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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 vanaf 3 jaar.

MEDEWERKERS
Alle workshops bij Buitenkunst worden gegeven door 
 professionals: kunstenaars, muzikanten, schrijvers, 
theatermakers, acteurs, zangers, dirigenten, foto grafen, 
dansers, choreografen enzovoort, evenals ervaren docen
ten 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 keuze
programma’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. 
Voor een speciale week is ervaring vereist, tenzij anders 
vermeld. Zie verder voor het programma van de weken 
pagina 12 t/m 35.

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 aange
boden. Zie verder voor het programma van de weken 
pagina 12 t/m 35.

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 
ontstaan tussen de verschillende disciplines. Zie pagina 10 
en 11.

WEEKENDS 
Er zijn vijf weekends in het voorseizoen (in mei/juni/juli), 
waarin je elke dag een keuze kan maken uit het totale aan
bod van workshops op het gebied van dans, theater, schil
deren, schrijven, fotografie, muziek en zang. Zie pagina 8 
en 9. Naast de workshops (voor beginners en meer gevor
derden) zijn een professionele voorstelling en een concert 
in de programmering van alle weekends opgenomen.

BIJZONDERE PROJECTEN 
In het verleden hebben wij vele bijzondere projecten 
gedaan, zoals Masterclasses, XLJAZZ, Theaterproducties 
met jong talent, MIXproducties en het Once Upon a Time 
Orchestra. Vorige zomer voor het eerst ook een weekend 
The Sessions, drie dagen muziek maken en opnemen in 
verschillende formaties. Of er dit jaar ook nog een nieuw 
project kan worden georganiseerd laten we nog weten. 
Houd onze website in de gaten. En kijk ook eens op ons 
YouTubekanaal BK the Sessions.

THEATERTALENTLAB
TheaterTalentLab is het laboratorium van Buitenkunst voor 
ambitieuze jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar) die zich 
verder willen ontwikkelen binnen de podiumkunsten. 
Zie pagina 3637.

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 TTLjongprogramma is toegankelijk voor jon
geren die met hun ouders naar Randmeer komen, maar ook 
voor jongeren die zonder volwassenen komen. Buitenkunst 
zorgt dan voor de begeleiding. Zie pagina 38.

BKbeeldLAB
BKbeeldLAB is een laboratorium voor jonge mensen 
van 14 t/m 21 jaar met liefde voor beeldende kunst. 
Schilderen, tekenen, sculptuur, installaties, performan
ce, ontwerpen, fotografie... Alles kan voorbij komen. 
Zie  pagina 39. 

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 
gratis vervoer vanaf dit station. Nadere informatie krijg je 
na aanmelding.

DE MOGELIJKHEDEN BUITENKUNST RANDMEER 
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Buitenkunst Randmeer ligt op zes kilometer van 
het Veluwse plaatsje Elburg. Te midden van weilan
den, loof bomen en naaldbossen bevindt zich het 
Buitenkunstterrein, 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. Er is een kleiner theater voor de meer in
tieme voorstellingen en er zijn vele werktenten met houten 
vloeren en/of balletvloeren. Er is een buitenpodium bij het 
restaurant. Het restaurant is ook een podium voor concer
ten 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, diver se 

key boards en piano’s, backlineappara tuur 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.

UIT DE KEUKEN VAN BUITENKUNST
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 barmedewerkers, 
werkt met veel plezier om ontbijt, lunch, diner of drankjes 
te serveren.
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 kindergerechten. 
Alle groenten, verse kruiden en het fruit zijn biologisch en 
worden zoveel mogelijk lokaal ingekocht. De vlees en vis
leveranciers zijn met aandacht gekozen. De speciaalbiertjes 
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 gezellig
heid in de avonden. Er is een groot terras en ’s avonds zijn 
er geregeld presentaties en concerten. 

ONS TERREIN UIT DE KEUKEN VAN BUITENKUNST
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WEEKENDS KEUZEPROGRAMMA
HEMELVAARTWEEKEND 
2629 mei 2022 donderdag t/m zondag

PINKSTERWEEKEND
36 juni 2022 vrijdag t/m maandag 

WEEKEND
1719 juni 2022 vrijdag t/m zondag

WEEKEND
2426 juni 2022 vrijdag t/m zondag

WEEKEND
13 juli 2022 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 (1215 jaar), kinderen (611 jaar) en kleuters 
(35 jaar) hebben eigen program ma’s met veel afwisseling. 
De programma’s worden verzorgd door medewerkers met 
een kunstvakachtergrond en ervaring in het werken met 
kinderen. Ze vinden gelijktijdig met die van de volwasse
nen plaats. Elke groep heeft een eigen plek op het terrein 
met eigen werktenten. Vanaf 16 jaar ben je bij Buitenkunst 
volwassen. 

PROGRAMMERING WEEKENDS
Vanaf eind april staat de actuele informatie over de 
voorstellingen en concerten die zijn geprogrammeerd op 
onze website. 
Ook zullen dan de namen van de medewerkers, die de 
workshops binnen het keuzeprogramma verzorgen, online 
staan. 
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Keuzeprogramma
9-16 juli, weeknummer 411

20-27 augustus, weeknummer 471

Tijdens de eerste en de laatste week van het Buitenkunst 
seizoen bieden we op Randmeer een keuzeprogram ma 
aan. 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 schrijven, de tweede dag schilderen... óf je 
kiest ervoor om bijvoorbeeld alle dagen te zingen. Elke dag 

WEKEN KEUZEPROGRAMMA WEKEN KEUZEPROGRAMMA
een nieuwe uitdaging en elke dag een andere samenstelling 
van de groep deelnemers. Tijdens deze weken kunnen 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 introductie
programma en een aparte introductie voor de kinderen 
en de jongeren. De workshopprogramma’s beginnen op 
zondagochtend en op vrijdagavond zijn de laatste presen
taties en voorstellingen. Zaterdagochtend is het moment 
van vertrek.



12 13BUITENKUNSTRANDMEER  2022   2022  BUITENKUNSTRANDMEER

Opnieuw SCHRIJVEN
16-23 juli, weeknummer 421

Een herhaling ter geruststelling. Een herhaling om gelijk 
te krijgen. Een herhaling als troost. Een herhaling als 
houvast. Een herhaling om de wereld te begrijpen. We 
schrijven theaterscènes met een handeling of tekst die zich 
steeds herhaalt. Zo ontstaat er een opbouw en een verloop. 
We kijken naar wat het effect is van het repeterende gege
ven. Hoe kunnen we dat wat er is beïnvloeden door ritme 
of verstilling toe te passen? Welke invloed heeft de intro
ductie van een nieuw personage? Hoe zetten we elementen 
uit de omgeving in? We zien hoe herhaling en (een kleine) 
verandering daarin grootse effecten kunnen hebben.  

Marije Uijtdehaage

Interactive Narratives SCHRIJVEN
23-30 juli, weeknummer 431

Het schrijven van een interactief verhaal is een mix van 
schrijven, ontwerpen en performen. Een verhaal dat mag 
kronkelen als de takken en wortels van een boom. Een 
branching narrative, waarin de weg van de held grillig is, 
gemaakte keuzes het avontuur telkens een andere kant op 
stuwen en elke beslissing leidt naar een ander einde. In 
deze week gaat het niet om programmeercodes, maar om 
interactieve verhalen waarin ruimte is voor poëzie, toeval 
en présence. We bouwen een verhaalwereld, waarin meer
dere verhalen mogen wonen. De verhalen bestaan echter 
alleen als er een actief publiek is, dat op zoek gaat naar de 
verhalen.  Jorrit Thijn

Kwijt SCHRIJVEN
30 juli - 6 augustus, weeknummer 441

Er zijn kunstwerken die oproepen wat kwijt is. Of wie 
kwijt is. Verloren aan het leven of aan de dood. Wie gemis 
vormgeeft, creëert een ruimte voor het gemis van de lezer, 
luisteraar of kijker. We zullen verschillende teksten lezen 
die ons dit laten ervaren, deze teksten analyseren en erover 
in gesprek gaan met elkaar. We gebruiken ze als spring
plank om woorden te geven aan wat wij zelf zijn verloren. 
En op die manier geven we op onze beurt ruimte aan het 
gemis van onze luisteraar of lezer. Dit klinkt en is ernstig, 
maar we zullen het zo aanpakken dat er ook regelmatig wat 
te lachen valt.   Tjitske Jansen

SCHRIJVEN SPECIALE WEKEN SPECIALE WEKEN SCHRIJVEN 
Prozapoëzie SCHRIJVEN

6-13 augustus, weeknummer 451
In deze week gaan we de tussenvorm prozapoëzie ontdek
ken. Het prozagedicht is een zeer vrije dichtvorm, die zich 
vaak vermomt als proza. Je zou het ook een verhalend 
gedicht kunnen noemen. Of een poëtisch verhaal. Hoe 
verhouden proza en poëzie zich tot elkaar in deze vorm? 
Op welk punt is het geen proza meer? En hoe poëtisch kun 
je het maken, voordat het ‘gewoon’ een gedicht is? We gaan 
prozapoëzie lezen en analyseren en vervolgens gaan we 
ons er natuurlijk zelf aan wagen. Hoe ga je te werk bij deze 
fascinerende vorm? En welke kanten kan het allemaal op? 
Dat gaan we uitzoeken! Eva Gouda

Zes jassen SCHRIJVEN
13-20 augustus, weeknummer 461

Als je één verhaal wil vertellen, kan dat nog steeds op 
honderden manieren. In de dramaturgie onderscheiden 
we story: het verhaal van begin tot eind en plot: die delen 
van het verhaal die je in het hier en nu laat zien. Je verhaal 
verzinnen (de story dus), is één ding. Kiezen in welk jasje 
je de inhoud steekt (d.m.v. welke plot), is een tweede stap 
die vaak intuïtief genomen wordt. Welke mogelijkheden 
ontstaan er als je je plot heroverweegt? Deze week schrijf je 
één story, elke dag met een andere keuze in de plot, zodat 
je aan het eind van de week zes verschillende varianten 
hebt van jouw verhaal.  Jannemieke Caspers
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Iconische danswerken 3.0 DANS
16-23 juli, weeknummer 422

