ertoe doet. 

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 

restaurant (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.

–  Inschrijven kan via www.buitenkunst.nl/bkbeeldlab of 
020-6381978.

–  Voor prijzen enz. zie pagina 36-37.

BUITENKUNSTTTLjong BKbeeldLABBUITENKUNST
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TENTHUISJES TE HUUR
Wij verhuren een (beperkt) aantal éen-, twee- en vier-
persoonstenthuisjes, kant-en-klaar opgebouwd en voorzien 
van een houten vloer, bedden, matrassen, kussens en 
dekens (zonder elektriciteit). Prijzen: zie boven in het 
overzicht. Je betaalt voor het tenthuisje, niet per persoon. 
 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 
 professionals. 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. Daar-
naast heeft Buitenkunst een uitgeverij van theaterteksten: 
Theaterboek. Zie www.theaterboek.nl.

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 inschrijfnum-
mer en informatie over de betaling, bereikbaarheid, enz. 
Deze bevestiging vormt het bewijs van inschrijving als 
deelnemer aan de door jou gekozen week. 
Na ontvangst van de bevestiging maak je per ommegaande 
20% van het deelnemersgeld over. Het resterende bedrag 
dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang overgemaakt te 
worden. Je ontvangt niet nog een extra bevestiging 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,– 
administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering 
binnen drie weken vóór de besproken periode vervalt 
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 bespro-
ken 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, 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 doorge-
geven te worden. 
Voor de speciale weekends gelden echter dezelfde annule-
ringsvoorwaarden als voor de weken. 

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

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

*  Voor kinderen t/m 2 jaar is er géén programma. 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 meebrengen van HUISDIEREN is NIET toegestaan.
*  Het terrein is alleen toegankelijk voor ingeschreven 

deelnemers.

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

BUITENKUNST RANDMEER Hemelvaart
weekend

Pinkster
weekend

Weekends Weken
keuzeprogramma

Speciale weken
Werkplaatsen/Ateliers

21 mei
t/m

24 mei

29 mei
t/m

1 juni

12-14 juni
19-21 juni
26-28 juni 

4 t/m 11 juli
15 t/m 22 aug

4 juli t/m
22 augustus

per persoon c 115,– (95,–)* c 120,– (100,–)* 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 460,– c  70,– c  55,– c  185,– c 185,–

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

1 pers. huurtenthuisje Randmeer 
2 pers. huurtenthuisje Randmeer
4 pers. huurtenthuisje Randmeer

c 70,–**
c 90,–**
c 180,–**

c  70,–**
c 90,–**
c 180,–**

c 60,–**
c 75,–**
c 150,–**

c  175,–**
c  210,–**
c  400,–**

c  175,–**
c  210,–**
c  400,–**

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
BKbeeldLAB (vanaf 16 jaar)  c 250,–  
TheaterTalentLab (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.

PRIJZEN & BOEKINGEN

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

mailto:admi@buitenkunst.nl
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WEEKENDOVERZICHT 2020 met weekendnummers met weeknummers WEEKOVERZICHT 2020
26-28 juni

WEEKEND
KEUZE-
PROGRAMMA

THEATER
SCHRIJVEN
SCHILDEREN
FOTOGRAFIE
MUZIEK
ZANG
DANS

861

21 - 24 mei 29 mei -1 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

12-14 juni 19-21 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

KIJK VOOR 
ACTUELE INFORMATIE OVER DE 

SPECIALE WEEKENDS 
EN DE VERDERE PROGRAMMERING

OP DE WEBSITE.

11-18 JULI4-11 JULI

BEGINNEN

SCHRIJVEN 421

ICONISCHE 
DANSWERKEN
DANS 422

VIDEO ALS EXTRA 
LAAG 2.0
THEATER 413

WARMERDAM

THEATER 424

SMEER

THEATER 425

DE IMPULS ALS 
CONCEPT
SCHILDEREN 427

ONVERWACHTE 
ONTDEKKINGEN
SCHILDEREN 426

FOTOSCULPTUREN

BEELDEND 428

SPOREN VAN LEVEN

BEELDEND 438

SKA & REGGAE

MUZIEK 522

EILANDMUZIEK

MUZIEK 512

PODCAST
SCHRIJVEN/
MEDIA 521

IDENTITEIT

FOTOGRAFIE 429

SONGWRITING
CAFÉ
MUZIEK 523

SIZZTAH’S!

