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Buitenkunst is dé plek om in de zomer workshops te
volgen op het gebied van theater, dans, beeldende kunst,
fotografie, muziek, zang en schrijven. Vele verschillende
weken voor beginners en gevorderden op het eigen terrein
van Buitenkunst in de Flevopolder met uitgebreide faciliteiten en een restaurant. Er zijn aparte programma’s voor
kinderen.

ren. Het restaurant is ook een podium voor concerten en
presentaties. Er zijn werkruimten voor de fotografie en
video met diverse Macs, printers, beamers en scanners. Er
is een werkplaats met alle mogelijke gereedschap en een
groot atelier. Er zijn muziektenten met een vleugel, diverse
keyboards en piano’s, backline-apparatuur en een grote
collectie slagwerkinstrumenten. Er is een opnamestudio,
er zijn computers voor tekstverwerking en internetgebruik,
printers, kopieermachines, 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.

MEDEWERKERS

Alle workshops bij Buitenkunst worden gegeven door
professionals: kunstenaars, muzikanten, schrijvers, theatermakers, 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.

ONS TERREIN

Buitenkunst Randmeer ligt op zes kilometer van het
Veluwse plaatsje Elburg. Te midden van weilanden,
loofbomen 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 geluidsinstallatie en
projectiemogelijkheden. Ook is er een kleiner theater
voor de meer intieme voorstellingen en daarnaast zijn
er vele werktenten met houten vloeren en/of balletvloe-
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DE MOGELIJKHEDEN

BUITENKUNST RANDMEER
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, vier productieweken (theater,
dans, zang), een schrijfweek en een filmweek.
Zie pagina 32-33.

BKbeeldLAB

BKbeeldLAB is een laboratorium voor jonge mensen
van 14 t/m 21 jaar met liefde voor beeldende kunst.
Schilderen, tekenen, sculptuur, installaties, performance,
ontwerpen, fotografie... Alles kan voorbij komen.
Zie pagina 35.

TTLjong
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 werkplaatsen 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 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. Je kan dan
per dag kiezen aan welke workshop je wilt deelnemen uit
verschillende disciplines: theater, beeldende kunst, foto
grafie, zang of schrijven. Ook kunnen er samenwerkingen
zijn tussen de verschillende disciplines. Zie pagina 7.
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WEEKENDS

Normaal programmeren we vanaf het Hemelvaart
weekend meerdere weekends in het voorjaar (mei/juni)
met een k euzeprogramma. Op het moment van het
drukken van deze folder, durven wij er niet vanuit te
gaan dat de omstandigheden zo zijn dat de weekends dit
jaar ook plaats kunnen vinden. Mochten de beperkende
maatregelen tegen die tijd versoepeld worden, kunnen
we wellicht nog een en ander plannen. Houd daarvoor
onze website in de gaten.

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 pagina 34.

KINDEREN EN KLEUTERS

Voor kinderen (6 t/m 11 jaar) en kleuters (3 t/m 5
jaar) is er een eigen 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 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
gratis vervoer vanaf dit station. Nadere informatie krijg je
na aanmelding thuisgestuurd.

BIJZONDERE PROJECTEN

In het verleden hebben wij vele extra projecten gedaan,
zoals Masterclasses, XLJAZZ, Theaterproducties met
jong talent, MIX-producties en het Once Upon a Time
Orchestra. Deze zomer (2 t/m 4 juli) zet Buitenkunst een
bijzonder weekend op poten: The Sessions. Drie dagen lang
in verschillende formaties muziek maken, voor (semi-)
professionele en gevorderde muzikanten en zangers. The
Sessions stond eerder in het voorjaar 2020 gepland, maar
mocht toen helaas niet doorgaan. Deze zomer dus de herkansing. Met o.a. Martin Fondse, Paul van der Feen, Ramón
Valle, Jasper le Clercq, Zosja el Rhazi, GerritJan Binkhorst, Phil Mills, Katja Maria Slotte, en Thomas Welvaadt.
Houd de website in de gaten!
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UIT DE KEUKEN VAN BUITENKUNST

WEKEN KEUZEPROGRAMMA
Keuzeprogramma

De kunst van het koken komt volop tot uiting in Uit de
Keuken van Buitenkunst. Een divers team bestaande uit
koks, afwassers, schoonmakers, bediening en barmede
werkers, werkt met veel plezier om je ontbijt, lunch, diner
of drankjes te serveren.
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In de ochtend staan de verse croissantjes en koffie al klaar.
Voor de lunch heb je een ruime keuze aan biologisch brood
belegd met o.a. roomkaas met zalm, biologische kaas, verse
humus met tomaat, aangevuld met Specials als groente
soepen, bietenpaté of kipsalade.
Dagelijks stellen de koks een nieuw dinermenu samen met
vlees-, vis-, en vegetarische gerechten. Elke kok brengt zijn
eigen specialiteiten mee, waaronder gerechten uit Italië,
Israël, Frankrijk, Tunesië, India én Nederland. Afwisselend
staan er op het menu: verrassende ovenschotels, klassieke
pasta’s, diverse vlees- en groentestoven, zomerse maaltijd
salades, of een goede ribeye. Ook serveren we elke dag
pizza’s en/of kindergerechten.
Alle groenten, verse kruiden en het fruit zijn biologisch en
worden zoveel mogelijk lokaal ingekocht. Ook de vlees- en
visleveranciers zijn met aandacht gekozen. De speciaal
biertjes komen van Brouwerij Praght uit Dronten. Om een
idee qua prijzen te geven: broodjes zijn er vanaf c 1,90,
diner vanaf c 9,50, koffie vanaf c 1,40 en een glaasje wijn
vanaf c 1,80.
Het restaurant heeft een informele sfeer met veel gezelligheid in de avonden. Er is een groot terras en ’s avonds zijn
er geregeld presentaties en concerten.
Veel deelnemers zien er elk jaar weer naar uit om in het
restaurant te kunnen eten.

10-17 juli, weeknummer 411
21-28 augustus, weeknummer 471

Dit jaar bieden we weer twee weken op Buitenkunst Randmeer met een keuzeprogramma. Dat wil zeggen dat je elke
dag 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 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 introductieprogramma en een aparte introductie voor de kinderen
en de jongeren. De workshopprogramma’s beginnen op
zondagochtend en op vrijdagavond zijn de laatste presentaties en voorstellingen. Zaterdagochtend is het moment
van vertrek.
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SCHRIJVEN SPECIALE WEKEN
De nieuwe wereld

SPECIALE WEKEN SCHRIJVEN
SCHRIJVEN

Toeval

17-24 juli, weeknummer 421

Deze week bouwen we een fictieve wereld in samenwerking
met elkaar. Alle personages leven in deze wereld en hebben
contact met de personages van de andere deelnemers. Een
hele fijne manier om je te laten voeden door handelingen
en gebeurtenissen die door een ander ingebracht worden.
Welke plotlijnen ontstaan er? Wat gebeurt er en waar gaat
onze wereld eigenlijk over? Je schrijft veel alleen, maar ook
samen. Ook in vormen wisselen we af: proza (verhalend),
monologen, dialogen, een filmscène, krantenberichten.
Voor schrijvers die nieuwsgierig zijn en open staan voor
samenwerking en ongeschreven verhalen.

Jannemieke Caspers

SCHRIJVEN len die kort zijn, maar krachtig! Hoe zet je narratieve technieken zoals perspectief, tijd, stijlfiguren, eigen signatuur
Simon Carmiggelt had zo zijn ‘Kronkels’ en schreef ze op.
en een pointe in om snel en verhalend je punt te maken?
Martin Bril noemde het ‘Stukjes’, die in de krant verscheDit is een week voor taalpuristen, woordkunstenaars en
nen. En A.L. Snijders bedacht het ‘ZKV’ (zeer korte verhaal). syntaxconnaisseurs die woorden willen wikken en wegen,
Een goed verhaal, lekker kort! In een week tijd schrijven we maar ook gewoon een goed verhaal willen vertellen.
een serie zeer korte verhalen voor een minibundel. Verha- 
Jorrit Thijn
Lekker kort

24-31 juli, weeknummer 431

SCHRIJVEN

14-21 augustus, weeknummer 461

Stel dat er voorvallen plaatsvinden zonder dat zij het
gevolg zijn van eerdere gebeurtenissen. We spelen deze
week met het toeval en onderzoeken hoe we dat op onverwachte momenten kunnen inzetten in theaterscènes.
Personages hebben een plan, maar worden een andere
richting in geduwd. Door onverwachte wendingen, onbedoelde uitkomsten van een handeling of door het lot. Als
schrijver laten we ons ook verrassen. Hoe schrijf je verder
als je niet kunt ontkomen aan een ongewild verloop van
je scène? Of als iemand anders het lot van de personages
voor jou bepaalt? We weten steeds hoe een scène begint,
maar nooit waar we uiteindelijk uitkomen.

Marije Uijtdehaage
Schrijfwerkplaats

SCHRIJVEN

31 juli - 7 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 e.a.
Zwaar gedacht, licht gedicht

SCHRIJVEN

7-14 augustus, weeknummer 451

Hoe verhouden zwaar en licht zich tot elkaar in poëzie?
Kun je van een zwaar onderwerp een licht gedicht maken?
Aan de hand van light verse (poëzie met een lichte toon)
gaan we aan de slag met dit contrast. Denk bijvoorbeeld
aan de geestige gedichten van Hans Dorrestijn over zijn
zwaarmoedige leven. Of aan het vrolijke lied ‘Dodenrit’
van Drs. P over een heel gezin dat opgevreten wordt door
wolven. Verwacht veel gestoei met taal, rijmwoorden,
metrum en dichtvormen zoals de ballade, het olleke
bolleke, het sonnet en de limerick.