Een fysiek uitdagende week voor ervaren dansers. 
 Opnieuw duiken we in de dansgeschiedenis en behandelen 
we iconische werken. 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 oorspronke
lijke repertoire moet je veel bewegingen onthouden. Deze 
workshop is dan ook bedoeld voor deelnemers met dans
ervaring, een getraind geheugen en een goede conditie. 
 Tal Sofer

DANS SPECIALE WEKEN SPECIALE WEKEN DANS 
Limit(less) DANS

23-30 juli, weeknummer 432
In deze dansweek laten we bewegingsmateriaal transfor
meren door onszelf steeds andere restricties op te leggen. 
 Beperking maakt creatief! Hoe ziet een dans eruit als 
je   alleen je bovenlichaam mag bewegen? Of als je vijf 
minuten over één beweging doet? We kaderen tijd, kracht, 
ruimte en het lichaam afwisselend, onderzoeken veel 
 manieren van bewegen en zoomen in op wat wél mogelijk 
is, ook als het bijna onmogelijk lijkt. Je gaat improviseren, 
zelf dans maken en krijgt ook stukjes choreografie aange
leerd. We zoeken de extremen van het bewegingsmateriaal 
op en zien wanneer het nog interessant is, of wanneer de 
rek eruit gaat. Neem ook dansschoenen voor buiten mee! 
 Sanne Clifford

Pas op je tellen DANS
30 juli - 6 augustus, weeknummer 442

In deze dynamische week komt elke dag een andere 
maatsoort aan bod. We vragen ons af hoe deze maatsoort 
onze bewegingen beïnvloedt. Waarin verschilt een drie
kwart van een vijfkwartsmaat? Is de één romantisch en de 
ander jazzy of is dat onzin? Ook maken we een uitstapje 
naar OostEuropese onregelmatigheid en belanden we uit
eindelijk bij een temperamentvolle 12/8ste maat. We werken 
met aangeleerde en zelf verzonnen bewegingen. Hoewel er 
plaats is voor onderzoek en improvisatie werken we vooral 
vormgevingsgericht. Enige danservaring is handig, maar 
geen voorwaarde. Een goed gehoor, muzikaliteit en maat/
ritmegevoel zijn daarentegen essentieel.  Rik Wanninkhof

Chaâbi DANS
6-13 augustus, weeknummer 452

De Marokkaanse dans is een wereld in een wereld. Verschil
lende klimaten, bergen, rituelen en verhalen beïnvloeden 
de bewegingen van de mensen. Variatie kenmerkt dan ook 
de Marokkaanse dans. Chaâbi betekent letterlijk ‘volk’ en 
wordt tevens gebruikt om een dans en muziekstijl aan 
te duiden. Maar er is ook een sherki en soussi en riffi en 
marrakchi en meer. We gaan op zoek naar de betekenis van 
de Marokkaanse dans. Een moderne aanpak gecombineerd 
met een eeuwenoude dansstijl. We ontdekken de verbin
dingen tussen de NoordAfrikaanse dansen en de dansen 
die we kennen. We trekken een reislijn van Marokko naar 
Nederland. Wat blijft er over bij ons, bij het eindstation?
 Khouloud Zaher

Animal Motion DANS
13-20 augustus, weeknummer 462

Een energieke en fysiek zware week rond de bewegings
kwaliteiten van dieren. Dieren die zich voortbewegen 
op twee poten, vier poten, meer dan vier poten, zonder 
poten... Dieren die vliegen, springen, zwemmen, eten, 
vechten, spelen, chillen, jagen. Welke specifieke dierlijke 
kenmerken of lichaamsdelen zorgen ervoor dat het dier 
zich op die manier voortbeweegt en waarom? We vertalen 
deze ‘Animal Motion’ naar ons eigen lichaam, naar nieuwe 
bewegingskwaliteiten en uiteindelijk naar dans. Vanuit een 
stevige warmingup met elementen uit Animal Flow (leuke 
en uitdagende grondbewegingen) werken we toe naar 
groepsdansen en solo’s. Neem je kniebeschermers mee!
 Wensley Piqué
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SPECIALE WEKEN THEATER THEATER SPECIALE WEKEN 
Spanningsboog THEATER

16-23 juli, weeknummer 423
Hoe maak je een spannende scène? Hoe houd je het publiek 
geboeid? We maken deze week fysieke scènes en onder
zoeken hoe we de spanningsboog kunnen uitrekken en 
indikken. We werken met timing, verschillende snelheden 
en energie. We bedenken wendingen, verrassingen en 
cliffhangers, om aan de verwachtingen van het publiek te 
voldoen of deze juist te doorbreken. We starten elke dag 
met fysieke training en maken een aantal scènes met aan
gedragen inspiratiebronnen als uitgangspunt. Vervolgens 
gaan we testen, rekken, omdraaien, versnellen en uitzoo
men, op zoek naar de beste uitkomst. Deze week is geschikt 
voor mensen die ervaring hebben met theater en graag 
zoeken, feedback krijgen en opnieuw proberen.
 Simone de Jong

De stem THEATER
23-30 juli, weeknummer 433

We gaan de vloer op met als focus ‘de stem’. We gaan op 
ontdekkingstocht naar ons eigen unieke geluid, jouw stem 
als individu en onze meerstemmigheid als groep. Hoe 
communiceer je in een scène als er enkel geluid gemaakt 
mag worden? Wat doet het met de geloofwaardigheid van 
je personage als je een andere stem op zet? De stem kan iets 
wat woorden alleen soms niet kunnen. Via de stem kan je 
mensen dichter bij jouw beleving laten komen. Wat voegt 

het toe als een tekst gezongen wordt? Je hoeft geen ervaren 
zanger of stemkunstenaar te zijn, nieuwsgierigheid naar 
jouw geluid, jouw stem wordt wel gevraagd.  Eva van der Post

Commedia dell’arte THEATER
30 juli - 6 augustus, weeknummer 443

La Commedia dell’arte is een klassieke theatervorm uit 
Italië, waarbij het alledaagse leven wordt uitvergroot. Het 
alom bekende maskerspel en meer dan dat: La Commedia 
is een uiterst fysieke spelvorm die breed inzetbaar is in 
andere theatervormen. Wij richten ons op de techniek en 
logica van de personages: van Zanni tot Il Dottore en van 
Innamorati en Il Capitano tot Pantalone. We bestuderen 
hun karakteristieke bewegingen, improviseren vanuit de 
verschillende personages en werken aan Cannovacci; de 

klassieke plotvorm. Let op: Commedia dell’arte is een 
uiterst fysieke spelvorm. Een goede conditie (van met name 
de knieën) is vereist om de week goed te kunnen volgen.
 Jordi Kwakkel

Ge-lukkig  FYSIEK THEATER
6-13 augustus, weeknummer 453

Wat geeft het toch een lekker gevoel als dingen lukken. Als 
de was schoon uit de machine komt, als die ene afspraak 
precies voor die andere past, als we goed op de foto staan. 
Wanneer dingen niet goed gaan, is dat behoorlijk schrik
ken. Je klapt dicht tijdens een sollicitatie of je loopt met 
een stuk kip tussen je tanden. We komen graag goed uit 
de verf, maar onze mislukkingen zijn theatraal gezien juist 
buitengewoon interessant. Deze week gaan we ze fysiek en 
beeldend onderzoeken en brengen we de schaamte ten to
nele in geabstraheerde scènes, soms met gesproken woord. 
Het wordt geen therapie. Mogelijk lachen we wel om onze 
eigen onvolkomenheden.  Margit Odems

Shahnameh STORYTELLING
13-20 augustus, weeknummer 463

Storytelling is een oeroude theatervorm, die toeganke
lijk en persoonlijk is, omdat de verteller geen rol speelt 
maar als zichzelf vertelt. We gaan deze week werken met 
verhalen uit de Shahnameh: het Boek der Koningen, dat 
de geschiedenis vertelt van het oude Perzië. Het staat vol 
met prachtige mythologische verhalen over helden, liefde 
en kwetsbaarheid. We gaan deze verhalen vertellen vanuit 
verschillende storytellingtechnieken. Daarbij gaan we op 
zoek naar de persoonlijke verbinding met deze eeuwenoude 

verhalen. En natuurlijk gaan we vooral heel veel vertellen. 
Aan elkaar en ook aan publiek in de vorm van een presen
tatie aan het eind van de week.  Jacqueline Korevaar

Oedipus THEATER
16-23 juli, weeknummer 424

Sophokles’ tragedie Oedipus is volgens sommigen de 
beste Griekse theatertekst ooit. ITA bewees dat het verhaal 
nog steeds een bron is voor goed actueel toneel en de 
LibaneesCanadese auteur Wajdi Mouawad bouwde zijn 
belangwekkende voorstelling rond de mythe. Deze week 
duik je in het verhaal van Oedipus en verdiep je je in de 
theatrale werking van taal, het noodlot en het denken. Een 
week voor spelers en makers over de kracht van verbeel
ding, over tekstbehandeling en het relevant maken van 
oude teksten. Over hoe je een klassieker tot leven brengt 
alsof het stuk gisteren is geschreven of ter plekke wordt 
verzonnen.  Christiaan Mooij

Niet ik THEATER
23-30 juli, weeknummer 434

Gewoon jezelf zijn, zeggen ze. Maar dat is makkelijker 
gezegd dan gedaan. Spelen we niet altijd en overal een rol? 
Ook buiten het theater. We hebben allemaal verschillende 
gezichten, alter ego’s, online avatars en identiteiten. Wat als 
we ons best zouden doen om helemaal niet onszelf te zijn, 
maar juist de vreemdste, mooiste, lelijkste, brutaalste en 
nietigste kant van het zijn zouden uitproberen? Misschien 
blijft er iets kleven en komen we toch dichter bij onszelf. 
Een week om uit je huid te kruipen en in iets of iemand an
ders te transformeren. Neem je duikpak, nieuwsgierigheid 
en al je mogelijke ‘zelven’ mee.  Leela May Stokholm

