EXPLORE THE NORTH
Explore the North is een stadsfestival en productiehuis in
Leeuwarden voor muziek, literatuur, theater en meer. Voor
je ligt het programmaboekje van ons festival, dat dit jaar
een maand eerder plaatsvindt dan je van ons gewend bent. Ons
festival in oktober bestaat uit twee delen: programma in
de vrij toegankelijke Stadskas én ons festivalweekend. Wij
verheugen ons er na twee jaar afwezigheid enorm op!

		
		

DE STADSKAS
1-16 OKTOBER

FESTIVALHART IN SAMENWERKING MET PARTNERS
De Stadskas is terug! Onze glazen kas,
festivalhart van Explore the North, staat
dit keer midden in het centrum op het
bruisende Hofplein. Hier presenteren we
in samenwerking met culturele partners
een gratis, veelkleurig en meerstemmig
programma voor iedereen. Van muziek tot
beeldende poëzie en verhalen; tijdens de
festivalperiode is er bijna dagelijks wat
te beleven in De Stadskas.

FESTIVALWEEKEND
14-16 OKTOBER
MUZIEK EN VERHALEN OP INTIEME LOCATIES
We
sluiten
onze
festivalperiode
natuurlijk af met ons festivalweekend.
Laat je meevoeren door verhalen in
allerlei
vormen,
maak
kennis
met
muziek, literatuur, theater en meer uit
binnen- en buitenland en in verrassende
samenstellingen. Dwaal samen met ons door
de bijzondere binnenstad van Leeuwarden
en geniet van ons festival op de mooiste
plekken; van kelder, poptempel tot kerk.
Zet de knop om, schud je schouders los en
ga mee langs nog meer onontdekte paden,
onverwachte kunstvormen en bijzondere
(co)producties!

Goed om te weten
Het programma, de tijden en de locaties
in
dit
programmaboekje
zijn
onder
voorbehoud, zeker in deze periode waarin
corona nog een aanzienlijke rol speelt.
Ook hopen we, nog na het drukken van dit
boekje, een aantal mooie uitbreidingen
van het programma te doen. Houd dus goed
onze website, nieuwsbrieven en social
media in de gaten!
Updates en ticketinformatie vind je op
Explore-the-north.nl

Hallo Explorer,
Explore the North heeft heel wat voor
je in petto. Dat mag ook wel na twee
afgelaste festivals en een hoop gedoe,
maar dat weten we nu allemaal wel. Basta.
Het is hoog tijd voor vrolijkheid, feest
en rumoer! En vooruit: ook voor een
beetje (zelf)reflectie want met alles wat
er gebeurt in de wereld lijkt het soms
onmogelijk om nog normaal na te denken.
Of nou ja, normaal. Wat is dat nou weer?

Artiesten komen van ver en dichtbij
naar Leeuwarden om met jou en heel veel
anderen de boel een beetje op te frissen.
Tussendoor kun je ook mijmeren bij mooie
muziek, of juist alle remmen losgooien
en helemaal nergens aan denken. Voor de
balans, zeg maar.
We wensen je heel veel plezier!
Team Explore the North

Vrolijkheid is wat ons betreft trouwens
geen synoniem voor struisvogelpolitiek.
Of een kritiekloos feestje. Integendeel.
We nodigen je uit om de dingen radicaal
anders te bekijken. Haal je brein van het
slot en…
… c
reëer nieuwe legendes, herschrijf de
geschiedenis en daarmee de toekomst
… 
bereken de zijwindgevoeligheid van de
optelsom
… 
laat je inspireren door dichter Jörgi
Eisføgl, de meest obscure dichter
ter wereld
… 
bestudeer een controversiële diersoort
… 
kruip in de huid van een dorpsgek
… 
maak een nieuwe taal
… 
stop sneeuw in je piano
… 
word een vogel

PS Wist je dat planten muziek kunnen
maken? Niet? Wel! Kom maar luisteren.

EXPLORE
THE NORTH
FESTIVAL
1 - 16 OKT

INHOUD
PRAKTISCHE INFO

TICKETS FESTIVALWEEKEND
Je ticket voor het festivalweekend is
te bestellen via explore-the-north.nl.
Van 1 - 16 oktober zijn onze tickets ook
te koop in De Stadskas op het Hofplein.
De volledige festivalervaring heb je
met het Explore Everything-ticket: ons
weekendticket waarmee je drie dagen
lang toegang hebt tot ons volledige
festivalprogramma. Daarnaast zijn er
ook dagkaarten verkrijgbaar, waarmee je
op vrijdag, zaterdag of zondag toegang
hebt tot het hele programma. Voor kinderen
tot en met 12 jaar hebben we een speciaal
kinderticket en ook voor jongeren tot
en met 25 jaar hebben we een extra
voordelig ticket.
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PRAKTISCHE
INFORMATIE

Om toegang te krijgen tot alle
festivallocaties
tijdens
het
Explore the North-weekend, wissel
je
je
ticket
om
voor
een
polsbandje. Dit festivalbandje kun
je in De Stadskas ophalen tijdens
het festivalweekend, dus vanaf
vrijdag 14 oktober.

EXPEDITIES
Tijdens ons festivalweekend hebben we ook
dit jaar weer verschillende expedities in
samenwerking met A guide to Leeuwarden.
We nemen je mee naar verborgen plekken van
Leeuwarden en verrassen je daarbij met
kleine optredens in een intieme setting.
Hiervoor moet je wel even reserveren, want
vol is vol. Je doet dit door een gratis
ticket te bestellen via onze website, of
dit in De Stadskas te regelen.
Je kunt alleen deelnemen aan de
expedities als je in het bezit bent van
een festivalbandje, dat geldig is op de
betreffende dag.

DE STADSKAS VRIJE TOEGANG
Het programma in De Stadskas van 1 - 16
oktober is gratis en vrij toegankelijk,
dus zonder festivalbandje. Het is niet
nodig hiervoor vooraf plek te reserveren.
Daarnaast kun je in dit festivalhart
natuurlijk terecht voor een drankje,
taartje of een hapje eten.

PRIJZEN FESTIVALTICKETS*
EXPLORE EVERYTHING-TICKET
(vr + za + zo)

€ 49,50

DAGTICKET VR 14 OKT
DAGTICKET ZA 15 OKT
DAGTICKET ZO 16 OKT

€ 22,50
€ 29,50
€ 22,50

KINDERPASSE-PARTOUT
(vr + za + zo) (t/m 12 jaar)

€ 8,00

JONGEREN EXPLORE EVERYTHING-TICKET
(vr + za + zo) (t/m 25 jaar)
€ 19,50
*Alle genoemde prijzen zijn exclusief
servicekosten
AANMELDEN VOOR DE EXPEDITIES
EXPLORE-THE-NORTH.NL.

KAN

VIA

ROLSTOELTOEGANKELIJKHEID
Bijna alle Explore-locaties zijn toe
ganke
l ijk voor rolstoelen, op het
Soutterain Theater en enkele locaties van
onze Expedities na.
We doen ons best de Waalse Kerk en
De Westerkerk zo toegankelijk mogelijk
te maken: Je helpt ons enorm als je via
info@explore-the-north.nl van tevoren
aangeeft dat je komt. Dankjewel!

ETEN EN DRINKEN
In De Stadskas kun je tijdens de gehele
festivalperiode van 1 - 16 oktober
terecht voor een hapje en een drankje
tijdens openingstijden. Dit verzorgen we
in samenwerking met de ondernemers van
het Gouverneursplein en het Hofplein,
die verenigd zijn in de Stichting Uit
in Leeuwarden. De Westerkerk heeft een
pop-up bakkerij waar je kunt ontbijten,

OPENINGSTIJDEN
DE STADSKAS
DE STADSKAS IS VAN 1 TOT EN
13 OKTOBER GEOPEND OP:
ma, di, wo, do 17:00 - 23:00
vr
16:00 - 00:00
za, zo
12:00 - 00:00

MET
uur
uur
uur

EN TIJDENS HET FESTIVAL OP 14, 15
EN 16 OKTOBER:
vr, za, zo
12:00 - 00:00 uur
Voor:
tickets,
festivalbandje,
informatie en aanmelden expedities.

lunchen, taartjes eten en koffiedrinken.
Open op wo 12 en do 13 oktober van 9:30 tot
16:00 uur en tijdens het festivalweekend
van 9:30 tot einde programma.
Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk op
vrijwel alle andere Explore-locaties iets
te drinken tijdens het festivalweekend.

BEREIKBAARHEID
Leeuwarden is goed bereikbaar met het
ov. Vanaf het station Leeuwarden is het
zo’n 10 minuten lopen naar het centrum
en daarmee de meeste festivallocaties.
Je kunt parkeren in de parkeergarages van
het Oldehoofsterkerkhof of het Zaailand.

LET OP
Veel intieme locaties van Explore the North
hebben maar beperkt ruimte. Dat betekent dus
dat je op tijd moet zijn bij je favoriete
programma, want vol is vol.
Het programma, de tijden en de locaties
in dit programmaboekje zijn onder voor
behoud. Houd explore-the-north.nl en onze
socialmedia-kanalen in de gaten voor de
laatste updates en blokkenschema’s. Vanaf
een week voor het festivalweekend kun je ons
programma ook bekijken in de Timesquare-app.
@explorethenorthfestival
@explorethenorth
@etnfestival
#etn22
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PRODUCTIEHUIS
EXPLORE THE NORTH
INVESTEREN IN TALENT EN NIEUWE IDEEËN
De afgelopen jaren is Explore the North
uitgegroeid van alleen een festival
organisatie naar ook een productie
huis waarin we plek bieden aan makers
uit Noord-Nederland en ver daar
buiten.
We ondersteunen (nieuwe) makers en bieden
ze kansen zich verder te ontwikkelen.
Door bijvoorbeeld samen met hen als (co)
producent te werken aan nieuwe producties,
zoals een performance, een album of een
podcast. Deze producties zie je terug op
ons eigen festival, maar ook op andere
plekken in het land - en soms daarbuiten.
Explore-producties hebben taal, literatuur
en meertaligheid als rode draad en zijn het
hele jaar door te zien op verschillende
plekken in het land. Zo dragen we eraan bij
dat het noorden zich ontwikkelt tot een
broedplaats van talent, waar getalenteerde

makers met de juiste begeleiding tot
bloei kunnen komen en hier kunnen blijven
werken. Hierbij werken we veelvuldig
samen met lokale en (inter)nationale
partners op het gebied van podiumkunsten,
taal en literatuur.
We zijn trotse (co)producent van de
volgende producties die te zien zijn op
ons festival:
EISFØGL van Joost Oomen, Willie Darktrousers
en De Poezieboys, Tuut Tuut Kwantumschuim
van Joost Oomen & Kruidkoek, Pidgin X
van Ahilan Ratnamohan/ROBIN en De
Verwonderkamer in samenwerking met VlaamsNederlands huis voor cultuur en debat
deBuren. Ook coproduceren we het Jonge
Schrijvers-project Het Grote Onbekende samen
met Meeuw Jonge Theatermakers en Oerol.

POETIC RESISTANCE
FOTO: LINDA KOSTER

EXPLORE THE NORTH OP TOUR
Van Noorderzon tot Lowlands en van De Parade tot Oerol: overal in het land zijn onze
producties te zien. Duizenden bezoekers zagen deze mooie interdisciplinaire projecten
live deze zomer. Dit (festival)seizoen kun je de volgende Explore the North-producties
nog tegenkomen op andere plekken dan bij onszelf:
EISFØGL - Joost Oomen, Willie Darktrousers en De Poezieboys, Tuut Tuut Kwantumschuim &
Vruchtjes Eten - Joost Oomen en Kruidkoek, Poetic Resistance - Willie Darktrousers, Martin
Rombouts, Maxime Garcia Diaz en Dean Bowen en UNLOCKED - Chagall (i.s.m Paradiso Melkweg
Productiehuis).
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POETRY CIRCLE 058
Poetry Circle 058 (Leeuwarden) is een
van de zeven Poetry Circles van het
landelijke
platform
Poetry
Circle
Nowhere voor schrijvende performers en
performende schrijvers tussen de 15-25
jaar. Beginnende spoken word-artiesten
en woord
kunstenaars werken onder bege
leiding van professionals aan nieuw werk
en voordracht.
PARTNERS: Poetry Circle Nowhere en De
Westerkerk.

TALENTONTWIKKELINGSPROGRAMMA’S
We steunen met ons productiehuis niet
alleen getalenteerde makers. We vinden
het ook belangrijk om te investeren
in jong (aanstormend) talent. Daarom
verbinden we ons aan verschillende
talentontwikkelingsprogramma’s, waarmee
we talenten ondersteunen en begeleiden.
Trajecten waaraan we verbonden zijn:

STATION NOORD
Vanuit Station Noord, een ontwikkelings
traject
van
meerdere
noordelijke
podiumkunstinstellingen, worden nieuwe
(theater)
makers begeleid en ondersteund
in hun ontwikkeling. Voor Station Noord
zijn we hoofdpartner van Joost Oomen.
Daarnaast zijn we trajectpartner van
Bart Bruinsma, Eva Koopmans en Anna
Raadsveld.
TE ZIEN: In de Station Noord Hub
presenteren verschillende makers van
Station Noord zich. Daarnaast staan Joost
Oomen, Eva Koopmans, Chantalla Pleiter
Caruso en BART in ons festivalprogramma.
Je leest meer over Station Noord op
pagina 17!
PARTNERS: Diverse noordelijke podium
kunst
instellingen, We the North en het
Ministerie van OCW

JONGE SCHRIJVERS - ALLES IS EEN SCHEERMES
FOTO: KAREL ZWANEVELD

JONGE SCHRIJVERS
Jonge Schrijvers geeft jongeren vanaf
14 jaar de kans zich, onder begeleiding
van inspirerende schrijfdocenten, verder
te ontwikkelen in het schrijven van teksten
voor theater, literatuur, muziek en poëzie.
TE ZIEN: Tijdens ons festival zie je de
Jonge Schrijvers samen met jonge muzikanten
in actie bij Het Grote Onbekende.
PARTNERS: Meeuw jonge theatermakers en
De Westerkerk.
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EXPLORE THE PLAYGROUND
Met Explore the Playground geven we jonge
makers uit de regio de mogelijkheid om met
ondersteuning van het jonge Playgroundteam een avondvullend programma samen te
stellen. De makers presenteren eigen werk
en nodigen daarbij inspirerende collega’s
uit. Eerdere edities waren de curatoren
Blondeau, Zuen Records en Teodóra Róka.
Van en door jonge makers, voor een jong
publiek. Dat levert een playground met
een interessante mix van stromingen,
disciplines en heel veel verrassend
talent op!
TE ZIEN: In De Stadskas zie je Explore
the Playground editie IV en daarnaast een
special edition met de eerdere makers van
edities I, II & III.