Eva Gouda
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DANS SPECIALE WEKEN

SPECIALE WEKEN DANS
DANS

Danslandschap

24-31 juli, weeknummer 432

In deze week is de omgeving rond het Buitenkunstterrein
ons uitgangspunt en toneel. Door uit te gaan van bijvoorbeeld een zandpad, weiland of de dijk, gaan we improviserend en makend zoveel mogelijk op in het landschap, of
zoeken we juist het contrast ermee op. We gebruiken de
kracht van het bewegen als groep, in patronen, herhalingen en met uitstapjes naar solo’s, duetten en andere
ontmoetingen in dans. We gaan dus veel op pad (denk
aan dansschoenen voor buiten) en zullen af en toe ook de
inspiratie van de omgeving mee de danstent innemen om
onze danstaal te onderzoeken en uit te pluizen.

Sanne Clifford
Iconische danswerken

DANS

17-24 juli, weeknummer 422

We duiken opnieuw in de dansgeschiedenis en behandelen
iconische werken, voornamelijk uit het moderne-dans
repertoire. Wat gebeurde er in de wereld in de tijd waarin
de choreografie is ontstaan, wat was de context 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 bespreken.
Omdat we vertrekken vanuit het oorspronkelijke repertoire
is het een fysiek uitdagende week met veel bewegingen
om te onthouden. Deze workshop is dan ook bedoeld voor
deelnemers met danservaring, een getraind geheugen en
een goede conditie. 
Tal Sofer
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Movement Metaphor

DANS

31 juli - 7 augustus, weeknummer 442

Beweging als vertrekpunt om beelden, gedachten, scenario’s te laten ontstaan, om metaforen aan het licht te laten
komen, die we uitwerken tot een scène, tot een dansstuk.
Deze dansweek is een onderzoek naar metaforen die
voortkomen uit bewegingen en de plaatsing ervan in een
context. Bewustzijn van lichaam en ruimte, verkenning
en improvisatie zijn de belangrijkste elementen van de
workshop, die gebaseerd is op principes en concepten uit de
release-techniek, Laban Movement Analysis en Authentic
Movement.
Deze technieken helpen ons om ons bewegingsrepertoire
te verbreden, de metaforen te identificeren, en om ze toe te
passen in composities. Danservaring is niet vereist.

Suzana Gomes

Musical unexpected

DANS

het genre is groot: jazz, modern, streetdance, ballet, salsa.
In deze dansweek draait het om het plezier in die onverHet genre ‘musical’ wordt vaak beschouwd als oppervlakkig moede lagen van de musicaldans. Daarnaast om het onten commercieel. Maar er zit een onvermoede diepere laag
plooien van je muzikaliteit en het gezamenlijke onderzoek
in, waarin het gaat om het vertolken van een verhaal, het
naar de diepere betekenis van het verhaal. We werken met
kunnen verbeelden van emoties en het in beweging zetten improvisatie, compositie, choreografie en diverse musicals,
van de muziek en zang. De diversiteit in dansstijlen binnen ook eventueel de musical die jou aanspreekt. Lisette Wolters
7-14 augustus, weeknummer 452

Ritual elements

DANS

14-21 augustus, weeknummer 462

Een intensieve en explosieve week over rituelen. Eén ding
is helder, we hebben ons lichaam nodig om een ritueel
uit te voeren. Maar wat zijn rituelen, voor wie en wat
zijn rituelen bedoeld en welke handelingen worden er
gebruikt bij het uitvoeren van een ritueel? Sta eens stil bij
dagelijkse rituelen zoals: een viering, het uitgaansleven en
andere rituelen van de nacht, sportrituelen, eetrituelen,
begroetingsrituelen enzovoort. We gaan experimenteren
en arrangeren met deze handelingen via de elementen
tijd, kracht en ruimte. Daag jezelf uit en creëer een nieuwe
bewegingstaal. Een goede conditie en dans- of bewegingservaring zijn een must voor deze week. 
Wensley Piqué
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THEATER SPECIALE WEKEN

SPECIALE WEKEN THEATER
Zelfspot
KLEINKUNST
die we in deze week gaan onderzoeken. Aspecten die
14-21 augustus, weeknummer 463
hierbij aan bod komen zijn: gebruik van bestaande tekst,
zelf schrijven, improvisatie met en zonder woorden en
In de kleinkunst ben jij zelf het basiselement. Waar je in
beeldend/mimisch theater. 
Evianne Lamme het theater een rol speelt die soms niets met jou te maken
heeft, speel je in de kleinkunst jezelf. Vaak met de nodige
Spanning  
THEATER dosis humor. Hoe maak je van jezelf een personage? Hoe
7-14 augustus, weeknummer 453 neem je afstand van jezelf, zodat je anderen genadeloos
Wanneer wordt een scène spannend om naar te kijken?
om jou kunt laten lachen? Hoe doe je dat zonder al te perHoe kun je als acteur of performer die spanning sturen?
soonlijk te worden? Jij bent de spiegel van deze tijd en net
We starten vanuit fysieke, beeldende improvisaties,
als alle anderen een stumper, die er maar iets van probeert
soms met gesproken woord. Zo nu en dan duiken we in
te maken op deze aardkloot. Een week om kleinkunst
spannende genres als western of horror, om onze geest te
materiaal te maken, waarbij we het persoonlijke gebruiken
voeden en principes als tempo, ritme, tijd en ruimte uit
en tegelijkertijd overstijgen.
Hester Macrander
te zoeken. Zodat we deze vervolgens ook in doodnormale
Paradijsvogels
KLEINKUNST
of abstracte scènes kunnen toepassen. Hoe houd je de
17-24 juli, weeknummer 424
spanning vast tot het eind? Wanneer geven we het publiek
wat het wil en wanneer komen we met een onverwachte
Iedereen kent wel mensen die bijzonder in de wereld staan,
wending? Reis mee met deze zoektocht en vergeet je
opvallende verschijningen of juist uniek in hun bescheinieuwsgierigheid niet!
Margit Odems denheid. Paradijsvogels die kleur geven aan de wereld.

Waarachtig spel

THEATER

17-24 juli, weeknummer 423

centraal staat. Met een verwonderde en droogkomische
blik kijken we naar situaties tussen mensen alsof het dieren
zijn. We werken aan stilering en herhaling, zodat patronen
onder alledaags gedrag zichtbaar worden. Situaties waarin
we weinig van onszelf en onze medemens begrijpen worden scènes die een verrassend licht op de zaak werpen. Een
week vol vervreemding, abstractie, herkenning en humor
voor spelers en makers die zin hebben in een uitdaging.

Natasha Schulte

Die ene blik, dat kleine handgebaar, een breuk in een
stem… Deze week werken we aan geloofwaardig spel. We
gaan we op zoek naar de nuances daarin en naar transparante kwetsbaarheid. Dit doen we door methodieken over
waarachtig spel en emoties vanuit een fysiek geheugen
te behandelen en door het spelen van onze favoriete
filmscènes en toneeldialogen. Veel techniek, training en
klein spel met af en toe een camera erbij. Hoe overtuigend
Tekst of geen tekst: dat is de vraag
THEATER
kunnen we zijn? Voor mensen die het niet eng vinden om
31 juli - 7 augustus, weeknummer 443
kwetsbaar te spelen en al eerder hebben gespeeld. Neem je
favoriete scène of dialoog mee.
Marjan Barlage Theater is een medium dat zich door haar taligheid onderscheidt van bijvoorbeeld dans en mime, waar beweging
Mensjes kijken
THEATER de eerste pijler is. Of van film, waarbij de beeldtaal voorop
24-31 juli, weeknummer 433 staat. Toch is er vaak sprake van te veel taalgebruik, met
Primatoloog en psycholoog Frans de Waal schrijft over het name in improvisaties. Wanneer vertel je met stil spel en
gedrag van dieren, maar ook over onze soort: de mens.
wanneer met tekst? En als je tekst gebruikt, kies je dan
Geïnspireerd door zijn onderzoek en boeken maken we
concreet taalgebruik, of meer poëtisch? En wanneer moet
een theatrale natuurdocumentaire waarin menselijk gedrag je juist het beeld laten spreken? Of de stilte? Dat zijn vragen
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THEATER SPECIALE WEKEN

SPECIALE WEKEN THEATER
Niet nu

Schakelen

THEATER

31 juli - 7 augustus, weeknummer 444

Hoe groot is jouw wendbaarheid op het toneel? Kun je
makkelijk schakelen en daarmee in verbinding blijven
met wat er op de speelvloer gebeurt? Schakelen kan in
speeltempo, emotie, verhaallijn, in het doorbreken van
de vierde wand. Dit vraagt een lenigheid van geest en
souplesse in samenspel. We gaan kijken hoe je onmiddellijk
mee kan schakelen met het aanbod van je medespeler. Durf
je vervreemdende of harde schakels te maken? We zien hoe
je grote en kleine schakels in een tekst herkent en hoe je
daarmee op de vloer om kan gaan. Een week voor gevorderde spelers die hun theatrale lenigheid willen vergroten.