ZANG 525

WINTERREISE

ZANG 524

PROGRAMMA
KINDEREN/
KLEUTERS 520

PROGRAMMA
KINDEREN/
KLEUTERS 510

PROGRAMMA
JONGEREN
TTLjong 529

PROGRAMMA
JONGEREN
12-15 JAAR 519

TTL PRODUCTIE 
SARAH KANE
16-25 JAAR 321

18-25 JULI

FRAGMENTEN

SCHRIJVEN 431

VANUIT TAAL

DANS 432

STATEMENT

THEATER 423

ALLES IS TIMING

THEATER 435

HET ZIJN NET 
MENSEN
THEATER 434

BLAUW

TEKENEN 437

LICHT

SCHILDEREN 436

SNARKY PUPPY

MUZIEK 532

PERCUSSIE IN 
POPMUZIEK
MUZIEK 531

ONDERZOEK

FOTOGRAFIE 439

PICHUCO

MUZIEK 533

PARIS-BRUXELLES-
AMSTERDAM
ZANG 535

ZANGATELIER-STEM
 
ZANG 536

CHARPENTIER-
ENSEMBLES
ZANG 534

PROGRAMMA
KINDEREN/
KLEUTERS 530

PROGRAMMA
JONGEREN
TTLjong 539

TTLTRAINING

16-25 JAAR 331

TTLFILM HET LEVEN 
KENT GEEN PLOT
16-25 JAAR 352

25 JULI - 1 AUG

SCHRIJF-
WERKPLAATS
SCHRIJVEN 441

FLASHBACK

DANS 442

DE 5 W’S

THEATER 433

MINIMAL

THEATER 443

GEEN TRUCJES

THEATER 445

VERVAL

THEATER 444

PORTRET

SCHILDEREN 447

FRAGMENTATIE

SCHILDEREN 446

LAND ART EN LICHT
 
BEELDEND 448

WOODSTOCK

MUZIEK 542

BEN IK DAT?

VIDEO/MEDIA 541

IMPERFECTIE

FOTOGRAFIE 449

MONK & MINGUS

MUZIEK 543

TIMING

ZANG 545

ZANGATELIER-KOOR

ZANG 546

BRAHMS FOREVER 

ZANG 544

PROGRAMMA
KINDEREN/
KLEUTERS 540

PROGRAMMA
JONGEREN
TTLjong 549

TTL PRODUCTIE 
DE GOEDE MENS
16-25 JAAR 341

1-8 AUGUSTUS

PIJN OM TE 
LACHEN?
SCHRIJVEN 451

WILD THING

DANS 452

BASTAARDEN

THEATER 453

THEATER-
WERKPLAATS
THEATER 455

TOT DE 
VERBEELDING
KLEINKUNST 454

AFFICHE ALS 
STATEMENT
BEELDEND 457

DE OMGEKEERDE 
WERELD
SCHILDEREN 456

kARTon

ONTWERPEN 458

THE JB’S

MUZIEK 552

HET BEELD EN HET 
WOORD
FOTOGRAFIE 459

AIRWAVES

POPMUZIEK 553

DE JEUGD VAN 
TEGENWOORDIG
ZANG 555

ZANGATELIER-STEM

ZANG 556

KOORSCHOLING

ZANG 554

PROGRAMMA
KINDEREN/
KLEUTERS 550

PROGRAMMA
JONGEREN
TTLjong 559

TTL PRODUCTIE  
FOREVER 27
16-25 JAAR 351

8-15 AUGUSTUS

MISCOMMUNICATIE

SCHRIJVEN  461

5RHYTHMS

DANS  462

SPIEGEL 
VAN ONZE TIJD
KLEINKUNST 463

THEATER-
WERKPLAATS
THEATER 465

HET BESTE VAN 
2020
THEATER 464

SCHILDERATELIER
 
SCHILDEREN 466

KUNSTKAMER

BEELDEND 468

(T)HUIS

BEELDEND 478

*1984*

MUZIEK 562

FOTOWERKPLAATS 

FOTOGRAFIE 469

LIVE SOUNDTRACK 
2020
MUZIEK 563

LENNAERT NIJGH

ZANG 565

ZANGATELIER-KOOR

ZANG 566

CAVALLERIA 
RUSTICANA 
ZANG 564

PROGRAMMA
KINDEREN/
KLEUTERS 560

PROGRAMMA
KINDEREN/
KLEUTERS 570

PROGRAMMA
JONGEREN
TTLjong 569

TTLTRAINING 

16-25 JAAR 361

TTL ZANGPRODUCTIE 
HEROES
16-25 JAAR 332

BKBEELDLAB KUNST 
DIE ERTOE DOET
14-21 JAAR 333

15-22 AUGUSTUS

PROGRAMMA
JONGEREN
12-15 JAAR 579

DUETTEN

ZANG 526

KEUZEPROGRAMMA

THEATER
BEELDENDE KUNST
SCHRIJVEN
ZANG
FOTOGRAFIE  

471

KEUZEPROGRAMMA

THEATER
BEELDENDE KUNST
SCHRIJVEN
ZANG
FOTOGRAFIE  

411
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