KULTUER KOLLEKTYF
Het Kultuer Kollektyf verbindt zeven
creatieve productiekernen in Fryslân en
ondersteunt interdisciplinaire makers
in hun artistieke ontwikkeling. Het
vertrekpunt is het uitwisselen van kennis,
ervaring en netwerk en het aangaan van
coalities rond de makers.
PARTNERS: Popfabryk, VHDG, New Noardic
Wave, Tryater, LF2028, Keunstwurk en
SELF.collective.

BLONDEAU TIJDENS EXPLORE THE PLAYGROUND
FOTO: ALWIN SINNEMA
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VRI 7 OKT

BLAUDZUN

ZON 9 OKT

INTO THE VOID

ZAT 15 OKT

GARE DU NORD

DON 17 NOV

WALTER TROUT

VRI 2 DEC

DE LIKT

ZAT 17 DEC

MOSS

BEKIJK HET COMPLETE PROGRAMMA OP WWW.NEUSHOORN.NL
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FESTIVALHART MET
GRATIS PROGRAMMA

DE STADSKAS
FOTO: TESS JANSSEN

1 - 16 OKTOBER
OP HET HOFPLEIN
DE STADSKAS IS TERUG! DIT KEER BOUWEN
WE ONZE GROTE GLAZEN KAS MIDDEN IN HET
CENTRUM VAN LEEUWARDEN OP HET BRUISENDE
HOFPLEIN. EEN PLEK WAAR JE NIET OMHEEN
KUNT, DUS!
De Stadskas vormt het hart van ons
festival. Van 1 tot en met 13 oktober
presenteren we hier in samenwerking
met verschillende culturele partners
uit Fryslân een gratis, veelkleurig,
meerstemmig programma voor iedereen.
Ook kun je in De Stadskas terecht
voor een hapje en een drankje en even
gezellig bijpraten met (nieuwe) vrienden.
Natuurlijk kun je hiervoor ook terecht
tijdens ons festivalweekend.
Het programma vind je hiernaast.
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INFORMATIE- EN TICKETPUNT
In ons festivalhart De Stadskas kun
je terecht voor al je vragen over het
festival, voor tickets, reserveringen
voor de expedities en nog veel meer.
Ook vormt De Stadskas de start van je
festivalweekend: hier kun je je ticket
op 14,15 of 16 oktober omruilen voor je
festivalbandje, waarmee je toegang hebt
tot alle locaties.

OPENINGSTIJDEN
DE STADSKAS IS VAN 1 TOT EN MET 13 OKTOBER
GEOPEND OP:
ma, di, wo, do
17:00 - 23:00 uur
vr
16:00 - 00:00 uur
za, zo
12:00 - 00:00 uur
EN TIJDENS HET FESTIVALWEEKEND OP 14, 15
EN 16 OKTOBER:
vr, za, zo
12:00 - 00:00 uur

ZO 2 OKT | 12:00 - 17:00
GRATIS
CLOSET SALE
Deze zondag toveren we De Stadskas om tot de
grootste garderobe van de stad. Hier shop
jij de perfecte tweedehands parels, vintage
pronkstukken of de niet-meer-verkrijgbare
items waar je altijd van droomde. Zo geven
we kledingstukken een tweede kans!

ZA 1 OKT | 12:00 - 00:00 UUR
DE BROEIKAS TICKETS VIA DE BROEIKAS

ZO 2 OKT | 16:00 - 23:00
GRATIS
FFATAAL

We starten De Stadskas als onderdeel
van kunstfestival De Broeikas, hét
multi
disciplinaire festival voor jonge
makers in Noord-Nederland. Wat broeit
er onder de nieuwe lichting kunstenaars,
muzikanten, theatermakers en schrijvers?

Meer vrouwen, meer podium! Dat is de
boodschap van FFataal, een showcase voor
vrouwelijk talent. Dans in De Stadskas
mee op dikke beats van onder andere Coco
Coquelicot en Queens of The Rodeo. Deze
zondag blazen we het glazen plafond eraf!

Met onder andere: The Resurrection, Liza
Dries en Johnny Loves Me.

MA 3 OKT | 20:00 - 23:00
GRATIS
DE
RUMMIKLUB

De Broeikas vindt plaats op verschillende
locaties in de binnenstad van Leeuwarden,
waaronder De Stadskas.

Bij De Rummiklub houden ze van bordspellen.
Veel bordspellen. Daarom organiseren ze
spellenmiddagen en -avonden. Iedereen is
daarbij welkom, want hoe meer mensen,
hoe meer vreugd! Kom je ook voor een
spelletje Exploding Kittens, Twister,
Rummikub, Weerwolven? De Rummiklub zorgt
voor de spellen, jij brengt je A-game
mee! Bordspellen zijn het nieuwe Tinder
(mocht je op zoek zijn)!

TICKETS >

DE RUMMIKLUB
FOTO: DENISE AMBER
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DI 4 OKT | 20:00 - 22:00
DE MOANNE PRESENTEERT: DE
GRATIS
KLOOF

DO 6 OKT | 20:00 - 23:00
EXPLORE THE PLAYGROUND IV
		
GRATIS

Check fris,

Fries fictietalent in de kas!
Nadat zes Friese talenten de afgelopen
zomer de papieren podia van Leeuwarder
Courant en de Moanne beklommen, zijn ze
nu te zien en te horen in De Stadskas.
In hun korte verhalen, liedteksten en
gedichten buigen ze zich over het thema
De Kloof. Gapende gaten, tussen tja, van
alles. Het ik en de ander, hier en daar,
realiteit en verlangen, toen en nu, leven
en dood. Deze avond brengen ze - een deel
van - hun publicaties ten gehore. Met
onder anderen schrijftalent Nicole van
den Berg en illustrator Sietske Harkema.

Explore the Playground is het platform
voor jonge makers van Explore the North.
Iedere editie nodigen we een jonge maker
uit om met het Playground-team, een
avondvullend programma vol jong talent
samen te stellen.

LEEN EEN FRIES

Deze vierde editie is dit videograaf en
fotograaf Lariza Zaldy. Tijdens deze avond
is zijn werk te zien en zijn er optredens
van Quinny, LEMU en Louis Pedro.
Meer weten over Explore the Playground?
Kijk op pagina 6.

VR 7 OKT | 20:00 - 00:00
GRATIS
ZUPERSTITION
Inmiddels veroveren ze vanuit WORM in
Rotterdam de Nederlandse nacht veroveren.
Maar met hun komst naar De Stadskas in
Leeuwarden zijn ze voor even terug in
de stad waar het allemaal begon: de
dj’s van het creatieve queer-collectief
Zuperstition. Maak je op voor een
onvergetelijke, stomende danstrip. Laat
je meevoeren naar old school Chicago,
de bakermat van de house, om via ballroombeats te belanden bij de rauwe techno
uit Detroit.

WO 5 OKT | 20:00 - 22:00
GRATIS
LEEN
EEN
FRIES
Leen een Fries goes Stadskas. Achter elke
Fries schuilt een bijzonder verhaal. Een
verhaal over de zoektocht naar identiteit,
beweegredenen achter activisme of het
schoonhouden van de Friese wateren. Op het
platform Leen een Fries 
(leeneenfries.nl)
delen twintig Friezen hun openhartige
verhaal met podcasts, portretten, inter
views en evenementen. In een boeiend
Stads
kas
programma maak je kennis met een
aantal van hen.

ZUPERSTITION
FOTO: BART LINDENHOVIUS
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TEODÓRA RÓKA TIJDENS EXPLORE THE PLAYGROUND
FOTO: MARC DE FOTOGRAAF

ZA 8 OKT | 12:00 - 00:00
GRATIS
KLUP
DE
KAS
KLUP DE DAG tovert De Stadskas om tot een
KNUTSELKLUP voor jong en oud. Doe mee met
een wedstrijdje bouw-de-mooiste-raket-vanpapier-en-tape en win de mooiste prijzen!
Wanneer we klaar zijn met knutselen gaan
we in de avond als een raket door op de
dansvloer met het KLUP DE DAG dj-team.

ZO 9 OKT | 20:00 - 23:00
EXPLORE THE PLAYGROUND
GRATIS
SPECIAL
EDITION
Na vier eerdere edities van Explore the
Playground, hét platform voor jonge
makers, is het tijd voor een special
edition. Eerder nodigden we Teodóra Róka,
Blondeau en Zuen Records uit om een editie
van The Playground te cureren, en met
succes! Dit keer slaan zij de handen ineen
voor deze speciale editie van Explore the
Playground. Verwacht een avondvullend
programma met een mix van muziekstijlen,
beeldende kunst, video en nog veel meer!
Meer weten over Explore the Playground?
Kijk op pagina 6.

11

MA 10 OKT | 20:00 - 23:00
BINGOKAART € 1
KUTZOOIBINGO
Bingo is natuurlijk ouderwets gezellig!
Zingen bij een valse bingo, op het puntje
van je stoel zitten in afwachting op bal
nummer 69 en naar huis met leuke prijzen.
Bij Kutzooibingo gaat alles nét even een
tikje anders.
Neem het lelijkste ding dat je hebt, mee
naar De Stadskas en de Kutzooibingo zorgt
voor een nieuwe (on)gelukkige eigenaar.
Met een drankje binnen handbereik en een
bingokaartje voor een euro wordt het een
gezellige avond!

DI 11 OKT | 20:00 - 23:00
HET CLUBHUIS IN DE KAS GRATIS
Het Clubhuis, van Welcome to the Village,
is een vrijplaats voor muziek, kunst,
een stadstuin, werkruimtes, skate en
meer. Vanaf de Zwettestraat in Leeuwarden
organiseren ze feestjes, workshops en
tentoonstellingen. Speciaal voor vanavond
verruilt Het Clubhuis haar plek op het
industrieterrein voor ons festivalhart op
het Hofplein. Met natuurlijk de lekkerste
muziek op het programma!

HET CLUBHUIS
FOTO: CHRISTIAN KAMMINGA
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WO 12 OKT | 20:00 - 23:00
DICHTER BIJ LEEUWARDEN:
GRATIS
ONGEVRAAGD
We dagen de woordkunstenaars van Dichter
bij Leeuwarden uit om de wetenschap te
bevragen! Antwoorden zul je vanavond niet
krijgen. Sterker nog: je zult met meer
vragen naar huis gaan, dan toen je binnen
stapte. En dat is precies de bedoeling!
Verwonder je tijdens een absurde, poëtische
avond vol intergalactische paarse zebrakatten (en meer).

DE BRO EIK AS

1 oktober 2022
kooP NU Je tICket

De Westerkerk - LeeU
WarDeN

KUNSTENFESTIVAL

NIEUW:
AANSLUITEND NACHTPROGRAMMA IN DE KOPEREN TUIN!
De Broeikas wordt mogelijk gemaakt door het Kultuer Kollektyf.
Ben jij een Friese maker en benieuwd wat het
Kultuer Kollektyf voor jou kan betekenen?
Kijk voor meer informatie op www.kultuerkollektyf.nl

BIJZONDERE PROJECTEN
UITGESTELD
GELUK
LEEUWARDEN
UNESCO CITY
LITERATURE

15
16
OKT

Als UNESCO City of Literature willen
Leeuwarden en Fryslân investeren in een
professioneel meertalig literair klimaat,
een internationaal netwerk en het zo
toegankelijk mogelijk maken van literatuur.

OF

HET PARADIJS IN VERHALEN

UITGESTELD GELUK, FOTO: LUCAS KEMPER

TAAL: NEDERLANDS, FRIES & ENGELS | MEER
INFO HIEROVER OP ONZE WEBSITE
ZA 13.30 & 15.30 | TUIN VAN HET SINT
ANTHONY GASTHUIS, SCHOENMAKERSPERK 1
ZO 13.30 & 15.30 | TUIN VAN HEIN DE GRAAF
EN MARIJKE TIEMERSMA, BAGIJNESTRAAT 30
Tijdens
Arcadia
2022
organiseerde
Leeuwarden UNESCO City of Literature
Uitgesteld geluk. Honderd dagen achter
elkaar kon je elke dag een nieuw
verhaal beluisteren op steeds een andere
paradijselijke plek in Friesland. De rode
draad: de zoektocht naar schoonheid tijdens
en na de pandemie. Honderd auteurs uit
binnen- en buitenland schreven speciaal
voor Uitgesteld geluk een verhaal over hoe
ze zich het paradijs voorstellen.
Tijdens ons festivalweekend proeven we
nog even na van Uitgesteld geluk. Op 15 en
16 oktober worden vier verhalen opnieuw
voorgelezen. Laat je verrassen door een
romantisch, spannend, post-apocalyptisch
of poëtisch verhaal.
14

DE
14
VERWONDER OKT
K A M E R :
OERA
LINDA
FRIESE
EN
VLAAMSE
AUTEURS
(HER)SCHRIJVEN
GESCHIEDENIS
VR 21:00 - 22:00 | DE KAPEL
Twee Friese en twee Vlaamse makers gaan
op uitnodiging van Explore the North
en Vlaams-Nederlands huis deBuren op
onderzoek uit. Voorafgaand aan ons
festival gaan zij in residentie in
Leeuwarden. Daarbij buigen ze zich over de
Oera Linda, een beroemde maar ook compleet
verzonnen mythe, waarin beschreven wordt
hoe de West-Europese samenleving is
ontstaan uit een Friese, matriarchale
samenleving. Sannemaj Betten, Marieke
Ornelis, Johannes Lievens en Mees van
Rijswijk schrijven geïnspireerd op de
Oera Linda hun eigen nieuwe mythe. Het
resultaat hoor je tijdens ons festival.
De Verwonderkamer is een project van
Explore the North en Vlaams-Nederlands
huis deBuren.