Joan-Ditte Steffers
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Miniaturen

FYSIEK THEATER/MIME

17-24 juli, weeknummer 425

We willen dingen op pauze zetten. Wissen. Doorspoelen.
Niet weten. Al weten. Werkelijkheid, illusie en verwachting
lopen door elkaar. Het aanwezig zijn en spelen in het nu
is een hele klus. Dus we gaan heel hard ons best doen om
dat NIET te doen. Niet nu in ieder geval. In deze fysieke
workshop gaan we er op haast absurdistische manier alles
aan doen om ons uit het nu te halen. Ons achter een idee
verstoppen. Achter vorm. In het hoofd verdwijnen naar
een beter verleden of andere toekomst, naar een parallel
universum, een superheldenstaat. Neem je verbeelding,
humor, nieuwsgierigheid, lijf en VOORAL hoofd mee.

Leela May Stokholm

Wat kan een miniatuur in theater zijn? Bijvoorbeeld: een
heel korte indringende scène, als een uitbarsting. Een
eindeloos durend nauwelijks bewegend beeld, dat toch
spannend blijft. We beginnen met fysieke training, vinden
vervolgens inspiratie in foto’s, het werk van Bill Viola,
schilderijen, muziek en herinnerde momenten. Dan gaan
we er scènes van maken en zoeken naar de essentie. Je laat
je regisseren en dat leidt tot theater als een miniatuur, een
dierbaar moment dat je mee zou willen nemen. Deze week
is geschikt voor mensen die ervaring hebben met theater
en die graag zoeken, feedback krijgen en opnieuw proberen.
Simone de Jong

De tijd
Mensen waarmee je altijd wat meemaakt. Levenskunstenaars. Over deze mensen maken we onze paradijsvogel
portretten. We lichten hen uit en componeren en schrijven
eigen kleinkunstmateriaal, bestaande uit liedjes en korte
monologen of gedichten. Met dit materiaal maken we een
korte montagevoorstelling. De nadruk in deze week ligt op
podiumpresentatie. Hoe breng je een lied of een verhaal
op een authentieke manier over op een publiek? Graag je
gitaar of een ander (akkoord)instrument meenemen.

Gijs van Rhijn

THEATER

7-14 augustus, weeknummer 454

THEATER

14-21 augustus, weeknummer 464

We gaan de tijd van alle kanten bekijken. Tijd als thema,
maar ook letterlijk. Teksten die gaan over het verstrijken
van tijd, bijvoorbeeld een monoloog van de wachter uit
de Oresteia. Wat gebeurt er met een persoon als hij moet
wachten, of als hij juist erg veel haast heeft? We proberen
de tijd fysiek te maken: een scène heel snel spelen of juist
tergend langzaam. Kan hij hierdoor komisch worden, of
intrigerend, en wanneer klopt hij helemaal niet meer? Ook
in onze presentaties proberen we erachter te komen hoe we
tijd het beste kunnen inzetten. Tijd is iets dat je maar één
keer in je leven krijgt.
Mik van Goor

Passievol idealisme

THEATER

31 juli - 7 augustus, weeknummer 445

Je wilt het publiek de ogen openen over een onderwerp
waar jij je kwaad over kan maken, maar hoe doe je dat
zonder weerstand bij hen op te roepen? Hoe maak je
theater met een moraal, zonder dat het publiek het gevoel
krijgt dat ze die moraal door hun strot gedouwd krijgen?
Theaterwerkplaats
In deze week gaan we samen spelen en maken, waarbij we
24-31 juli, weeknummer 435
ons laten inspireren door geëngageerde theatermakers van
7-14 augustus, weeknummer 455
vroeger en nu. We onderzoeken welke onderwerpen jullie
aan het hart gaan en komen vanuit dat passievol idealisme Theater kent vele vormen: teksttoneel (klassiek, modern,
tot indringende ervaringen, komisch absurdisme of subtiele tragedie, komedie), bewegingstheater en cross-overs als
scènes. 
Noortje Thuis danstheater, muziektheater en kleinkunst. Ook de middelen van een speler of theatermaker zijn divers: beweging,
De tekst als gps
THEATER handeling, tekst, emotie, muziek, vormgeving… En dan
14-21 augustus, weeknummer 465 zijn er nog de verschillende betekenissen van theater; de
Wat ontstaat er wanneer wij ons overgeven aan de taal, het interpretatie van wat er op het podium gebeurt houdt
ritme en de overgangen van een theatertekst? Wanneer
makers, spelers en het publiek constant bezig, bewust of
we de tekst volgen als een gps? We zullen aandachtig
onbewust.
de zinnen, woorden en leestekens ontleden. Vanuit het
In deze theaterwerkplaats is onderzoek mogelijk naar bijperspectief van de klemtonen zijn we zoekende naar de be- voorbeeld improvisatie, beweging, stem, tekstbehandeling,
tekenis van de situatie of de intentie van de karakters. Als
rolopbouw, humor, samenspel, mise-en-scène en verschilwe de aanwijzingen van de tekst strak opvolgen, ontdekken lende speelstijlen. Ervaring of voorkennis op theatergebied
we hopelijk wat het effect is op de speler. We werken met
is niet vereist; voor deelnemers met weinig én veel ervaring
klassieke en moderne monologen en dialogen, zowel rond worden workshops aangeboden door professionele acteurs,
de tafel als op de vloer. Een technisch pittige workshop en theatermakers, en/of dramadocenten, die elk vanuit hun
een traktatie voor de liefhebber van puzzelen met tekst.
eigen visie op het vak werken.

Robin Steegman 
Kyra Macco, Marjan Barlage e.a.
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SCHILDEREN SPECIALE WEKEN

SPECIALE WEKEN SCHILDEREN
Groundhog Day

SCHILDEREN

17-24 juli, weeknummer 426

In de film Groundhog Day beleeft de hoofdrolspeler
dezelfde dag steeds opnieuw. Iedere keer verloopt de dag
door opgedane voorkennis net iets anders. Het kunnen
anticiperen op wat komen gaat, creëert nieuwe keuze
mogelijkheden. Het is een mooie metafoor voor leren.
In leren schilderen is de herhaling het meest effectief,
herhaling brengt nieuwe oplossingen. Deze week beginnen
wij met het poneren van onze probleemstelling, om deze
elke dag opnieuw te bekijken. Praktisch gezien betekent dit
wellicht dat we hetzelfde werk (schilderij, sculptuur, installatie) elke dag opnieuw beginnen om zo verder te komen.
‘Vallen, opstaan, opnieuw vallen, opnieuw opstaan, beter
vallen zodat wij niet hoeven opstaan.’
Joncquil de Vries
Intensiteit

SCHILDEREN

24-31 juli, weeknummer 436

Hoe leg je een stemming of karaktertrek vast? We gaan op
zoek naar de intensiteit van jouw schilderij. Dit doen we
door te kijken naar bijvoorbeeld de Amerikaanse kunstenaar Alice Neel (1900-1984). Zij was vooral schilder van
portretten of zoals ze het zelf noemde een ‘verzamelaar van
zielen’. Met haar schilderstijl legde ze niet alleen het uiterlijk
van de geportretteerde vast, maar ook diens stemming. We
combineren stijlen, technieken en materialen zoals verf,
oliekrijt en Oost-Indische inkt, en switchen van stilleven tot
portret. Ook is het verhaal achter het schilderij belangrijk. Je
gaat scherper kijken, oefent op zeggingskracht en proportie
en leert je eigen handschrift beter kennen. Anne de Groot
Colorfield portret

SCHILDEREN

31 juli - 7 augustus, weeknummer 446

Een portret gaat meestal over de visuele gelijkenis van een
persoon. Maar wat als je probeert de innerlijke gelijkenis te
schilderen? De kleuren en vormen van iemands karakter,
levenshouding of filosofie? Rustig, stormachtig, spontaan,
terughoudend…, we kijken welke kleur hierbij past. Wat
is iemands basisstructuur? Borstelig, pointillistisch, grote
expressieve vegen, druppels? Welke vormen geven een duidelijk beeld van de persoonlijkheid? We kijken ook naar de
belangrijke rol die je zelf als schilder speelt bij het maken
van een abstract portret. Het is immers een observatie van
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Schilderatelier
SCHILDEREN
één persoon van de andere. Hierbij speelt subjectiviteit
14-21 augustus, weeknummer 466
altijd een rol. Een betoverende ontdekkingstocht in een
onbekend veld.
René de Rooze Beeldend kunstenaars begeleiden programma’s voor zowel
beginners als gevorderden in het schilderatelier. Deel
Buiten de lijnen
SCHILDEREN nemers kunnen een week lang kiezen uit een dagelijks wis7-14 augustus, weeknummer 456 selend, gevarieerd aanbod. De medewerkers nemen ideeën,
Vaak worden vorm en kleur gezien als een één-op-éénvisies en plannen mee uit hun eigen praktijk en kunnen je
verhouding. Niks is minder waar. De figuur, omkaderd,
bekendmaken met verschillende technieken om tot mooie,
beweegt zich in oceanen van kleur. Kleur houdt zich niet
vreemde of verrassende resultaten te komen. I eder kan
aan begrenzingen of voorschriften: de lucht is oranje, de
op zijn of haar eigen niveau aan het werk en wordt van
huid is paars, wolken verkleuren van geel naar blauw. Een daaruit door beeldend kunstenaars begeleid. Kleur, comkleur die omkaderd is, maakt de voorstelling plat. Matisse
positie en andere beeldelementen komen aan bod, maar
en Léger snijden de kleur los uit de figuur en Mondriaan
ook onderzoek en werk n.a.v. schilders van vroeger en nu.
gaat nog verder en ontleedt kleur en lijn als autonome
Belangrijk is de eigen ontdekking en ontwikkeling. En het
bestanddelen. In één vorm gevangen zijn kleur en figuur
commentaar daarop vanuit steeds een andere visie. Veel
voorspelbaar. Los van elkaar, als figuratie en abstractie,
verschillende en eigenzinnige schilderijen zullen het licht
gaan ze nieuwe verbanden aan en scheppen ze een nieuwe zien, van miniatuur tot monumentaal.
schilderkunst.
Sonia Rijnhout 
Bouchaib Dihaj, Yette Rohde
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TEKENEN SPECIALE WEKEN
Beweging

