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BUITENKUNST RANDMEER 
BUITENKUNST RANDMEER
Buitenkunst is dé plek om in de zomer te kamperen en 
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.

MEDEWERKERS
Alle workshops bij Buitenkunst worden gegeven door 
 professionals: kunstenaars, muzikanten, schrijvers, 
theatermakers, acteurs, zangers, dirigenten, fotogra
fen, 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 keuze
programma’s, ateliers 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 
zijn tussen de verschillende disciplines. 
Zie pagina 10 en 11.

WEEKENDS BEGINNERS & GEVORDERDEN

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. In 2021 organiseerden wij The Sessions. In 2022 
ook een drietal speciale muziekweekends. En dit jaar weer! 
Houd onze website in de gaten. En kijk ook een 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 naar ons terrein. 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  weilanden, 
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 theater
tent met een uitgebreide licht en geluids in stallatie en 
projectie mogelijkheden. Er is een kleiner theater voor de 
meer intieme 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 
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, diver se key boards en pia
no’s, backlineappara tuur en een grote collectie slagwerk
instrumenten. Er is een opnamestudio, er zijn computers 
voor tekstverwerking en internetgebruik, 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, vegetarische en vegan gerechten. Elke kok 
brengt zijn eigen specialiteiten mee, waaronder gerechten 
uit Italië, Israël, Frankrijk, Tunesië, India én Nederland. Af
wisselend 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. De vlees en vis
leveranciers zijn met aandacht gekozen. De speciaal biertjes 
komen van Brouwerij Praght uit Dronten.  
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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VIJF WEEKENDS
HEMELVAARTWEEKEND 
1821 mei 2023 donderdag t/m zondag

PINKSTERWEEKEND
2629 mei 2023 vrijdag t/m maandag 

WEEKEND
1618 juni 2023 vrijdag t/m zondag

WEEKEND
2325 juni 2023 vrijdag t/m zondag

WEEKEND
30 juni – 2 juli 2023 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 nadruk ligt op theater en beeldende kunst. De program
ma’s worden verzorgd door medewerkers met een kunstvak
achtergrond en ervaring in het werken met kinderen. Ze 
vinden gelijktijdig met die van de volwassenen plaats. Elke 
groep heeft een eigen plek op het terrein met eigen werk
tenten. Vanaf 16 jaar ben je bij Buitenkunst volwassen. 

PROGRAMMERING WEEKENDS
Vanaf eind april staat de actuele informatie over de voor
stellingen 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
8-15 juli, weeknummer 411

19-26 augustus, weeknummer 471

Tijdens de eerste en de laatste week van het Buitenkunst 
seizoen bieden we op Randmeer een keuzeprogramma 
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.
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SCHRIJVEN SPECIALE WEKEN SPECIALE WEKEN SCHRIJVEN 
Taal en beeld SCHRIJVEN

15-22 juli, weeknummer 421
Waar denkt da Vinci’s Mona Lisa aan? Wat wordt er bespro
ken aan tafel bij Van Goghs De aardappeleters? Welk verhaal 
roept een schilderij van Rothko op? En Mondriaans Victory 
Boogie Woogie? Deze week laten we onze eigen interpreta
tie los op figuratieve én abstracte kunst. We onderzoeken 
welke invloed een kunstwerk kan hebben op schrijven. 
Maar ook welke invloed tekst kan hebben op kunst. Door 
bijvoorbeeld taal toe te voegen aan een schilderij of er een 
museumtekst over te schrijven. Een week waarin we uiteen
lopende teksten gaan schrijven (proza, poëzie, monoloog, 
dialoog en nonfictie) met beeldende kunst als vertrekpunt. 

Eva Gouda

Het cliché voorbij SCHRIJVEN
22-29 juli, weeknummer 431

Een standaard uitdrukking. Een overbekende waarheid. 
Een beeld dat al zo vaak gebruikt is, dat het is afgesleten en 
niks meer betekent. Ooit was het origineel en vindingrijk, 
nu alledaags en afgezaagd. Onze wereld staat er vol mee: 
clichés. Maar hoe kunnen we deze weer zeggingskracht 
 geven? Deze week schrijven we vanuit verschillende 
opdrachten nieuwe teksten. Hier zoomen we vervolgens op 
in, op zoek naar de aanwezigheid van clichés. In spreek
woorden, situaties, personages, reacties, gebeurtenissen, 
vergelijkingen, metaforen, beelden: we buiten de clichés 
uit, keren ze om of gummen ze weg. Op zoek naar nieuwe 
woorden met maximale betekenis om de lege kwijt te zijn.

Jannemieke Caspers

De schaamte SCHRIJVEN
29 juli - 5 augustus, weeknummer 441

Veel mensen zijn geneigd zich te schamen over de zware en 
donkere momenten in hun leven. Ze in een taboesfeer te 
hullen. Het vreemde is: wanneer we de schaamte ontbloten 
en delen, blijkt dit juist troost te kunnen bieden. Het is 
allemaal niet zo erg, je bent er niet zo alleen in als je dacht. 
We gaan deze week onze angsten, wonden en minderwaar
dige eigenschappen gebruiken als bron van creativiteit. We 
gaan de schaamte transformeren tot literatuur. We gaan 
ervaren hoe dit én bevrijdend werkt én op de lachspieren.

Tjitske Jansen

De deur dicht SCHRIJVEN
5-12 augustus, weeknummer 451

Afscheid nemen van mensen is moeilijk genoeg, maar hoe 
zit dat met een huis? Met één klap laat je zoveel achter: 
herinneringen, geuren, het blindelings kunnen vinden van 
je route of juist de balk waaraan je je altijd bent blijven 
stoten, hoe het raamkozijn voelt, wat je ziet als je binnen
komt, je uitzicht vanuit het raam, hoe de sleutel in het slot 
draait. Schrijvend over al deze zaken gaan we op zoek naar 
wat een huis vertrouwd maakt, waaraan je je kunt hechten 
en wat je kunt missen als je het voorgoed verlaat. Maar 
ook het huis zelf kunnen we een stem geven en de dingen 
die niet mee mochten. Onze overwegingen zullen de vorm 
aannemen van herinneringen, odes, monologen, gedich
ten. Maar welke vorm we ook kiezen, ze zullen doordrenkt 
zijn van heimwee en gemis.  Anneke Scholtens

Tijd SCHRIJVEN
12-19 augustus, weeknummer 461

Met tijd spelen betekent muzikaal schrijven. Deze week 
gaan we tijd inzetten om ritme en spanning in onze 
teksten te creëren. Dit doen we door te schakelen, springen, 
weg te laten, op te bouwen en in te lossen. Hierdoor gaan 
onze teksten klinken en kloppen. Ook experimenteren we 
met tijd: zowel met de schrijftijd als met de tijd die ver
strijkt in de tekst. We gaan zelfs pogen met woorden onze 
eigen tijd te vangen. Want dat is het moeilijkst: dat waar 
van je onderdeel bent beschrijven.  Enne Koens
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Instant improvisatie DANS
15-22 juli, weeknummer 422

Deze week onderzoeken we hoe we als groep een geïmpro
viseerde choreografie neer kunnen zetten. Hierbij draait 
het niet om afspraken die van tevoren gemaakt zijn, maar 
wordt de choreografie vormgegeven vanuit keuzes die ter 
plekke gemaakt worden. Het is hierbij belangrijk om keuzes 
te durven maken en de groep aan te voelen. Dit doen 
we door gebruik te maken van de improvisatietechniek 
‘Viewpoints’. Het lichaam wordt hierdoor expressiever, kan 
reageren op informatie om zich heen en ontwikkelt een 
eigen dansvocabulaire. De oefeningen zijn individueel, in 
duo’s en met de hele groep. Deze week draait om het proces 
maar we kunnen dit wellicht delen met het publiek. 
 Marlieke Burghouts

DANS SPECIALE WEKEN SPECIALE WEKEN DANS 

Iconische danswerken 4.0 DANS
22-29 juli, weeknummer 432

Een fysiek uitdagende week voor ervaren dansers. We 
duiken de dansgeschiedenis in en onderzoeken iconische 
werken. Wat gebeurde er in de wereld ten tijde van het ont
staan van een desbetreffende choreografie, wat was de con
text van het werk? Wat maakt deze choreografie bijzonder? 
We onderzoeken hoe we elementen uit het oorspronkelijke 
werk kunnen gebruiken en toch een eigen versie kunnen 
maken. Naast veel dansen zullen we ook registraties bekij
ken en bespreken. Omdat we vertrekken vanuit bestaand 
dansrepertoire moet je veel bewegingen kunnen onthou
den. Deze workshop is dan ook bedoeld voor deelnemers 
met (technische) danservaring, een getraind dansgeheugen 
en een goede conditie.  Tal Sofer

Swap DANS
29 juli - 5 augustus, weeknummer 442

Is alles in of omwisselbaar? Deze week werken we vanuit 
het thema ‘swap’, wat zowel (om)ruilen als uitwisselen 
kan betekenen. We gaan via improvisaties en aangereikte 
bewegingen eigen dansmateriaal maken, om vervolgens 
verschillende dansante en theatrale elementen om te 
wisselen, weg te halen of te vervangen. Wat als we andere 
muziek gebruiken of een beweging weghalen en er een 
andere voor in de plaats zetten? Wat als de dans op 
verschillende locaties wordt uitgevoerd? Of juist alleen de 
timing wordt gewisseld? Elke swap brengt iets anders. We 
onderzoeken welke effecten dit heeft op onze dans en op 
zijn betekenis. Hoe lang blijft er een kern overeind? Of is 
alles vervangbaar? Elk dansniveau is welkom, net als veel 
energie en enthousiasme! Tip: neem ook schoenen mee 
waarop je buiten kunt dansen. Sanne Clifford