DE OERGONG, FOTO: GOFFE JENSMA

DE OERGONG 14
SYTZE 15
PRUIKSMA EN OKT
FANFAREKORPS
DE BAZUIN
WAAN JE OP HET WAD

VR
20:30 - 21:45 | ZA 16:30 - 17:45
& 20:00 - 21:15 | BONIFATIUSKERK
In juni was de muziek
voorstelling
De Oergong als midzomer
wad
concert te zien
bij Koehool in Fryslân. Duizenden bezoekers
luisterden hier naar de compositie Images
of the Sea uitgevoerd door onder meer
componist Sytze Pruiksma en fanfarekorps
De Bazuin uit Tzummarum, onder leiding
van dirigent Marten Meidema. Muziek in
samenspel met de natuur, de vogels, de
golven, de geuren en de wind. Maar vooral
ook met de stilte van het wad.
De compositie en thematiek van De Oergong
kan ook prachtig op andere locaties,
tot zijn recht komen. Daarom gingen we
samen met Sytze Pruiksma op zoek naar een
nieuwe omgeving voor De Oergong binnen
ons festival. Die hebben we gevonden in
de indrukwekkende Bonifatiuskerk met een
stralende rol voor het onlangs ingewijde
Adema-orgel.
De Oergong speelt met het ritme van de
tijd, de seizoenen en het komen en gaan van
eb en vloed, van zout naar zoet, warmte en
kou, dood en nieuw leven: in maatsoorten
en klankkleuren. De muzikanten gaan het
samen met je aan, verbinden en laten weer
los. Sa is it libben.
‘Pure magie’, aldus de 5***** recensie
in de Leeuwarder Courant

PIDGIN
X 14
AHILAN OKT
RATNAMOHAN/
ROBIN
I.S.M.
EXPLORE
THE
NORTH
HEIMWEE NAAR EEN TAAL
VR

18:30

-

19:30

|

DE

WESTERKERK

Kun je heimwee hebben naar een taal? Dat is
de grote vraag achter het project Pidgin X,
waarin theatermaker Ahilan Ratnamohan
samen met tientallen bewoners van
Leeuwarden, Groningen en Zwolle op zoek
ging naar woorden, gezegdes en grammatica
die mensen missen als ze een andere taal
dan hun moedertaal spreken. Voor Pidgin X
verenigen zij zich als Oprichters
van een nieuwe Pidgin-taal in de stad
waarin ze wonen, een taal gebaseerd op
alle verschillende moedertalen die daar
gesproken worden. In de afgelopen twee
jaar zijn er zo Pidgins ontstaan in de
steden Leeuwarden, Groningen en Zwolle.
Tijdens Explore the North komen de
Oprichters van de drie Pidgintalen bij
elkaar om samen het festival feestelijk
te openen. Dit wordt een vrolijke viering
van verschillen en overeenkomsten, waar
taal geen obstakel maar een grote kracht
is. En ook jij kunt in een mum van tijd
zelf leren spreken in Pidgin, want zoals
we zeggen: In Pidgin zijn er geen fouten.
Pidgin X is een project van de kunstenaar
Ahilan Ratnamohan (onderdeel van het
Brusselse collectief ROBIN) en Explore
the North, Leeuwarden UNESCO City of
Literature en Afûk, in samenwerking met
De Nieuwe Oost | Wintertuin, Noorderzon
Festival of Performing Arts & Society.
Dit project is ondersteund vanuit de
Proeftuin Meertaligheid van We the North.
Met dank aan De Brakke Grond.

15

U
S
, 14
TRANSLUCENT 15
MODELS
- 16
M U X I N G Y E OKT
CHEN EN RIK
VAN DEN HEUVEL

BIO
DIVERSITEIT
IN
AUGMENTED
REALITY
CHANTAL
PLEITER

INSTALLATIE: VR 17:00 - 22:15 | ZA 14:00
- 22:15 | ZO 14:00 - 20:00
PERFORMANCE: VR 21:30 - 22:15 | ZA 17:45
- 18:30 & 21:30 - 22:15 | ZO 15:15 - 16:00
& 17:45 - 18:30
SOUTERRAIN THEATER | TAAL: LANGUAGE NO
PROBLEM

VR 14:00 - 17:00 | ZA & ZO 13:00 - 17:00 |
HOFPLEIN

PLANT-AARDIGE INSTALLATIE
(EN PERFORMANCE)

Hoe zet je de staat van planten en
relaties met hun omgeving om naar een
performance en installatie met beeld
en geluid? Animator en videokunstenaar
Muxingye Chen en componist en producer
Rik van den Heuvel doen het.
US, TRANSLUCENT MODELS is een interactieve
geluids- en videoinstallatie en een
performance, waarin planten een passieve
hoofdrol spelen. Onze omgang met planten
en de terugloop van diverse plantsoorten
in de Nederlandse natuur staan centraal.
Met behulp van elektroden bevestigd aan
bladeren van planten maken Chen en Van
den Heuvel de interactie van de plant
met zijn omgeving zichtbaar en hoorbaar.
Uiteraard is ook een rol weggelegd voor ons
als mens in deze bijzondere prikkelende
live ervaring.

LA

Stel je voor dat de natuur uit geluid
bestond, hoe zou het dan klinken? Geen
chaotische kakofonie, maar een weelderige
symfonie. Ieder onderdeel van de natuur
is namelijk tot in het kleinste detail op
elkaar ingespeeld. Juist deze samenklank
van alle verschillende flora en fauna
maakt de Nederlandse natuur zo mooi.
In Biodiversiteit in augmented reality
stap je in de wereld van inheemse planten
en insecten en beleef de natuur op een
geheel nieuwe manier. Met behulp van
een tablet en koptelefoon ontdek je de
geluiden en verhalen van de Nederlandse
biodiversiteit.

De installatie van US, TRANSLUCENT MODELS
is ook buiten de tijden van de performance
te bezoeken.

US, TRANSLUCENT MODELS
STILL: VIDEOKUNST MUXINGYE CHEN
16

14
15
16
OKT

STATION NOORD HUB OP
EXPLORE THE NORTH
Explore the North is een van de partners van
het noordelijke talentonwikkelings
netwerk
Station Noord, een netwerkorganisatie voor de
ontwikkeling van podiumkunsttalent in NoordNederland. Zeventien partner
organisaties
bundelen krachten en kwaliteiten om de
mogelijkheden voor beginnende makers uit
te breiden. Zo ondersteunen en begeleiden
ze deze Noordelijke talenten, waarmee
deze makers ruimte krijgen om zich verder
te ontwikkelen.
Tijdens ons festival organiseren wij
in samenwerking met Station Noord en
festival Oerol een hub waarbij talent,
professionals en publiek samenkomen.
Binnen het festival zijn diverse projecten
van Station Noord-makers te zien, verspreid
over het hoofdprogramma, het festivalhart
De Stadskas en de expedities. Deze makers
werken in verschillende disciplines, van
VR-theater tot elektronische muziek, van
poëzie tot relationele kunst.
We presenteren in dit kader (nieuw) werk
van onder andere Joost Oomen, Eva Koopmans,
Chantalla Pleiter, Gaja Caruso, Michelle
Samba en BART. Soms zijn dat volwaardige
voorstellingen, soms is dat een artistiek
onderzoek (work-in-progress).

PODIUM
TALENT

VOOR

NOORDELIJK

Er loopt ontzettend veel talent rond in het
noorden in vele disciplines. Wij laten dat
binnen ons festival al jaren graag zien.
Dankzij de Station Noord Hub staat dit
noordelijk talent volop in de schijnwerpers.
PARTNERS
Het netwerk van Station Noord bestaat uit:
Club Guy & Roni, De Noorderlingen, Explore
the North, Garage TDI, Grand Theatre,
Het Houten Huis, Jonge Harten Festival,
Loods13, Meeuw jonge theatermakers,
Noorderzon Festival of Performing Arts
& Society, Noord Nederlands Orkest,
Noord Nederlands Toneel, Oerol Festival,
Oranjewoud Festival, PeerGrouP, Tryater
en Welcome to the Village.
Station Noord wordt ondersteund vanuit de
noordelijke overheden via We the North,
door alle deelnemende partners en door
het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap. De Station Noord Hub
komt
tot
stand
met steun van de
Provincie Fryslân.

BEELD: EVA KOOPMANS
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EXPEDITIES
I.S.M. A GUIDE TO LEEUWARDEN OP INSCHRIJVING
HOUD JE VAN VERRASSINGEN?
GA MEE OP EXPEDITIE!
VR 15:30, 16:00 & 16:30 | ZA & ZO 13:30,
14:00, 14:30 & 15:00 | HOFPLEIN (START)

FOTO: JANTINA TALSMA

Ga je met ons mee op expeditie door
Leeuwarden? Tijdens een expeditie van
Explore the North leer je de verborgen
plekjes van Leeuwarden kennen. Met een
gids van A guide to Leeuwarden ga je met een
groepje mede-explorers langs bijzondere
locaties waar je in een intieme setting
kunt genieten van kleine optredens.

Via nauwe straatjes met hun eigen
historie leiden we je naar bijvoorbeeld
poëzie bovenin een oud pakhuis, of een
singer-songwriter in een kelder. Waar de
routes langs lopen blijft geheim tot het
laatste moment, maar we beloven je dat je
de verhalen achter een aantal prachtige
verborgen locaties in stad zult ontdekken.
18

Dit jaar kun je zowel op vrijdag, zaterdag
en zondag meedoen aan onze expedities. Er
zijn twee verschillende, die elk ongeveer
1,5 uur duren. Je kunt hiervoor via onze
website een plek reserveren, door een
gratis ticket aan te schaffen. Tijdens
het aanmelden kun je zelf kiezen welke
expeditie je volgt. Als er nog plek is kun
je tijdens het festival zelf nog aanmelden
in De Stadskas. De expedities vertrekken
vanaf De Stadskas aan het Hofplein.

INSCHRIJVEN
Schrijf je in voor de expedities
via explore-the-north.nl
LET OP: er is beperkt plek

Harmonie
Beleef het écht

25
27
T/M

nov

Knock-out
Jakop Ahlbom Company i.s.m. Ish Dance
Collective en DeLaMar theater
harmonie.nl

VRIJDAG
14
OKT

O P E N I N G
FESTIVAL
PIDGIN
X
AHILAN
RATNAMOHAN/
ROBIN I.S.M. EXPLORE
THE NORTH
HEIMWEE NAAR EEN TAAL

VR 18:30 - 19:30 | DE WESTERKERK
Kun je heimwee hebben naar een taal? Dat
is de grote vraag achter het project
Pidgin X, waarin theatermaker Ahilan
Ratnamohan samen met tientallen bewoners
van diverse steden op zoek gaat naar
woorden, gezegdes en grammatica die mensen
missen als ze een andere taal dan hun
moedertaal spreken. Voor Pidgin X verenigen
zij zich als Oprichters van een nieuwe
Pidgin-taal in de stad waarin ze wonen,
een taal gebaseerd op alle verschillende
moedertalen die daar gesproken worden.
In de afgelopen twee jaar zijn er zo
Pidgins ontstaan in de steden Leeuwarden,
Groningen en Zwolle.
Tijdens Explore the North komen de
Oprichters van de drie Pidgintalen bij
elkaar om samen het festival feestelijk
te openen. Dit wordt een vrolijke viering
van verschillen en overeenkomsten, waar
taal geen obstakel maar een grote kracht
is. En ook jij kunt in een mum van tijd
zelf leren spreken in Pidgin, want zoals
we zeggen: In Pidgin zijn er geen fouten.
Pidgin X is een project van de kunstenaar
Ahilan Ratnamohan (onderdeel van het
Brusselse collectief ROBIN) en Explore
the North, Leeuwarden UNESCO City of
Literature en Afûk, in samenwerking met
De Nieuwe Oost | Wintertuin, Noorderzon
Festival of Performing Arts & Society.
Dit project is ondersteund vanuit de
Proeftuin Meertaligheid van We the North.
Met dank aan De Brakke Grond.