SPECIALE WEKEN BEELDENDE KUNST
TEKENEN

17-24 juli, weeknummer 427

Grens/huid

een artistiek statement te maken. Wij gaan onderzoeken
hoe we over de top kunnen gaan en onze kitsch kunnen
omzetten naar spannende kunstwerken. We zullen de discussie niet schromen en elkaar uitdagen met onze beelden
en ideeën, geïnspireerd door het werk van kunstenaars als
Jeff Koons en Damien Hirst. We gaan tekenen, schilderen
en bouwen, met en op papier en mogen los met materialen als goudverf, spuitbussen en glitter.

Cathelijn van Goor

In deze week gaan we de beweging van dwarrelende blaadjes, voorbijrazende auto’s, langslopende mensen, voortschrijdend licht en andere zaken observeren. Vervolgens
onderzoeken we hoe we deze beweging kunnen weergeven.
Daarnaast maken we tekeningen door zelf te bewegen of
door datgene wat beweegt te laten tekenen. Wat gebeurt er
als je heel traag of supersnel, vloeiend of haperend tekent?
We kijken naar welk materiaal, formaat en tekentechniek
Kleurologie
TEKENEN
de kwaliteit van de beweging zich het beste vertaalt. Een
31
juli
7
augustus,
weeknummer
447
week waarbij we de constante verandering opzoeken en
proberen vast te leggen zonder deze stil te leggen. Voorbeel- Kleur heeft in een tekening meerdere functies. Kleur geeft
den zijn Marcel Duchamp, Karoline Bröckel, Katrina Brown het beeld een toon of gevoel en draagt bij aan het verhaal.
en Kalle Lampela.
Liesje van den Berk Het kan illusoir werken: je het idee geven dat iets dichtbij is
of ver weg. Met kleur kun je ritme en ordening in het beeld
Draak van een smaak
TEKENEN/BEELDEND aanbrengen. Ook heeft het een compositorische functie:
24-31 juli, weeknummer 437 kleur kan bepalen hoe je oog door het beeld getrokken
Wie kent niet het schilderij van het huilende zigeunerwordt. In deze week onderzoeken we met name hoe je
jongetje. Een duidelijk geval van kitsch in de ogen van
deze laatste functie van kleur kunt inzetten in je werk. We
de hogere kunst. Maar er is ook kunst die geraffineerd
kijken naar de werking van kleuren ten opzichte van elkaar
op het randje balanceert of waarbij kitsch is ingezet om
en de nuance die je kleur kunt geven.
Marisa Rappard

De kunst van het kijken

BEELDEND

7-14 augustus, weeknummer 457

BEELDEND

17-24 juli, weeknummer 428

Binnen veel kunstdisciplines wordt er naar hartenlust
gekopieerd, geïnspireerd, gesampeld en her-uitgevoerd.
Soms is een cover zelfs zoveel beter dat het origineel haast
vergeten wordt! Hoe zit dat bij de beeldende kunst? Kan je
een schilderij zomaar coveren? Bestaat originaliteit nog wel
en van wie is een kunstwerk als de bedenker het niet met
zijn of haar eigen handen maakt? Deze week zoeken we
via experimenten de grenzen van auteurschap op, bekijken
we werk van kunstenaars die plagiaat inzetten als middel
om tot nieuw werk te komen en laten we ons door alles en
iedereen op het Buitenkunstterrein grenzeloos inspireren.

Rosa Sijben

BUITENKUNSTRANDMEER 2021

De vacht van een dier, de bast van een boom, de huid
van een mens: voorbeelden van grenzen tussen binnenen buitenkant, van iets dat verder gaat dan alleen het
oppervlak. Een laag die over het geraamte getrokken werd
als bescherming van iets dat zacht of vloeibaar is. Beweegt
de huid mee, of is hij hard en ondoordringbaar? Is de
buitenste laag vergankelijk of blijft hij als restvorm over
wanneer de inhoud verdwenen is? We kijken naar het werk
van Maartje Korstanje, Berlinde De Bruyckere en anderen
en onderzoeken wat huid (als grens) voor ons betekent om
er uiteindelijk vorm aan te geven in een beeld of restvorm.

Lisanne Sloots

Negen seconden: zo lang kijkt de gemiddelde museumbezoeker naar een kunstwerk. Terwijl we beelden en hun
onderschriften vluchtig ‘lezen’, vergeten we het daadwerkelijke ‘kijken’. Door hardop te beschrijven en te bevragen
wat we zien, zullen we deze week op een hoger niveau
kunst beschouwen. Maar we gaan ook aan de slag. Aan de
hand van praktische observatie- en interpretatieopdrachten
maken we beeldend werk om de blik te verruimen. Met
verschillende materialen, vormen en technieken onderzoeken we hoe kunst met aandacht gecreëerd en ervaren kan
worden. Daarbij leer je je eigen en andermans werk visueel
te analyseren om vervolgens een nieuwe stap te kunnen
zetten.
Sarah Charalambides
Plagiaat
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BEELDEND

24-31 juli, weeknummer 438

Diorama

ONTWERPEN

31 juli - 7 augustus, weeknummer 448

Het diorama is eigenlijk een voorloper van virtual reality.
De betekenis is letterlijk: dat wat gezien wordt. Een diorama
is een soort maquette van een al dan niet bestaande werkelijkheid (bijvoorbeeld Madurodam), maar kan evengoed
op ware grootte zijn zoals een film- of theaterdecor. We
gaan deze week allerlei soorten diorama’s ontwerpen en
uitvoeren, zowel abstract als figuratief. De middelen die
gebruikt gaan worden zijn materialen als karton, papier,
lijm, verf, maar ook fotografie, licht enzovoort. Zelfs aan
de werkelijkheid kunnen we dingen toevoegen, analoge
augmented reality. Kortom een week met kleine en grootse
resultaten.
Hans Frings
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BEELDENDE KUNST SPECIALE WEKEN
BEELDEND

Zines

7-14 augustus, weeknummer 458

Een zine is een zelf-gepubliceerd werk in kleine oplage,
snel en goedkoop geproduceerd of juist handgemaakt, dat
over alles kan gaan. Alles waar een nietje doorheen zit, is
al een zine. De inhoud kan bestaan uit een collage van gevonden tekst en beeld, en werk van eigen hand. Voor onze
zines gaan we op zoek naar het narratief van gevonden
voorwerpen. Welke reis hebben ze afgelegd? Wie hebben
ze vastgehad? Beschouwt de eigenaar ze eigenlijk wel als
verloren? Neem gevonden voorwerpen, verzameld papier
en tijdschriften mee. We zullen onze zines verspreiden op
het terrein zodat ze gevonden kunnen worden.

Ronja Driessen
Hands on

BEELDEND

14-21 augustus, weeknummer 468

Handen kunnen liefhebben, creëren en ook vernietigen.
We gaan onderzoeken hoe we beelden kunnen creëren
waarin handen centraal staan, die gaan over geborgenheid, liefde, pijn, of woede. Een inspiratiebron is het werk
van kunstenaar Lorenzo Quinn op de biënnale in Venetië
2017, of kunstenaar Hanneke van Broekhoven met haar
kwetsbare in textiel uitgevoerde ‘I am here for you’. We
onderzoeken verschillende materialen en technieken
waaronder collage, mini-installaties, fotografie en mixed
media. Textiele uitingen zullen een grote rol spelen. Neem
mee: (overtollig) garen, wol, katoen, oude gebreide truien,
lappen stof, (computer)kabels, oude panty’s, je favoriete
materiaal en als je wil, je naaimachine.