Eigenzinnige herinneringen THEATER
30 juli - 6 augustus, weeknummer 444

Waar we van houden, wat we haten, waar we ons ver
bonden mee voelen: het is allemaal gebaseerd op onze 
herinneringen. In theater zijn ze een bron van inspiratie. 
Als regisseur speel je met de herinnering van het publiek. 
Een personage met uitgestoken rechterarm roept beelden 
op van de Tweede Wereldoorlog. Rinkelende belletjes doen 
denken aan pijnlijke kerstdiners met familie. Als schrijver 
laat je je inspireren door hoe je herinneringen het verleden 
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vervormen en vervagen. Als acteur verrijken ze je emoties 
en ideeën. In deze theaterweek gaan we samen op zoek 
naar hoe onze eigen herinneringen en die van het publiek 
bron kunnen zijn voor eigenzinnig theater en authentiek 
spel.  Noortje Thuis

Improvisatie vanuit personages THEATER
6-13 augustus, weeknummer 454

Voor deze theaterworkshop is ervaring in  improviseren 
 vereist. We gaan spelen vanuit voor ons onbekende 
bestaande mensen. We zoeken naar intrigerende mensen 
op Wikipedia, bestuderen en analyseren ze en gebruiken 
hun verleden om te komen tot een spelersgeheim. Geen 
typetjes, maar mensen van vlees en bloed die we met 
elkaar laten kennismaken, terwijl zij elkaar in de realiteit 
waarschijnlijk nooit zouden ontmoeten. Spelen vanuit 
waarachtigheid, maar met een totaal andere achtergrond 
dan de jouwe, wat levert het op en hoe ver kunnen we gaan 
in de innerlijke transformatie? Marjan Barlage

Inspiratie-Creatie THEATER
13-20 augustus, weeknummer 464

Inspiratie… Waar haal je dat in vredesnaam vandaan? Sta 
je daar op de vloer, met een opdracht voor een speloefe
ning, en dan…? Of je krijgt de opdracht: ‘maak hier een 
scène van’: hoe pak je dat aan? En hoe kom je van een 
eigen idee naar een theatercreatie? Wij gaan deze week op 
zoek naar jouw inspiratiebronnen, de motor van waaruit 
je kan gaan spelen. We kijken hoe je die bronnen om 
kan zetten in spel, scènes, in theater. We maken gebruik 
van: jouzelf, spel, stem en bewegingsoefeningen, elkaar 
en Buitenkunst! Enige spelervaring is fijn maar niet per sé 
noodzakelijk.  Kyra Macco

Slechteriken THEATER
16-23 juli, weeknummer 425

Acteren is van nature al een oefening in empathie. Om 
iemand te begrijpen en geloofwaardig te kunnen spelen, 
moet je je oordelen tijdelijk aan de kant zetten. Maar 
dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Deze week werken 
we met klassieke toneelteksten waarin slechteriken de 
hoofdrol spelen: bijvoorbeeld Richard III (Shakespeare), 
Caligula (Camus) of Medea (Euripides). Daarnaast schrijven 
we scènes vanuit verschillende historische slechteriken, 
en maken we scènes over de slechteriken uit onze 
directe omgeving: die lastige leidinggevende, vervelende 
buurvrouw of nare oom. Een afwisselende week met zowel 
schrijven als spelen, waarbij ook teksten uit het hoofd 
geleerd moeten worden. Voor ervaren spelers en mensen 
met een lenige geest. Natasha Schulte

Theaterwerkplaats THEATER
23-30 juli, weeknummer 435

6-13 augustus, weeknummer 455

Theater kent vele vormen: teksttoneel (klassiek, modern, 
tragedie, komedie), bewegingstheater en crossovers als 
danstheater, muziektheater en kleinkunst. Ook de middelen 
van een speler of theatermaker zijn divers: beweging, hande
ling, 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, miseenscène 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.
  Thomas Boer, Lotte Dunselman e.a.

Geheimen THEATER
30 juli - 6 augustus, weeknummer 445

Het ontrafelen van een geheim is een ongelooflijk leuke 
bezigheid. Zo ook voor het publiek in de zaal. Dus aan jou 
de taak als speler: speel je geheim. Maar hoe doe je dat? 
Geheimen kun je spelen op verschillende niveaus: fysiek 
(een steentje in je schoen), in de subtekst (je voelt iets 
anders dan je zegt), of in handeling (je doet iets anders dan 
je eigenlijk wilt). Elke dag onderzoeken we een ander aspect 
van het spelen met een geheim. De ene keer werken we met 
een tekst die over een geheim gaat, de andere keer stoppen 
we er zelf eentje bij of werken we puur fysiek.  Mik van Goor

Normvervaging KLEINKUNST
13-20 augustus, weeknummer 465

De klassieke conference is een typisch onderdeel van 
kleinkunst. Deze kunst gaan we tot in detail beoefenen. 

Jezelf gebruiken, eigentijdse inhoud zoeken, improviseren, 
vastleggen, uitschrijven, spelen, bijstellen, detailleren en 
optreden. Wat is eigenlijk een conference? Je richt je direct 
tot het publiek en bent daarmee in interactie, je gebruikt 
jezelf als hoofdpersoon en neemt toch ook afstand van je
zelf, je behandelt een eigentijds onderwerp waarin mensen 
zich herkennen of hun buur. Inhoudelijk zoek je het ac
tuele, maatschappelijke randje op. We nemen met zelfspot 
de huidige, vaak impliciete, maatschappelijke normen op 
de hak door middel van geestige uitwisselingen met het 
publiek.  Hester Macrander
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Figuratief vs Abstract SCHILDEREN
16-23 juli, weeknummer 426

Abstracte kunst is soms moeilijk te begrijpen, je kunt het 
niet altijd ‘bevatten’. Maar veel abstract werk is afgeleid 
van figuratieve kunst. Zelfs Mondriaan kwam via geab
straheerde landschappen tot zijn kunst die als ‘De Stijl’ 
bekend is geworden. Is een deel van de zeegezichten van 
Turner nog figuratief te noemen of al abstract? Schilde
rijen van bijna 200 jaar geleden! Zijn de composities van 
Kandinsky eigenlijk niet gewoon ontlede landschappen? 
Waar ligt de overgang van kunst met een herkenbare 
voorstelling naar abstractie? Dat is de uitdaging van deze 
schilderweek, het overgangsgebied en de grenzen opzoeken 
tussen abstracte en figuratieve kunst.  René de Rooze

De veelvorm SCHILDEREN
23-30 juli, weeknummer 436

Het traditionele venster: vierkant of rechthoekig, kan het 
geschilderde beeld niet langer omvatten. De geschilderde 
voorstelling barst van energie uit zijn kader en stapt de we
reld in. Het schilderij wordt deel van de wereld. Het wordt, 
in goed Nederlands, een ‘shaped canvas’ en schept een 

rigoureuze uitbreiding van het schilderkunstig bereik. Het 
avontuur van de schilderkunst neemt een nieuwe wending. 
De vorm van de omtrek wordt deel van de voorstelling, 
abstract of figuratief. Kijk naar en vergelijk het werk van 
Frank Stella en dat van Elizabeth Murray. In haar nieuwe 
gedaanten verovert de ‘veelvorm’ de ruimte, eerst nog plat, 
maar vervolgens?  Sonia Rijnhout

Expressie SCHILDEREN
30 juli - 6 augustus, weeknummer 446

In deze week staan de verhalen achter de kunstwerken 
centraal. Het werk van Emil Nolde staat bekend om de 
knallende kleuren en spontane penseelstreken waarmee hij 
mensen, landschappen en objecten op onconventionele wijze 
neerzette. De uitdrukkingskracht van kleur en vorm is hierbij 
belangrijker dan een gedetailleerde weergave van mensen of 
voorwerpen. Ook maken we gebruik van zijn druktechnieken 
om anders naar je eigen werk te gaan kijken. Wie of wat er op 
de kunstwerken staat, wordt een zoektocht naar compositie, 
bijzondere kleurcombinaties en expressie. Van belang is het 
loslaten van het voorbeeld en daarin de essentie op doek te 
zetten. Kritisch kijken en loslaten.  Anne de Groot

Painted from memory SCHILDEREN
6-13 augustus, weeknummer 456

Bij het leren schilderen onderschatten wij wat we al weten. 
Hoe iets eruitziet, zit al opgeslagen in ons brein. Hoe ouder 
we worden hoe meer wij hebben gezien (maar hoe meer 
we ook weer vergeten). Die database aan beelden gaan wij 
aanboren en gebruiken om te schilderen. Het surrealisme 
en de pittura metafysica maakten al veelvuldig gebruik 
van de ‘vergeten’ kennis van ons onderbewuste. Wij zullen 
naast de herinnering aan de waargenomen werkelijkheid 
van weleer ons met name concentreren op hoe wij die frag
menten op dit moment beleven. Hoe krijgen we dat voor 
onszelf en de ander op papier?  Joncquil de Vries

Schilderatelier SCHILDEREN
13-20 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 
 wisselend, 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, compositie en andere beeldelementen komen aan 
bod, maar ook onderzoek en werk n.a.v. schilders van vroe
ger en nu. Belangrijk is de eigen ontdekking en ontwikke
ling. En het commentaar daarop vanuit steeds een andere 
visie. Veel verschillende en eigenzinnige schilderijen zullen 
het licht zien, van miniatuur tot monumentaal.
  Bouchaib Dihaj, Yette Rohde
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Contrast BEELDEND
16-23 juli, weeknummer 428

Binnenbuiten, dagnacht, bloeiverval, lichtdonker, alle
maal tegenstellingen die bij elkaar horen. Het één bestaat 
niet zonder het ander. ‘Het ene zoeken is altijd het andere 
vinden’ (Roberto Juarroz). We onderzoeken beeldende 
tegenstellingen die we zien of tegenkomen in de wereld 
 binnen in onszelf en buiten om ons heen. De uitwerking 
van dat onderzoek doen we op een esthetische ‘mooie’ 
 manier en een directe ‘ongezouten’ (lelijke of rauwe) 
manier. Daaruit ontstaat de keuze voor het beeldende 
eindresultaat. Om ons op weg te helpen, kijken we onder 
meer naar het werk van de Arte Povera kunstenaars Louise 
Bourgeois en Karin van Dam.  Lisanne Sloots