CHAGALL, FOTO: MARC DE FOTOGRAAF

UNLOCKED
CHAGALL

–

POPMUZIEK
IN
EEN
S Y N E R G E T I S C H E
LICHTINSTALLATIE
VR 19:00 - 20:00 | DE HARMONIE MIDDENZAAL
Zangeres en producer Chagall maakt
elek
tronische popmuziek met een bij
zondere technologische show. Een echte
live-ervaring, waarin ze met behulp van
bewegingen en sensoren haar installatie
B.A.B.Y. bedient. In haar muziek en ook
door haar unieke, intieme en organische
gebruik van technologie toont Chagall haar
kwetsbaarheid als mens. Haar installatie
B.A.B.Y. is soms een comfortabele cocon,
een veilige ruimte, volledig reactief
op Chagall en op andere momenten neemt
B.A.B.Y. de leiding en confronteert
haar met haar kwetsbaarheden. Unlocked
is samen
s melting van kunstvormen en
de verschillende talenten van Chagall
en haar team, een beleving die je niet
wilt missen.
Unlocked is een coproductie van Paradiso
Melkweg Productiehuis en Explore the
North. Het project wordt mede mogelijk
gemaakt door het Amarte fonds en het
Dioraphte fonds.
21

EENZAMENS/
IENSUMINSKE NICOLE VAN DEN
BERG, RAYMOND
MULLER, REMCO
KUIPER EN SYTSE
JANSMA
VERHALEN OVER EENZAAMHEID

VR 19:30 - 20:15 | DE KAPEL
TAAL: NEDERLANDS, FRIES (& LEEUWARDERS)

Eenzamens/Iensuminske komt voort uit
het literaire project Sprekende Stenen
van Studio Sytse Jansma, Over de
Drempel en Leeuwarden UNESCO City of
Literature. Meer informatie (en werk)
vind je op leeuwardencityofliterature.nl.
Of via deze QR-code >

SYTSE JANSMA

KUOKO

GELAAGDE POP MET STERKE
BOODSCHAP
VR 19:45 - 20:45 | WAALSE KERK

Hoe ruikt, klinkt, voelt eenzaamheid?
Eenzamens/Iensuminske is een meertalige,
literaire performance over de eenzame
mens. De schrijvers Nicole van den Berg,
Raymond Muller, Remco Kuiper en Sytse
Jansma gingen voor het project Sprekende
Stenen in gesprek met mensen die door
zeer verschillende oorzaken worstelen met
eenzaamheid. Wat doe je als zoiets je
overkomt? Dat heeft een aantal innemende
verhalen opgeleverd. Nicole, Raymond,
Remco en Sytse dragen hun geschreven
verhalen voor tijdens deze performance
die de vraag stelt of we eigenlijk niet
allemaal wel eens eenzaam zijn.
22

Onder de naam KUOKO maakt multimediaartiest Jasmina Quach uit Hamburg muziek
met een krachtige boodschap. Zoals
het nummer Yellow Fever Dream op haar
nieuwste album, waarin de benadeelde
positie van de Aziatische vrouw in de
Westerse cultuur wordt bezongen. Met
gelaagde popmelodieën, ondersteund door
een drummachine, maakt KUOKO dromerige
muziek die herinneringen oproept aan
het werk van Björk en Lykke Li. Haar
verbeeldingskracht en veelzijdigheid
komen terug in het feit dat alles
zelfgemaakt is: de grafische vormgeving,
de kostuums, de muziekvideo’s, de decors,
alles. Ze maakt droompop met een sterke
identiteit die je nog lang zal bijblijven.
Deze show van KUOKO is onderdeel van het
internationale uitwisselingsprogramma Excite.

MATTHIJS
BOXSEL

VAN

BEN JE SLIM GENOEG OM JE
EIGEN DOMHEID TE BEGRIJPEN?
VR 20:30 - 21:30 | DE WESTERKERK
In zijn stoomcursussen toont Matthijs
van Boxsel, schrijver en domgeer, op
feestelijke wijze dat domheid de motor
vormt van onze beschaving. De domheid
manifesteert zich op elk gebied, bij ieder
mens, te allen tijde. Ieder onderzoek
naar de domheid krijgt zodoende als
vanzelf iets encyclopedisch. Geen mens is
intelligent genoeg om zijn eigen domheid
te begrijpen. En als je dan toch faalt,
faal dan op het hoogst mogelijke niveau.
Maak van domheid ook jouw sterkste kant!
Op zaterdag zie je Matthijs van Boxsel
nog een keer: dan vertelt hij je alles
over de ‘Patafysica, de wetenschap van
denkbeeldige oplossingen.

DE
VERWONDER
KAMER:
OERA
LINDA
FRIESE
EN
VLAAMSE
AUTEURS
(HER)SCHRIJVEN
GESCHIEDENIS
VR 21:00 - 22:00 | DE KAPEL
Twee Friese en twee Vlaamse makers gaan
op uitnodiging van Explore the North
en Vlaams-Nederlands huis deBuren op
verkenning in Leeuwarden. Tijdens hun
residentie buigen ze zich onder meer over
de Oera Linda, een beroemde maar volledig
verzonnen legende, waarin beschreven
wordt hoe de West-Europese samenleving
is ontstaan uit een Friese, matriarchale
samenleving. Sannemaj Betten, Marieke
Ornelis, Johannes Lievens en Mees
van Rijswijk schrijven geïnspireerd
op de Oera Linda hun eigen nieuwe
mythe. Het resultaat hoor je tijdens
De Verwonderkamer op ons festival.

KUOKO
FOTO: FLORIAN THOSS

De Verwonderkamer is
Explore the North en
huis deBuren. Meer
De Verwonderkamer lees

een project van
Vlaams-Nederlands
informatie over
je op pagina 14.
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JULIA REIDY

WAYNE SNOW

WARME NIGERIAANSE SOUL EN
JAZZ MET BEATS UIT BERLIJN
VR 21:15 - 22:15 | DE HARMONIE MIDDENZAAL
Als je opgegroeid bent met Nigeriaanse
muziek en voorbeelden als Marvin Gaye en
Fela Kuti, dan laat je dat niet zomaar
los. En waarom zou je? Vanuit Berlijn
toont Wayne Snow aan hoe je allerlei
muzikale invloeden moeiteloos vangt in
muziek, waar de termen afro-futurisme en
neo-soul voor lijken te zijn uitgevonden.
Je waant je onmiddellijk in een heerlijk
warme gloed door de jazz-beats met
baslijnen en drums die rechtstreeks uit
het Nigeriaanse canon lijken te komen.
Met eerdere verschijningen op Boiler Room
en Dekmantel, bleek Wayne Snow al een
werelds publiek aan te spreken. En dat
zul je ook in Leeuwarden gaan voelen.

JULIA REIDY

DROMERIGE GITAARMELODIEËN
VR 22:00 - 23:00 | WAALSE KERK

De muziek van Julia Reidy balanceert
tussen een dromerige sereniteit en
donkere duisternis. In hun werk mixt hen
elektronische geluiden met natuurlijke
veldopnames en tokkelende fingerstyle
gitaarmelodieën die nog lang naklinken.
Dit jaar bracht Julia Reidy World in
World uit, hun derde album na In Real
Life in 2019 en Vanish in 2020. Een album
vol adembenemend gitaarspel met af en toe
fluisterzachte vocals, die je ook live in
trance achterlaten. Pitchfork hierover:
“Just as the sound of an orchestra tuning
reassures an audience of quality control,
Reidy’s strums and plucks offer warranties
of intrigue, a promise you’ve rarely
heard a guitar sound quite like this.”

WAYNE SNOW
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ALABASTER DEPLUME
FOTO: CHRIS ALMEIDA

ALABASTER
DEPLUME
LIEFDE EN PURE ENERGIE VIA
SPOKEN WORD EN SAXOFOON
VR 22:30 - 23:30 | DE WESTERKERK

Angus Fairbairn, aka Alabaster dePlume,
komt van oorsprong uit Manchester, maar is
tegenwoordig invloedrijk exponent van de
jazz-scene in Oost-Londen. De saxofonist
zet met bezwerende spoken word, dat soms
klinkt als een combinatie van Tom Waits
en het latere werk van Leonard Cohen,
de mens centraal: “Don’t forget you’re
precious.” Zijn nieuwste album Gold is
één grote ode aan de vindingrijkheid van
een groep mensen. The Guardian beschreef
zijn shows als “Een van de meest
opwindende performances die je zult
zien; een vriendelijke herinnering aan
het levenslustige avontuur dat muziek
kan zijn.” En dat avontuur beleef je nu
in Leeuwarden.
25

BNNYHUNNA
WARM EN JAZZY

VR 23:15 - 00:15 | DE HARMONIE MIDDENZAAL

Warm, ritmisch en jazzy, zo laat de
muziek van Bnnyhunna zich misschien wel
het beste omschrijven. Als Ghanees kind
in Amsterdam Zuidoost ontdekt Benjamin
‘Bnnyhunna’ Ankomah hoe hij zich via
muziek kan onderscheiden en zijn eigen
identiteit kan verkennen. Dit leidt er
uiteindelijk toe dat hij songs produceert
voor onder meer Gaidaa, Rimon en Dolapo,
en wereldwijd toert met José James, Arp
Frique en Yung Nnelg.
Op het podium en in zijn muziek experi
menteert hij met fotografie, video,
audiofragmenten en poëzie, om zoveel
mogelijk zintuigen te stimuleren. Zo
ontstaat een boeiende luisterervaring,
met invloeden van jazz, soul, afro,
hiphop en geïnspireerd door legendes als
Pharrell en John Coltrane.

BNNYHUNNA

OOK
OP VRIJDAG
DE OERGONG - SYTZE PRUIKSMA
EN FANFAREKORPS DE BAZUIN
[pag. 15]

US, TRANSLUCENT MODELS MUXINGYE CHEN EN RIK VAN DEN
HEUVEL [pag. 16]
PERFORMANCE & INSTALLATIE
BIODIVERSITEIT IN AUGMENTED
REALITY - CHANTALLA PLEITER
[pag. 16]

EXPEDITIES [pag. 18]
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VERA
05/11
11/11
19/11
24/11
30/11
01/12

CLUB FOR THE
INTERNATIONAL
POP UNDERGROUND

SOLD O

UT

WET LEG
PRESS CLUB
NATION OF LANGUAGE
KAKKMADDAFAKKA
WIDOWSPEAK
DIE NERVEN

OOSTERSTRAAT 44 | GRONINGEN | TICKETS & INFO: WWW.VERA-GRONINGEN.NL

ZATERDAG
15
OKT

HET GROTE
ONBEKENDE
- JONGE
SCHRIJVERS
GEEF EEN
VERHAAL

ONBEKENDE

EYDÍS EVENSEN

KNISPERENDE STILTE EN MAGIE
ZA 13:30 - 14:30 | DE WESTERKERK

EEN

ZA 13:30 - 14:45 | WAALSE KERK
Wat denk jij terwijl je naar iemand kijkt
die je niet kent? Wat voor inschatting
maak je? Kijk je naar uiterlijk, of
probeer je ook voorbij huid en haar te
kijken? En hoe geef je een onbekende een
verhaal? Voor Oerol schreven de Jonge
Schrijvers een verhaal op basis van een
portretfoto van een jonge Terschellinger
die zij niet kennen. Ook jonge muzikanten
geven hun interpretatie van de foto.
Welk verhaal gaat er volgens hen schuil
achter de foto van een onbekende? Tijdens
Explore geniet je mee met hun zoektocht
en hun verbeelding.
Het Grote Onbekende is een productie
van Meeuw jonge theatermakers, Oerol en
Explore the North. Meer informatie over
het talentontwikkelingsprogramma Jonge
Schrijvers lees je op pagina 5.

EYDÍS EVENSEN
FOTO: SAGA SIG

Al van jongs af aan is componist Eydís
Evensen in de ban van klassieke muziek.
De IJslandse groeide op in een nauwelijks
bewoonde wereld, vol natuurschoon in
het noorden van haar land. Haar ontzag
voor de natuur en de waardering voor het
uitgestrekte land heeft ze verwerkt in de
muziek op haar album Bylur (sneeuwstorm).
Post-classicistische composities die
bijna nostalgisch aandoen, vol verlangen,
plezier en escapisme. Ze werken als een
levendig verslag van de stilte en de rust
van de donkere avonden, waarop ze haar
muziek componeerde. Laat je meevoeren
naar een winters IJsland door de magische
verstilling in haar pianospel.

MATTHIJS
BOXSEL

VAN

DE
WETENSCHAP
VAN
DENKBEELDIGE OPLOSSINGEN
ZA 14:30 - 15:30 | RUG CAMPUS
Heb je ooit van ’Patafysica gehoord?
Het is de wetenschap van denkbeeldige
oplossingen. De patafysicus berekent
bijvoorbeeld de zijwindgevoeligheid van
de optelsom, de oppervlakte van God, de
maten van zijn fiets (velosofie); hij stelt
een atlas van witte kaarten samen, werkt
aan een kadaster van de leegte of aan een
geografie van het niets. Matthijs van Boxsel
houdt zich bezig met deze wetenschap der
wetenschappen en deelt dat graag met jou
als publiek. Hij exploreert het universum
dat parallel loopt aan de ‘normale’ wereld.
Hij huldigt de gelijkwaardigheid van alle
zaken en personen en voelt daarom ook niet
de behoefte aan humor, polemiek of satire.
Op vrijdag kun je Matthijs van Boxsel
ook zien: dan geeft hij je een stoom
cursus over domheid en falen op het
hoogste niveau.
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JUNODREAM

DE GOUDEN JAREN VAN
BRITPOP ZIJN TERUG!

DE

ZA 15:15 - 16:15 | NEUSHOORN ARENA
De vijf bandleden van het Britse
Junodream zijn al vrienden sinds de
middelbare school. En dat hoor je in
hun indierock-geluid, waarmee ze de druk
van het alledaagse leven beschrijven,
maar ook van zich af spelen. De band is
vernoemd naar een nummer van Pink Floyd,
waarmee ze al een beetje voorsorteren
op de vergelijking met de legendarische
Britse band. Ook invloeden van het
vroegere werk van Radiohead en Blur hoor
je terug. Junodream combineert dwalende
gitaarmelodieën met een psychedelische
sound en een vleugje humor.

GAJA CARUSO
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THE LAMB, THE
FLY, THE TIGER
- GAJA CARUSO

MOEDER EN DOCHTER DANSEN
IN
SPROOKJE
OVER
DE
LEVENSCYCLUS
ZA 15:30 - 16:00 | DE HARMONIE KLEINE ZAAL
In de multidisciplinaire dansvoorstelling
THE LAMB, THE FLY, THE TIGER bewegen choreo
graaf Gaja Caruso en haar peuterdochter
in een driedelig sprookje. De drie delen
symboliseren het opdoen van ervaring en
het verlies van onschuld. In de fysieke
taal van het stuk wordt een balans gezocht
tussen controle en het omgaan met het
onbekende. Beweeg mee met de gevoelens en

emoties en word onderdeel van een van de
grootste persoonlijke transformaties in het
leven: het worden van een
ouder en het worden van
een kind.