Dynamische systemen DANS
5-12 augustus, weeknummer 452

Deze week creëren we dans aan de hand van wiskundige 
systemen en codes. We werken aan gekaderde bewegings
reeksen die tijdens het herhalen licht veranderen en ver
schuiven. Ook komt improvisatie op basis van een formule 
aan bod. We werken aan voorspelbaarheid versus toeval 
en onderzoeken het domino, vlinder en rimpeleffect. Dit 
alles leidt tot dans die voor de kijker soms chaotisch kan 
ogen, maar die op basis van zeer strikte regels is geconstru
eerd. Voor deelname aan deze week is het belangrijk dat 
je een goed maat en ritmegevoel en een goed lichaamsbe
wustzijn hebt en durft te improviseren.  Rik Wanninkhof

Primitive action DANS
12-19 augustus, weeknummer 462

Deze week werken we vanuit onze meest primitieve licha
melijke acties: springen, gapen, ronddraaien, rollen, krui
pen, opstaan, duiken, ademen, ruiken, kijken, aanraken en 
geluid maken. We onderzoeken onze ‘spontane reflexen’ en 
ontwikkelen zo een persoonlijke manier van bewegen die 
tot dans leidt. We zoomen in op ons ‘bewegenvoelenden

ken’proces in relatie tot de buitenwereld. Hierdoor zullen 
we connecties ontdekken tussen bijvoorbeeld de elasticiteit 
van ons lichaamsweefsel en die van de ruimte om ons 
heen. Maar ook van de vloeibaarheid van onze lichaams
sappen en die van onze waarneming, de stevigheid van 
onze botten en de samenhang van een choreografie. We 
werken zowel fysiek als conceptueel en gaan voorbij aan 
formele esthetiek en ingestudeerde bewegingen. Een week 
vol levendige dans voor dansers die nieuwsgierig zijn naar 
het onbekende. Valeria Primost
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SPECIALE WEKEN THEATER THEATER SPECIALE WEKEN 
Mahabharata STORYTELLING

15-22 juli, weeknummer 423
Storytelling is een oeroude vorm van theater. Hij is toe
gankelijk en persoonlijk, de verteller vertelt als zichzelf en 
niet als personage. We werken deze week vanuit een oud 
epos uit India: de Mahabharata. De Mahabharata draait 
om een grote oorlog omtrent een troonopvolging en staat 
daarnaast vol verhalen over helden en goden uit de rijke 
Indiase mythologie. Met behulp van verschillende story
tellingtechnieken gaan we een aantal van deze verhalen 
op onze eigen manier vertellen. We gaan schrijven, maar 
vooral ook veel vertellen. Aan elkaar en aan publiek. Als 
je een instrument speelt, ben je van harte uitgenodigd het 
mee te nemen. Jacqueline Korevaar

Langs de grote weg THEATER
22-29 juli, weeknummer 433

De allereerste eenakter (1885) van Anton Tjechov werd be
titeld als ‘duister en smerig’ en de opvoering ervan werd 
toentertijd verboden. Deze week gaan wij met dit stuk aan 
de slag. Het speelt zich af in een vervallen café langs de 
grote weg, vol zuiplappen, huichelaars en ander gespuis. 
Samen gaan we de minder fraaie kant van dit menselijk 
bestaan onderzoeken. Om dit te doen zullen we dialogen 
uit het hoofd leren om vervolgens de vloer op te kunnen.  
In eerste instantie zullen dit fragmenten uit het stuk zijn, 
die we als losse scènes behandelen. De nadruk ligt hierbij 
op het vormgeven van je personage, met fysiek, emotioneel 
en brutaal spel als uitgangspunt. Hoe behoud je, ondanks 

de kaders van tekst en situatie, vrijheid en impulsiviteit in 
je spel? En hoe wordt het ‘lekker vet’? Voor mensen met 
enige acteerervaring. Twan van Bragt

Betweters KLEINKUNST
29 juli - 5 augustus, weeknummer 443

 Deze week gaan we vanuit bevlogen personages komische 
scènes maken. We pakken hete maatschappelijke hangijzers 
bij de kop, waarover in het dagelijks leven veel gedebatteerd 
wordt, maar te weinig om wordt gelachen. Het wordt een 
week met veel spelen, en ook denken, sparren en schaven. 
Het wordt extra interessant als je ook jezelf weet te gebrui
ken: welke niet zo mooie karaktertrek kun je uitvergroten? 
We gaan personages creëren, vooral irritante betweters, die 
allemaal hun oplossing hebben voor alle problemen. Dat 
ze zelf ook een probleem zijn, zien ze niet. Gepassioneerde 
bemoeizuchtigen vol blinde vlekken, die we in situaties 
zetten waarin ze ontmaskerd dreigen te worden.
 Hester Macrander

Families in beeld THEATER & VIDEO
5-12 augustus, weeknummer 453

Al sinds de mensheid bestaat worden families vastgelegd in 
of op beeld. Met dit fenomeen gaan we deze week werken. 
We gebruiken dagelijks een archetypische familie als inspi

ratiebron: de kunstenaarsfamilie, de voetbalfamilie, de ker
kelijke familie, de criminele familie, de steenrijke familie 
etc. Vanuit dit gegeven ontwikkelt ieder een uitgediept en 
realistisch personage. Met die personages vormen we een 
nieuwe familie. Daarna bepalen we welke vorm van film 
bij de verschillende families hoort: homevideo, documen
taire, vlog, huwelijksregistratie etc. Dit zal resulteren in een 
aantal geïmproviseerde scènes die we op beeld opnemen. 
Een week met veel zelfstandig werken: schrijven, onderzoek 
doen, filmen. Graag kleding meenemen. 

Marjan Barlage

Licht en donker THEATER
12-19 augustus, weeknummer 463

Er gebeurt iets anders als je een scène in het donker speelt, 
in het licht of in de schemering. Dezelfde scène verandert 
van betekenis. Licht is zeer bepalend. Deze week gaan we 
theater maken vanuit licht (lampen). Wat kun je eigenlijk 
allemaal met licht? Welk effect heeft licht (en donker) 
op je spel? We gaan met licht betekenis geven aan onze 
scène(s). Ook nemen we het onderwerp meer abstract: we 
werken vanuit hele donkere, duistere teksten (Sarah Kane 
& Heiner Müller) en vanuit lichte teksten (Don Duyns & 
Toon Tellegen). Daarnaast werken we ook fysiek vanuit het 
onderwerp. Voor iedereen die in het donker wil tasten en 
in het licht wil staan. Mik van Goor

Magie van het theater THEATER
15-22 juli, weeknummer 424

Een scène uit de film The artist: een jas hangt aan de kap
stok en een vrouw steekt haar arm in één van de mouwen. 
Ze houdt zichzelf vast en verbeeldt een liefdesscène tussen 
twee personen. Ondanks dat we weten dat de vrouw alleen 
is, zien we toch een liefdesscène tussen twee mensen. Het 
is de kracht van de verbeelding, de magie van de fantasie. 
Deze week onderzoeken we hoe we deze fenomenen voor 
ons kunnen laten werken. Hoe creëren we op vaktechni
sche wijze ‘de magie van het theater’? Welke middelen 
kunnen we inzetten om de fantasie van de toeschouwer te 
prikkelen en een vorm van ‘theatermagie’ te creëren? We 
gaan zowel individueel als gezamenlijk aan de slag waarbij 
onderzoeken centraal staat. Grote inspiratiebron voor ons 
deze week zal Slava Polunin zijn. Jordi Ian Jonathan Kwakkel
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SPECIALE WEKEN THEATER THEATER SPECIALE WEKEN
Spelen met taal THEATER

22-29 juli, weeknummer 434
De kunst van tekstbehandeling is de toeschouwer te laten 
geloven dat het personage diens tekst ter plekke verzint. 
Daarom spelen we in deze week met taal. We werken met 
bestaande teksten en gebruiken die in verschillende impro
visaties. Zo ontstaan er nieuwe betekenissen, verrassende 
wendingen en onverwachte ervaringen. Zowel voor de 
speler als voor het publiek. We starten de week met een 
zelfgekozen (en geleerde!) monoloog of gedicht. Met deze 
en andere teksten gaan we vervolgens improviseren. Zo 
creëren we door de kunst van de tekstbehandeling nieuwe 
werelden die niemand onberoerd laten. Christiaan Mooij

Niets en Iets THEATER
29 juli - 5 augustus, weeknummer 444

Wat is niets? Niets is wat het lijkt, wordt gezegd. Niets: de 
plek tussen hier en daar, dit en dat, A en B. Maar niets is 
ook gewoon iets met een ‘n’ ervoor. Deze week gaan we 
het ontastbare ‘niets’, klank, vorm, beweging, belichaming 
en kader geven. Van niets íets maken. We werken vanuit 
herkenbaar en dagelijks gedrag toe naar verwondering en 
vervreemding. Waar A voor Alice in Wonderland staat, 
en B voor Beckett. We zullen wat vaag lijkt nauwkeurig 
tastbaar maken. We werken vanuit improvisaties naar 
scènes toe. Dicht op, met en vanuit ons lichaam en onze 

stem. Met veel spelplezier. Een fysieke theaterweek voor 
wie het lef heeft om op het grensgebied van ‘niets’ en ‘iets’ 
te bewegen. Leela May Stokholm