Mix & Match BEELDEND
23-30 juli, weeknummer 438

Kunstenaars Cecile Perra en Kass Copeland combineren op 
fascinerende wijze verschillende materialen tot een nieuwe 
imaginaire wereld. Cecile Perra vertolkt de kleurrijke, vrije 
geest van de kindertijd. Kass Copeland vormt nieuwe asso
ciaties met elementen die al een aparte geschiedenis heb
ben. Wij laten ons door hen inspireren en gaan aan de slag 
met technieken en materialen als naaien, stoffen, tekenen, 
oud papier, oude portretten, assemblage, collagetechnieken. 
Neem verschillende favoriete materialen mee: voorwerpen 
en foto’s die oude verhalen te vertellen hebben, allerhande 
textiel en papier. Dit is de basis van je eigen te creëren 
unieke stukken. En je naaimachine als je wil.
  Nicole van den Kroonenberg

(Inter)actie TEKENEN
16-23 juli, weeknummer 427

Tekenen is meestal een introverte vorm van kunst maken, 
alleen in je atelier. Maar deze week niet! We gaan onder 
andere tekenstijlen kopiëren, lijnen beschrijven, werk
methodes uitwisselen en reageren op elkaars beelden. Ook 
zullen we doorwerken in de tekening van een ander. We 
werken in duo’s, groepsverband en individueel, op subtiel 
klein of immens groot formaat. Waar zit jouw eigenheid 
in een groepswerk? Welke beeldende keuze maak jij, als je 
op iemands werk moet reageren? Een week waarin je door 
observatie en uitwisseling je eigen werk vernieuwt en je 
eigen handschrift verbreedt.  Liesje van den Berk

Meer of minder TEKENEN
23-30 juli, weeknummer 437

Iemand zei: Less is more. Iemand anders zei daarop 
natuurlijk: More is more. We gaan niet uitzoeken wie er 
gelijk heeft, maar wat je kunt met ‘more’ of juist met ‘less’. 
Kom je bij ‘less’ meer tot de kern, of mis je juist de kans 
om nuance en meerduidigheid te laten zien? Waar voel 
jij je het meeste bij thuis, en wat brengt het je als je het 

Kringloop der Dingen ONTWERPEN
30 juli - 6 augustus, weeknummer 448

Ieder mens heeft vele tienduizenden dingen in bezit en ge
bruik, van paperclip tot pakweg Afsluitdijk. De hoeveelheid 
spullen die we gebruiken neemt nog steeds toe, al komt 
er langzamerhand een kentering en gaan we ontspullen. 
Al die voorwerpen waarmee we ons omringen, maken het 
leven mogelijk, makkelijker, mooier enzovoort. Zonder 
dingen geen leven… Soms gaat zo’n ding stuk en wordt het 
afgedankt of is het leeg en daarna nutteloos. Wij gaan daar 
iets aan en mee doen. Repareren, recyclen, recombineren 
of ombouwen (superuse). Ontwerpen en nieuwe dingen 
maken van en met bestaande zaken. Neem je kapotte stoel 
e.d. mee en verzamel bijvoorbeeld lege wasmiddelflessen. 
Minder afval, meer mooie dingen. Hans Frings

In kaart brengen BEELDEND
6-13 augustus, weeknummer 458

Kaarten helpen ons te oriënteren, overzicht te krijgen. Ze 
worden gemaakt om de ruimte, landschappen of landen 
te ordenen. Mindmaps maken gedachten, ideeën en 
plannen inzichtelijk. Kaarten begrenzen ons en geven ons 
tegelijkertijd de bewegingsvrijheid om onbekend terrein te 
verkennen. Kunstenaars, zoals Paula Scher of Nancy Holt, 
werken vaak met kaarten: ze tekenen hun eigen versies, 
of gebruiken bestaande kaarten in het maken van hun 
werk. Deze week laten we ons inspireren door historische 
kaarten, kaarten in de kunst en in ons dagelijks leven 
(mindmaps, onlinekaarten). We werken 2 of 3dimensio
naal en brengen onze eigen ideeën in kaart. 

Hanna Smitmans

andere probeert? Zijn er eigenlijk dingen die zowel ‘more’ 
als ‘less’ kunnen zijn? We onderzoeken deze vragen vanuit 
het tekenen, in de breedste zin van het woord. Vooral door 
veel te maken en uit te proberen, maar ook door samen te 
kijken naar andere kunstenaars en ons werk te bespreken. 
Voor deze week is ervaring met beeldend werken gewenst.
 Margreet Bouwman

Humor TEKENEN
6-13 augustus, weeknummer 457

Waar er in het theater nog weleens wat te lachen valt, 
beperkt humor in de beeldende kunst zich voornamelijk tot 
cartoons of illustraties. Wij gaan onderzoeken hoe we de 
humor kunnen vatten in de autonome tekenkunst, en wat 
de definitie is van een geslaagd humoristisch kunstwerk. 
We vertalen factoren die in het theater van belang zijn, 
zoals timing en interactie, naar stilstaande beelden. Om 
grip te krijgen op de werking van compositie en dynamiek 
bestuderen we theatrale werken van de oude meesters en 
hedendaagse kunstenaars. Via begrippen als imperfectie 
en contradictie zullen we ons langzaam voortbewegen 
richting de humor.  Cathelijn van Goor
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Inspiratie FOTOGRAFIE
16-23 juli, weeknummer 429

We gaan onderzoeken wat jou inspireert en hoe je dat 
kunt gebruiken voor je fotografie. Het lijkt voor de hand 
te liggen om je inspiratie bij andere fotografen te zoeken, 
maar daarin schuilt het gevaar dat je een copycat wordt. 
‘Beter goed gejat dan slecht gedaan’ gaat niet altijd op. 
Juist door je inspiratie buiten de fotografie te zoeken wordt 
duidelijk wat je eigen verhaal is en hoe je dat verhaal kunt 
omzetten in krachtige, eigen beelden. We nemen andere 
kunstvormen (literatuur, film, theater, poëzie, muziek en 
schilderkunst bijvoorbeeld) als uitgangspunt voor onze 
fotografie, en laten ons verrassen door wat ons dat allemaal 
brengt.  Tessa Posthuma de Boer

Portret – Formaat FOTOGRAFIE
23-30 juli, weeknummer 439

Welke invloed heeft formaat op de beleving van een foto? 
Digitale camera’s van nu hebben meestal een beeldver
houding van 2:3. Net als het klassieke kleinbeeldformaat 
toen we nog rolletjes gebruikten. Afdrukformaten zijn weer 
vaak 3:4. En op het beeldscherm zijn we inmiddels gewend 

FOTOGRAFIE SPECIALE WEKEN SPECIALE WEKEN FOTOGRAFIE

aan HDformaat 9:16. Staand, liggend of vierkant? Groot 
of klein? Al deze factoren zijn van invloed op hoe je een 
foto ervaart. We gaan onderzoeken hoe belangrijk formaat 
en beeldverhouding zijn bij het maken en presenteren van 
portretten. Maar eerst moeten we natuurlijk een goed por
tret hebben! Ook duiken we de geschiedenis in en laten ons 
inspireren door belangrijke fotografen van toen en nu.

Keke Keukelaar

Duizend woorden, één beeld FOTOGRAFIE
30 juli - 6 augustus, weeknummer 449

Je hebt geen tekst nodig om een goede foto uit te leggen. 
Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Maar hoe krijg 
je duizend woorden in één beeld? Hoe vertel je met een 
foto een verhaal? We gaan onderzoeken of er veel of weinig 
elementen nodig zijn. En wat gebeurt er als je voor een 
vervreemdende context kiest? Hoe ga jij als maker te werk? 
Wil je ensceneren of maak je liever een reportage? Wat 
onderscheidt een beeldend werk van een kiekje? Door elke 
dag vanuit een andere invalshoek de foto te maken, gaan 
we ontdekken waarom fotografie het medium bij uitstek is 
om een verhaal te vertellen.  Janiek van Dijk

Zelfportret FOTOGRAFIE
6-13 augustus, weeknummer 459

Er zijn maar weinig fotografen die er nooit een hebben 
gemaakt: een zelfportret. Ook in de schilderkunst is het 
een beproefd genre. Rembrandt werd er rijk mee. Een zelf
portret hoeft niet per se een egodocument te zijn. Sommige 
kunstenaars, zoals Teun Hocks, gebruiken zichzelf uit 
gemakzucht als model. Gewoon, omdat ze er altijd zijn. 
Andere kunstenaars staan nooit als zichzelf op de foto, 
maar laten hun alter ego zien. We gaan deze week experi
menteren met verschillende aanvliegroutes om uiteindelijk 
tot een bijzondere serie zelfportretten te komen, waarbij 
de vraag: ‘wie drukte er nou uiteindelijk op het knopje?’ 
er helemaal niet toe doet.  Tessa Posthuma de Boer

Fotoverhalen FOTOGRAFIE
13-20 augustus, weeknummer 469

We vertellen elkaar steeds weer verhalen. Over wie we zijn, 
wat we hebben meegemaakt, wat we vinden, wat anders 
zou moeten. Daarvoor gebruiken we woorden. Maar hoe 
kun je in beelden je verhaal vertellen? Wat vertellen jouw 
foto’s de ander? We gaan de potentie van fotografie als 
verhalend medium onderzoeken. We richten de blik naar 
buiten, maar zeker ook naar binnen, op onszelf en ons 
eigen verhaal. We werken in series, met dagopdrachten en 
langere reeksen foto’s. Om ons op weg te helpen bekijken 
we het werk van verhalende fotografen zoals Alec Soth en 
Rob Hornstra.  Bert Janssen
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Audioblender PODCAST
16-23 juli, weeknummer 521