BILLIE MARTEN

DE ZEE ZWAAIT
TERUG - MERLIJN
HUNTJENS

EEN
GESLOTEN
EILANDGEMEENSCHAP IN DE
BAN VAN TECHNOLOGISCHE
VOORUITGANG
ZA 15:30 - 16:15 | DE WESTERKERK
Op basis van zijn in september te
verschijnen bundel De zee zwaait terug,
neemt Merlijn Huntjens je in deze
boekperformance mee naar een afgelegen,
geïsoleerde eilandgemeenschap waar de
moderne wereld op het punt staat te
infiltreren. Met voordrachten, muziek
en idyllische vakantiekiekjes laat hij
je kennismaken met een gesloten groep
eilandbewoners die door technologische
vooruitgang verandert en oude rituelen
achter zich moet laten. Als dat nog
niet genoeg is, lijkt de zee ook steeds

dichterbij te komen. De zee zwaait terug
is een feest van vervreemding, maar juist
ook van traditie en herkenning, waarbij
je de veranderingen in de samenleving ter
plekke ziet gebeuren.

BILLIE MARTEN

VERLANGEN NAAR DE NATUUR
MET KLEURRIJKE FOLK
ZA 16:30 - 17:30 | DE HARMONIE MIDDENZAAL

MERLIJN HUNTJENS
FOTO: GABY JONGENELEN

Als natuurliefhebber pur sang, opgegroeid
in de valleien van Noord-Engeland,
verhuisde singer-songwriter Billie Marten
naar de overbevolkte metropool Londen. Al
snel verlangde ze terug naar de bossen,
beekjes, heuvels en landerijen. En dat
gevoel vind je terug in haar muziek. De
akoestische folkmuziek die Marten als
kind vormde en waarmee ze nu zelf bekend
werd heeft plaatsgemaakt voor een voller
bandgeluid. Ze ruilde haar akoestische
gitaar in voor een basgitaar. Deze
verandering in haar muziek hangt samen
met haar persoonlijke groei, wat het
centrale thema van haar nieuwste album
Flora Fauna is. Je wordt tijdens haar
optreden dan ook van harte uitgenodigd om
te delen in het verlangen naar de natuur.
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HET BEGIN EN ZIJN
ONEINDIGHEID
CORINNE
HEYRMAN
PERSOONLIJKE VOORSTELLING
OVER PSYCHISCHE ZIEKTE EN
ZORG
ZA 16:30 - 17:15 | WAALSE KERK
In het boek Het begin en zijn oneindigheid
is Marcel op hoge leeftijd met een depressie
in een psychiatrisch ziekenhuis beland,
waar zijn kleindochter jaren daarvoor ook
verbleef op de afdeling eetstoornissen. In
hoeverre kies je zelf wie je bent? Hoe
erfelijk is ontregeling, en wat is de
oorzaak ervan? Wanneer begint herstel en
belangrijker, wanneer eindigt het?
Corinne Heyrman laat je de zorgkwesties
uit haar gelijknamige debuutroman zelf
beleven in deze live performance. Samen
met improviserend percussionist Michelle
Samba neemt ze je mee in de dilemma’s
en overpeinzingen die komen kijken
bij psychische ziekte. Een relevante en
urgente voorstelling die je eigen blik op
zorg verandert.

EISFØGL
FOTO: NEELTJE DE VRIES
32

EISFØGL JOOST OOMEN,
WILLIE
DARKTROUSERS
EN DE
POEZIEBOYS
ZUIPLAP,
WONDERKIND

POOLREIZIGER,

ZA 16:45 - 17:20 | 19:15
21:00 - 21:35 | DE KAPEL

-

19:50

|

Wie aan IJsland denkt, denkt aan
gletsjers, geisers en wilde pony’s.
Maar wist je dat de grootste onbekende
twintigste-eeuwse dichter van Europa ook
van dit mysterieuze eiland afkomstig is?
Joost Oomen, Willie Darktrousers en
de Poezieboys en brengen een ode aan
zuiplap,
poolreiziger
en
literair
wonderkind Jörgi Eisføgl. Ze stellen je
verbeeldingskracht op de proef en nemen

je mee naar een wereld van kleurrijke
poëzie en wonderlijke gebeurtenissen, op
een manier zoals alleen Joost, Willie en
de Poezieboys dat kunnen.
EISFØGL is een productie van Stichting
Poezieboys en Explore the North. Met dank
aan De Parade.

MARIA

W

VLUCHT
NAAR
BOVENNATUURLIJKE

HORN
HET

ZA 17:15 - 18:00 | NEUSHOORN ARENA
De Zweedse componist Maria W Horn is
een muzikale veelvraat in de juiste
zin van het woord. Haar atmosferische
geluidsinstallaties voeren je naar een
wereld waar tijd, ruimte, realiteit
en droom samensmelten in een bijna
bovennatuurlijk muzieklandschap. Denk aan
analoge synthesizers, strijkinstrumenten
en orgels, verweven met audiovisuele
elementen. Met Horns sonische soundscapes
word je deel van een andere werkelijkheid,
een heerlijk vreemd gevoel dat je soms
even nodig hebt.

ALLE
WOORDEN
DIE IK NOG NIET
KENDE - AHILAN
RATNAMOHAN
EEN
MONOLOOG
MET
‘VERPLICHTE’ WOORDEN

840

ZA 18:00 - 19:00 | DE HARMONIE KLEINE ZAAL
Choreograaf Ahilan Ratnamohan is een
Australiër met roots in Sri Lanka.
Hij kwam naar Europa met een grote
voetbaldroom, maar rolde de theaterwereld
binnen. Tijdens zijn eerste jaren in
België verzamelde hij een lijst van 840
Nederlandse woorden die hij nog niet
kende. Woorden die hij tegenkwam in boeken,

MARIA W HORN
FOTO: JAKOB IVAR EKVALL

artikelen en brochures die circuleerden
in de kunstensector. De lijst sluimerde
lang in Ahilans achterhoofd, tot hij op
een dag in 2020 de drang voelde om zich
weer op het Nederlands te storten.
In Alle woorden die ik nog niet kende,
probeert Ahilan om alle 840 woorden
van zijn lijst te gebruiken in een
monoloog. Daarbij ontstaan verschillende
vragen rondom taal; letterlijke vragen,
maar ook vragen op maatschappelijk en
politiek niveau. Want waarom wil hij zijn
Nederlands net op dit moment verbeteren?
Wat betekent het om een woord van Thierry
Baudet te erven? Is het wel echt een
compliment als iemand je feliciteert
met je Nederlands? En zal deze monoloog
überhaupt begrijpelijk zijn voor Ahilans
‘mede-migranten’?
Voor het schrijven van deze voorstelling
ontving Ahilan Ratnamohan het Theater
Tekst
Talent Stipendium. Een belangrijke
stimulerings
p rijs voor vernieuwende
theaterauteurs.
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ACHT KORTE
COMPOSITIES
OVER HET LEVEN
VAN OEKRAÏNERS
VOOR EEN
WESTERS
PUBLIEK - LIZA
BUKINA EN IVAN
ZBARASKI

… SAY THE CITY IS GONE BUT
THE SEA IS STILL THERE…
ZA 17:15 - 18:15 | DE WESTERKERK
TAAL: ENGELS
Het leven van de meeste Oekraïners is
veranderd in een rauwe, nauwelijks
te bevatten chaos. In acht poëtische
composities van schrijfster Anastasia
Kosodiy laten de gevluchte Oekraïense
theatermakers Liza Bukina en Ivan Zbaraski
je met hen en die chaos kennismaken.
Deze theatrale presentatie met muziek

IVAN ZBARASKI
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en TikTok-beelden brengt de dagelijkse
realiteit van de oorlog op indringende
wijze heel dichtbij.
Dit project maakt deel uit van Untitled
Documents, een theaterreeks over de oorlog
in Oekraïne van Jam Factory Art Center
in Lviv. Het is voor Nederlands publiek
ontwikkeld in opdracht van Arcadia, in
samenwerking met City of Literature.
Leeuwarden en Lviv zijn beide UNESCO City
of Literature. Na de voorstelling is er
een gesprek met de makers.

S E L F C A R E
TRILOGIE
MOOIE WOORDEN

IK NAM MIJN MAANSTEEN MEE
NAAR THERAPIE - BLIJKT DIE
OOK ADD TE HEBBEN
ZA 19:00 - 20:00 | DE WESTERKERK
Is er een shortcut naar mental health?
Waarom is er nog geen app om in balans
te zijn met wie je bent - moeten we dit
echt met ons real life-hoofd doen? We
staan op GGZ-wachtlijsten, gaan slecht

LIZA BUKINA

op onze medicatie, we mediteren tot we
een ons wegen, we zoeken een weg die wél
werkt. We doen ons best er iets van te
maken maar houden ook niet meer echt bij
wat nu wel en niet de bedoeling is. Op
maandagochtend spoelen we de gedachten
aan dat rare feestje, waar we per ongeluk
sos van iemand die we net hadden ontmoet
aannamen, weg met een vers tarwegrasshot.
#selfcare, ja toch.
Schrijvers Sayonara Stutgard, Sophia
Blyden, Babeth Fonchie Fotchind en Yentl
van Stokkum onderzoeken in deze literaire
performance het vage fenomeen selfcare.

SOAK

TALENTVOLLE IERSE SINGERSONGWRITER MET KWETSBARE
SONGS
ZA 19:00 - 20:00 | DE HARMONIE MIDDENZAAL
Het debuutalbum Before we forgot how to
dream van het piepjonge SOAK sloeg in 2015
in als een bom. Het werd, met recht, door
de Ierse Choice Music Prize uitgeroepen
tot album van het jaar. Afgelopen mei
bracht de singer-songwriter Bridie MondsWatson onder de naam SOAK hun derde album
uit. If I never know you like this again
staat vol prachtige, kwetsbare nummers,
over de zoektocht naar identiteit.
‘This brilliant album sets them up for
a thrilling future, where anything is
possible’, schreef The Irish Times - en
daar kunnen we het alleen maar mee eens
zijn. SOAK maakt heerlijke muziek in een
fijne mix van indie met hier en daar wat
postpunk-invloeden. Hen is weinig te zien
op podia in Nederland, wat SOAK’s komst
naar ons festival extra speciaal maakt.

BART

PRESENTATIE VAN NIEUWE EP
MET EXPRESSIEVE ELECTRO
ZA 19:00 - 19:45 | NEUSHOORN ARENA
Doelloos ‘doemscrollen’ op je telefoon,
velen van ons doen het. Het dagelijkse
onderdompelen in oneindige stromen aan
content gebeurt misschien zonder dat
je het echt doorhebt. Maar hoe ga je
ermee om? Elektronisch muzikant Bart
Bruinsma presenteert onder de noemer
BART zijn spiksplinternieuwe EP waarin
hij op onderzoek uitgaat. Met inventieve
geluidstechnieken en sonische klanken
reflecteert hij het gevoel van overprikkeld
raken. Katatonie, het constante gevoel
dat je je wil terugtrekken en repetitief
gedrag gaat vertonen, is gevangen in
de soms mystieke, vaak atmosferische
geluiden. In de experimentele elektro van
de van oorsprong Leeuwarder muzikant zijn
duidelijk de noordelijke invloeden uit zijn
huidige woonplaats Reykjavík te horen.

BART

Het geluid van de nieuwe EP van BART
is van een kaliber dat het je misschien
wel eindelijk van je
volgende doemscroll
weerhoudt.
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CONTROVERSIËLE
DIERSOORT HAN VAN DER
VEGT, MONIQUE
HENDRIKS, ANNE
BROEKSMA,
ALEXIS DE
ROODE, ARNOUD
RIGTER EN
SIEGER BALJON

DICHTER
ONBEKEND:
ONZICHTBAARHEID
IS
ONTREGELEND
ZA 19:00 - 20:00 | WAALSE KERK
Is in de poëzie alles, maar dan ook alles,
toegestaan? Precies in die gedachtegang
verkeren de zes dichters die je de
podiumversie van de bundel Controversiële
diersoort
brengen.
Gedichten
van
gevestigde auteurs worden verknipt en
tot een onvoorspelbare, nieuwe compositie
gevormd. Wiens werk hoor je dan eigenlijk?
En hoe belangrijk is dat?

C O R I N N E
HEYRMAN
EN
ANNE-GOAITSKE
BRETELER
EEN GESPREK OVER WAANZIN
EN ONTREGELING
ZA 20:00 - 21:00 | RUG CAMPUS
Schrijvers Corinne Heyrman en AnneGoaitske Breteler houden zich los van
elkaar bezig met thema’s rondom gekte
en psychische kwetsbaarheid. De Vlaamse
Heyrman schreef haar debuutroman Het begin
en zijn oneindigheid (ook als voorstelling
te zien op Explore the North) en de
Friese Breteler het nog te verschijnen De
laatste dagen van de dorpsgek. Het tweetal
loodst je mee over de fascinerende, soms
liefdevolle, soms grillige wegen van de
waanzin. Een gesprek over de angst voor
ontregeling, de maatschappelijke kijk op
psychische problematiek en erfelijkheid.
Als je (groot)vader psychotisch was, word
jij dat dan ook? Wil je dat weten?

Tijdens Explore the North kruipen dichters
Han van der Vegt, Monique Hendriks, Anne
Broeksma, Alexis de Roode, Arnoud Rigter
en sieger baljon in elkaars huid en lezen
ze alles behalve hun eigen werk. Zo’n
heerlijke bloemlezing vol schuring en spel,
waarin je ontdekt dat je de antwoorden op
de voorgaande vragen allang wist.
“Omdat in poëzie alles is toegestaan,
kunnen bundels worden uitgegeven waar de
Kerstpuzzel van Dr. Denker bij in het
niet valt.” - Leeuwarder Courant.