Nicole van den Kroonenberg
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SPECIALE WEKEN DIVERSEN/MULTIMEDIA
Het scherm uit

VIDEO/MEDIA

17-24 juli, weeknummer 521

Deze week maken we interactieve audiovisuele installaties,
waarbij we het publiek tot medemaker verheffen. Intieme
objecten die individueel te beleven zijn of juist grootse
spektakels waarbij kijkers performers worden. We bouwen
met tactiele materialen, gecombineerd met sensoren,
realtime bewerkt beeld en projectie. We onderzoeken wat
er gebeurt als je anderen bezig ziet in je werk. Reflectie op
zowel hun handelen als hun rol bepaalt wat de volgende
stap is als ontwerper. Neem je eigen laptop, gadgets, zin om
te experimenteren en nerden vooral mee! We duiken diep
de computer in, maar proberen het publiek dat niet te laten
merken.
Astrid van der Velde

The unexpected system

SOUND & PERFORMANCE

31 juli - 7 augustus, weeknummer 541

FILM Gezocht: sounddesigners en performers met een fascinatie
voor fysiek theater. We combineren geluid en theater in
De werkelijkheid is vaak interessanter dan je zelf kan
performances waarin we zoeken, verdwalen en vinden.
bedenken. We laten ons inspireren door bestaande mensen In deze week word je fysiek en mentaal uitgedaagd door
uit o.a. documentaires. Op zoek naar markante personages, oefeningen uit de performancekunst, mime en sound-art
om die vervolgens in een zo gewoon mogelijke omgeving
en kom je terecht in een onverwacht systeem. Uiteindelijk
te plaatsen. We kijken hoe het bijzondere zich tot het
speel je in diverse performances, van solo tot groepsalledaagse kan verhouden. Door middel van onze keuzes
performance, waarbij spel, stemgebruik en sounddesign
rondom regie, art direction en cameravoering onderzoeken samenkomen. De algemene inzet is abstract-non-linear en
we de character driven korte film. Niet het plot, maar het
ietwat absurdistisch, maar met veel gevoel voor timing en
personage is leidend. Zoals bij elk filmproces is samen
theatrale muzikaliteit. Neem je eigen synthesizers, laptops,
werking essentieel; we werken in groepen waarbij de taken camera’s mee voor de zekerheid. Zorg verder voor soepele
voor en achter de camera onderling verdeeld worden. Als je kleding om in te bewegen.
Niels Vermeulen
het hebt, neem je eigen apparatuur mee.
Irene Pol
Zien met je oren
PODCAST
Character driven

24-31 juli, weeknummer 531

14-21 augustus, weeknummer 561

Een oud grapje luidt: radio is het meest visuele medium.
Tijdens deze workshop kom je erachter dat het allesbehalve
een grap is. Maar hoe zorg je ervoor dat de luisteraar jouw
podcast zó voor zich kan zien? We maken ons de tools eigen die nodig zijn om een zo visueel mogelijk audioverhaal
te construeren. We leren de basis van geluidsmontage en
onderzoeken het belang van sfeergeluid en (achtergrond)
muziek. Daarnaast besteden we aandacht aan (be)schrijven
voor radio en een aantal verschillende vertelvormen. We
doen dit zo speels en praktisch mogelijk: we zullen zeker
verhalen maken, maar bovenal staat deze workshop volop
in het teken van het experiment.
Misha Koole
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FOTOGRAFIE SPECIALE WEKEN

SPECIALE WEKEN FOTOGRAFIE
Geloof niet wat je ziet

FOTOGRAFIE

7-14 augustus, weeknummer 459

Fotografie lijkt het uitgelezen medium om de werkelijkheid
mee vast te leggen, maar niets is minder waar. Fotografie
is altijd een interpretatie van de werkelijkheid en een foto
zegt vaak meer over de fotograaf dan over zijn onderwerp.
Al bij het kiezen van het kader en het moment sluit je uit
wat buiten het kader of in het volgende moment gebeurt.
Als fotograaf kan je de werkelijkheid ensceneren, of zelfs
helemaal verzinnen en daarmee de kijker doen geloven in
werelden die niet bestaan. We gaan experimenteren en toewerken naar een verhaal dat je wil vertellen. Een verhaal
dat dus eigenlijk over jezelf gaat, en dat mag, in de kunst.

Tessa Posthuma de Boer

Sober portret

FOTOGRAFIE

17-24 juli, weeknummer 429

Een sober portret bevat zo min mogelijk beeldelementen.
Alles dat afleidt of overbodig is, wordt weggelaten. Hoeveel
kun je in een portret weglaten en toch nog weten om wie
het gaat? Hoe maak je zo effectief mogelijk gebruik van
de beeldtaal die de portretfotografie tot haar beschikking
heeft? En wat kenmerkt degene die je fotografeert? Wat
raakt jou, wat wil jij vastleggen en laten zien? Aan de
hand van fotografen als Linelle Deunk, Platon, Stephan
Vanfleteren, Rineke Dijkstra, Peter Hapak en vele anderen
gaan we het effect en de zeggingskracht van de verschillende beeldelementen uitgebreid onderzoeken en portretten maken die krachtig zijn in hun eenvoud. Keke Keukelaar
Toeval

FOTOGRAFIE

24-31 juli, weeknummer 439

Het idee van controle op de uitkomst van een foto is een
misvatting. Toeval speelt een belangrijke rol bij het maken
van een beeld. Hoe kun je toeval, het niet-bedoelde, een
rol geven in het beeldende proces? In deze week ga je
verwachtingen doorbreken via opdrachten die je niet zag
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aankomen… Vanuit verschillende invalshoeken word je
uitgedaagd om een fotografisch antwoord te geven op het
onverwachte. Dat kan een instortend stilleven zijn, een onverwachte beweging, een onvermoede plek waar je naartoe
gaat en nog veel meer. Kortom, een uitdagende en speelse
week om je fotografische verbeelding te prikkelen. Maar let
op: toeval is soms ook hard werken!
Bert Janssen
Niet hier, niet nu, niet jij

FOTOGRAFIE

31 juli - 7 augustus, weeknummer 449

Kun je tijdens deze week foto’s maken die eruitzien alsof
ze op de Noordpool gemaakt zijn? Kun je vandaag foto’s
maken die uit een ver verleden of verre toekomst lijken te
komen? En wat als je iemand fotografeert alsof het heel
iemand anders is? We gaan aan de slag met fotografie
en fictie. Daarbij leunen we niet op Photoshop, maar op
verbeeldingskracht, de mogelijkheden van de camera en
de kunst van het verhalen vertellen. We bewegen ons op
het grensgebied van geloofwaardigheid. Dit vraagt om
zorgvuldige keuzes in licht, achtergrond, uitsnede, titel
en bijschrift. We maken fotoseries waarin we de kijker op
subtiele wijze voor de gek houden.
Sanne Kabalt

Fotowerkplaats
14-21 augustus, weeknummer 469

Zowel beginners als gevorderden kunnen in deze fotografie
week aan de slag met onderwerpen als portret, reportage,
scène en landschap. De fotografen die de werkplaats begeleiden, 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 fotografie, 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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INSTRUMENTALE MUZIEK SPECIALE WEKEN

SPECIALE WEKEN INSTRUMENTALE MUZIEK

MUZIEK

1983

17-24 juli, weeknummer 522

In aanloop naar wat voor velen het beste popjaar was,
namelijk 1984, was 1983 minstens zo sterk. Je voelt de
naweeën van de seventies, maar langzaam maken de synthesizer en drumcomputer hun intrede. Deze interessante
kruisbestuiving hoor je terug bij artiesten als Billy Joel,
David Bowie, Genesis, Paul Young van The Eurythmics. We
onderzoeken de magie van dit bijzondere jaar en nemen de
vrijheid onze eigen draai aan de nummers te geven. Wie
weet schrijven we zelfs een eigen jaren ’80 popsong. Een
week voor drums, bas, elektrische gitaar, percussie, blazers,
strijkers, toetsenisten en zangers (minimaal 2 lead). Bladmuziek lezen is fijn, maar een muzikaal gevoel is evenzo
belangrijk.
Maurits Fondse
TV tunes

MUZIEK

24-31 juli, weeknummer 532

Bekende herkenningsmelodieën neuriën we vaak binnen
een paar tonen mee. Denk aan de tunes van The A-team,
Nils Holgersson, ‘Allo ‘Allo! en Magnum PI. Komt dat doordat het mooie en goeie muziek is, of omdat we elke week
voor de tv kropen en de thema’s vaak gehoord hebben?
En blijven ze muzikaal ook overeind zonder de spannende
of gevoelige beelden van onze favoriete personages? We
spelen de tunes in andere vormen en bezettingen en onderzoeken zo hun kwaliteit. Deze week is voor alle instrumentalisten die vlot van blad kunnen spelen. Hier en daar is er
ruimte voor solo’s en improvisatie, maar de nadruk ligt op
samenspel.
Thomas Welvaadt

Van Memphis tot Motown

MUZIEK

31 juli - 7 augustus, weeknummer 542

In deze week gaan we ons laten inspireren door de muziek
die de heren Jake en Elwood Blues hebben bestudeerd
voor het maken van hun twee legendarische films en hun
waanzinnige platen. We gaan materiaal spelen die op de
soundtrack had kunnen staan, en onderzoeken wat die soul
en R&B uit de jaren ’60 en ’70 zo verrekte lekker maakt.
Van Stax tot Motown, van Muscle Shoals tot Memphis.
Verwacht dus niet een week van zwarte zonnebrillen en
gleufhoeden, maar van Ray Charles, Otis Redding en
Aretha Franklin. Voor alle instrumenten en zangers, maar
een beetje noten kunnen lezen is wel handig. Hidde Roorda
A Go Go