Straks! Nu! Toen! THEATER
5-12 augustus, weeknummer 454

Wij mensen hebben een enorm rijke beleving. Verheugd 
maken we toekomstplannen en al mijmerend komen er 
herinneringen voorbij. Maar soms slaat onze fantasie op 
hol. Zo kun je in je hoofd die klusboerderij op het Zaanse 
platteland al gekocht hebben. Of na een eerste date al voor 
je zien hoe je hypergelukkig samen zult zijn. Hier gaan wij 
theater van maken. Over hoe straks nu wordt en vervolgens 
toen. Vanuit improvisaties maken we fysiek, beeldend 
 theater met en zonder woorden, waarin er wordt gefanta
seerd, herinnerd of opgegaan wordt in het nu. We zullen 
werken vanuit fysieke en zintuigelijke speltechnieken om 
tot  scènes te komen. Margit Odems

Publiek THEATER
12-19 augustus, weeknummer 464

In deze week onderzoeken we de relatie tussen jou als 
speler en je publiek. Waarom ontstaat er soms opeens 
magie en valt een andere keer alles verkeerd of ‘krijg je niks 
terug’? Hoe werkt die ‘connectie’ met het publiek? Kun je 
die trainen? Aan deze vragen werken we met een speelse 
openheid, waarbij de nadruk ligt op oefenen. We werken 
o.a. met oefeningen waarbij de ademhaling een grote rol 
speelt. We maken gebruik van (bestaande) toneelscènes 
waarin een personage het publiek aanspreekt. Maar ook 
werken we met ’de vierde wand’, improvisatie en laten we 
ons inspireren door standupcomedy. Robin Steegman

Absurdisme THEATER
22-29 juli, weeknummer 435

And now for something completely different! In deze week 
gaan we aan de slag met alle facetten van het absurdisme 
met speciale aandacht voor het komische aspect ervan. 
 Absurde stijlelementen kwamen al voor in de stukken van 
o.a. Shakespeare en Tsjechov. Absurdisme als volwaardig 
genre ontstond echter pas vorige eeuw kort na de Tweede 
Wereld oorlog en kwam voort uit het existentialisme. 
De onzinnigheid van het leven staat bij het absurdisme 

centraal. Denk daarbij aan stukken van o.a. Albert Camus, 
Samuel Beckett en Eugène Ionesco. Meer recente absurdis
ten zijn Monty Python en Little Britain, of dichter bij huis: 
Jiskefet,  Rundfunk, Hans Teeuwen en Droog Brood. We 
onder zoeken zowel dramaturgisch als spelmatig de mecha
nismen van absurdisme. We werken met bestaande toneel
teksten en daarnaast zullen we ook zelf scènes schrijven en 
maken. Ervaring met toneelspelen is een pré. Thomas Boer

Theaterwerkplaats
29 juli-5 augustus, weeknummer 445

5-12 augustus, weeknummer 455
12-19 augustus, weeknummer 465

Theater kent vele vormen: teksttoneel (klassiek, modern, 
tragedie, komedie), bewegingstheater en crossovers als 
danstheater, muziektheater en kleinkunst. Ook de midde
len van een speler of theatermaker zijn divers: beweging, 
handeling, tekst, emotie, muziek, vormgeving, etc. En dan 
zijn er nog de diverse betekenissen van theater; de inter
pretatie van wat er op het podium gebeurt houdt makers, 
spelers en het publiek constant bezig, bewust of onbewust.
In deze theaterwerkplaats staat het onderzoek centraal. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan improvisatie, beweging, 
stem, tekstbehandeling, rolopbouw, timing, samenspel, 

 miseenscène en verschillende speelstijlen. Ervaring of 
voorkennis op theatergebied is niet vereist; voor deel
nemers met weinig én veel ervaring worden workshops 
aangeboden door acteurs, theatermakers, en/of drama
docenten, die elk vanuit hun eigen visie op het vak werken. 
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SPECIALE WEKEN SCHILDERENSCHILDEREN SPECIALE WEKEN 

de Nacht SCHILDEREN
15-22 juli, weeknummer 426

De nacht is niet alleen zwart, maar vaak ook vol kleur. In 
de nacht is er van alles aan de hand. Dit kan tot de mooiste 
kunstwerken leiden. Denk aan het schilderij Nighthawks 
van Edward Hopper of White Night van Edvard Munch. 
Maar ook aan Electric Night van Helmut Middendorf, het 

gedicht The night van Emily Brontë en het lied ErlKönig van 
Franz Schubert (gebaseerd op het gelijknamige gedicht van 
Goethe). We laten ons (onder andere) door deze werken 
inspireren en creëren vervolgens onze eigen verbeelding 
van de nacht. We onderzoeken welke betekenis de nacht 
voor ons heeft en hoe we ons tot hem verhouden. Hierbij 
wordt er aandacht besteed aan verschillende beeldende 
aspecten zoals kleur, compositie, schildertechniek en 
beeldtaal. Kortom, een week lang overdag een ‘nachtelijk’ 
schildersavontuur maken. René de Rooze

CoBrA SCHILDEREN
22-29 juli, weeknummer 436

De CoBrAbeweging is van grote invloed geweest op onze 
beleving van moderne kunst. Sinds hun korte bestaan 
wordt de zin: ’Dat kan mijn kleine zusje ook.’ veelvuldig 
gebruikt. Laat dat nu net het grootste compliment zijn voor 
de CoBrA kunstenaars. Zij zagen onze innerlijke drang tot 
expressie als de ultieme bron van kunst. Techniek en het 
verstand moesten bij het scheppen achterwege blijven. 
Grote inspiratie haalden zij uit tribale kunst en uit het 
werk van kinderen en geesteszieken. In de geest van CoBrA 
zullen we al schilderend proberen onze eigen esthetische 
normen en waarden los te laten. Experiment en sponta
niteit zullen de boventoon voeren. Een week waarin onze 
fantasie en impulsen zowel op plat vlak als driedimensio
naal tot uitdrukking zullen komen, en zo het leven en de 
kunst één zullen maken. Joncquil de Vries

Illustratie & collage SCHILDEREN
29 juli - 5 augustus, weeknummer 446

Illustratie en design hebben in onze wereld een andere 
functie dan kunst. Het is gemaakt om te schreeuwen, 
over te halen, te knallen, te pleasen. Het belang van het 
geschilderde beeld staat hier haaks op: daar is diepgang 
meer wenselijk. Deze week gaan we deze twee werelden 
bij elkaar brengen. We gaan collages en composities uit de 
geïllustreerde wereld halen, en zetten deze door middel van 
verf op een voetstuk. Wat gebeurt er met deze afbeeldingen 
als deze geschilderd worden? Hoe zet je compositie, kleur
gebruik en toets in om voorbij het pamflet te komen?
 Jelle Slof

Symbologica SCHILDEREN
5-12 augustus, weeknummer 456

Achter de door ratio gestuurde werkelijkheid zou een 
zinnebeeldige wereld bestaan. De symbolisten (Redon, 
Munch, Carrington) schilderden die in raadselachtige 
 voorstellingen. Aan de voorkant daarentegen dringt een 
harde werkelijkheid zich op van advertising, glamour en 
massacultuur (Warhol, Koons): popart. Beide stromin
gen worden verbeeld in een eigen schilderkunstige taal. 
Symbolisme: gedempte tonen, in een omgeving die gloeit 
van mysterieuze intensiteit. Popart knalt op je netvlies met 
harde, vlak geschilderde kleuren die niets lijken te ver
hullen. Schilderkunst, schilderen, betekent transformatie. 
Het schildersoog: poort naar de ziel, of vol van dollarte
kens? Schilderend balanceren we deze week tussen dat wat 
onverzoenlijk lijkt: het sacrale en het banale, symbolisme 
en popart. Sonia Rijnhout

Schilderatelier
12-19 augustus, weeknummer 466

In het schilderatelier bieden beeldend kunstenaars een 
gevarieerd programma aan voor zowel beginners als 
gevorderden. Deelnemers kunnen een week lang kiezen uit 
een dagelijks wisselend aanbod. Ieder kan op diens eigen 
niveau aan het werk en zal door de medewerkers worden 
begeleid. Kleur, compositie en vele andere beeldelemen
ten komen aan bod, maar ook onderzoek en werk naar 
aanleiding van schilderkunst van vroeger en nu. Daarnaast 
kan iedereen zich bekwamen in verschillende schildertech
nieken en zo tot verrassende resultaten komen. Centraal 
staat de eigen ontdekking en ontwikkeling en de feedback 
daarop vanuit de verschillende visies van de medewerkers. 
Veel eigenzinnige schilderijen zullen het licht zien, van 
miniatuur tot monumentaal. 