Je hebt geluidsopnames gemaakt van een bepaalde gebeur
tenis of je hebt iemand uitgebreid geïnterviewd. Nu je alles 
hebt ingeladen vraag je je af wat je in vredesnaam met al 
die opnames aan moet. Tijd voor de montage! Dit is waar 
je verhaal vorm krijgt, waar je keuzes leiden tot een over
weldigende soundscape, een sober verslag of een komische 
collage. Tijdens deze workshop ga je opnames maken en 
experimenteren met het aanbrengen van structuur (of juist 
niet) in je materiaal. Je gaat werken met montagesoftware, 
voiceovers, sfeermuziek, transcriptie en postits. Ervaring 
is geen vereiste. Mocht je aan de slag willen met reeds 
gemaakte opnames, dan is dat zeker ook mogelijk. 
 Misha Koole

DIVERSEN/MULTIMEDIA SPECIALE WEKEN 
Portretten onder de wolken DOCUMENTAIREFILM

23-30 juli, weeknummer 531

Hoe maak je een documentaire? Hoe krijg je een verhaal 
uit iemand, wat zijn de juiste woorden, hoe stuur je iemand 
of doe je dat vooral niet? Is het belangrijk dat de maker 
genoeg aanwezig en voelbaar is? Al starend naar de wolken 
zullen we elkaar vragen stellen om te achterhalen hoe we 
zijn geworden wie we zijn. We verbeelden de zinnen die 
zijn uitgesproken en de verhalen die zich hebben ontvou
wen in fictieve scènes. Gereconstrueerde beelden, abstracte 
vormen of metaforen die het verhaal kunnen vertalen en 
vertellen. Zo bouwen we ieder aan een documentairefilm, 
die we aan het einde van de week aan elkaar zullen presen
teren.  Cleo Julia Mullis

Lost and found SOUND & PERFORMANCE
6-13 augustus, weeknummer 551

Gezocht: sounddesigners en performers met een fascinatie 
voor fysiek theater. We combineren geluid en theater in 
performances waarin we zoeken, verdwalen en vinden. 
In deze week word je fysiek en mentaal uitgedaagd door 
oefeningen uit de performancekunst, mime en soundart. 
We starten met een lege vloer. Vanuit improvisatie komen 
we tot korte (sound)performances. Uiteindelijk speel je in 
diverse performances, van solo tot groepsperformance, 

waarbij spel, stemgebruik en sounddesign samenkomen. 
Neem je eigen synthesizers en geluidsbronnen mee. Zorg 
verder voor soepele kleding om in te bewegen. 
 Niels Vermeulen

Mission: Impossible MUZIEK
16-23 juli, weeknummer 522

Lalo Schifrin, een Argentijn van RussischJoodse afkomst, 
is nog altijd wereldberoemd door zijn thema voor ‘Mission: 
Impossible’. Voordat dit wonderkind als componist wereld
faam maakte, had hij zijn sporen al verdiend als klassiek 
pianist, bandleider en arrangeur. Op uitnodiging van 
jazzgrootmeester Dizzy Gillespie toerde Schifrin met diens 
quintet door Amerika en Europa. Hij ontwikkelde zich tot 
een muzikale kameleon en schreef muziek in alle denkbare 
stijlen. In deze week spelen we uiteenlopende composities 
uit zijn veelomvattende oeuvre, en komen zo hopelijk ach
ter de ’Schifrin sound’. Samenspel is de sleutel, vlot noten 
en/of akkoorden kunnen lezen is gewenst, en er is ruimte 
voor improvisatie.  Thomas Welvaadt

Super Fly MUZIEK
23-30 juli, weeknummer 532

Super Fly is een inspirerende workshop voor muzikanten 
die graag aan de slag gaan met het mixen van grooves en 
improvisatie. Vette arrangementen voor band, blazers en 
zanger(s) nemen je mee naar de muziek van artiesten als 
Curtis Mayfield, Bobby Womack, The O’Jays, Marvin Gaye, 
Isaac Hayes & Shaft, Booker T. & The MG’s en Donald Byrd. 
Binnen de stukken is er veel ruimte om te soleren. Omdat 
we toewerken naar een spetterende einduitvoering wordt 
er ook aandacht besteed aan de spanningsboog in een solo, 
in het nummer en in het concert. De workshop is bedoeld 
voor de gevorderde instrumentalist.  Iman Spaargaren

Percussie compositie LAB MUZIEK
30 juli - 6 augustus, weeknummer 541

Een week waarin we korte percussiecomposities gaan 
maken die omgezet kunnen worden naar percussietracks 
voor diverse muziekstijlen. Uitgaande van AfroCubaanse 
ritmes, populaire percussiestijlen, additional percussion 
en soundscapes gaan we deze uitwerken tot een korte 
percussie compositie of track. We doen dit in kleinere 

SPECIALE WEKEN INSTRUMENTALE MUZIEK 



28 29BUITENKUNSTRANDMEER  2022   2022  BUITENKUNSTRANDMEER

INSTRUMENTALE MUZIEK SPECIALE WEKEN SPECIALE WEKEN INSTRUMENTALE MUZIEK 
groepen, maar ook een totaalcompositie zal niet ontbreken. 
Een week voor de gevorderde creatieve percussionist die al 
enkele ritmes kan spelen en een goede sound heeft, of voor 
de creatieve ervaren instrumentalist die vanuit ritme tot 
compositie of track wil komen. Martin Gort

Word of Mouth MUZIEK
30 juli - 6 augustus, weeknummer 542

Jaco Pastorius was behalve een briljant basgitarist ook een 
waanzinnig componist, arrangeur en bigbandleider. Begin 
jaren ’80 toerde hij met zijn Word of Mouth bigband over 
de wereld en maakte een aantal waanzinnige platen. We 
gaan ons vastbijten in zijn materiaal, dat breekt met een 
heleboel regels die voor veel bigbandmuziek lijken te gel
den. We proberen erachter te komen wat die band én Jaco’s 
composities en arrangementen zo bijzonder maakten. We 
gaan werken aan stukken als Liberty City en Three Views 
of a Secret en ons onderdompelen in de hem typerende 
groove en harmonie. Voor alle instrumentalisten die noten 
kunnen lezen.  Hidde Roorda

Smells like Jazz MUZIEK
6-13 augustus, weeknummer 552

“Jazz ain’t dead, it just smells funny” is een uitspraak van 
Frank Zappa over de jazz in de jaren ’70 en ’80. Swing, 
bebop en freejazz waren voorbij en artiesten combineerden 
soul, rock, funk en latin grooves in hun repertoire, dat 
daardoor ook wel souljazz, rockjazz, fusion of latinjazz 
werd genoemd. Werk van Herbie Hancock, The Brecker 
Brothers, Weather Report, Billy Cobham, Chick Corea, Pat 
Metheny, Clare Fischer en Frank Zappa komt deze week aan 
bod. In vers geurende arrangementen, waarbinnen ruimte 
is voor solisten en ensemblespelers. Voor alle vlot van blad 
spelende instrumentalisten.  GerritJan Binkhorst

Jamiroquai MUZIEK
13-20 augustus, weeknummer 562 

De Engelse band Jamiroquai brak begin jaren ’90 door 
met hun album ‘Emergency On Planet Earth’. Jamiroquai, 
onder leiding van zanger Jay Kay, maakt een groovende 
mix van funk, jazz, soul en disco. In 1998 scoorde de 
band een hit met Deeper Underground, afkomstig van de 
soundtrack van de film Godzilla. Andere bekende songs 
zijn Cosmic Girl, Half the Man en Virtual Insanity. Teksten 
van de nummers zijn vaak maatschappijkritisch. Bereid je 
voor op een week vol dansbare jazzy en funky popmuziek! 
Een week voor zangers/zangeressen met bandervaring en 
gevorderde instrumentalisten die noten en akkoordensche
ma’s kunnen lezen en kunnen improviseren.  Eva Korse

Ode aan Johnny MUZIEK
16-23 juli, weeknummer 523

Ring of Fire, I Walk the Line, A Boy Named Sue: deze week 
verdiepen we ons in het werk en het leven van Johnny 
Cash, een van de invloedrijkste zangers binnen maar ook 
buiten het countrygenre. We gaan niet alleen aan de slag 
met zijn muziek, maar schrijven ook eigen nummers. We 
duiken in zijn stijl, bewerken zijn materiaal en gebruiken 
dit vervolgens als inspiratie voor iets nieuws. In de reacties 
die we schrijven op zijn songs vinden we zo onze eigen 
stem. Deze week is bedoeld voor songwriters die zichzelf 
kunnen begeleiden op een instrument.  Channah van ’t Riet

Sevdah Sounds MUZIEK
23-30 juli, weeknummer 533

Sevdah is melancholische traditionele volksmuziek uit 
 Bosnië en Herzegovina. Kenmerkende instrumenten zijn 
de accordeon en de viool, vaak begeleid door gitaar en 
slagwerk. De Sevdalinka worden gecomponeerd in de 
zogenaamde zigeunertoonladder, die een oriëntaalse sfeer 
schept. Ook op ons programma, vanwege de onweerstaan
bare aantrekkelijkheid van de ritmes en melodieën: dans
muziek uit NoordMacedonië en Roemenië, in de stijl van 
Romamuzikanten Boban Marković en Fanfare Ciocărlia. 
Een week voor gemengd ensemble waarin voor elk instru
ment een plek is. Drums en strijkers zijn bijzonder welkom! 
 Ines Leijen

Osvaldo Pugliese MUZIEK
30 juli - 6 augustus, weeknummer 543

Pianist en componist Osvaldo Pugliese is de belichaming 
van de pure organische tango. Met zijn orkest veroorzaakte 
hij in de jaren ’40 een trage revolutie die tot op de dag van 
vandaag impact heeft. De opnamen die hij maakte hebben 
een onpeilbare diepte en blijven muzikanten en dansers 

fascineren. Alsof je een opera van Wagner in drie minuten 
propt. We gaan aan de slag met zijn vaak complexe ritmes 
en fraseringen, waarbij de originele opnamen de leidraad 
zijn. Een week voor gevorderde muzikanten die moeiteloos 
van blad lezen en hun instrument uitstekend beheersen. 
Het orquesta típica (piano, contrabas, strijkers, bando
neons/accordeons) vullen we aan met enkele houtblazers 
en gitaar.  Gerard van Duinen