MUZIEK

7-14 augustus, weeknummer 552

Deze workshop staat in het teken van de groovemuziek
van het illustere trio Martin, Medeski en Wood. Hun
samenwerking met meestergitarist John Scofield heeft
geleid tot memorabele platen als A Go Go. Van deze
plaat gaan we nummers spelen, maar we kijken ook naar
ander materiaal. We gaan ons focussen op de groove, op
improvisatie en pakkende solo’s. Deze week is bedoeld voor
de gevorderde instrumentalist. De ideale bezetting bestaat
uit: drums, (contra)bas, piano, toetsen, gitaar, blazers en
strijkers. De ritmesectie heeft een gevorderd niveau en kan
akkoordsymbolen lezen. Blazers dienen noten te kunnen
lezen. 
Iman Spaargaren
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Steely Dan

MUZIEK

14-21 augustus, weeknummer 562

In 1970 reageerden Walter Becker en Donald Fagen op een
advertentie van gitarist Denny Dias: ‘Bass and keyboard
player required, must have jazz chops. No assholes need
apply.’ In 1972 brachten ze onder de naam Steely Dan hun

eerste album uit: ‘Can’t Buy a Thrill’. De muziek van Steely
Dan wordt gekenmerkt door jazzakkoorden, latinritmes en
bluesgitaren die samensmelten in originele rocksongs. De
teksten zijn vaak cryptisch, vol dubbele lagen en cynische
humor. We gaan deze week aan de slag met een aantal van
hun nummers. Een week voor gevorderde instrumentalisten die noten en akkoordenschema’s kunnen lezen en
kunnen improviseren en voor een zanger en/of zangeres
met bandervaring.
Eva Korse
Miles & his sidemen

MUZIEK

17-24 juli, weeknummer 523

Naast zijn trompetspel werd Miles Davis geprezen om zijn
keuzes voor zeer bepalende sidemen. Zij maakten het hem
mogelijk zijn eigen stijl te ontwikkelen in verschillende
jazzperiodes: bebop, cool jazz, modal jazz, electric jazz
en funk. Deze workshop belicht een selectie uit verschillende periodes: met Charlie Parker (bebop), met Gil Evans
(Birth of the Cool en Porgy and Bess), met John Coltrane,
Cannonball Adderley en Bill Evans (Kind of Blue), met
Wayne Shorter en Herbie Hancock (Nefertiti) en met
Marcus Miller (We Want Miles). Voor instrumentalisten
met ruime lees- en speelvaardigheid. GerritJan Binkhorst
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melodieën, maar wij gaan vooral zijn rusteloze, gejaagde
kant bekijken. Piazzolla had enorm veel energie en was een
practical joker op het irritante af. We gaan mee in die gekte
met bekende en minder bekende tango’s. Een week met
veel noten, extreme articulatie en dynamische uitersten.
Geschikt voor energieke en gevorderde muzikanten (bandoneon, accordeon, strijkers, piano, contrabas, gitaar en
houtblazers) die op hoge snelheid van blad kunnen lezen.

Gerard van Duinen
Soleren kun je leren

PERCUSSIE

31 juli - 7 augustus, weeknummer 543

De rusteloze Piazzolla

MUZIEK

24-31 juli, weeknummer 533

Astor Piazzolla is de bekendste en meest gespeelde tango
componist in Europa. Deze Argentijn schreef gevoelige
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We gaan een week lang volop improviseren en soleren op
conga’s, bongo’s en timbales. Hoe speel je een mooie solo
in Latin muziek en andere stijlen? Hoe vertel je je ritmische
verhaal en in hoeverre hebben tempo, muziekstijl en kennis
van ritmische skills daar invloed op? Dit zijn onderwerpen waar we ons in gaan verdiepen. Ook onderzoeken we
transcripties van congasolo’s en leren we enkele soleertechnieken, die je alleen of in kleine groepjes op diverse
muziekstijlen gaat toepassen. Een week voor de gevorderde
percussionist met een goede sound die graag samenspeelt,
maar ook zijn solo’s wil versterken. 
Martin Gort

The Long Tail

MUZIEK

7-14 augustus, weeknummer 553

Tussen de schrille stem van het wereldnieuws, de indringende roep van reclame en het lawaai van social media
schuilen ontelbaar veel kleine verhalen. Alledaags en haast
onopgemerkt, maar toch vaak heel herkenbaar, prikkelend
of betekenisvol. We speuren naar deze obscure verhalen
om ze vervolgens op te hemelen in nieuwe, eigengemaakte
muziek, met en zonder tekst, verhalend of juist heel
abstract en poëtisch. Een week van schrijven, componeren en uitvoeren, met het gewone als vertrekpunt en het
bijzondere als doel. Voor ervaren muzikanten en zangers.

Phil Mills

Live soundtrack

MUZIEK

14-21 augustus, weeknummer 563

Pas vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw was
het mogelijk een geluidsopname te maken. Daarvoor was
er alleen live muziek. Men luistert muziek nu overal: in de
auto, tijdens het hardlopen, de meditatie. Ze is onmisbaar
in reclames, films en bij de podiumkunsten. Wij gaan
nieuwe muziek maken en spelen bij andere kunstvormen.
In deze toegepaste muziek is ruimte en misschien ook stilte
essentieel, om de andere kunstvorm tot zijn recht te laten
komen. We onderzoeken wat goed werkt en gaan wellicht
samenwerken met andere disciplines. Voor alle instrumentalisten, instrumentale zangers, digitale muziekmakers,
die niet noodzakelijkerwijs in de schijnwerpers hoeven te
staan.
Hans Hasebos
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De gecultiveerde schreeuw

14-21 augustus, weeknummer 564

Operakoor

Interpretatie

ZANG

17-24 juli, weeknummer 524

Geïnspireerd op twee grote operazangers uit de vorige
eeuw: Maria Callas en Luciano Pavarotti gaan we op zoek
naar onze eigen interpretaties van verschillende aria’s.
Beiden stonden bekend om hun zeer expressieve en
toegewijde vertolking. Ze deden niet alsof, ze waren het!
Het zwaartepunt ligt op het eigen maken van aria’s van
o.a. Verdi, Puccini en Donizetti. Daarbij gaat het niet om
het perfect zingen van de stukken, maar om het werken
aan jouw persoonlijke interpretatie. Deze week is voor
gevorderde zangers, met ervaring als solist, die zelfstandig
kunnen studeren en bereid zijn de sprong in het diepe te
wagen.
Christina Völtl
Dido and Aeneas

ZANG

24-31 juli, weeknummer 534

Koningin Dido van Carthago heeft gezworen haar overleden man trouw te blijven en nooit meer verliefd te worden.
Maar dan komt Aeneas langs, legerleider en afkomstig uit
het net verwoeste Troje. Het stel krijgt een overweldigende
liefdesrelatie. Totdat Aeneas weggeroepen wordt door de go-
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den om Rome te stichten. Dido is gebroken en pleegt zelfmoord. Deze Engelse barok-kameropera, geschreven door
een 25-jarige Henry Purcell, zit vol prachtige koorwerken
voor gemengd koor en aria’s voor sopraan, mezzosopraan/
countertenor, tenor/hoge bariton. Het wordt een week voor
gevorderde koorzangers en zangers die in staat zijn een solo
zelfstandig in te studeren. We zingen geënsceneerd en uit
ons hoofd!
Hannah Ybeles Smit en Tadeu Duarte

ZANG

31 juli - 7 augustus, weeknummer 544

Operakoren kunnen diverse functies vervullen: groepen
mensen die optreden als opstandige menigten, gedisciplineerde gevechtseenheden, verwarde en behoeftige onderdanen, patriottische menigten die dorsten naar vrijheid,
feestelijke of religieuze bijeenkomsten, debatvergaderingen
en nog veel meer dramatische situaties. Deze week gaan
we een nieuw verhaal maken door een aantal operakoren
en enkele korte solo’s uit diverse romantische opera’s aan
elkaar te koppelen. Berlioz, Verdi, Händel, Donizetti: ze
kunnen allemaal de revue passeren. Geschoolde zangers,
die snel kunnen studeren, over een goede techniek beschikken en makkelijk uit het hoofd leren, zijn van harte
welkom.
JanJoost van Elburg
Polyfonie

ZANG

7-14 augustus, weeknummer 554

Hoewel polyfonie letterlijk ‘meerstemmigheid’ betekent,
gaat de klassieke polyfonie vooral over onafhankelijke
lijnen en ongelijktijdige tekstplaatsing. In de negende
eeuw begon de westerse polyfonie met versieringen van
gregoriaans gezang, waarna deze compositiestijl zich in de
renaissance met haar lange lijnen verder ontplooide. In de
barok ontstond weer een nieuwe esthetiek die culmineerde
in de levendige wirwar die de fuga’s van Bach kunnen zijn.
Wij zingen in deze week allerlei contrapuntische highlights
van de middeleeuwen tot en met de barok, geestelijk en
wereldlijk, met componisten als Machaut, Josquin des Prez,
Monteverdi en Bach. Voor ervaren en zelfstandige koor
zangers die vlot instuderen.
Jurriaan Grootes

Zang is vaak aantrekkelijk vanwege de stille belofte van
schoonheid, vrijheid en kracht. We gaan kijken wat vooraf
gaat aan deze belofte. Als baby lieten we ongecultiveerde
kreten horen om onze emoties te uiten. Alle nuances die we
ons daarna eigen hebben gemaakt kunnen dit pure geluid
beïnvloeden. Door gebruik te maken van een basale stemtechniek gaan we contact maken met de pure ‘schreeuw’
om vrijer en bewuster te leren zingen. Terwijl puurheid de
basis blijft, laten we ons huidige denken en voelen ermee
samensmelten via stemoefeningen en opdrachten. We
zingen verschillende muzikale stijlen, van kleinkunst tot
lichte geestelijke muziek, van lichte pop tot zware opera.