CORINNE HEYRMAN
FOTO: LIN WOLDENDORP
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FRONTAAL
JANTE WORTEL,
MARRIT JELLEMA,
RAYMOND MULLER
EN JAAP ROBBEN
MIJN BOEK
GEEN BOEK

JOUW

BOEK

OF

DE HERONTDEKKING VAN DE HEMEL

ZA 20:45 - 21:45 | DE WESTERKERK
Literair
podium
Frontaal
is
hét
schrijverspodium van nu! Met optredens,
interviews, prijsvragen en een eigenzinnige
swing presenteert Frontaal de tofste
aanstormende én gevestigde schrijvers in
één programma. Sinds 2015 neemt Frontaal
maandelijks bezit van diverse podia in
Nederland en dit keer zie je ze bij ons!
Voor de speciale Explore-editie zijn
schrijvers & performers Jante Wortel,
Marrit Jellema, Raymond Muller en Jaap
Robben te gast. Zij dragen voor én hebben
een wervelend rondetafelgesprek over
woorden en woordkunst en ongetwijfeld nog
veel meer, onder leiding van organisator
en moderator Robbert Meijntjes.

DE
HERONTDEKKING
VAN DE HEMEL
- MANU VAN
KERSBERGEN
FT.MULTIBEAT

MET EXPLOSIEVE WOORDKUNST
OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE
WERKELIJKHEID
ZA 20:15 - 21:15 | DE HARMONIE KLEINE ZAAL
Met de muzikale performance De herontdekking
van de hemel bevragen woordkunstenaar

Manu van Kersbergen en muziekcollectief
.multibeat de status quo. Het is tijd
om afscheid te nemen van de oude wereld
met gedachtenmonsters als rassendenken,
nationalisme en gendernormen. Met een
experimentele crossover tussen woordkunst
en compositie gaan ze op zoek naar nieuwe
taal voor een nieuwe realiteit. Het
resultaat is een literaire spoken worden muziekvoorstelling, waarbij je als
toeschouwer een soms vervreemdende, en
soms ook herkenbare wereld wordt ingezogen
die bol staat van explosieve woordkunst
en confronterende verhalen.

CARMEN VILLAIN

ABSTRACTE
SOUND
MET
ONEINDIG VEEL DETAILS
ZA 20:45 - 21:30 | NEUSHOORN ARENA
Als je goed luistert, hoor je in de
muziek van Carmen Villain een veelvoud
aan instrumenten: fluit, klarinet, piano,
bass drum, maar ook synthesizers en
andere elektronica. De Noors-Mexicaanse
artiest experimenteert er op los, wat
gedetailleerde melodieën met een vleugje
dub tot gevolg heeft. Villain neemt je
bij de hand in een mystieke atmosfeer,
organisch versterkt door opnames uit de
natuur. Haar nieuwste plaat Only Love
From Now On is volgens Pitchfork dan
ook een van de niet-te-missen albums van
het jaar.
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BCUC: BANTU CONTINUA UHURU CONSCIOUSNESS
FOTO: SHUDUFHADZO LUBENGO

BCUC:
BANTU
CONTINUA UHURU
CONSCIOUSNESS

en Sziget plat. Ook zijn er samenwerkingen
met levende legendes als Femi Kuti en Saul
Williams, maar onlangs ook met Haarlemmer
DJ Gregor Salto. De live sensatie van
BCUC, dat is er een waar iedereen deel
van wil zijn.

ZA 21:30 - 22:30 | DE HARMONIE MIDDENZAAL

MAYA SHENFELD

JAZZBAND MET DE ENERGIE
VAN PUNKROCKERS

De zeven jazzmusici van Bantu Continua
Uhuru Consciousness (BCUC) uit Soweto,
Zuid-Afrika, staan voor een inheemse
traditie van Afro-jazz met een rauwe
psychedelische energie die eeuwenoud
lijkt. BCUC speelt met een activistische
insteek en bewijst dat Afrika niet arm
is, maar juist rijk. Rijk aan tradities,
rituelen, geloof en geschiedenis. De
muziek van BCUC is een vreedzaam wapen
in de strijd om politieke en spirituele
vrijheid. En hun ster is rijzende. Met
bezwerende, dansbare funk speelden ze
grote festivals als Glastonbury, Roskilde
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LUISTEREN OP HET PUNTJE
VAN JE STOEL
ZA 21:30 - 22:15 | WAALSE KERK
Enorm krachtig en opvallend intiem,
zo zou je het werk van componist en
geluidskunstenaar Maya Shenfeld kunnen
omschrijven. Nadat ze als klassiek
gitarist van Jeruzalem verhuisde naar
Berlijn, stortte ze zich in de punk en
experimentele muziekscenes van de stad.
Al snel pendelde ze tussen verschillende
muzikale werelden; van het grootse

AYA FT.
SWEATMOTHER

AUDIOVISUELE LIVESHOW VAN
EXPERIMENTEEL ELEKTRONISCH
DUO
ZA 22:45 - 23:45 | NEUSHOORN ARENA
LUCRECIA DALT
FOTO: MARTA LÁZARO AND AINA CLIMENT

Konzerthaus Berlin tot vrijzinnige Indieplekken. Daar vindt ze inspiratie voor haar
geluidsinstallaties en muziek, waarvoor
ze zowel uit de klassieke traditie als
uit de experimentele underground put.
Op haar indrukwekkende debuutalbum In Free
Fall onderzoekt ze het spanningsveld tussen
volmaakt gestructureerde composities en
het plezier van ruis, schurende structuren
en feedback. Het maakt haar muziek en
installaties dynamisch en avontuurlijk.

Desoriënterend en onvoorspelbaar, maar
ook prikkelend en meeslepend zijn
ze: de liveshows van videokunstenaar
Sweatmother en elektronisch muzikant aya.
Het ene moment stuiter je energiek op
experimentele beats en grime, het andere
moment beleef je een intieme bekentenis
van flarden spoken word met synthesizers.
Gecombineerd met indringende videobeelden
van Sweatmother, die er voor zorgen dat
je beeld op gendernormen, objectificatie
en misschien wel de maatschappij als
geheel kantelt. Dat alles onder beats die
nog wel even prettig nadreunen.

LUCRECIA DALT

COLOMBIAANSE
GELUIDS
KUNSTENAAR TRANSFORMEERT
TRADITIONELE MUZIEK
ZA 22:30 - 23:30 | DE HARMONIE KLEINE ZAAL
De van oorsprong Colombiaanse componist
en geluidskunstenaar Lucrecia Dalt is
opgegroeid met de tropische klanken van
bolero, mambo, salsa en merengue. Dalt
absorbeert deze traditionele invloeden en
geeft ze eigenhandig een hypermoderne en
avontuurlijke impuls. Soms transformeert
ze deze in muziek die je direct in een
science fiction-film doet wanen. Lucrecia
Dalt komt de dag na de release van haar
nieuwe album ¡Ay! optreden en presenteert
daarmee meteen deze nieuwe plaat op
Explore the North in een speciale visuele
performance. Subtiele percussie, bongo’s,
conga’s met zachte blazers; de muziek van
Dalt is als een heerlijke duik in een
kosmisch zwembad.
AYA
FOTO: SULEIKA MÜLLER
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PUSSYNIGHT
DE POEZIEBOYS

ROCK & ROLL & POËZIE VAN
DE BOVENSTE PLANK
ZA 22:45 - 23:45 | DE WESTERKERK
In 1966 komen op uitnodiging van Simon
Vinkenoog handenvol dichters bijeen
in Carré. Hun maaltijd: een halve kip
en een joint. Deze dichters, waaronder
een debuterende Jules Deelder, Johnny
the Selfkicker en Vinkenoog zelf traden
op voor een dampend, joelend en stijf
uitverkocht Carré. Zo’n theater
tempel
uit
verkocht voor poëzie ondenkbaar? De
Poezieboys vinden van niet. De Poezieboys,
dat zijn Jos Nargy en Joep Hendrikx.

Samen brengen zij tijdens Pussynight de
beste poëzie van dit moment, geïnspireerd
op de legendarische avond in 1966. Want
de wereld kan wel weer wat Rock & Roll
& Poëzie gebruiken. Iedere Pussynight
nodigen zij verschillende dichters uit
met als doel: dampende, joelende en
stijfuitverkochte zalen voor de poëzie!
Tijdens Explore the North zul je een
unieke Pussynight beleven, vol met gasten
uit het festivalprogramma.

OOK
OP ZATERDAG
EENZAMENS/IENSUMINSKE - NICOLE VAN
DEN BERG, RAYMOND MULLER, REMCO
KUIPER EN SYTSE JANSMA [pag. 22]
DE OERGONG - SYTZE PRUIKSMA EN
FANFAREKORPS DE BAZUIN [pag. 15]
US, TRANSLUCENT MODELS - MUXINGYE
CHEN EN RIK VAN DEN HEUVEL [pag. 16]
PERFORMANCE & INSTALLATIE
BIODIVERSITEIT IN AUGMENTED REALITY
- CHANTALLA PLEITER [pag. 16]
UITGESTELD GELUK - LEEUWARDEN
UNESCO CITY OF LITERATURE [pag. 14]
EXPEDITIES [pag. 18]
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POEZIEBOYS
FOTO: GORDON MEULEMAN

41

ZONDAG
16
OKT

TAGELYK
NYK DE VRIES
EN
ARTVARK
SAXOPHONE
QUARTET
POËZIE
EN
SAXOFOONS

GLOEIENDE

ZO 14:00 - 15:00 | NEUSHOORN GROTE ZAAL

BRAM VINDT RUIMTE
FOTO: MOON SARIS

BRAM
VINDT
RUIMTE - BRAM
VAN HELDEN

In opdracht van het Poetry International
Festival maakten de Friese schrijver Nyk de
Vries en het Artvark Saxophone Quartet de
poëtische muziekvoorstelling ‘Tagelyk’.
Het is een mozaïek van personages en
gebeurtenissen waarin het ooit nogal
louche schiereiland Katendrecht wordt
gekoppeld aan het eveneens ‘verdachte’
Friese dorp De Westereen, waar de
moeder van Nyk de Vries vandaan komt.
De voorstelling is tweetalig, Fries en
Nederlands wisselen elkaar af waarbij het
Fries via boventiteling wordt vertaald.
“Kinne wy
Kinne wy
litten ta
foarby ús
de Vries.

de nuance sykje? De ferbining?
sûnder oer ús hinne rinne te
in oplossing komme? Kinne wy
eigen tinkwize komme?” - Nyk

DE DROOM VAN EEN RUIMTE
ZO 14:00 - 15:00 | 17:15 - 18:15
DE HARMONIE KLEINE ZAAL

In Bram vindt ruimte neemt Bram van Helden
het publiek mee naar een plek van rust en
aandacht. Naar een verbeelde kamer uit
Japan, waar hij graag zou willen zijn en
soms voor heel even is. Naar een kamer
die zichzelf opbouwt en waarin je kunt
verdwijnen. De voorstelling probeert stap
voor stap een beeld waar te maken en dit
moment vast te houden. Ondertussen laten
de klanken van geluidskunstenaar Mathijs
Leeuwis je schipperen tussen de realiteit
van de theaterzaal en de droom van een
ruimte.
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DOT WIER’UM
FOTO: GEJA KUIKEN

ACHTERDYK
DOT WIER’UM

-

POËTISCH
LEVENSVERHAAL
VAN EEN GARNALENVISSER
ZO
15:15
16:00
|
TAAL: FRIES & VISSERSLATIJN

DE

KAPEL

In 2020 ging dichter Syds Wiersma in
gesprek met Tsjerk Visser, de oudste nog
actieve garnalenvisser uit Wierum. Visser
is inmiddels 94 jaar oud en vist nog elke
week met zijn zoon Monte op het Wad. Zo
ontstond de gedichtencyclus Achterdyk op
basis van de verhalen van Tsjerk Visser
én zijn bijzondere vissersidioom. De
uitstervende woorden uit een grotendeels
verdwenen wereld van de Friese garnalen
visserij krijgen in Syds’ poëzie tijdelijk
even een nieuw bestaan.
In de voorstelling Achterdyk draagt Syds
zijn gedichten voor. Sjoukje Visser
en Ruben Bus vormen met hem de band
DOT WIER’UM en begeleiden de gedichten
muzikaal. Prachtig detail: De muziek
44

en
verschillende
soundscapes
zijn
gecomponeerd door Tsjerk Vissers jongste
dochter Sjoukje Visser.

JESSICA MOSS

INSTRUMENTAAL
VIOOLSPEL
DAT JE UIT DE WAAN VAN DE
DAG HAALT
ZO 15:15 - 16:15 | DE WESTERKERK
Met drie versterkers, een groot aantal
effectpedalen, een microfoon en een viool
speelt de Canadese Jessica Moss met ons
voorstellingsvermogen. Moss is bekend van
haar rol op Funeral van Arcade Fire en
haar deelname aan de tourband van Feist
en was vijftien jaar lang bandlid van
Thee Silver Mt. Zion Memorial Orchestra.
Haar arrangementen hebben een kenmerkende
stijl:
verhalende
en
uitgestrekte
stukken die veelal instrumentaal zijn en
beïnvloed zijn door muziek uit de Balkan
en het Midden-Oosten. Haar muziek is soms

onheilspellend, soms geruststellend en
haalt je uit de waan van de dag. Zet haar
jongste plaat Phosphenes maar eens op, je
staart binnen een mum van tijd bezinnend
uit je raam.

ANNE-GOAITSKE BRETELER
FOTO: WILMA FRANKEMA

PITOU

VAN BETOVEREND INTIEM TOT
GROOTS ORKESTRAAL KARAKTER
ZO 16:30 - 17:15 | NEUSHOORN GROTE ZAAL
Pitou combineert het intieme karakter van
haar folkmuziek op overtuigende wijze met
haar achtergrond in de klassieke muziek.
Al vanaf jonge leeftijd registreert de
Amsterdamse songwriter de schoonheid van
geluiden in haar omgeving. Dat resulteert
sinds het debuutalbum uit 2016 in zowel
betoverende,
intieme
liederen
als
harmonieuze, orkestrale melodieën. Met
de veelbelovende, nieuwe single Big Tear
presenteert Pitou een stevige sound met
een grootser orkestraal karakter, waarmee
ze zich nog meer vestigt als solide naam
in de alternatieve pop.