Future Retro MUZIEK
6-13 augustus, weeknummer 553

We kijken graag terug naar de ‘gouden tijden’ van de 
muziek, en verwerken elementen uit oude stijlen in onze 
nieuwe nummers. Je hoort bijvoorbeeld vaak jaren ’80 
elementen in de hits van nu, verpakt in een modern jasje. 
Hoe zal dat zijn over dertig jaar? Welke muziek uit onze 
tijd wordt op een voetstuk geplaatst? Is Dua Lipa dan een 
ongekend genie en Hardstyle lekkere muziek uit de oude 
doos? We gaan nieuwe muziek maken, met en zonder tekst 
en in diverse stijlen, om de nostalgie van de toekomst te 
verkennen. Voor gevorderde muzikanten en zangers.
 Phil Mills

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bosni%C3%AB_en_Herzegovina
https://nl.wikipedia.org/wiki/Accordeon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Viool
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zigeunertoonladder
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Speciale gelegenheden MUZIEK
13-20 augustus, weeknummer 563

Oorspronkelijk werd muziek gespeeld bij belangrijke ge
beurtenissen of om op te dansen. Inmiddels is muziek alom 
tegenwoordig in de publieke ruimte of in je eigen oortjes, 
vaak een manier om de ongemakkelijke stilte buiten de 
deur te houden. We gaan deze week nieuwe muziek maken 
en spelen; een onderzoek naar de magie van muziek in 
verschillende situaties en de rol die de stilte daarin speelt. 

Bovendien verzinnen we speciale gelegenheden waar we 
ons werk bij uitvoeren of afspelen. Als er zich deze week 
een speciale gelegenheid voordoet waaraan wij een bijdrage 
kunnen leveren, doen we dat. Voor instrumentalisten, digi
tale/elektronische muziekmakers en instrumentale zangers.
 Hans Hasebos

Beat-less MUZIEK
13-20 augustus, weeknummer 561

Elektronische en akoestische dance, zonder BEATS. The 
Beatles hebben een stevige duit in het popmuziekzakje 
gedaan. Maar wie zijn tegenwoordig de pioniers? Cutting 
edge electronica producers als Koreless, Barker, Lorenzo 
Senni maken dancemuziek expliciet zonder beats. Het zijn 
de synthesizers en samples die ritmische texturen maken 
en op deze manier het genre een compleet nieuw per
spectief geven. We zoeken uit hoe deze producers werken 
en kruipen zelf in de huid van een beatless producer en 
componist, maken nieuwe tracks en voeren deze live uit. 
Voor producers, elektronisch componisten, synthheads en 
muzikale pioniers. Neem mee: je DAW, laptop, synths & 
FX. Laat thuis: je drumcomputer.  Jurgen van Harskamp

Minder is meer! ZANG
16-23 juli, weeknummer 524

Klassieke liederen zijn technisch en muzikaal vaak zeer 
uitdagend. Door de hoge eisen die zangers zichzelf stellen, 
gaan plezier en diepgang soms verloren. Daarom is het 
motto van deze week: ‘minder is meer’! We gaan ons 
verdiepen in de vocale en inhoudelijke interpretatie van 
de volksliedbewerkingen van twee klassieke componis
ten: de ‘Folksongs’ van Benjamin Britten en de ‘Deutsche 
Volkslieder’ van Johannes Brahms. Muzikaal en technisch 
niet heel moeilijk, maar wel met alles wat een klassiek 
lied moet hebben: prachtige melodieën, mooie teksten en 
boeiende verhalen. 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

Spaanse koorschatten ZANG
23-30 juli, weeknummer 534

Sor, Granados, Albéniz, Casals zijn bekende namen in de 
Spaanse instrumentale muziek. Veel van deze componisten 
hebben ook werken voor koor geschreven in uiteenlopende 
stijlen en genres. Soms is het Spaanse karakter overduide

lijk door de taal en de melodieën, soms ligt het subtiel 
onder de oppervlakte. Wij zingen deze week klassieke, 
romantische en modernere werken van Spaanse origine in 
vierstemmige koorbezetting. Het exacte repertoire hangt 
natuurlijk ook weer van de aangemelde bezetting af. 
Ruime koor of zangervaring vereist, alsmede vlot kunnen 
 instuderen.  Jurriaan Grootes

Haydn en Brahms ZANG
30 juli - 6 augustus, weeknummer 544

Joseph Haydn schreef rond 1800 een serie liederen voor 
koor en klavierbegeleiding op teksten uit de literatuurs
troming ‘Sturm und Drang’, waarbij via een metafoor een 
moralistische boodschap werd overgedragen. Johannes 
Brahms componeerde meerdere kwartetten voor koor en 
piano, waarbij de sfeer mythischer is dan bij Haydn. De 
ontwikkeling van de klassieke stijl naar de Romantiek laat 
zich in deze werken zeer goed herkennen. We gaan ont
dekken hoe dit zich vertaalt in de manier waarop we deze 
werken interpreteren. Deze week is geschikt voor zangers 
die over een goede stemtechniek beschikken, en die makke
lijk zelfstandig kunnen studeren. 
 JanJoost van Elburg & Luc Blommers

SPECIALE WEKEN ZANG
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King Arthur ZANG

6-13 augustus, weeknummer 554
King Arthur is een doldwaze komedie van Henri Purcell, 
waarin de Saksische koning Oswald Arthurs geliefde 
Emmeline gevangenhoudt. Er wordt geflirt en gefeest, maar 
het was ook een politiek geladen stuk: Arthur stond voor 
koning stadhouder Willem III en Oswald voor James II, de 
gehate katholieke Stuart. In deze opera excelleert Purcell in 
prachtige ensembles en koren. Bijzonder is de ‘cold song’, 
waarin bibberen muzikaal verklankt wordt. Een week voor 
gevorderde zangers die zelfstandig hun stukken kunnen 
instuderen en uit het hoofd willen zingen. De week ken
merkt zich door de zangtechnische, muzikale en theatrale 
begeleiding, waardoor je als performer op een groot aantal 
gebieden aangesproken wordt. 
 Hannah Ybeles Smit & Tadeu Duarte

Ver’licht’ op zang ZANG
13-20 augustus, weeknummer 564

Wie is er nu niet verliefd op zang. Zo’n pure en mense
lijke expressievorm. Het kan verlichtend zijn om wat er 
van binnen leeft los te kunnen laten in klank. Wat je 
beleeft en ervaart op een dag kan grote invloed hebben 

op je stemgeluid en op de beleving van de muziek die je 
zingt. Deze week duiken we via zang en stemoefeningen 
in lichtklassieke koorwerken van o.a. Eric Whitacre en 
Morten Lauridsen. We ontdekken hoe deze stukken ons 
raken en laten verschillende lichten schijnen op hoe we dit 
zo direct mogelijk in klank kunnen uiten.
 Anna Majchrzak

Jiddische liedjes ZANG
16-23 juli, weeknummer 525

We duiken in de vooroorlogse wereld van het Jiddische lied 
zoals dat in OostEuropa moet hebben geklonken. Let wel, 
het is geen Klezmer (dansmuziek voor op bruiloften), maar 
het zijn mooie verhalende liedjes, slaapliedjes, verzets
liedjes. Vaak treurig, soms vrolijk, die een beeld schetsen 
van een verdwenen joodse wereld. Aangezien joden vaak 
hebben moeten verhuizen, volgen we het spoor van 
OostEuropa naar Amerika, waar het Jiddische lied een 
tweede leven kreeg, en waar de Jiddische swing plaats
maakte voor Jazz swing. De liedjes worden zowel één als 
meerstemmig gezongen. Voor deelname aan deze week 
is het belangrijk dat je taalgevoelig bent en een muzikaal 
gehoor hebt.  Mirjam van Dam & Ed Boekee

Summertime! ZANG
23-30 juli, weeknummer 535

George Gershwin (18981937) liet zich inspireren door 
zowel Amerikaanse volksmuziek, jazz als klassieke muziek. 
Hij schreef, veelal in samenwerking met zijn broer Ira, 
muziek voor talloze musicals en films. Veel van zijn liedjes 
zijn geliefde klassiekers, denk aan The man I love of I got 
rhythm. Zijn Rhapsody in blue is één van de meest gespeelde 
en geliefde muziekwerken aller tijden. In deze week, waarin 
we solistisch en als groep werken, verkennen we zowel de 
klassieke Gershwin van de opera Porgy and Bess, als de 
lichtvoetige, jazzy Gershwin van Broadway en Hollywood. 
Neem vooral je favoriete Gershwinnummer mee! Voor 
(enigszins) gevorderde zangers uit alle mogelijke vocale 
hoeken. Andrea van Beek & Kees van Zantwijk

Uma Semana Brasileira ZANG
30 juli - 6 augustus, weeknummer 545

We zijn deze week niet op Buitenkunst, maar... in Brazilië! 
Van noord naar zuid komen we langs de vele muziek
stijlen en stromingen die dit land rijk is: oude traditionals, 
 Choro’s, muziek met Afrikaanse ritmische invloeden (zoals 
de Samba of Maracatu) en repertoire uit culturele stromin
gen als Tropicália of Clube de Esquina. Die verschillende 
stijlen gaan we samenzingen, veelal meerstemmig, en 
in het Portugees. Denk aan composities van bijvoor
beeld  Vinicius de Moraes, Caetano Veloso, Os Tincoãs, 
Chico Buarque, Milton Nascimento, Sérgio  Mendes, Trio 
Esperança… En dat allemaal zonder dat je in een vliegtuig 
hoeft te stappen. Goede reis!
  Jetta Starreveld & Paulinho Paes
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MESSAGE! ZANG
6-13 augustus, weeknummer 555