Anna Majchrzak
De Saudade van Jobim

ZANG

17-24 juli, weeknummer 525

Água de Beber, Desafinado, Samba de Uma Nota So…
Antônio Carlos Jobim, een van de beroemdste grondleggers
van de bossanova, combineerde verrassende melodieën en
jazzy akkoorden in ritmisch uitdagende nummers, waarin
vooral de Saudade wordt bezongen. Een prachtig Portugees woord, dat zoiets betekent als ‘een mengeling van
melancholische gevoelens van liefde, gemis en afstand’.
We werken aan meerstemmige arrangementen van bekend
en onbekend repertoire van Jobim. In het Braziliaans,
Engels en zelfs in het Nederlands, dankzij een paar mooie
herschrijvingen van Jan Boerstoel. We verdiepen ons in het
meeslepende bossanovaritme en kijken of we ander soort
repertoire ook kunnen ver-bossanova-en. En hoe uit je die
Saudade eigenlijk?
Jetta Starreveld en Paulinho Paes
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of Aafke Romeijn? Hoe klinkt een mash-up van Laat me
met een lied als Lief zoals je bent? Is de manier van zingen
van Eefje de Visser of S10 wezenlijk anders dan die van
Jenny Arean of Karin Bloemen? En bovenal: hoe breng je
de inhoud van het lied over? Deze week is geschikt voor
de onderzoekende theatrale zanger, met lef, die ook van
samenzang houdt.
Nynka Delcour en Rob Stoop
Typhoon

ZANG componeren in de traditie van het Franse chanson. Speel je
een instrument, neem dan graag mee. Enige kennis van de
‘Rebellen en Dwarsdenkers’ was het thema van de Boeken- Franse taal is aanbevolen. Britta Maria en Maurits Fondse
week 2020. Het Boekenweekconcert werd, zoals zovele dinSo in love
ZANG
gen, gecanceld op het laatste moment. Maar het thema en
7-14 augustus, weeknummer 555
de liedjes zijn te goed om op de plank te laten wegstoffen.
Dus een herkansing voor rebellen als Joni Mitchell, Frank In de jaren ’20 tot en met ‘50 van de vorige eeuw maakte
Zappa, Stromae, Hans Teeuwen en Patti Smith. Mooie
Cole Porter furore met zijn geestige, tedere, cynische en
teksten (I’m a hopeful cynic – Tracy Chapman), uitdagende
vrolijke liedjes. Zijn talloze Broadway-hits zitten stevig in
muziek (Without deviation from the norm, progress is not
ons collectieve geheugen verankerd. In deze week laten we
possible – Frank Zappa). Veel meerstemmig zingen, maar je Cole Porter alle hoeken van de muziekkamer zien. Je zou
leert ook je stem anders te gebruiken. (Make your interaceen Porter-song heel goed ook eens vanuit een klassieke
tions with people transformational, not just transactional invalshoek kunnen benaderen, of als een luisterlied-zon– Patti Smith). Let the music be your witness, and dare.
der-meer, naast de bekende swingversies à la Sinatra. Zelfs

Lizzie Kean een puntige popsong is mogelijk (beluister bijvoorbeeld het
album Red, Hot + Blue uit 1990). We werken individueel
Chansons van vreugde en troost
ZANG en in kleine of grotere ensembles. Neem vooral je favoriete
31 juli - 7 augustus, weeknummer 545 bekende of minder bekende Porter-nummer mee!
Er zijn prachtige Franse chansons geschreven die het hart
Andrea van Beek en Kees van Zantwijk
doen opveren. En als een chanson vrolijk klinkt, staat
Hollandse nieuwe
ZANG
het bij de Fransen toch vaak in een mineur toonsoort,
14-21 augustus, weeknummer 565
waardoor een interessante muzikale spanning ontstaat.
We zingen chansons als Fais comme L’Oiseau van Fugain
We gaan muzikale en theatrale verbanden leggen tussen
et le Big Bazar, Ma Liberté van Moustaki, Dernière Danse
het oude en nieuwe Nederlandse lied. Oude(re) numvan Indila, Je vais t’aimer uit de film La Famille Bélier en
mers krijgen een facelift en we onderzoeken de roots
Emmenez-moi van Aznavour. We zingen één- en meerstem- van nieuwe(re) nummers. Waarin verschilt een lied van
mig met aandacht voor solo’s. Ook gaan we een eigen lied Ramses Shaffy of Doe Maar van een nummer van Typhoon
Rebellen en Dwarsdenkers
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ZANG

31 juli - 7 augustus, weeknummer 546

Van Tussen licht en lucht en Lobi da Basi tot Alles is gezegend: Typhoon is een onmisbare stem in de Nederlandse
rapscene. Hij is niet alleen bekend bij hiphopfans, maar
maakt muziek voor een breder publiek. Hij won tal van
prijzen op muziekgebied, en in 2017 ook een prijs van het
Humanistisch Verbond ‘voor zijn maatschappelijke bijdrage
aan menselijke waardigheid’. We laten ons inspireren
door zijn muziek en teksten. Engagement, inclusiviteit,
tekst spitten op eenvoudige lijnen, beatboxen, loops, eigen
instrumenten en geluidsprogramma’s zijn daarbij de ingrediënten. Voor mensen met lef en creativiteit, die ook wel
een microfoon in de hand durven te nemen. Kristina Fuchs
Zangatelier-stem
17-24 juli, weeknummer 526
7-14 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

p rofessionals, die dagelijks een nieuw onderwerp voor
zowel beginners als gevorderden aanbieden. Je ontdekt de
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.
o.a. met Joia Rath, Mirjam van Dam
Zangatelier-koor
24-31 juli, weeknummer 536
14-21 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.  o.a. met JanJoost van Elburg,
Donia Surowiec, Hebe de Champeaux

2021 BUITENKUNSTRANDMEER

31

BUITENKUNSTTHEATERTALENTLAB
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 zoals
improvisatie, tekst, scènestudie, stem, camera en presentatie.
In de productieweken maak je in één week onder regie van
een inspirerende regisseur of choreograaf een voorstelling.
Dan zijn er nog elk jaar specifieke TTLprogramma’s waarin

THEATERTALENTLABBUITENKUNST
een genre of techniek uitgelicht wordt. Dit jaar zang, dans,
schrijven en film.
De organisatie en coördinatie van TheaterTalentLab van
Buitenkunst is in handen van regisseur Marjan Barlage.
In het TheaterTalentLab wordt verder gewerkt met professionals 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:
- Productieweek - Nieuwe Koningen: onder regie van Kyra Bououargane: 17-24 juli, weeknr 321
- Trainingsweek door Kim van den Bemt e.a: 24-31 juli, weeknr 331
- Zangproductie - Vox door Katja Maria Slotte: 24-31 juli, weeknr 332
- Productieweek - Winner Winner Chicken Dinner: onder regie van Jordi Kwakkel: 31 juli - 7 augustus, weeknr 341
- Dansproductie - De zin van herhalen onder regie van Rik Wanninkhof: 7-14 augustus, weeknr 351
- Filmweek - Jouw verhaal in beeld & geluid door Cleo Julia Mullis: 7-14 augustus, weeknr 352
- Trainingsweek door Marjan Barlage e.a.: 14-21 augustus, weeknr 361
- Schrijfweek - Proces door Enne Koens: 14-21 augustus, weeknr 362
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.
Nadere informatie verschijnt op de website en op de Facebookpagina van het TheaterTalentLab.
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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 vertrek ook mogelijk).
Je kampeert in je eigen tent op ons kampeerterrein.
Er is geen wifi en 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 telefonisch via 020-6381978.
Na aanmelding ontvang je een routebeschrijving en verdere informatie.
Aan annuleren zijn kosten verbonden.
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BKbeeldLABBUITENKUNST
vegetarisch). Overige drankjes zijn voor eigen rekening. Je
betaalt één prijs, inclusief de workshops, het kamperen, de
begeleiding en alle maaltijden: c 460,–.

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
performance.
Aan de hand van afwisselende opdrachten werk je een
week lang in dezelfde groep aan een intensief en divers
beeldend programma. Onder professionele begeleiding ga je
aan de slag – op je eigen niveau – zowel autonoom als toegepast. Belangrijk zijn je eigen ontdekkingen, maar ook de
feedback daarop vanuit steeds een andere visie. Zo krijg je
de vrijheid om jezelf te ontwikkelen in een richting die jij
kiest. Ook leer je om kritisch te kijken – naar je eigen werk
en naar dat van anderen. Verwacht een ontdekkingsreis vol
uitdaging en onderzoek!
Sarah Charalambides

ONDER BEGELEIDING

Jongeren die met ouders (of onder begeleiding van iemand
ouder dan 25 jaar) naar Randmeer komen, volgen dus hetzelfde TTLjong-programma als de jongeren die zelfstandig
komen. Je betaalt dan alleen voor de workshops en het
kamperen: c 235,–.

THEATERWEKEN

Alle jongeren op Buitenkunst Randmeer volgen het TTL

jong-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 m
 ogelijkheden. 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 Buitenkunst
Randmeer zijn én jongeren die zelfstandig komen.

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.

