EXPLORE THE NORTH
Explore the North is een winters
stadsfestival
en
productiehuis
in
Leeuwarden
voor
muziek,
literatuur, theater en meer. Onze
festivalperiode in november bestaat
uit drie delen: het festivalweekend,
De Westerkas en een aantal andere
bijzondere projecten die we buiten
het festivalweekend samen met onze
partners presenteren. We kijken
ernaar uit om samen met jullie
eindelijk weer ons festival te
mogen vieren. In dit boekje lees
je er alles over!

FESTIVALWEEKEND
19 - 21 NOVEMBER
Van vrijdag 19 tot en met zondag
21 november kun je genieten van al
het moois dat we voor je hebben
in ons festivalweekend. We nemen
je mee naar verschillende plekken
in de bijzondere binnenstad van
Leeuwarden. Laat je meevoeren door
verhalen in allerlei vormen, maak
kennis met muziek, literatuur,
theater en meer uit binnen- en
buitenland
en
in
verrassende
samenstellingen.
Ga
mee
op
expeditie langs nog onontdekte
paden, onverwachte kunstvormen en
bijzondere (co)producties. En kom
samen met ons dansen op de drempel!

FESTIVALPERIODE VANAF
5 NOVEMBER
Onze festivalperiode start met De
Westerkas in De Westerkerk. De
Westerkas is van 5-17 november dé
plek waar we samen met partners
en vrienden een boeiend en divers
- meestal gratis - programma voor
je maken. Van muziek en lezingen

tot een spraakmakende dinershow,
gedurende onze festivalperiode is
er bijna dagelijks wat te beleven
in De Westerkas.
Ook
hebben
we
in
onze
festivalperiode nog een aantal
andere projecten die we samen met
partners presenteren. Zo hebben we
de ‘invited by’-voorstellingen van
internationale makers waarvoor we
je samen met Arcadia en De Harmonie
uitnodigen.
Laten we er samen een heerlijke
festivalperiode van maken!

FESTIVALPERIODE
19 - 21 NOV

Explore the North festivalweekend

5 - 17 NOV

De Westerkas in De Westerkerk
Invited by Arcadia, Explore the
North & De Harmonie:

11, 12 NOV

Markus Öhrn - Bergman in Uganda
i.s.m. het Noordelijk Film Festival

20, 23, 24 NOV

François Chaignaud en
Marie-Pierre Brébant - Symphonia
Harmoniae Caelestium Revelationum

30 NOV

Het Nationale Theater | Eline Arbo
- Yerma

3, 4 DEC

MOHA
en
Biljana
Radinoska
- Who cares? Leeuwarden
i.s.m. De Westerkerk

9, 10 DEC

MOTUS - MDLSX

DANSEN
OP
DE
DREMPEL
Niemand kan iets anders beweren: we
bevinden ons in een tijd van grote
veranderingen. Onze flexibiliteit wordt
sinds maart 2020 non-stop op de proef
gesteld. Het lijkt wel alsof de Explorethema’s van de afgelopen jaren ons hierop
hebben voorbereid: na de transformatie
en de zoektocht naar het Grote Onbekende
probeerden
we
het
onvoorstelbare
voorstelbaar te maken, terwijl om ons
heen allerlei onvoorstelbaarheden één
voor één realiteit werden. Wat aan de
horizon gloort, is niet hetzelfde als wat
er achter ons ligt. We staan, kortom, op
een drempel.
Meerdere drempels eigenlijk. Denk aan
het keerpunt tussen generaties: de
babyboomers gaan met pensioen, terwijl
Gen-Z de werkvloer betreedt. Durft
jong zich nog open te stellen voor de
ervaringen van oud? Kan oud nog vertellen
op een manier die de digital native
begrijpt? Ook ons traditionele begrip
van mannelijkheid en vrouwelijkheid staat
op losse schroeven. Het patriarchaat
vertoont terechte barsten, maar wat komt
ervoor in de plaats?
Afscheid nemen van het oude, uitkijken
naar het nieuwe – waarvan je nog niet
weet wat het is. We hebben behoefte aan

vastigheid en iets vertrouwds, maar zien
ook de potentie van nieuwe mogelijkheden.
Het is tijd om de chaos van hevige
veranderingen te omarmen. Keer op keer
blijkt dat er geen quick fix bestaat voor
de situatie waarin we verkeren. Het roer
moet om, en het mooie is: we hebben juist
nu de vrijheid om het om te gooien, voor
we een nieuwe fase ingaan. Makkelijk?
Nee. Lonend? Zeker.
Gelukkig zijn mensen uitgerust met het
gereedschap om met drempels om te kunnen
gaan: creativiteit. Uit maatschappelijke
verandering komt de spannendste kunst
voort.
Kunstenaars,
die
van
hun
creativiteit hun beroep hebben gemaakt,
zijn uitstekend in staat om te kunnen
omgaan met het onzekere, sterker nog,
daardoor bloeien ze juist op, daardoor
kunnen ze creëren.
Dit jaar zoekt Explore de bloei in het
onzekere. ‘Curioser and curioser’, liet
Lewis Carol zijn Alice zeggen op haar
weg door Wonderland. Precies naar die
nieuwsgierigheid (en de noodzakelijkheid
daarvan) in tijden van grote verandering
zijn we op zoek in 2021. Laten we op de
drempel dansen!
Team Explore the North
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PRAKTISCHE
INFORMATIE
TICKETS
Tickets voor het festival zijn te bestellen
via explore-the-north.nl. Tijdens het
festival van 19-21 november kun je deze
ook op ons ticket- & coronacheckpoint Obe
kopen. Tijdens De Westerkas-periode van 5
- 17 november is het ook mogelijk tickets
te kopen in De Westerkerk. Betalingen
gaan bij voorkeur per pin.
De volledige festivalervaring heb je met
het Explore Everything-ticket, daarmee
heb je drie dagen lang toegang tot ons
volledige festivalprogramma. Daarnaast
zijn er ook dagkaarten verkrijgbaar. Voor
kinderen tot en met 12 jaar hebben we
een speciaal kinderticket en ook voor
jongeren tot en met 20 jaar hebben we een
extra voordelig ticket.
CORONACHECK DAGBANDJES
We kunnen er helaas niet omheen: op het
moment van schrijven van dit programmaboekje is het verplicht voor iedereen
vanaf 13 jaar om een coronatoegangsbewijs
te tonen om toegang te krijgen tot
ons festival. Je kunt hiervoor de
CoronaCheck-app of een geprinte QR-code
(via CoronaCheck.nl) gebruiken.