Van Opgezwolle via Nina, Manu en Zwart Licht naar 
Akwasi  de Nederlandse hiphopscene staat bol van rappers 
die misstanden aankaarten en protesteren. In deze week 
laten we ons inspireren door hun muziek en teksten. We 
spitten hun lyrics en schrijven onze eigen teksten. Wat is 
jouw message? Waar wil jij het over hebben? We kijken ook 
naar ritme en rijm, naar bass en beats, naar harmony en 
melody. Voor zangers en zangeressen met ervaring en lef.
 Kristina Fuchs

Wende ZANG
13-20 augustus, weeknummer 565

‘Mens durf te leven’. Als Wende zingt, geeft ze alles wat 
ze heeft. Ze houdt niks achter en zet elk nummer naar 
haar hand. Dit wordt het uitgangspunt van onze week: lef, 
eigenheid en kwetsbaarheid. Wende vindt zichzelf steeds 
opnieuw uit in verschillende talen, en kiest nieuwe wegen 
om haar ideeën vorm te geven. We zingen eigen arran
gementen van haar nummers, zetten haar in een nieuw 

theatraal daglicht en nemen haar liedjes als uitgangspunt 
om ons eigen geluid te vinden. Voor de gevorderde zanger/
zangeres met gevoel voor theater, die ook van samenzang 
houdt.  Nynka Delcour & Rob Stoop

Zangatelier stem ZANG
16-23 juli, weeknummer 526

Wat ben ik: (mezzo)sopraan, alt, tenor, bariton of bas? Ik 
krijg zo snel keelpijn als ik zing. Wat zijn resonantie en 
middenrif? Dit atelier is geschikt voor deelnemers die zich 
graag willen verdiepen in hun eigen stem(geluid). Een 
intensief en divers programma. Je wordt begeleid door 
 professionals, die dagelijks een nieuw onderwerp voor 
 zowel beginners als gevorderden aanbieden. Je ontdekt 
 vocale capaciteiten van je stem, waarvan je nooit had 
gedacht dat je ze had. Deze coaching kan gegeven worden 
in solo›s, duetten en ensembles (ook meerstemmige 
 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

Vocale jazz ZANG
23-30 juli, weeknummer 536

Deze week zingen we ons een weg door de geschiedenis 
van de vocale jazz heen. We vertrekken vanuit The Great 
American Songbook (’1920’30), verkennen het werk van 
vocale ensembles als Lambert, Hendricks & Ros (’50’60) en 
zingen prachtige moderne arrangementen van bijvoor
beeld Darmon Meader. Een uitdagend programma voor 
gevorderde zangers. We doen oefeningen op het gebied van 
ritme, timing, gehoor en samenklank, om onze vocale jazz
vaardigheden naar een hoger niveau te tillen. We studeren 
een wereldberoemde scatsolo in (Ella Fitzgerald natuurlijk!), 
leren een ‘Vocalese’ (solo van een instrumentalist waar 
tekst op is geschreven) en onderzoeken waar de vocale jazz 
momenteel staat.  Lotte Janssen

Zangatelier koor THEATER
23-30 juli, weeknummer 546

6-13 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 Donia Surowiec, JanJoost van Elburg

Broadway Revue ZANG
6-13 augustus, weeknummer 556

Hamilton, Hadestown, Girl from the North Country zijn 
musicals die je nu op Broadway kan zien, naast kaskrakers 
als Wicked, Dear Evan Hansen en The Lion King. We 
zingen een selectie van nieuwe en oude Broadwaysongs 
met arrangementen die geschikt zijn voor beginnende 
zangers tot de meest gevorderde solisten. The Phantom of 
the Opera, Aladdin, Wicked, The Greatest Showman, Mama 
Mia, Les Misérables, Rent, The Sound of Music: allemaal 
stonden ze op Broadway of hebben ze Broadwaypoten
tieel. We zingen highlights uit musicals geschreven voor 
het scherm of het podium. Een week voor koorzangers en 
zangers die in staat zijn een solo zelfstandig in te studeren. 
 Donia Surowiec
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Het TheaterTalentLab is het laboratorium van Buitenkunst 
voor jonge ambitieuze mensen die zich verder willen ont
wikkelen 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 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 kunst
vak opleiding werken (toneelschool, dansacademie of een 
conservatorium). Je werkt dus echt met specialisten. 

Dit jaar zijn er negen weken gepland: 
Trainingsweek 1 door Kim van den Bemt, Titus Boonstra e.a. (1623 juli, weeknr. 321).

TTLfilm – Een bizarre wereld door Cleo Julia Mullis (1623 juli, weeknr. 322).
TTLzang – Vocal Performance Lab door Katja Maria Slotte e.a. (2330 juli, weeknr. 331).

Productieweek 1 – Inspired by Streetart in regie van Marjan Barlage (2330 juli, weeknr. 332). * 
Theaterweek – Theater en dans door Marleen Hendrickx (30 juli  6 augustus, weeknr. 341).
Schrijfweek – To write or not to write? door Lisa Weeda (30 juli  6 augustus, weeknr. 342).

Trainingsweek 2 door Kim van den Bemt, Martijn van der Veen e.a. (613 augustus, weeknr. 351).
Dansproductie – ActieReactie in regie van Zahira Suliman (613 augustus, weeknr. 352). *

Productieweek 2 – Fast Car in regie van Renske van den Broek (1320 augustus, weeknr. 361). *

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

Als je de voorstellingsavond niet kunt, kun je je ook niet inschrijven voor de betreffende productieweek. 
Inhoudelijke informatie over de TTLweken is te vinden op de website: buitenkunst.nl/ttl

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 255,– voor een week (excl. toeristenbelasting van 95 ct p.p.p. nacht).

Aanmelden kan online via www.buitenkunst.nl/ttl of telefonisch via 0206381978. 
Na aanmelding ontvang je een routebeschrijving en verdere informatie.

Aan annuleren zijn kosten verbonden.
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BUITENKUNSTTTLjong BKbeeldLABBUITENKUNST

THEATERWEKEN
Alle jongeren op Buitenkunst Randmeer volgen het TTL
jongprogramma: het theaterlab voor 12 t/m 15 jaar. Onder 
leiding van acteurs en regisseurs uit het werkveld ga je sa
men de vloer op. Theater heeft vele mogelijkheden. 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 TTLjonggroep uit jonge
ren die met ouders/volwassenen op Buitenkunst 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 470,–.

ONDER BEGELEIDING
Jongeren die met ouders (of onder begeleiding van iemand 
ouder dan 25 jaar) naar Randmeer komen, volgen dus het
zelfde TTLjongprogramma als de jongeren die zelfstandig 
komen. Je betaalt dan alleen voor de workshops en het 
kamperen: c 240,–.

INSCHRIJVEN
TTLjong is er vijf weken deze zomer: van 16 juli t/m 
20  augustus 2022. In de drie weken tussen 23 juli en 
13  augustus kunnen jongeren ook zonder ouders/begelei
ding naar TTLjong komen (TTLjong allin). Het inschrijven 
voor TTLjong verloopt telefonisch via 0206381978 of via 
de website van Buitenkunst (let op: er zijn twee verschil
lende boekingsformulieren):
Allin mét begeleiding van Buitenkunst: 
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.  

BRILJANTE IDEEËN
30 juli  6 augustus, weeknummer 343
Hoe begin je aan het maken van een kunstwerk? Hoe kom 
je aan inspiratie? En, als je al heel veel hebt gemaakt, hoe 
kom je dan steeds opnieuw op goeie ideeën? Eerlijk: een 
deel van de magie van kunst is dat je dit nooit helemaal 
onder controle kunt krijgen, laat staan dat iemand anders 
je dat zou kunnen leren. Betekent dat dan dat je maar moet 
gaan zitten wachten tot dat de inspiratie eindelijk in je 
schoot komt vallen? Zeker niet! Er zijn wel degelijk manie
ren waarop je je brein in de juiste modus kunt brengen om 
creatief te zijn en de kans te vergroten dat je op briljante 
ideeën gaat komen. 
Deze week gaan we verschillende van deze manieren uit
proberen zodat je er achter kunt komen wat voor jou goed 
werkt. Daarbij maken we gebruik van veel verschillende 
media: zowel tekenen en schilderen als sculptuur, ont
werpen, fotografie, film en performance komen aan bod. 
En alles wat we nog meer bedenken aan mogelijkheden!
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. We werken zowel met 

potlood en kwast als op de computer, zowel twee als drie
dimensionaal, zowel individueel als in groepjes. Op locatie 
is alles aanwezig: teken en schildermateriaal, hand en 
elektrisch gereedschap, papier, karton, plastic, hout, ijzer, 
camera’s, computers, beamers… Maar je kunt ook je eigen 
materiaal of laptop meenemen.  Rosa Sijben

WAT ZAKEN OP EEN RIJ:
Het BKbeeldLAB is er voor iedereen van 14 t/m 21 jaar. 
Je kampeert in je eigen tent op ons kampeerterrein.
Je kan ervoor kiezen zelf te koken of te eten in het restau
rant (niet bij de reguliere prijs inbegrepen).
De kosten bedragen c 255,– voor een week (excl. toeristen
belasting 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 work
shopprogramma. Of je kiest voor het totaalpakket inclusief 
begeleiding vanuit Buitenkunst en alle maaltijden in het 
restaurant (allin: c 470,–).
Inschrijven kan via www.buitenkunst.nl/bkbeeldlab 
of 0206381978.
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TENTHUISJES TE HUUR
Wij verhuren een beperkt aantal één, twee en vierper
soonstenthuisjes, voorzien van een houten vloer, stoelen, 
bedden, matrassen, kussens en dekens (zonder elektriciteit). 
Prijzen: zie 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. Zijn de tenthuisjes volgeboekt? Dan kun je op de 
wachtlijst worden geplaatst.

BUITENKUNST ALGEMEEN
Buitenkunst organiseert projecten op het gebied van de 
kunsten. Deze projecten worden altijd begeleid door profes
sionals. De input van deze vakmensen uit de kunstpraktijk 
is bepalend voor het programmaaanbod. In het voorjaar 
organiseren wij ook programma’s op maat voor bijv. scho
len. Tijdens het pinksterweekend en tijdens zes zomerwe
ken organiseert Buitenkunst ook workshopweken met een 
keuzeprogramma in Drenthe. Daarnaast heeft Buitenkunst 
een uitgeverij van theaterteksten: www.theaterboek.nl.