Nomadische kunstenaar TEKENEN
15-22 juli, weeknummer 427

Als nomaden werken we deze week steeds op een andere 
plek van het terrein van Buitenkunst. In het bos, restau
rant, toiletgebouw of in een tent. We onderzoeken welke 
invloed de locatie heeft op het formaat, het onderwerp en 
het materiaal van ons werk. We observeren de omgeving op 
verschillende manieren, bijvoorbeeld via onze zintuigen of 
aan de hand van de menselijke interacties die er plaatsvin
den. Maar ook verzamelen we de verhalen die er al zijn: die  
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TEKENEN/BEELDEND/ONTWERPEN SPECIALE WEKEN SPECIALE WEKEN BEELDENDE KUNST
Landart BEELDEND

15-22 juli, weeknummer 428
Landart houdt zich bezig met de constructie of de ervaring 
van ruimte of een ruimtelijke omgeving. Landartkunste
naars als Cornelia Konrads en Will Beckers maken con
structies van natuurlijk materiaal. Nancy Holt of Richard 
Long gaan richting performanceart: er moet letterlijk 
gewandeld worden om het kunstwerk te laten ontstaan. 
Deze week werken we in en met de natuur. Hoe kunnen we 
de kijker op een nieuwe manier deze ruimte laten ervaren? 
We maken gebruik van natuurlijke materialen als takken, 
aarde, zand en bladeren die we op locatie vinden, maar 
ook van minder natuurlijke materialen als landkaarten en 
tekeningen. Hanna Smitmans

Schaduwlicht BEELDEND
22-29 juli, weeknummer 438

Het licht en schaduwspel, te zien in ons dagelijks leven, is 
fascinerend. Hierop geïnspireerd gaan we experimenteren 
met zonlicht en met lichtbronnen die te manipuleren zijn, 
zoals een zaklamp of een bouwlamp. We onderzoeken hoe 
we dit licht in kunnen zetten om tot nieuwe, spannende 
beelden te komen, gecreëerd door de vele mogelijke 
schaduw tinten. Eenvoud en minimalisme zullen de boven
toon voeren. We laten het licht zijn werk doen terwijl wij 
werken aan spanning, compositie en beeldmanipulatie. We 
maken gebruik van fotografie, 2 en 3dobjecten, installa
ties en animaties. Voor fotografie en animatie gebruik je je 
eigen smarttelefoon. Zaklampen of andere lichtbronnen 
meenemen is handig. Nicole van den Kroonenberg

Levende systemen BEELDEND
29 juli - 5 augustus, weeknummer 448

Een van de grootste levende systemen wordt gevormd door 
schimmels. Ondergronds verbinden ze, door een netwerk 
van schimmeldraden, bijna alle planten en bomen. Ze 
breken organisch materiaal af en zetten dit om in voeding
stoffen die dan weer in de bodem beschikbaar zijn. In de 
fysieke opbouw van het zenuwstelsel en van neuronen (die 
voor de communicatie in onze hersenen zorgen) herkennen 
we de structuur van bomen of van een wortelstelsel. 
Microscopisch of macroscopisch komen organische vormen 
regelmatig overeen. We onderzoeken levende systemen en 

al door andere mensen op of over die plek verteld zijn. Van 
deze observaties maken we een vertaling naar tekeningen, 
tekeninstallaties en/of tekenperformances. En wat gebeurt 
er als we het werk vervolgens op een andere locatie tonen? 
Verandert de betekenis? Een week waarin we leren ons een 
plek toe te eigenen zonder er eigenaar van te zijn.

Liesje van den Berk

Zitten ONTWERPEN
22-29 juli, weeknummer 437

Zitten is een fijne bezigheid, we doen het overdag (te?) veel. 
Om te werken of ontspannen. Dat zitten kan op allerlei 
uiteenlopende dingen, bijvoorbeeld een stoel, een boom
stronk of een zitzak. Zo’n zitding heeft soms een duidelijke 
functie, bijvoorbeeld een melkkrukje, een tandartsstoel 
of een troon. Deze week gaan we ons bezighouden met 
het ontwerpen en maken van bezitbare zaken. Van zeer 

kijken naar het werk van Lizan Freijsen, Suzette Bousema 
en Karin van Dam, om vervolgens beeldend miniatuur 
klein en (heel) groot daar vorm aan te geven. Dit leidt uit
eindelijk tot een eigen beeldende vertaling van ons levende 
systeem. Lisanne Sloots

Beeldpoëzie BEELDEND
5-12 augustus, weeknummer 458

William Kentridge is een kunstenaar die op prachtige 
wijze met het creatieve proces speelt en dit ook weet vast 
te leggen in zijn werk. Hij werkt met houtskool en creëert 
hiermee veelal stopmotionanimaties. Deze poëtische en 
associatieve houtskoolanimaties vormen het uitgangspunt 
van deze week. We halen onze inspiratie uit de wereld 
om ons heen. We observeren, fotograferen en schetsen. 
Zo maakt iedereen een eigen ‘script’, waar beeldpoëzie de 
boventoon voert. Van daaruit gaan we getekende beelden 
maken. Deze beelden leggen we vast en voegen we samen 
in een individuele stopmotionanimatie. Graag eigen 
smartphone of tablet mee. Sarah Barkmeijer

Plek BEELDEND
12-19 augustus, weeknummer 468

Een landschap wordt bekeken van buitenaf, een plek wordt 
ervaren van binnenuit. Het terrein van Buitenkunst en 
(de geschiedenis van) de Flevopolder zijn deze week ons 
 canvas. We broeden, graven, onderzoeken wat er was, wat 
er is of zou kunnen zijn en gebruiken dit als basis voor 
tijdelijke installaties in het landschap. Wat maakt een plek, 
wat heeft een plek jou te vertellen en hoe kan je dat (laten) 
beleven. We creëren interactief werk dat toeschouwers uit
nodigt tot ‘meemaken’. Een multidisciplinaire week waarin 
we ons laten inspireren door het werk en de werkwijze van 
de kunstenaars Jennifer Tee, Miranda July, Walter de Maria 
en Guido van de Werve. Carien Poissonnier

minimalistisch tot nogal extravagant. In allerlei materialen 
en vormen, op verschillende plekken. Schetsen, schaal
modellen knutselen, constructies verzinnen, prototypes 
uitproberen en natuurlijk echte bruikbare zitobjecten 
maken. Langzaam bezeten raken en dan naar huis met een 
nieuw bezit… Hans Frings

Fenomenaal BEELDEND
29 juli - 5 augustus, weeknummer 447

Natuurlijke fenomenen doemen op om vervolgens weer te 
verdwijnen. Dit gegeven maakt dat deze verschijnselen een 
mysterieus karakter hebben. Ze vormen een geliefd onder
werp in de kunst. Zowel in de schilder en tekenkunst als 
in werken waarbij de ervaring van een fenomeen centraal 
staat (een onverwachte of tijdelijke manifestatie van een 
beeld). Deze week gaan we onze eigen fenomenen ontwik
kelen en vormgeven. We beginnen met diverse teken en 
schildertechnieken. Aansluitend schakelen we van 2D naar 
3D en onderzoeken aanvullende technieken die passen bij 
het tijdelijke karakter van ons onderwerp (zoals het gebruik 
van video of lampen). Zo bewegen we ons richting het 
 creëren van de ervaring van een fenomeen. Voor mensen 
die zin hebben in het experiment, openstaan voor samen
werken en groot willen denken. Cathelijn van Goor

Visuele journalistiek TEKENEN
5-12 augustus, weeknummer 457

Ieders blik op de wereld is uniek: de een merkt dingen op 
die de ander over het hoofd ziet. De normaalste situaties 
kunnen met de juiste blik een prachtig beeld opleveren. We 
gaan deze week onze zintuigen trainen om die details op te 
merken en leren hoe deze in het moment vast te leggen zijn 
in een tekening. In het ‘verhaal’ dat je op deze wijze creëert 
lees je als het ware ‘tussen de regels van een situatie door’. 
Je maakt zichtbaar wat normaliter wegvalt op een foto of 
in een tekst. Denk hierbij aan nonverbale communicatie 
maar ook zeker aan jouw specifieke beleving van de situa
tie. Als vertrekpunt nemen we de mensen, natuur, plekken 
om ons heen en alles daartussen. Gedurende de week 
ontwikkelt ieder een eigen onderwerp en werkt uiteindelijk 
toe naar een gecureerde bundeling. Een combinatie van 
illustratie, vormgeving, schrijven en redactie. 

Ronja Ida Weia
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Kijken naar het licht FOTOGRAFIE
15-22 juli, weeknummer 429

We leggen onszelf en elkaar vast om herinneringen niet te 
vergeten, om te koesteren en om bewijs te hebben dat we er 
zijn geweest. Dit doen we zonder dit heel bewust te weten. 
Deze week gaan we samen nieuwe herinneringen maken. 
We fotograferen elke dag op een ander moment. Heel vroeg 
in de ochtend, rond de lunch, vroege avond, late avond, 
midden in de nacht. We gaan opnieuw het licht ervaren en 
kijken naar dit licht. Op deze manier onderzoeken en leren 
we hoe je als fotograaf omgaat met verschillende licht
omstandigheden. Zo kunnen we onze herinneringen voor 
altijd vastleggen onder alle lichtomstandigheden. Kortom 
we gaan werken met het licht om nooit te vergeten... 

Jet van Schie

Anton Corbijn FOTOGRAFIE
22-29 juli, weeknummer 439

We gaan aan de slag met het vroege werk Anton Corbijn: 
de bekende grofkorrelige, rauwe en grafische portretten 
van popmuzikanten en kunstenaars. Hoewel zijn foto’s 

FOTOGRAFIE SPECIALE WEKEN SPECIALE WEKEN FOTOGRAFIE

eenvoudig lijken (hij gebruikt altijd dezelfde soort film, 
fotografeert met bestaand licht en gebruikt hooguit twee 
verschillende lenzen), valt er heel veel aan de beelden te 
ontdekken. Dat is precies wat we gaan doen. Door te kijken 
naar zijn portretten (en aan de hand van documentaires en 
interviews) leer je dat het niet alleen om techniek draait, 
maar zeker ook om hoe je omgaat met de mensen die je 
fotografeert. Kennis van Photoshop is aanbevelenswaardig.