PITOU
FOTO: RAYAN NOHRA

CATALUNYA X
FRYSLÂN GUIM VALLS EN
ANNE-GOAITSKE
BRETELER

BIJZONDERE
SAMENWERKING
TUSSEN CATALAANSE DICHTER
EN FRIESE SCHRIJVER
ZO 17:00 - 17:45 | DE KAPEL
De Catalaanse dichter Guim Valls uit
Barcelona
verblijft
een
maand
in
Leeuwarden en werkt samen met de Friese
schrijver Anne-Goaitske Breteler aan
nieuw werk, dat zij tijdens Explore the
North presenteren. Ze zijn twee totaal
verschillende schrijvers: Guim is dichter
met als kernwoorden: urban, hiphop en
directe taal. Anne-Goaitske maakt proza
en verdiept zich daarbij in de lokale
geschiedenis en sociologie. Toch delen
ze ook veel, zoals hun interesse in de
mythologie en legenden én de fascinatie
voor hun (minderheids)taal - het Catalaans
en het Fries. Een bijzondere samenwerking
zoals je ‘m niet vaak zult zien.
In mei 2022 was Anne-Goaitske te gast in
Barcelona bij het internationale Festival
Poesia. Dit uitwisselingsproject wordt
mogelijk gemaakt door Leeuwarden City of
Literature, Barcelona City of Literature
en Explore the North.
45

AMARO FREITAS

OPZWEPENDE
JAZZGROOVES
MET
DUIZELINGWEKKEND
PIANOSPEL
ZO 17:30 - 18:30 | DE WESTERKERK
Vanuit de Braziliaanse kuststad Recife
profileert
pianist
Amaro
Freitas
zich met een geluid dat hem tot een
gewild muzikant in de internationale
jazztop bombardeerde.
Zijn bijtijds duizelingwekkende piano
wspel roept het werk van jazzlegendes
als Thelonious Monk en Chick Corea op,
maar dat alles wel gestileerd door een
ferme Afrikaans-Braziliaanse invloed.
Freitas, ondersteund door Jean Elton op
bas en Hugo Medeiros op drums, vertelt
op zijn nieuwe album Sankofa de vergeten
verhalen en eeuwenoude filosofieën van
invloedrijke figuren uit het AfrikaansBraziliaanse verleden.

AMARO FREITAS
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FIXDIT
MET
SANNEKE
VAN
HASSEL, SHANTIE
SINGH, MARLEEN
STOELWINDER EN
LISA WEEDA

DEZE VROUWEN SPELLEN HET
EVEN VOOR JE UIT
ZO 19:00 - 20.00 | DE KAPEL
Kwestie van tijd, hoor je vaak als het
gaat om gendergelijkheid in de literatuur.
Vrouwelijke auteurs zijn overal. Maar
anno 2022 is de literaire canon nog
altijd overwegend mannelijk (en wit),
winnen vrouwen minder literaire prijzen
en worden leeslijsten op scholen nog
altijd gedomineerd door boeken van
mannen.
Schrijverscollectief
Fixdit

met een elektronische ondertoon. Eerder op
Le Guess Who? bleek al dat het duo Radwan
Ghazi Moumneh en Erin Weisgerber uitstekend
in staat zijn het publiek volledig mee te
krijgen in hun engagerende set.

MARINA HERLOP
POST-HUMANE MUZIEK
WOORDELOZE VOCALEN

VOL

ZO 20:00 - 21:00 | DE WESTERKERK
JERUSALEM IN MY HEART
FOTO: ISABELLE STACHTCHENKO

wil dit veranderen. Fixen. Vanuit
optimistische woede en bondgenootschap.
In een zinderend manifest geven elf
Fixdit-auteurs hun visie op gender(on)
gelijkheid en vastgeroeste aannames over
schrijverschap en literatuur. Kunstenaar
Marleen Stoelwinder, samen met Esther
Kloosterman oprichter van FFataal, voegt
hier een Fries perspectief aan toe.
Fixdit brengt een programma met literatuur
van vrouwen, prikkelende statements en
vragen over ongelijkheid in de literatuur
en de kunstenwereld.

JERUSALEM
MY HEART

IN

Met haar indrukwekkende, bijna hypno
tiserende, performance speelde de Catalaanse
Marina Herlop onlangs Rewire en Dekmantel
plat. De klassiek geschoolde componiste,
zangeres en pianiste maakt levendige,
post-humane muziek waarin ze zich een
wereld voorstelt die teruggenomen is door
de natuur.
Haar zang, geïnspireerd door Zuid-Indiase
muziek, zit vol vocale, acrobatische
klanken, die doen denken aan het geluid
van vroege beschavingen. Dit bijzondere
percussie-achtige stemgeluid combineert
ze met avantgardische klassieke muziek
en experimentele electronica tot intense
melodieën waarin de meest uiteenlopende
invloeden samenkomen. Zo ontstaat muziek
met een harmonieuze gelaagdheid, die door
haar live performance met band nog eens
een bijzondere extra dimensie krijgt.

ONDERDOMPELING
VAN
ARABISCHE ELEKTRONICA EN
ANALOGE FILM
ZO 19:00 - 19:45 | NEUSHOORN GROTE ZAAL
Als een muzikant je vraagt het grootst
mogelijke scherm denkbaar op het podium te
plaatsen, dan weet je vaak al één ding zeker:
dit wordt een heftige avond. Een optreden
van het Libanees-Canadese duo Jerusalem
In My Heart is precies zo’n multimediale
ervaring met een bak van licht en geluid
waar je je volledig in kunt onderdompelen.
Soms in een explosie van geluid, begeleid
door Arabische keelklanken met rauwe analoge
filmbeelden. Soms in getokkel op een bouzouk

MARINA HERLOP, FOTO: ANXO CASALS
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JOOST OOMEN EN KRUIDKOEK
FOTO: XANNE VERA WIJKAMP

TUUT
TUUT
KWANTUMSCHUIM
- JOOST OOMEN
EN KRUIDKOEK
EIGENZINNIGE FUTURISTISCHE
VOORSTELLING
OVER
ONTAARDING

ZO 20:30 - 21:15 | DE HARMONIE KLEINE ZAAL
Tuut
Tuut
Kwantumschuim
is
een
voorstelling over de ruimte. Of preciezer,
een voorstelling over de ruimte waar de
mens niet aanwezig is. Over ongeveer
5 miljard jaar is het waterstof in de
kern van de zon op en als gevolg daarvan
zal de zon zover opzwellen dat de aarde
verzwolgen wordt. Als mens hebben we de
keuze om samen met de aarde ten onder gaan
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of om voor dit moment ons zonnestelsel te
verlaten. Zeker is in ieder geval dat de
mens zich over 5 miljard jaar niet meer
hier bevindt. Dat verlaten zonnestelsel
is het startpunt van deze voorstelling.
Tuut Tuut Kwantumschuim is een productie
van Explore the North. Met dank aan
Station Noord.

YĪN YĪN

YĪN YĪN, FOTO: DANIEL COHEN

WERELDSE FUNK, DISCO EN
ELEKTRONISCHE MUZIEK VAN
EIGEN BODEM
ZO 21:15 - 22:15 | NEUSHOORN GROTE ZAAL
De
Maastrichtse
formatie
YĪN
YĪN
stuurt je heupwiegend de dansvloer op
met een combinatie van funk, disco en
elektronische muziek. En dat alles met
invloeden van Zuidoost-Aziatische muziek
uit de jaren 60 en 70. Op onder andere
Best Kept Secret en Wildeburg eerder dit
jaar, bewezen ze al elke locatie om te
kunnen toveren tot een kosmisch feestje.
De nieuwe plaat The Age of Aquarius is
ruimschoots bejubeld door binnen- en
buitenlandse pers. Het touren brengt ze
dan ook tot aan de Europese grenzen en
daarbuiten. Een wereldse band van eigen
bodem die je feest garandeert, wat wil je
nog meer?

OOK
OP ZONDAG
US, TRANSLUCENT MODELS MUXINGYE CHEN EN RIK VAN DEN
HEUVEL [pag. 16]
PERFORMANCE & INSTALLATIE
BIODIVERSITEIT IN AUGMENTED
REALITY - CHANTALLA PLEITER
[pag. 16]

UITGESTELD GELUK - LEEUWARDEN
UNESCO CITY OF LITERATURE
[pag. 14]

EXPEDITIES [pag. 18]
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Liefhebber van lezen en verhalen?
Dan kom je Leeuwarden UNESCO
City of Literature zeker tegen tijdens
Explore the North. Wij brengen
en steunen verschillende literaire
programma-onderdelen. We zien
jou graag, bijvoorbeeld bij Sprekende
Stenen of een Uitgesteld geluk-verhaal
in een paradijselijke stadstuin!
leeuwardencityofliterature.nl
Als UNESCO City of Literature investeren
Leeuwarden en Fryslân in een professioneel
meertalig literair klimaat, een internationaal
netwerk en het zo toegankelijk mogelijk
maken van literatuur. Volg ons online voor
nieuws en evenementen.

Foto: Lucas Kemper
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FESTIVALLOCATIES
ONTDEK DE MOOISTE PLEKJES VAN LEEUWARDEN

Explore the North is drie dagen lang
te zien op de mooiste locaties in de
historische binnenstad van Leeuwarden.
Met trots mogen wij onze muziek en
verhalen presenteren op al die prachtige
plekken. Behalve naar onze ‘eigen’
Westerkerk, nemen we je graag mee naar
cultuurpodia Neushoorn en De Harmonie. De
intieme Waalse kerk en de indrukwekkende
Sint Bonifatiuskerk zijn natuurlijk weer
sfeervolle festivallocaties.
Nieuw zijn De Kapel in dBieb in de
Blokhuispoort en de RUG Campus (‘de
Beurs’). Twee prachtige plekken met een
rijke geschiedenis. Over historische
plekken gesproken: daar hebben we ook nog
het speciale Souterrain Theater van het
Stadhouderlijk Hof als programmalocatie
aan toegevoegd. En vlak daarbij staat dus
onze Stadskas, midden op het Hofplein.
Ons nieuwe festivalhart waar je alles
rondom tickets en informatie kunt
regelen. Daarnaast luister je naar één

DE STADSKAS, FOTO: XANNE VERA
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DE KAPEL, DBIEB

van de verhalen van Uitgesteld geluk in
de tuin van het Sint Anthony Gasthuis
of een privétuin in de Bagijnestraat,
vlakbij De Westerkerk.
Ben je de (spreekwoordelijke) weg al
kwijt? Al deze locaties vind je op de
plattegrond op pagina 54.
Je ontdekt nog meer bijzondere locaties
en plekjes van de binnenstad tijdens onze
expedities. Maar de locaties daarvan
houden we nog even geheim…

DE WESTERKERK, FOTO: DENISE_AMBER
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DE HARMONIE
RUITERSKWARTIER 4

Oldehoofsterkerkhof

STADSKAS
HOFPLEIN

SOUTERRAIN THEATER
HOFPLEIN 29

TUIN SINT ANTHONY GASTHUIS
PERKSWALTJE 145-11

WESTERKERK
BAGIJNESTRAAT 59

TUIN MARIJKE & HEIN
BAGIJNESTRAAT 30
NEUSHOORN
RUITERSKWARTIER 41

Bijna alle Explore-locaties zijn
toegankelijk voor rolstoelen, op
het Soutterain Theater en enkele
locaties van onze Expedities na.

WAALSE KERK
GROTE KERKSTRAAT 222

RUG CAMPUS FRYSÂN
WIRDUMERDIJK 34

SINT BONIFATIUSKERK
BONIFATIUSPLEIN 20

DE KAPEL (DBIEB)
BLOKHUISPLEIN 40
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VRIJDAG 14 OKTOBER
12:00
FESTIVALHART
DE STADSKAS

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

GENIET VAN DRANKJES OF EEN DINER EN ONTMOET ANDERE FESTIVALGANGERS IN ONZE STADSKAS OP HET
VLAK ACHTER DE STADSKAS VIND JE DE INSTALLATIE INTERACTIEVE NATUUR: BIODIVERSITEIT IN AUGM
OOK DE EXPEDITIES VERTREKKEN BIJ DE STADSKAS DEZE ZIJN OP INSCHRIJVING

DE HARMONIE MIDDENZAAL
DE WESTERKERK
DE KAPEL DBIEB
WAALSE KERK
BONIFATIUSKERK

MUXINGYE CHEN & RIK
INSTALLATIE DOORLOPE
PERFORMANCE: 21:30 -

SOUTERRAIN
THEATER
12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

EXPEDITIES
Expedities - Voor de expedities moet je je inschrijven. Er vertrekken verschillende expedities
per dag vanaf De Stadskas. Reserveer je tijdslot op de website explore-the-north.nl of bij
het infopunt in De Stadskas.
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18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

00:00

01:00

00:00

01:00

T HOFPLEIN 12:00 - 00:00
MENTED REALITY VAN CHANTALLA PLEITER 14:00 - 17:00
CHAGALL
UNLOCKED

WAYNE SNOW

OPENING
FESTIVAL
PIDGIN X

BNNYHUNNA

MATTHIJS
VAN BOXSEL
EENZAMENS

ALABASTER
DEPLUME

DE
VERWONDERKAMER:
OERA LINDA

KUOKO

JULIA REIDY
DE OERGONG
SYTZE PRUIKSMA &
DE BAZUIN

VAN DEN HEUVEL | US, TRANSLUCENT MODELS
END: 17:00 - 22:15
- 22:15
19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

PROGRAMMA, TIJDEN EN LOCATIES IN DIT BOEKJE ZIJN ONDER VOORBEHOUD.
CHECK EXPLORE-THE-NORTH.NL OF ONZE TIMESQUARE-APP VOOR DE LAATSTE VERSIE VAN HET BLOKKENSCHEMA.
GEDRUKTE BLOKKENSCHEMA’S ZIJN OP DE FESTIVALDAGEN VERKRIJGBAAR IN DE STADSKAS OF
OP DE LOCATIES.
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ZATERDAG 15 OKTOBER
12:00
FESTIVALHART
DE STADSKAS