ZELFSTANDIG

Alle jongeren die zelfstandig naar TTLjong komen, 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

ATELIER

31 juli - 7 augustus, weeknummer 343
Ben jij een beginnend kunstenaar of wil je meer ervaring
opbouwen binnen de beeldende discipline? In het BKbeeldLAB kun je aan eigen materiaal werken uit je portfolio of
nieuw werk ontwikkelen op locatie. De focus ligt zowel
op het maakproces als op het afgewerkte kunstwerk.

INSCHRIJVEN

TTLjong is er vijf weken deze zomer: van 17 juli t/m 21
augustus 2021. In de weken tussen 24 juli en 14 augustus
kunnen jongeren ook zonder ouders/begeleiding naar
TTLjong komen (TTLjong all-in). Het inschrijven voor
TTLjong verloopt telefonisch via 020-6381978 of via de
website van Buitenkunst (let op: er zijn twee verschillende
boekingsformulieren).
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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).
–	De kosten bedragen c 250,– voor een week (excl. toeristenbelasting van 95 ct p.p.p. nacht).
–	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 vanuit Buitenkunst en alle maal
tijden in het restaurant (all-in: c 460,–).

2021 BUITENKUNSTRANDMEER
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PRIJZEN & BOEKINGEN

PRIJZEN & BOEKINGEN
keuzeprogramma

Speciale weken
Werkplaatsen/Ateliers

10 t/m 17 juli &
21 t/m 28 augustus

17juli t/m 21 augustus

c 260,– (235,–)*

c 285,– (250,–)*

jongeren van 12 t/m 15 jaar

c 235,–

c 235,–

kinderen van 6 t/m 11 jaar

c 210,–

c 210–

kleuters van 3 t/m 5 jaar

c 185,–

c 185,–

t/m 2 jaar (geen programma)

gratis

gratis

c 175,–**
c 210,–**
c 400,–**

c 175,–**
c 210,–**
c 400,–**

BUITENKUNST RANDMEER

per persoon

1 persoons huurtenthuisje
2 persoons huurtenthuisje
4 persoons huurtenthuisje

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.
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.

TENTHUISJES TE HUUR

Wij verhuren een beperkt aantal één-, twee- en vier-persoonstenthuisjes, kant-en-klaar opgebouwd en voorzien
van een houten vloer, stoelen, 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. Linnengoed moet je zelf
meebrengen en een slaapzak of dekbed is aan te raden.

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.
Daarnaast heeft Buitenkunst een uitgeverij van theater
teksten: www.theaterboek.nl.

BUITENKUNST

BUITENKUNST RANDMEER

Postbus 1445
Terrein De Wilgen
1000 BK Amsterdam
Abbertweg 8
tel 020-6381978
8251 RG DRONTEN
admi@buitenkunst.nl
IBAN NL95 INGB0001413249
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BOEKINGEN WEKEN

Je kunt op verschillende manieren boeken:
Online	www.buitenkunst.nl
Telefonisch 020-6381978
Als je per telefoon reserveert, zorg wel dat je de annule-

ringsvoorwaarden hebt gelezen. Je ontvangt van ons een
bevestiging met je inschrijfnummer 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.
Je kunt ook in één keer het volledige bedrag overmaken.
Het resterende bedrag dient uiterlijk 3 weken voor aanvang
overgemaakt te worden. Je ontvangt niet nog een extra
bevestiging van betaling.

ANNULERING EN WIJZIGING WEEKBOEKINGEN

Annuleringen en wijzigingen kunnen uitsluitend schriftelijk
en/of per e-mail 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 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.

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.
* Mobiele telefoons kun je opladen bij de administratie.
* Het is mogelijk om na de workshops muziekinstrumenten
veilig en droog op te bergen.
* 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.
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met weeknummers WEEKOVERZICHT 2021
10-17 JULI

17-24 JULI

KEUZEPROGRAMMA

411

24-31 JULI

DE NIEUWE
WERELD
SCHRIJVEN

LEKKER KORT!
421

SCHRIJVEN

431

ICONISCHE
DANSWERKEN
DANS
422

DANSLANDSCHAP

WAARACHTIG SPEL

MENSJES KIJKEN

THEATER

THEATER

423

DANS

432
433

PARADIJSVOGELS
KLEINKUNST 424

31 JULI - 7 AUG

7-14 AUG

SCHRIJFWERKPLAATS
SCHRIJVEN 441

ZWAAR GEDACHT,
LICHT GEDICHT
SCHRIJVEN 451

TOEVAL

MOVEMENT
METAPHOR
DANS

MUSICAL
UNEXPECTED
DANS
452

RITUAL ELEMENTS

TEKST OF GEEN
TEKST
THEATER
443

SPANNING

ZELFSPOT

SCHAKELEN

NIET NU

THEATER

442

444

THEATER
THEATER

14-21 AUG

453

SCHRIJVEN 
DANS 

21-28 AUG
KEUZEPROGRAMMA
461

KLEINKUNST 463
DE TIJD

454

THEATER

464

THEATER
WERKPLAATS
THEATER
435

PASSIEVOL
IDEALISME
THEATER

GROUNDHOG DAY

INTENSITEIT

BUITEN DE LIJNEN

SCHILDERATELIER

SCHILDEREN

426

SCHILDEREN 436

COLORFIELD
PORTRET
SCHILDEREN 446

SCHILDEREN 456

SCHILDEREN 466

KLEUROLOGIE

KUNST V/H KIJKEN

SCHILDEREN 427

DRAAK VAN EEN
SMAAK
SCHILDEREN 437

SCHILDEREN 447

SCHILDEREN

PLAGIAAT

GRENS/HUID

DIORAMA

ZINES
BEELDEND

MINIATUREN
MIME

425

BEWEGING

BEELDEND

THEATER

SOBER PORTRET

TOEVAL

FOTOGRAFIE 429

FOTOGRAFIE 439

BEELDEND
448
NIET HIER, NIET NU,
NIET JIJ
FOTOGRAFIE 449

HET SCHERM UIT
VIDEO/MULTIMEDEA521

CHARACTER
DRIVEN
FILM

531

THE UNEXPECTED
SYSTEM
SOUND PERFORMANCE 541

1983

TV TUNES

A GO GO

532

VAN MEMPHIS TOT
MOTOWN
MUZIEK
542

DE RUSTELOZE
PIAZOLLA
MUZIEK
533

SOLEREN KUN JE
LEREN
PERCUSSIE 543

THE LONG TAIL

DIDO & AENEAS

OPERAKOOR

POLYFONIE

MUZIEK

428

445

THEATER
WERKPLAATS

522

MILES & SIDEMEN
MUZIEK

523

INTERPRETATIE
ZANG

524

BEELDEND

MUZIEK

ZANG

438

534

ZANG

544

DE TEKST ALS GPS
455

THEATER

465

457
HANDS ON
458

GELOOF NIET WAT
JE ZIET
FOTOGRAFIE 459

BEELDEND

468

FOTOWERKPLAATS
FOTOGRAFIE 469
ZIEN MET JE OREN
PODCAST

MUZIEK
MUZIEK
ZANG

561

STEELY DAN
552

MUZIEK

562

LIVE SOUNDTRACK
553

MUZIEK

554

DE GECULTIVEERDE
SCHREEUW
ZANG
564

563

555

HOLLANDSE
NIEUWE
ZANG

DE SAUDADE VAN
JOBIM
ZANG
525

REBELLEN &
DWARSDENKERS
ZANG
535

CHANSONS VAN
VREUGDE EN TROOST

SO IN LOVE

ZANGATELIER-STEM

ZANGATELIER-KOOR

TYPHOON

ZANGATELIER-STEM

ZANGATELIER-KOOR

ZANG

ZANG

ZANG

ZANG

ZANG

526

536

ZANG

545

546

471

462

ZANG

556

565
566

PROGRAMMA
JONGEREN
12-15 JAAR 519

PROGRAMMA
JONGEREN
TTLjong
529

PROGRAMMA
JONGEREN
TTLjong
539

PROGRAMMA
JONGEREN
TTLjong
549

PROGRAMMA
JONGEREN
TTLjong
559

PROGRAMMA
JONGEREN
TTLjong
569

PROGRAMMA
JONGEREN
12-15 JAAR 579

PROGRAMMA
KINDEREN/
KLEUTERS
510

PROGRAMMA
KINDEREN/
KLEUTERS
520

PROGRAMMA
KINDEREN/
KLEUTERS
530

PROGRAMMA
KINDEREN/
KLEUTERS
540

PROGRAMMA
KINDEREN/
KLEUTERS
550

PROGRAMMA
KINDEREN/
KLEUTERS
560

PROGRAMMA
KINDEREN/
KLEUTERS
570

TTL PRODUCTIE
NIEUWE KONINGEN
16-25 JAAR
321

TTL TRAINING

TTL PRODUCTIE
WINNER CHICKEN DINNER
16-25 JAAR
341

TTL DANSPRODUCTIE
DE ZIN VAN HERHALEN

TTL TRAINING

TTL FILM
JOUW VERHAAL
16-25 JAAR
352

TTL SCHRIJVEN
PROCES
16-25 JAAR
362

16-25 JAAR

331

TTL ZANGPRODUCTIE
VOX
16-25 JAAR 332

16-25 JAAR

351

16-25 JAAR

361

BKbeeldLAB
ATELIER
14-21 JAAR343
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