Keke Keukelaar

Filmstill FOTOGRAFIE
29 juli - 5 augustus, weeknummer 449

Een filmstill is één beeld uit een film. Met dit genre gaan 
we deze week werken. Welke film zou jij willen maken 
en hoe kan je die in één stilstaand beeld vastleggen? We 
onderzoeken hoe filmstills gebruikt worden in de media en 
in de autonome kunst. Ook gaan we op zoek naar mooie 
filmische scènes op het terrein van Buitenkunst. Kijk naar 
het licht, het moment en de kadering; is het mogelijk 
dit te optimaliseren? Of neem een alsmaar terugkerende 
droom of je favoriete film die je deze week tastbaar maakt 

in beeld. We laten ons inspireren door fotografen als: 
Cindy Sherman (Untitled film stills), Dinand van de Wal 
(Schnitzel paradijs, Amazones), Erwin Olaf (Rain, Hope, Grief & 
Fall) en Carine en Elisabeth Krecke (Photographies fictives). 
Neem graag je camera(‘s), lenzen, flitsers, props en studio
benodigdheden mee. Ineke Oostveen

Ten voeten uit FOTOGRAFIE
5-12 augustus, weeknummer 459

Deze week gaan we tenvoetenuitportretten maken. We 
onderzoeken de mogelijkheden van poses, invalshoek en 
diafragma die maken dat het portret persoonlijke ken
merken heeft. Een statige foto of juist een speels portret, 
wat kies je om een persoon vast te leggen? Waarom zijn 
bepaalde portretten iconisch? Ligt dit aan de fotograaf of 
aan de geportretteerde? We gaan kijken naar beeldcultuur 
uit de jaren 60 en foto’s van o.a. the Rolling Stones en the 
Beatles. Wat voor invloed hebben deze foto’s op onze tijd? 

Een onderzoek naar tenvoetenuitportretfotografie waarbij 
we spannende, speelse, gedurfde foto’s gaan maken. Een 
groothoeklens is wenselijk voor deze week. Janiek van Dijk

Stilleven FOTOGRAFIE
12-19 augustus, weeknummer 469

Het maken van stillevens is een van de beste manieren om 
je fotografische oog te trainen. Door zorgvuldig te kijken 
naar compositie en licht en door geconcentreerd bezig te 
zijn met beeldtaal, kleur en vorm kom je langzaam tot het 
ultieme beeld. Daarbij blijkt ‘less is more’ vaak een gouden 
regel. We gaan het experiment deze week niet uit de weg 
en laten alle regels los, omdat je vaak van ‘fouten’ het 
meeste leert. We laten ons inspireren door verschillende 
kunstenaars uit zowel schilderkunst als fotografie, die het 
stilleven tot hogere kunst hebben weten te brengen. Aan 
het einde van de week heb je  een serieuze verdiepingsslag 
in dit genre gemaakt. Tessa Posthuma de Boer
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Het observatorium VIDEO
15-22 juli, weeknummer 521

Deze week bouwen we samen aan een grote, interac
tieve  videoinstallatie waar mensen in kunnen komen 
spelen. We creëren een plek waar zij zichzelf kunnen ont
moeten in een reflectie van licht, schaduw, kleur en vorm. 
Door interactie met sensoren genereren ze een nieuwe 
wereld, terwijl wij hen observeren. Hun beweging, emoties 
en data verzamelen en verwerken we tot nieuwe beelden. 
Wat ze dan zien zijn ze zelf. Zien en gezien worden. Crea
tieve technologie met als input de mens & outputprojectie. 
Deze week is niet alleen voor nerds! Het dreamteam bestaat 
ook uit vormgevers, (constructie)bouwers, techneuten, 
filosofen en wellicht een regieassistent om dit alles mede 
in ’t gareel te houden. Astrid van der Velde

Audioportret PODCAST
22-29 juli, weeknummer 531

We gaan de hele week portretten schilderen met de micro
foon als ons penseel. Maar hoe reduceer je een mens van 
vlees en bloed op een integere manier tot een audioportret 
van enkele minuten? Gebruik je iemands stem of beperk 
je je tot je eigen observaties? En hoe zorg je ervoor dat je 
bij het beschrijven van iemands uiterlijk of karakter niet 
in clichés vervalt? Wat zijn de beste vragen om te stellen 
tijdens een portretterend interview? Net als in de schilder
kunst gaan we volop schetsen, contrasteren en bijkleuren. 
En wie weet zullen we ons wagen aan de nodige audio 
stillevens. Misha Koole

The triangle of fiction FILM
29 juli - 5 augustus, weeknummer 541

In deze week werken we met al geschreven fictiescènes: 
 bedachte scènes met twee personages die iets van elkaar 
willen. Is het liefde? Jaloezie? Zijn het broers? Hebben ze 
een geheim? We zullen de woorden uit het geschreven 
scenario gaan ontleden. Wie zijn deze personages? Wat 
betekenen de woorden die ze uitspreken? Centraal hierbij 
staat de verhouding tussen acteur, regisseur en de camera. 
We starten zowel vanuit geschreven scènes van jonge 
scenarioschrijvers als vanuit films van bijvoorbeeld David 
Lynch, Ruben Östlund of Céline Sciamma. Vervolgens 
bedenken we hoe we de scènes vertalen naar beeld en 

DIVERSEN/MULTIMEDIA SPECIALE WEKEN 

geluid: we verzinnen personages, relaties, verhoudingen 
etc.  Iedereen werkt veel samen en maakt een korte, zelf
bedachte film. Neem je energie, ervaring, camera, opladers, 
props, kostuums, geluidsrecorder, computer en editing
programma mee. Kijk uit, een film maken is bijzonder, leuk 
en kost veel tijd. We werken daarom vaak ook ’s avonds 
door. Cleo Julia Mullis & Teije Bartstra

Bewegend monteren FILM
12-19 augustus, weeknummer 561

In deze week werken we aan fictieideeën, videokunstclips 
of documentaireplannen. De scène is geschreven. De beel
den zijn geschoten. Het interview is gehouden. En nu? In 
deze workshop focussen we op de beweging van montage. 
We bepalen waar de camera staat tijdens een scène en wat 
dit doet met het verhaal. Wat is de frasering van een scène: 
versnel je, hou je afstand, plak je beelden over elkaar? We 
gaan onderzoeken wat jouw favoriete manier van vertellen 
wordt in montage. Neem je camera’s, geluidsrecorders, 
beeldbank, favoriete YouTubevideo, zelfgeschoten mate
riaal en je laptop met editingsoftware mee. Kijk uit, een 
film maken is bijzonder, leuk en kost veel tijd. In deze 
workshop werken we vaak ook ’s avonds door. Let’s go! 

Cleo Julia Mullis & Teije Bartstra

Way out west! MUZIEK
15-22 juli, weeknummer 522

Van John Wayne tot Quentin Tarantino, van Ennio 
 Morricone tot Bob Dylan. De western is voor alle generaties 
en lijkt een onuitputtelijk bron van inspiratie. Paarden en 
pistolen, hoeden en helden zijn enkele verplichte visuele 
ingrediënten. Muzikaal gezien lijkt alles geoorloofd: van 
honky tonkpiano en scheurgitaar tot en met zangstem en 
symfonieorkest. Maar is er ook een rode draad? We spelen 
stukken van verschillende componisten om hier achter te 
komen. Deze week is voor alle instrumentalisten, mits voor
zien van samenspeelervaring en notenleescapaci teiten.
 Thomas Welvaadt

Balkanbeats MUZIEK
22-29 juli, weeknummer 532

Swingende dansmuziek uit OostEuropa met onweerstaan
baar aantrekkelijke ritmes en melodieën. Gebaseerd op 
traditionele muziek, lokale brassklanken en melancholie, in 
combinatie met een stevige ritmesectie. Tot de ingrediënten 
behoren ook humor en vreemde geluidseffecten. We spelen 
nieuwe stukken en er is veel ruimte voor improvisatie. 
Kenmerkende instrumenten zijn de accordeon en de viool, 
vaak begeleid door gitaar en slagwerk. Veel muziek staat 

in de zogenaamde zigeunertoonladder, die een oriëntaalse 
sfeer schept. Blazers en alle andere instrumenten van harte 
welkom. Ines Leijen

David Bowie MUZIEK
29 juli - 5 augustus, weeknummer 542

In deze week gaan we op zoek naar de veelzijdigheid van 
één van de grootste songwriters en artiesten die de wereld 
ooit gekend heeft: David Robert Jones, oftewel David 
Bowie. We gaan kijken hoe het kan dat hij zoveel verschil
lende dingen heeft gemaakt en waarom dat zo ontzettend 
Bowie is. We gaan zijn repertoire van Space Oddity tot en 
met Blackstar bekijken en spelen, en uitproberen wat er 
gebeurt als je het origineel uitkleedt tot het minimale en er 
een andere draai aan geeft: blijft het dan zo briljant? 