PRIJZEN & BOEKINGEN

BUITENKUNST
Postbus 1445
1000 BK Amsterdam
tel 0206381978
admi@buitenkunst.nl
IBAN NL95 INGB0001413249

BUITENKUNST RANDMEER
Terrein De Wilgen 

Abbertweg 8
8251 RG DRONTEN

BUITENKUNST RANDMEER Hemelvaart
weekend

Pinkster
weekend

Weekends Weken
keuzeprogramma

Speciale weken
Werkplaatsen/Ateliers

26 t/m 29 mei 3 t/m 6 juni
17-19 juni
24-26 juni

1-3 juli

9 t/m 16 juli
20 t/m 27 aug

16 juli t/m
20 augustus

per persoon c 115,– (95,–)* c 125,– (105,–)* c 100,– (75,–)* c 265,– (240,–)* c 290,– (255,–)*

jongeren van 12 t/m 15 jaar c  90,– c  95,– c  75,– c 240,– c 240,–

kinderen van 6 t/m 11 jaar c  80,– c  85,– c  65,– c 215,– c 215,–

kleuters van 3 t/m 5 jaar c  70,– c  75,– c  55,– c 190,– c 190,–

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

1 persoons huurtenthuisje**
2 persoons huurtenthuisje
4 persoons huurtenthuisje

c  70,–
c  90,–
c 150,–

c  70,–
c  90,–
c 150,–

c  60,–
c  75,–
c 120,–

c 175,–
c 210,–
c 400,–

c 175,–
c 210,–
c 400,–

ANDERE PROJECTEN
TTLjong all-in (12-15 jaar) c 470,– TTLjongdeelname incl. begeleiding & eten Buitenkunst
BKbeeldLAB all-in (14-15 jaar)  c 470,– BKbeeldLABdeelname incl. begeleiding & eten Buitenkunst 
BKbeeldLAB (vanaf 16 jaar) c 255,– 
TheaterTalentLab (vanaf 16 jaar)  c 255,–

PRIJZEN & BOEKINGEN

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 standaardkorting (CJP, studentenkaart, enz.).
** Gebruik van een huurtenthuisje is optioneel.
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BOEKINGEN WEKEN
Je kunt op verschillende manieren boeken:
Online  www.buitenkunst.nl/randmeer
Telefonisch 0206381978

Als je per email of telefoon reserveert, zorg er dan voor dat 
je de annuleringsvoorwaarden hebt gelezen. Je ontvangt 
van ons een bevestiging met je inschrijfnummer en infor
matie over de betaling, bereikbaarheid, enz. Deze bevesti
ging 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 zijn. 
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 annu
lering binnen één week voor aanvang van de besproken 
periode brengen wij 50% van het deelnemersgeld in reke
ning. 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/randmeer
Telefonisch 0206381978

Je ontvangt van ons een bevestiging met je inschrijf
nummer en informatie over de betaling, bereikbaarheid, 
enz. Deze bevestiging vormt het bewijs van inschrijving. 
De betaling is op locatie bij aankomst (dit geldt alléén voor 
de weekends). Graag je bewijs van inschrijving meenemen. 
Wijzigingen en annuleringen voor weekends zijn kosteloos, 
maar dienen wel zo snel mogelijk doorgegeven te worden. 

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

voor de Speciale Weken, Werkplaatsen en Ateliers is 16 jaar.
*  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 
(0206381978) of emailen (admi@buitenkunst.nl). 
Of kijk op de website bij INFO – veelgestelde vragen. 

met weeknummers WEEKOVERZICHT 2022   
16-23 JULI9-16 JULI

OPNIEUW

SCHRIJVEN 421
ICONISCHE 
DANSWERKEN 3.0
DANS 422

OEDIPUS

THEATER 424

SLECHTERIKEN

THEATER 425

(INTER)ACTIE

TEKENEN 427

FIGURATIEF VS 
ABSTRACT
SCHILDEREN 426

CONTRAST

BEELDEND 428

MIX & MATCH

BEELDEND 438

MISSION: 
IMPOSSIBLE
MUZIEK 522

AUDIOBLENDER 

PODCAST 521

INSPIRATIE

FOTOGRAFIE 429

ODE AAN JOHNNY

MUZIEK 523

JIDDISCHE LIEDJES

ZANG 525

MINDER IS MEER!

ZANG 524

PROGRAMMA
KINDEREN/KLEUTERS 
3-5  EN 6-11 JAAR 520

PROGRAMMA
KINDEREN/KLEUTERS 
3-5  EN 6-11 JAAR 510

PROGRAMMA
JONGEREN
TTLjong 529

PROGRAMMA
JONGEREN
12-15 JAAR 519

23-30 JULI

INTERACTIVE 
NARRATIVES 
SCHRIJVEN 431

LIMIT(LESS)

DANS 432

SPANNINGSBOOG

THEATER 423

THEATER
WERKPLAATS
THEATER 435

MEER OF MINDER

TEKENEN 437

DE VEELVORM 

SCHILDEREN 436

SUPER FLY

MUZIEK 532

PORTRETTEN 
ONDER DE WOLKEN
FILM 531

PORTRET - 
FORMAAT
FOTOGRAFIE 439

SEVDAH SOUNDS

MUZIEK 533

SUMMERTIME! 

ZANG 535

VOCALE JAZZ
 
ZANG 536

SPAANSE 
KOORSCHATTEN
ZANG 534

PROGRAMMA
KINDEREN/KLEUTERS 
3-5  EN 6-11 JAAR 530

PROGRAMMA
JONGEREN
TTLjong 539

TTL TRAINING

16-25 JAAR 321

TTL DANSPRODUCTIE 
ACTIE=REACTIE
16-25 JAAR 352

TTL SCHRIJVEN
TO WRITE OR NOT TO WRITE?
16-25 JAAR 342

30 JULI - 6 AUG

KWIJT

SCHRIJVEN 441

PAS OP JE TELLEN

DANS 442

DE STEM

THEATER 433

COMMEDIA 
DELL’ARTE
THEATER 443

GEHEIMEN
 
THEATER 445

EIGENZINNIGE 
HERINNERINGEN
THEATER 444

NIET IK

THEATER 434

EXPRESSIE

SCHILDEREN 446

KRINGLOOP 
DER DINGEN 
ONTWERPEN 448

WORD OF MOUTH

MUZIEK 542

PERCUSSIE-
COMPOSITIE LAB
MUZIEK 541

BEAT-LESS

MUZIEK 561

LOST AND FOUND

PERFORMANCE 551

DUIZEND WOORDEN,  
ÉÉN BEELD 
FOTOGRAFIE 449

OSVALDO PUGLIESE

MUZIEK 543

UMA SEMANA 
BRASILEIRA
ZANG 545

ZANGATELIER-KOOR

ZANG 546

HAYDN EN BRAHMS

ZANG 544

PROGRAMMA
KINDEREN/KLEUTERS 
3-5  EN 6-11 JAAR 540

PROGRAMMA
JONGEREN
TTLjong 549

TTL ZANG 
VOCAL PERF. LAB
16-25 JAAR 331

6-13 AUG

PROZAPOËZIE

SCHRIJVEN 451

CHAÂBI

DANS 452

GE-LUKKIG

THEATER 453

THEATER
WERKPLAATS
THEATER 455

VANUIT 
PERSONAGES
THEATER 454

HUMOR 

TEKENEN 457

PAINTED FROM 
MEMORY
SCHILDEREN 456

IN KAART BRENGEN

BEELDEND 458

SMELLS LIKE JAZZ

MUZIEK 552

ZELFPORTRET

FOTOGRAFIE 459

FUTURE RETRO

MUZIEK 553

MESSAGE!

ZANG 555

BROADWAY REVUE

ZANG 556

KING ARTHUR

ZANG 554

PROGRAMMA
KINDEREN/KLEUTERS 
3-5  EN 6-11 JAAR 550

PROGRAMMA
JONGEREN
TTLjong 559

TTL 
THEATER EN DANS
16-25 JAAR 341

13-20 AUG

ZES JASSEN

SCHRIJVEN  461

ANIMAL MOTION

DANS  462

SHAHNAMEH

STORYTELLING 463

NORMVERVAGING

KLEINKUNST 465

INPIRATIE-CREATIE

THEATER 464

SCHILDERATELIER
 
SCHILDEREN 466

JAMIROQUAI

MUZIEK 562

FOTOVERHALEN
 
FOTOGRAFIE 469

SPECIALE 
GELEGENHEDEN
MUZIEK 563

WENDE

ZANG 565

ZANGATELIER-KOOR

ZANG 566

VER’LICHT’ OP 
ZANG 
ZANG 564

PROGRAMMA
KINDEREN/KLEUTERS 
3-5  EN 6-11 JAAR 560

PROGRAMMA
KINDEREN/KLEUTERS 
3-5  EN 6-11 JAAR 570

PROGRAMMA
JONGEREN
TTLjong 569

TTL TRAINING

16-25 JAAR 351

TTL PRODUCTIE 
FAST CAR
16-25 JAAR 361

TTL PRODUCTIE
INSPIRED BY STREETART 
16-25 JAAR 332

TTL FILM
EEN BIZARRE WERELD
16-25 JAAR 322

BKbeeldLAB 
BRILJANTE IDEEËN
14-21 JAAR 343

20-27 AUG

PROGRAMMA
JONGEREN
12-15 JAAR 579

ZANGATELIER-STEM

ZANG 526

KEUZEPROGRAMMA

471

KEUZEPROGRAMMA

411

WEEKENDOVERZICHT 2022 met weekendnummers
1 - 3 juli

WEEKEND
KEUZE-
PROGRAMMA

THEATER
SCHRIJVEN
SCHILDEREN
FOTOGRAFIE
MUZIEK
ZANG
DANS

861

26 - 29 mei 3 - 6 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

17 - 19 juni 24 - 26 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 DEZE WEEKENDS 

OP ONZE WEBSITE!

mailto:admi@buitenkunst.nl
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