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

GENIET VAN DRANKJES OF EEN DINER EN ONTMOET ANDERE FESTIVALGANGERS IN ONZE STADSKAS OP HET
VLAK ACHTER DE STADSKAS VIND JE DE INSTALLATIE INTERACTIEVE NATUUR: BIODIVERSITEIT IN AUGM
OOK DE EXPEDITIES VERTREKKEN BIJ DE STADSKAS DEZE ZIJN OP INSCHRIJVING

DE HARMONIE MIDDENZAAL

BILLIE
MARTEN

DE HARMONIE KLEINE ZAAL

AHILAN
RATNAM

GAJA
CARUSO

NEUSHOORN ARENA

MARIA W
HORN

JUNODREAM

EYDÍS
EVENSEN

DE WESTERKERK

DE KAPEL DBIEB

EISFØGL
CORINNE
HEYRMAN

JONGE
SCHRIJVERS
HET GROTE
ONBEKENDE

RUG CAMPUS
FRYSLÂN

ACHT KORTE
COMPOSITIES
OVER HET
LEVEN VAN
OEKRAÏNERS

MERLIJN
HUNTJENS

EENZAMENS

WAALSE KERK

HET BEGIN
EN ZIJN
ONEINDIGHEID

MATTHIJS
VAN BOXSEL
DE OERGONG

BONIFATIUSKERK

SYTZE PRUIKSMA &
DE BAZUIN

MUXINGYE CHEN & RIK VAN DEN HEUVEL | US, TRANSLUCENT MODELS
INSTALLATIE DOORLOPEND: 14:00 - 22:15
PERFORMANCES: 17:45 - 18:30 & 21:30 - 22:15

SOUTERRAIN
THEATER
TUIN VAN HET
ST. ANTHONY
GASTHUIS

UITGESTELD

UITGESTELD

GELUK
12:00

13:00

GELUK
14:00

15:00

16:00

17:00

EXPEDITIES
Expedities - Voor de expedities moet je je inschrijven. Er vertrekken verschillende expedities
per dag vanaf De Stadskas. Reserveer je tijdslot op de website explore-the-north.nl of bij
het infopunt in De Stadskas.
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18:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

00:00

01:00

T HOFPLEIN 12:00 - 00:00
MENTED REALITY VAN CHANTALLA PLEITER 13:00 - 17:00

SOAK

BCUC

AFTERPARTY

MANU VAN
KERSBERGEN
FT.
.MULTIBEAT

N
MOHAN

LUCRECIA
DALT

CARMEN
VILLAIN

BART

AYA FT.
SWEATMOTHER

FRONTAAL

MOOIE
WOORDEN
SELFCARE
TRILOGIE

DE
POEZIEBOYS
PUSSYNIGHT

JANTE WORTEL,
MARRIT JELLEMA,
RAYMOND MULLER
& JAAP ROBBEN

EISFØGL

EISFØGL

CONTROVERSIËLE
DIERSOORT

MAYA
SHENFELD
CORINNE
HEYRMAN EN
ANNEGOAITSKE
BRETELER
DE OERGONG
SYTZE PRUIKSMA &
DE BAZUIN

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

00:00

01:00

PROGRAMMA, TIJDEN EN LOCATIES IN DIT BOEKJE ZIJN ONDER VOORBEHOUD.
CHECK EXPLORE-THE-NORTH.NL OF ONZE TIMESQUARE-APP VOOR DE LAATSTE VERSIE VAN HET BLOKKENSCHEMA.
GEDRUKTE BLOKKENSCHEMA’S ZIJN OP DE FESTIVALDAGEN VERKRIJGBAAR IN DE STADSKAS OF
OP DE LOCATIES.
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ZONDAG 16 OKTOBER
12:00
FESTIVALHART
DE STADSKAS

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

GENIET VAN DRANKJES OF EEN DINER EN ONTMOET ANDERE FESTIVALGANGERS IN ONZE STADSKAS OP HET
VLAK ACHTER DE STADSKAS VIND JE DE INSTALLATIE INTERACTIEVE NATUUR: BIODIVERSITEIT IN AUGM
OOK DE EXPEDITIES VERTREKKEN BIJ DE STADSKAS DEZE ZIJN OP INSCHRIJVING

DE HARMONIE KLEINE ZAAL

BRAM VAN
HELDEN
BRAM VINDT
RUIMTE

NEUSHOORN GROTE ZAAL

NYK DE VRIES
& ARTVARK
TAGELYK

BRAM VAN
HELDEN
BRAM VINDT
RUIMTE

PITOU

DE WESTERKERK

JESSICA
MOSS

DE KAPEL DBIEB

DOT
WIER’UM
ACHTERDYK

AMARO
FREITAS
GUIM
VALLS &
ANNEGOAITSKE
BRETELER

MUXINGYE CHEN & RIK VAN DEN HEUVEL | US, TRANSLUCENT MODELS
INSTALLATIE DOORLOPEND: 14:00 - 20:00
PERFORMANCE: 15:15 - 16:00 & 17:45 - 18:30

SOUTERRAIN
THEATER
TUIN
BAGIJNESTRAAT
30

UITGESTELD

UITGESTELD

GELUK
12:00

13:00

GELUK
14:00

15:00

16:00

17:00

EXPEDITIES
Expedities - Voor de expedities moet je je inschrijven. Er vertrekken verschillende expedities
per dag vanaf De Stadskas. Reserveer je tijdslot op de website explore-the-north.nl of bij
het infopunt in De Stadskas.
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18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

00:00

01:00

22:00

23:00

00:00

01:00

T HOFPLEIN 12:00 - 00:00
MENTED REALITY VAN CHANTALLA PLEITER 13:00 - 17:00
JOOST
OOMEN &
KRUIDKOEK
TUUT TUUT
KWANTUM
SCHUIM
JERUSALEM
IN MY
HEART

YĪN YĪN
MARINA
HERLOP

FIXDIT

19:00

20:00

21:00

PROGRAMMA, TIJDEN EN LOCATIES IN DIT BOEKJE ZIJN ONDER VOORBEHOUD.
CHECK EXPLORE-THE-NORTH.NL OF ONZE TIMESQUARE-APP VOOR DE LAATSTE VERSIE VAN HET BLOKKENSCHEMA.
GEDRUKTE BLOKKENSCHEMA’S ZIJN OP DE FESTIVALDAGEN VERKRIJGBAAR IN DE STADSKAS OF
OP DE LOCATIES.
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EXPLORE THE NORTH THE SESSIONS
Ken je onze The Sessions al? The Sessions
is een jaarrond programma, naast ons
festival, vol verhalen in het ‘eigen
huis’ De Westerkerk. En soms daarbuiten.
Je ziet hier nog meer écht Exploreprogramma vol muziek, theater, literatuur
en meer. De komende tijd kun je nog de
volgende Sessions zien. Tickets koop je
op onze website: explore-the-north.nl.

Wij nodigen u van harte uit bij Yy of ‘Eer de
nagedachtenis aan de slag bij Thermopylae.
Yy is een bacchanaal aan gedichten,
rede
voeringen, paradoxen, ontdekkingen,
mogelijkheden, gehoest, voor
spellingen,
een hinderlaag van genieën, lachen, huilen
en politiek. Yy is een plek waar de dingen
geen nut hebben. Waarin kunst geen nut
heeft. Waarin we niet efficiënt zijn en we
niet willen presteren. Yy is een plek voor
ons allemaal. Yy is een plek waar wij het
leven en het werk van de absurdist Daniil
Charms gaan vieren. Maakt u geen zorgen,
u wordt met een volle buik thuisgebracht en
hoeft geen zwemkleding mee te nemen. LANG
LEVEN Yy! HULDE AAN Yy! WELKOM BIJ Yy!

LUCKY FONZ 04
NOV
III
POEZIEBOYS
FOTO: GORDON MEULEMAN

YY
DE 28
POEZIEBOYS OKT
EEN PLEK VOOR ONS ALLEMAAL,
WAAR DE DINGEN GEEN NUT
HEBBEN
VR 28 OKT | DE WESTERKERK
WELKOM BIJ Yy!
He Oe? Er staat toch Yy?
Ja, maar je zegt Oe.
Hoezo dan??
‘Y’ is de letter ‘Oe’ in het Russisch.
O. Is het dan ook Termopoelee?
Nee.
Nee?
Naja... WELKOM!
WELKOM BIJ Yy!
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HARTVERSCHEURENDE LIEDJES
MET EEN KNIPOOG
VR 4 NOV | DE WESTERKERK

Muzikaal verhalenverteller Lucky Fonz III
is terug bij Explore the North. In 2019
betoverde hij het publiek van ons festival
al met zijn meeslepende muziek vol humor
en ontroering. Lucky is één van Nederlands
meest geliefde zangers en live-artiesten,
bekend van hits als Ik heb een meisje, Linde
met een E en Ik ben een sukkel.
Na zijn succesvolle theatertournees en
geweldige festivaloptredens wordt het voor
Lucky Fonz III in 2022 weer tijd om terug te
keren met zijn unieke show, die bekend staat
om de bijzondere combinatie van prachtige
liedjes, eigenzinnige teksten, humor én
ontroering. Lucky Fonz III slingert je heen
en weer tussen stille emoties en uitbundig
gefeest. Niet voor niets riep 3voor12 (VPRO)
Lucky uit tot één van de meest invloedrijke
artiesten van Nederland, op basis van zijn
live reputatie. Dus zorg dat je erbij bent!

S T O R M R A M 18
MET JÓRMA NOV
EN ANTIKLIMAX
VR 18 NOV

| DE WESTERKERK

Op vrijdag 18 november nodigen we
STORMRAM uit. STORMRAM is een rondreizend
theaterprogramma in Noord-Nederland,
waarin werk van nieuwe Noordelijke makers
wordt getoond. Eén avond per seizoen
gooit een theater of podium haar deuren
open voor nieuw en misschien wel onbekend
werk van talentvolle makers.
Tijdens STORMRAM zie je twee voor
stel
lingen van Noordelijke talenten: één affe,
avondvullende voorstelling en een work-inprogress van een aanstormend talent. Tijdens
deze The Sessions-editie van STORMRAM zie je
JÓRMA en Antiklimax. JÓRMA verbindt muziek
met theater en performance art. Antiklimax
schrijft en speelt energieke voorstellingen
met de worstelende mens als kernthema.
De avond wordt afgesloten met een nagesprek
waarin je met de makers in gesprek kunt gaan
over hun werk.

ALSTUBLIEFT, 02
Z A W A D I DEC
DANIËLLE
ZAWADI
VR 2 DEC | DE WESTERKERK

In Alstublieft, Zawadi vertelt Daniëlle
Zawadi over haar wankel
m oedige ver
houding tot het sluiten van vriends chap wat soms aanvoelt als een sollicitatie.
Wat
als
natuurlijk
contact
niet
ont
staat of een gevoels
m atige click
uitblijft? En wat als je uitnodigingen
voor vriend
schappen blijft versturen,
maar geen uitnodigingen ontvangt? Dan
bestaan er gelukkig nog rots
vaste
natuur
k undige theorieën van onzicht
bare codes om te verklaren wat er aan
de hand is.
Daniëlle Zawadi deelt in deze muzikale
spoken word-voorstelling verhalen die
gaan over haar Oost-Congolese roots.
Over wat het betekent om iemand te
zijn van de tweede generatie - daar
geboren en in Nederland opgegroeid.
Alstublieft, Zawadi is een veelzijdig
gelaagd pijnlijke tragikomisch cadeau
(in de Swahili ‘zawadi’) aan ons.
Dus bij deze: Alstublieft, Zawadi.

DANIËLLE ZAWADI
FOTO: OBED AKIHARY
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COLOFON
PROGRAMMA MARLEEN NAGTEGAAL, MARK HOSPERS, SANDER KONING, CÉLINE WIERDA,
MATHÉ TÖBBEN, NINA DIETERS, MAHA ELJAK EN VELE PARTNERS.
ALGEMEEN DIRECTEUR MARK HOSPERS
ARTISTIEK LEIDER MARLEEN NAGTEGAAL
ZAKELIJKE ONDERSTEUNING BUREAU MAANSTOF: STEPHANIE KEMPER, WOUTER HYLKEMA EN
DESIRÉ HINDRIKS
PRODUCTIELEIDING THIJS TEN BERGE
COÖRDINATIE PROGRAMMA CÉLINE WIERDA
ARTIESTENPRODUCTIE BAS ROZEMAN
TECHNISCHE PRODUCTIE BENNIE MEIJER
PRODUCENT PRODUCTIEHUIS SANDER KONING
ALGEMEEN PRODUCENT FYNN VAN RIJN
MARKETING MARCIA DIJKSTRA EN JORRIT WOUTERS
VORMGEVING PETER BOORSMA EN DANIËLLE DIJKSTRA
WEBSITE PETER BOORSMA
LOCATIEVORMGEVING ANNE MADRID Y LOPEZ
PROGRAMMA DE STADSKAS CÉLINE WIERDA EN ESTHER KLOOSTERMAN
EXPEDITIES EN TOURS MICHELLE VLETTER (STAGE)
VRIJWILLIGERSCOÖRDINATIE JAN WILLEM VERHOEVEN
DE WESTERKERK ANNE MADRID Y LOPEZ EN JOHAN DE VRIES (LUV YOU!)
BESTUUR STICHTING EXPLORE THE NORTH MARELIE VAN RONGEN (VOORZITTER), ERIK VRIESEN,
SJOERD FEITSMA EN MOHAMED YUSUF BOSS
BEDANKT! VELE VRIJWILLIGERS, PARTNERS, TECHNICI, LEVERANCIERS, STAGEMANAGERS, LOCATIES
EN ALLE OVERIGE HELPENDE HANDEN!

NEUSHOORN

NEUSHOORN

dichter bij

leeuwarden

NEUSHOORN

Dit programmaboekje is gemaakt met een zo klein mogelijke belasting voor het milieu.
Het is gedrukt op 100% gerecycled papier, met gebruik van biologische inkten door
drukkerij Van der Eems.

NEUSHOORN
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