Hidde Roorda

(Moderne) brassband MUZIEK
5-12 augustus, weeknummer 552

Deze week zullen we ons verdiepen in de huidige brass
bands die in Europa volle zalen trekken. Denk aan MEUTE, 
Gallowstreet en Lucky Chops. We zullen een aantal be
staande arrangementen spelen om gewend te raken aan de 
stijl van moderne blazersmuziek waarbij hiphop, jazz, funk 

SPECIALE WEKEN INSTRUMENTALE MUZIEK 
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en techno ten grondslag liggen. Later in de week zullen we 
ingaan op het maakproces en creëren we een aantal eigen 
arrangementen aan de hand van jams en improvisaties. 
Een week voor hout en koperblazers, een drummer en 
percussionisten. Jorik de Heij

Earth, Wind & Fire MUZIEK
12-19 augustus, weeknummer 562

De muziek van Earth, Wind & Fire staat garant voor een 
week vol stampende funkklassiekers. De band wordt in 
1969 opgericht door zanger en drummer Maurice White. Ze 
werken onafgebroken aan een eigen stijl: een mix van soul, 
funk, gospel, blues, jazz en r&b. Met hits als Shining Star en 
Fantasy verwerven ze internationale bekendheid. Tussen 
1975 en 1982 winnen ze vervolgens zes Grammy Awards. 
We werken deze week aan groove en timing en ontdekken 

hoe de mix aan stijlen tot een collectieve sound kan leiden. 
Een week voor ervaren zangers en gevorderde instrumen
talisten die noten en akkoordenschema’s kunnen lezen.
 Eva Korse

Headhunters MUZIEK
15-22 juli, weeknummer 523

De jazzfunk van Herbie Hancock en van The Headhun
ters omvat echte klassiekers en nog onontdekte pareltjes: 
 Watermelon Man, Sly, Chameleon, Actual Proof en Butterfly. 
Deze komen van iconische albums als Headhunters en 
Thrust. Deze week draait om het samen ontwikkelen 
van zware grooves, spannende interplay, modale solo’s 
en het toepassen van elektronica. In gelaagde arrange
menten waarin veel ruimte is voor improvisatie komt de 
klankrijkdom van deze jaren 70jazzfunk geheel tot zijn 
recht. Er is zowel aandacht voor de blazerssectie als voor 
de ritmesectie. De workshop is bedoeld voor de gevorderde 
instrumentalist. Dat betekent dat je moeiteloos noten en 
akkoordsymbolen leest en improviseert. Iman Spaargaren

Jungle MUZIEK
22-29 juli, weeknummer 533

Live ’90sjungle, dub en drum’nbass, vers gemaakt tussen 
de bomen van Buitenkunst. In deze week samplen we erop 
los en verknippen we de juiste drumbreaks tot rollende 
grooves. We werken samen aan nieuw materiaal waarbij 
we letterlijk ‘de jungle’ van Randmeer tot tropische tem
peraturen gaan brengen. Voor elektronischcomponisten, 
drummers en (solo)vocalisten. Neem graag mee: (DAW)
laptop, synthesizers, grooveboxen, fieldrecorders etc. 

Jurgen van Harskamp

Percussie Compositie LAB 2.0 MUZIEK
29 juli - 5 augustus, weeknummer 543

Deze week gaan we AfroCubaanse ritmes en populaire 
muziekstijlen omzetten naar korte percussiecomposities en 
tracks. We laten ons inspireren door o.a.: Osain del Monte, 
Changuito, Grupo Clave y Guaguancó, funk, hiphop, r&b, 
additional percussion, soundscapes en singersongwriter 
hits. Ook traditionele ritmes als rumba en abakua zullen 
niet ontbreken. We leren gezamenlijk ritmes aan, oefenen 
uitvoerig in kleinere groepen maar er zal ook zeker aan
dacht uitgaan naar een groepsgroove. Een week waarin je 
je eigen geluid kunt ontwikkelen terwijl je onderdeel bent 
van het geheel. Voor de gevorderde creatieve percussionist 
die al enkele ritmes kan spelen en een goede sound heeft. 
Ook voor de ervaren instrumentalist die vanuit ritme tot 
een compositie of track wil komen. Martin Gort

Dada-da MUZIEK
5-12 augustus, weeknummer 553

De dadabeweging ontstond ongeveer 100 jaar geleden. 
Het was een andere kijk op kunst: absurd, surrealistisch, 
tegendraads en onderzoekend. Soms vol donkere humor, 
soms juist met kinderlijke onschuld. Dada heeft tot van
daag de dag een grote impact op kunst en muziek. We gaan 
deze week nieuwe muziek maken, met en zonder tekst, met 
dada als vertrekpunt. Niet als keurslijf maar als uitnodi
ging om nieuwe paden in de muziek aan te leggen en te 
betreden. Sting zong ooit: ‘De dododo de dadada, is all 
I want to say to you’. Onzin met een knipoog natuurlijk 
maar wel erg lekker! Voor ervaren muzikanten en zangers.
 Phil Mills
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Vamps, riffs en moňa’s MUZIEK

12-19 augustus, weeknummer 563
Vamps en riffs in jazz en funk zijn veelal basso ostinato 
figuren (herhalende basloopjes) met ritmisch markante 
aanvullingen door piano, gitaar en blazers. In Descarga’s, 
latinjazz en salsa worden deze moňa of mambo genoemd. 
Bigbandbezettingen maken het mogelijk per sectie verschil
lende riffs te stapelen waardoor een opzwepend ritmisch 
vlechtwerk ontstaat. Constrasterende intro’s, intermezzi 
(‘take me to the bridge’), breaks en soli maken de nummers 
compleet. Een week vol afwisseling van jazz, funk en 
latin voor alle instrumentalisten die vlot van blad kunnen 
spelen. GerritJan Binkhorst

SPECIALE WEKEN ZANG

Recycle-koor ZANG
15-22 juli, weeknummer 524

Klassieke componisten hadden er geen moeite mee om hun 
eigen of andermans muziek te hergebruiken. Ze verander
den bijvoorbeeld de vorm of de bezetting, waardoor er een 
nieuwe versie ontstond. Met dezelfde vanzelfsprekendheid 
waarmee ook koren voor lichte muziek bewerkingen zin
gen, gaan wij deze week aan de slag met hergebruikte ver
sies van klassieke stukken. Denk bijvoorbeeld aan een lied 
van Schubert (maar dan voor koor), een gezongen piano
stuk van Chopin of een meerstemmige aria van Händel. In 
de week krijgt iedereen bladmuziek van de bewerkingen. 
We zingen vooral als koor, maar wellicht ook in kleinere 
ensembles. Voor deze week is ruime koor of zangervaring 
gewenst, alsmede vlot kunnen instuderen. Jurriaan Grootes 

Operahelden ZANG
22-29 juli, weeknummer 534

Deze week richten we ons op de verschillende aspecten 
van het operazingen. Centraal hierbij staat het zingen van 
 mythologische opera’s. De operahelden, de personages uit 
deze opera’s, doorleven allemaal een eeuwenoude en toch 
nog steeds herkenbare tragiek en een rijk pallet aan emo
ties. Hoe zing je deze aria’s, deze verhalen geloofwaardig? 

We nemen er een aantal onder de loep en onderzoeken hoe 
we ze zo overtuigend mogelijk over het voetlicht krijgen. 
Denk daarbij aan aria’s uit opera’s van componisten als 
Monteverdi, Gluck, Händel en Purcell. Er is aandacht voor 
zowel de techniek van het operazingen als voor het maken 
van onze persoonlijke vertaling en invulling van de verha
len van de personages. We werken als groep maar ook indi
vidueel. Een week voor gevorderde zangers met ervaring als 
solist die zich willen verdiepen in de dramatische kant van 
het zingen. Christina Völtl

Bach ZANG
29 juli - 5 augustus, weeknummer 544

Johann Sebastian Bach wordt wel de grootste componist 
aller tijden genoemd en iedereen kent uiteraard zijn 
Matthäus Passion. Echter, er is nog heel veel te ontdekken 
aan Bach. De vele gezichten van Bach uiten zich in zijn 
mysterieuze koralen, cantatekoren, motetten, Passionen, 
wereldlijke en religieuze muziek. Ook zijn instrumentale 
muziek is gearrangeerd voor koor. Daarnaast hebben enkele 
hedendaagse componisten zich gewaagd aan het bewerken 
van zijn composities. We gaan zoveel mogelijk facetten van 
deze fantastische componist belichten in een week voor 
alle geoefende zangers die goed en makkelijk zelfstandig 
kunnen studeren. JanJoost van Elburg
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Patience ZANG

5-12 augustus, weeknummer 554
Een van de grappigste opera’s van Gilbert en Sullivan is 
 Patience. Het is een satire waarin de spot wordt gedreven 
met het art for art’s sakeprincipe, heldenverering en niets
zeggende rages van de 19eeeuw. Het zit vol met over the 
top karakters. Deze week gaan we op verschillende niveaus 
met deze opera aan de slag, zowel qua zang als interpreta
tie. We onderzoeken bijvoorbeeld hoe je vanuit de inhoud 
van de tekst van een personage (en vanuit diens betekenis 
in het stuk) kan zingen. En hoe dit tot verschillende 
kleuren in je stem kan leiden. Ook nemen we het begrip 
‘satire’ onder de loep: wat betekent dit in deze tijd en welke 
invloed heeft het op onze manier van zingen? We werken 
niet alleen als groep maar ook in kleine ensembles en 
iedereen krijgt de kans om solistisch te zingen. Een week 
voor gevorderde zangers die uit het hoofd zowel in koor als 
solistisch (in het Nederlands) willen zingen. 

Hannah Ybeles Smit & Tadeu Duarte 

Brush up your Shakespeare! ZANG
12-19 augsutus, weeknummer 564

De toneelstukken en gedichten van William Shakespeare 
zijn een inspiratiebron geweest voor een eindeloze rij 
componisten uit de muziekgeschiedenis. Thomas Morley, 
Henry Purcell, Joseph Haydn, Franz Schubert, Charles 
Gounod, Benjamin Britten; allen lieten zich inspireren 
door ‘The Bard’. Ook jazz en popmusici waagden zich 
eraan: John Dankworth & Cleo Laine, Rufus Wainwright. 
Wij maken deze week een mooie selectie uit al deze 
muziek, en gaan ervaren hoe dezelfde poëzie in elke tijd 
weer een totaal andere vorm aanneemt. We onderzoeken 
bijvoorbeeld verschillende muzikale interpretaties van 
eenzelfde sonnet. En of we in deze week voor gevorderde 
zangers nou individueel of in groepsverband aan het werk 
zijn, het motto is : ‘If music be the food of love, sing on!’ 

Andrea van Beek & Kees van Zantwijk

Theo Nijland ZANG
22-29 juli, weeknummer 535

In deze week proberen we het geheim achter de vinding
rijke en wonderlijke liedjes van Theo Nijland te ontrafelen. 
Wat maakt dat zijn muziek en teksten al jaren gewild 
studiemateriaal op iedere kleinkunstacademie zijn? En 
waarom wordt zijn oeuvre (ook) zo graag gezongen door 
mensen als Brigitte Kaandorp, Richard Groenendijk en Joep 
Onderdelinden? In ensemble en soms solo onderzoeken we 
al zingend zijn repertoire. We experimenteren bijvoorbeeld 
met het vertellen van een verhaal in een lied: hoe doe je 
dat zo waarachtig mogelijk? En hoe zing je onderkoelde 
humor, of vileine zelfspot? Ook laten we ons door hem 
inspireren om zelf teksten te schrijven. En we gaan kijken 
of we zijn liedjes in een ander (theatraal) daglicht kunnen 
zetten, of wellicht in een andere bezetting. Een week voor 
gevorderde zangers die ook van performen en samenzang 
houden. Nynka Delcour & Rob Stoop

Croonen en scatten ZANG
29 juli - 5 augustus, weeknummer 545

Deze week zingen we jazzstandards zoals bijvoorbeeld Ella 
Fitzgerald, Frank Sinatra, Sarah Vaughan, Nat King Cole, 
Mel Tormé en Billie Holiday dat deden. Zoetgevooisd en 
swingend dus! Croonen wil zeggen: op spreekniveau zingen 

(met microfoon) dus intiem en warm, verhalend en goed 
getimed. Liefst in een jazzclub in New York, maar in een 
tent in de polder zal het ook wel lukken. Scatten is impro
viseren met quasiinstrumentale klanken (shoebiedoebie
doe). Voor dit alles is een goed muzikaal gehoor nodig en 
enig besef van de akkoorden die er worden gespeeld. We 
zingen en groupe of solo, improviserend of ingestudeerd en 
alles onder begeleiding van een pianist. Neem graag een 
jazzclubwaardige outfit mee. Mirjam van Dam & Ed Boekee

Yebba ZANG
29 juli - 5 augustus, weeknummer 546

De jonge Amerikaanse zangeres Abbey Smith, beter bekend 
als Yebba, is een ‘rising star’. Ze heeft gewerkt met Chance 
the Rapper, Ed Sheeran, Sam Smith, Stormzy en Drake, en 
bracht uiteindelijk ook haar eigen muziek uit. Haar roots 
liggen in de Gospel, maar haar muziek is veel persoonlijker. 
Wie haar een keer heeft horen zingen herkent haar stem uit 
duizenden. Met haar stemgeluid weet ze direct te ontroe
ren, en het gemak waarmee ze live zingt is indrukwekkend. 
In deze week onderzoeken wij haar repertoire, haar manier 
van zingen en haar zangtechniek. Wat maakt haar zo goed? 

We leren haar songs, haar teksten, zingen alleen en samen 
(lead vocals en backing vocals), mét en zonder microfoon. 
We werken aan zangtechniek uitgaand van klankgeörien
teerd zingen. Voor zangers en zangeressen met lef en 
zangervaring. Kun je jezelf of anderen begeleiden met een 
instrument: neem het mee! Kristina Fuchs

Si on chantait ZANG
5-12 augustus, weeknummer 555

We zingen chansons die je meevoeren naar de lichtstad 
Parijs en die de Franse ziel blootleggen. Liederen vol 
weemoed maar met evenveel levensvreugde. Van o.a. 
Dassin, Gainsbourg, Brassens, Clerc, Gall, Sardou en Zaz. 
We zingen één en meerstemmig, met aandacht voor 
zangtechniek, interpretatie en expressie. We staan stil bij 
de ontstaansgeschiedenis van het Franse lied en bij wat het 
zo bijzonder maakt. Als groep gaan we samen een Frans 
lied componeren in de traditie van het klassieke Franse 
chanson. Mocht je een instrument bespelen, neem dat dan 
graag mee! Enige kennis van de Franse taal is handig, maar 
zin om te zingen staat voorop.

Britta Maria en pianist
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Voices ZANG
12-19 augustus, weeknummer 565

We gaan deze week de veelzijdigheid van onze stemmen 
uitproberen in verschillende stijlen van muziek. Hoe 
 gebruik je je stem in, bijvoorbeeld, Use my Voice van 
Evanescence? En hoe klinkt je stem als je een Ierse ballad 
zingt, of een Bulgaars lied? En wat gebeurt er met je stem 
als je in Gaelic zingt? Of in het Nederlands of Italiaans? 
Elke taal heeft andere combinaties en/of een andere 
uitspraak van bijvoorbeeld medeklinkers, die genavigeerd 
moeten worden door je stem. Zoals altijd, speelt meerstem
migheid een rol in deze workshop en is het dus fijn als je 
daar al wat ervaring in hebt. Lizzie Kean

Zangatelier koor
15-22 juli, weeknummer 526

12-19 augustus, weeknummer 566
Hoe zing ik in een koor als ik geen noten kan lezen? Wat is 
koorademhaling? Hoe verbeter ik mijn houding of presen
tatie? Deze week is voor deelnemers die graag in een koor 
zingen en zich willen verdiepen in aspecten als techniek, 
improvisatie, timing, ademhaling en theorie. Zangers en 

zangdocenten bieden dagelijks een nieuw onderwerp aan 
voor beginners én gevorderden. Dus ook zonder ervaring 
met meerstemmig zingen kan je in dit atelier een mooie 
‘koorinstap’ maken. 
Diverse genres komen aan bod: van koorklassiekers en 
volksmuziek tot vocalpop. Onder professionele begeleiding 
leer je je eigen stem (beter) kennen. Als koorzanger heb je 
meer nodig dan een goede stemtechniek. Al doende leer je 
welke functie je stem heeft in het geheel. 

Zangatelier stem
22-29 juli, weeknummer 536

5-12 augustus, weeknummer 556

Wat ben ik: (mezzo)sopraan, alt, tenor, bariton of bas? Hoe 
zet ik resonantie in? Kan ik een hoge C halen? En hoe ge
bruik ik mijn kop en mijn borststem? Dit atelier biedt een 
intensief en divers programma dat geschikt is voor mensen 
die zich graag willen verdiepen in hun eigen stem(geluid). 
Je wordt begeleid door professionals, die dagelijks een 
nieuw onderwerp voor zowel beginners als gevorderden 
aanbieden. Je ontdekt vocale stemcapaciteiten waarvan je 
nooit had gedacht dat je die had. Er wordt zowel aan solo’s 
als duetten en ensembles (ook meerstemmige samenzang) 
gewerkt. Je werkt op je eigen niveau aan techniek, ritme, 
houding, stembeheersing, interpretatie en nog veel en 
veel meer. 
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BUITENKUNSTTHEATERTALENTLAB THEATERTALENTLABBUITENKUNST
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 profes
sionals die in de theaterpraktijk en/of op een kunstvak
opleiding werken (toneelschool, dansacademie of een 
conservatorium). Je werkt dus echt met specialisten. 

Dit jaar zijn er tien weken gepland: 
theaterproductie – ALLEMAAL ZEEWORMEN – in regie van Lisa Giezen (1522 juli, weeknr. 321)

zang – Zanglab – door Lotte Janssen  (1522 juli, weeknr. 322)
theater – Activisme en kunst – door Marleen Hendricks (2229 juli, weeknr. 331)

film – Een andere wereld – door Janiek van Dijk en Lisa Giezen (2229 juli, weeknr. 332)
muziek – the Band – door Eva Korse (29 juli5 augustus, weeknr. 341)

dansproductie – En wat als – choreografie van Amber Veltman (29 juli  5 augustus, weeknr. 342)
training – door o.a. Kim van de Bemt, Titus Boonstra (512 augustus weeknr. 351)

theaterproductie – On the Road – in regie van Charlotte Bakker  (512 augustus weeknr. 352)
training – door o.a. Kim van de Bemt, Marjan Barlage (1219 augustus weeknr. 361)
schrijven – Jatten mag, jatten moet! – door Jorrit Thijn (1219 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. Als je de voorstellingsavond 

niet kunt, kun je je ook niet inschrijven voor de betreffende productieweek.  
De 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 (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 c 1,45 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 15 juli t/m 
19   augustus 2023. In de drie weken tussen 22 juli en 
12  augustus kunnen jongeren ook zonder ouders/begelei
ding naar TTLjong komen (TTLjong allin). Het inschrijven 
voor TTLjong verloopt via de website van Buitenkunst of 
telefonisch via 0206381978. 
Let op: er zijn twee verschillende 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 Rand
meer voor iedereen van 14 t/m 21 jaar. Dit jaar twee 
weken: 

INSTALLATIE
29 juli5 augustus, weeknummer 343
Installatiekunst is een beeldend artistiek genre, dat erop 
gericht is een bepaalde plek te transformeren. Een installa
tiekunstwerk bevindt zich om de toeschouwer heen en is 
vaak sitespecifiek gemaakt. Het kunstwerk nodigt uit tot 
een eigen, vaak zinnenprikkelende ervaring. BKbeeldLAB is 
de ideale plek om helemaal los te gaan met een installatie
kunstwerk. Ieders talent is welkom. Conceptuele genieën, 
handige aanpakkers, dromers of intuïtieve makers; iedereen 
komt bij het maken van een installatiekunstwerk tot diens 
recht. Je doet zelf research en je leert veel over beeldende 
expressievormen. Je formuleert een conceptueel vertrekpunt, 
experimenteert met verschillende beeldende materialen. 
Beeldende uitingen als multimedia, video, projecties, 
soundscapes, sculpturen, performances, tekeningen, schilde
rijen en fotografie zijn mogelijk. Alle registers gaan open om 
tot een bijzonder kunstwerk te komen.
 Sarah Barkmeijer

EARTH WITHOUT ART IS EH! 
512 augustus, weeknummer 353
Dit werd opgevoerd als uitleg waarom kunst noodzakelijk 
is. Maar ‘art without eh’ is ook maar art. We hebben juist 
de verbazing nodig om kunst te maken. Zowel maker als 
beschouwer zijn op zoek naar antwoorden, maar er worden 
juist meer vragen ‘gevonden’. Dit is zowel het doel als de 
werking van kunst. Kunst moet vooral teweegbrengen. Een 
vraagenantwoordspel. In dat spel zijn zowel de maker als 
de beschouwer nodig om kunst tot leven te wekken. Wij 
gaan beide rollen spelen en dat hele spectrum onderzoeken. 
Een week vol experiment, verbazing, verrassing en de nodige 
reflectie om te beseffen wat kunst voor ons is en kan zijn.
 Joncquil de Vries

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 255,– voor een week (excl. toeristen
belasting van c 1,45 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 vier 
persoonstenthuisjes, voorzien van een houten vloer, 
stoelen, bedden, matrassen, kussens en dekens (zonder 
elektriciteit). Linnengoed moet je zelf meebrengen en een 
slaapzak of dekbed is aan te raden. Prijzen: zie hiernaast in 
het overzicht. Je betaalt voor het tenthuisje, niet per per
soon. Gezien het beperkte aantal dienen deze tenthuisjes 
tijdig gereserveerd te worden. Je kunt op het boekings
formulier op de website aangeven dat je een tenthuisje wil 
(en hoeveel persoons). Als de tenthuisjes volgeboekt zijn, 
kom je op een wachtlijst. Je kunt ook altijd even bellen om 
de actuele stand van zaken op te vragen.

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 kunst
praktijk is bepalend voor het programmaaanbod. In het 
voorjaar organiseren wij ook programma’s op maat voor 
bijv. scholen. Tijdens het Pinksterweekend en tijdens de 
 zeven zomerweken organiseert Buitenkunst ook workshop
weken met een keuzeprogramma in Drenthe. Daarnaast 
heeft Buitenkunst een uitgeverij van theaterteksten: 
www.theaterboek.nl.

PRIJZEN & BOEKINGEN

BUITENKUNST
Veemarkt 184
1019 DG 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

18 t/m 21 mei 26 t/m 29 mei
16-18 juni
23-25 juni

30 juni - 2 juli

8 t/m 15 juli
19 t/m 26 aug

15 juli t/m
19 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,–

BIJZONDERE 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 c 1,45 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 overma
ken. Het resterende bedrag dient uiterlijk drie 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 inschrijfnum
mer en informatie over de betaling, bereikbaarheid, enz. 
Deze bevestiging vormt het bewijs van inschrijving. De be
taling is op locatie bij aankomst, graag betalen met PIN (dit 
geldt alléén voor de weekends). Voor een vlotte inschrij
ving, neem je bewijs van inschrijving mee. 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, het Keuzeprogramma, 
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.
*  Je kan muziekinstrumenten veilig en droog opbergen.
*  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 2023  
15-22 JULI8-15 JULI

TAAL EN BEELD

SCHRIJVEN 421

INSTANT 
IMPROVISATIE
DANS 422

MAGIE VAN HET 
THEATER
THEATER 424

NOMADISCHE 
KUNSTENAAR
TEKENEN 427

DE NACHT 

SCHILDEREN 426

LANDART

BEELDEND 428

SCHADUWLICHT

BEELDEND 438

WAY OUT WEST! 

MUZIEK 522

HET 
OBSERVATORIUM 
VIDEO 521

KIJKEN NAAR HET 
LICHT
FOTOGRAFIE 429

HEADHUNTERS

MUZIEK 523

RECYCLE-KOOR

ZANG 524

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

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

PROGRAMMA
JONGEREN
TTLjong 529

PROGRAMMA
JONGEREN
12-15 JAAR 519

22-29 JULI

HET CLICHÉ 
VOORBIJ 
SCHRIJVEN 431

ICONISCHE 
DANSWERKEN 4.0
DANS 432

MAHABHARATA

THEATER 423

ABSURDISME

THEATER 435

ZITTEN

ONTWERPEN 437

FENOMENAAL

BEELDEND 447

CoBrA 

SCHILDEREN 436

BALKANBEATS

MUZIEK 532

AUDIOPORTRET

PODCAST 531

ANTON CORBIJN

FOTOGRAFIE 439

JUNGLE

MUZIEK 533

THEO NIJLAND 

ZANG 535

ZANGATELIER STEM
 
ZANG 536

OPERAHELDEN

ZANG 534

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

PROGRAMMA
JONGEREN
TTLjong 539

TTL PRODUCTIE
ALLEMAAL ZEEWORMEN
16-25 JAAR 321

TTL PRODUCTIE 
ON THE ROAD
16-25 JAAR 352

TTL DANSPRODUCTIE 
EN WAT ALS
16-25 JAAR 342

29 JULI - 5 AUG

DE SCHAAMTE

SCHRIJVEN 441

SWAP 

DANS 442

LANGS DE GROTE 
WEG
THEATER 433

BETWETERS 

KLEINKUNST 443

THEATERWERPLAATS
 
THEATER 445

NIETS EN IETS

THEATER 444

SPELEN MET TAAL

THEATER 434

ILLUSTRATIE & 
COLLAGE
SCHILDEREN 446

LEVENDE SYSTEMEN 
 
BEELDEND 448

DAVID BOWIE

MUZIEK 542

THE TRIANGLE OF 
FICTION
FILM 541

BEWEGEND 
MONTEREN
FILM 561

FILMSTILL
 
FOTOGRAFIE 449

PERCUSSIE COMPO 
LAB
MUZIEK 543

CROONEN EN 
SCATTEN
ZANG 545

BACH

ZANG 544

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

PROGRAMMA
JONGEREN
TTLjong 549

TTL THEATER 
ACTIVISIME EN KUNST
16-25 JAAR 331

5-12 AUG

DE DEUR DICHT

SCHRIJVEN 451

DYNAMISCHE 
SYSTEMEN
DANS 452

FAMILIES IN BEELD

THEATER 453

THEATERWERPLAATS

THEATER 455

STRAKS! NU! TOEN!

THEATER 454

VISUELE 
JOURNALISTIEK
TEKENEN 457

SYMBOLOGICA

SCHILDEREN 456

BEELDPOËZIE

BEELDEND 458

(MODERNE) 
BRASSBAND
MUZIEK 552

TEN VOETEN UIT

FOTOGRAFIE 459

DADA-DA

MUZIEK 553

SI ON CHANTAIT

ZANG 555

YEBBA

ZANG 546

ZANGATELIER STEM

ZANG 556

PATIENCE

ZANG 554

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

PROGRAMMA
JONGEREN
TTLjong 559

TTL MUZIEK
THE BAND
16-25 JAAR 341

12-19 AUG

TIJD

SCHRIJVEN  461

PRIMITIVE ACTION

DANS  462

LICHT EN DONKER

THEATER 463

THEATERWERPLAATS

THEATER 465

PUBLIEK

THEATER 464

SCHILDERATELIER
 
SCHILDEREN 466

PLEK
 
BEELDEND 468

EARTH, WIND 
& FIRE
MUZIEK 562

STILLEVEN
 
FOTOGRAFIE 469

VAMPS, RIFFS & 
MONA’S
MUZIEK 563

VOICES

ZANG 565

ZANGATELIER-KOOR

ZANG 566

BRUSH UP YOUR 
SHAKESPEARE 
ZANG 564

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

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

PROGRAMMA
JONGEREN
TTLjong 569

TTL TRAINING

16-25 JAAR 351

TTL TRAINING

16-25 JAAR 361

TTL SCHRIJVEN 
JATTEN MAG, JATTEN MOET!
16-25 JAAR 362

TTL FILM
EEN ANDERE WERELD 
16-25 JAAR 332

TTL ZANG
ZANGLAB
16-25 JAAR 322

BKbeeldLAB 
INSTALLATIE
14-21 JAAR 343

BKbeeldLAB 
EARTH WITHOUT ART IS EH.
14-21 JAAR 353

19-26 AUG

PROGRAMMA
JONGEREN
12-15 JAAR 579

ZANGATELIER-KOOR
 
ZANG 526

KEUZEPROGRAMMA

471

KEUZEPROGRAMMA

411

WEEKENDOVERZICHT 2023 met weekendnummers
30 juni - 2 juli

WEEKEND
KEUZE-
PROGRAMMA
THEATER
SCHRIJVEN
SCHILDEREN
FOTOGRAFIE
MUZIEK
ZANG
DANS

861

25 - 28 mei 26 - 29 mei

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

16 - 18 juni 23 - 25 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!