PRIJZEN FESTIVALTICKETS*
EXPLORE EVERYTHING TICKET
(vr + za + zo)
DAGTICKET VR 19 NOV
DAGTICKET ZA 20 NOV
DAGTICKET ZO 21 NOV

POLSBANDJES
€
€
€
€

49,50
22,50
29,50
22,50

JONGEREN EXPLORE EVERYTHING TICKET
(vr + za + zo) (t/m 20 jaar)
€ 19,50
KINDERPASSE-PARTOUT
(vr + za + zo) (t/m 12 jaar)

€ 8,00

OVERIGE TICKETPRIJZEN*
Zuperstition dinershow (6 nov)
€ 22,50
Kindervoorstelling De Maskermeiden
- Kloek (14 nov)
€ 5,00
NEPEN (5-17 nov)
€ 5,00
Markus Öhrn (11, 12 nov)
€ 10,00
François Chaignaud en Marie-Pierre
Brébant (23, 24 nov)
€ 17,50
Het Nationale Theater | Eline Arbo
(30 nov)
€ 22,50
MOHA en Biljana Radinoska
(3, 4 dec)
€ 12,50
MOTUS (9, 10 dec)
€ 17,50
*Alle genoemde prijzen zijn exclusief
servicekosten.

Om ervoor te zorgen dat je je CoronaCheckapp niet bij ieder festivalonderdeel
hoeft te tonen, ontvang je van ons bij
het ticket- & coronacheckpoint Obe naast je normale festivalbandje - een
coronabandje. Dit bandje is geldig op
de dag dat je je CoronaCheck hebt laten
zien. Vergeet daarbij niet een geldig ID
bewijs mee te nemen!

Let op: Je moet dus elke festivaldag
even
langs
het
ticket&
coronacheckpoint Obe voor een CoronaCheck
Dagbandje.

Om toegang te krijgen tot alle
festivallocaties tijdens Explore
the North, wissel je je ticket om
voor een polsbandje. Je polsbandje
kun je alleen ophalen bij Obe
tijdens het festivalweekend.
Daarnaast haal je iedere dag
je CoronaCheck Dagbandje bij
Obe.

OPENINGSTIJDEN
OBE
Ticket- & coronacheckpoint Obe is
geopend tijdens Explore the North
op:
vr 19 nov 11:00 - 23:00
za 20 nov 11:00 - 23:00
zo 21 nov 11:00 - 21:00
Voor: tickets, Festival-polsbandje,
dagelijkse CoronaCheck, informatie
en aanmelden expedities, It gelok
fan Fryslân, NEPEN en Project
Overtone
WESTERKAS
De Westerkas (Westerkerk) is van
5-17 november dagelijks geopend
van:
ma, di, wo
19:00 - 00:00
do, vr, za, zo
12:00 - 00:00

OBE, HEER IVOSTRAATJE 1
(OLDEHOOFSTERKERKHOF)
Voor
tickets,
festival-polsbandje,
dagelijkse CoronaCheck, informatie en
aanmelden expedities.

Voor:
Westerkasprogramma,
tickets, informatie en aanmelden
expedities, It gelok fan Fryslân &
Project Overtone.
Ook is het mogelijk te lunchen en
dineren in De Westerkerk.
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AANMELDEN/TICKETS DIVERSE
PROGRAMMA-ONDERDELEN
FESTIVALPROGRAMMA OP AANMELDING
Voor een aantal intieme programmaonderdelen is het belangrijk dat je je
vooraf aanmeldt. Dat heeft te maken met
het beperkte aantal beschikbare plekken
of tijdsblokken. Dit kun je via de website
doen. Daarbij gaat het om:
· onze Expedities [pag. 18]
· NEPEN [pag. 12]
· audiotour It gelok fan Fryslân
van Tryater [pag. 13]
· Project Overtone van Bouke Groen
[pag. 13]
Wil je zeker zijn van je deelname aan een
expeditie, NEPEN, It gelok fan Fryslân of
Project Overtone, meld je dan op tijd aan
via onze website voor een gratis ticket.
Als er nog plek is, is het ook tijdens het
festival nog mogelijk je plaats bij ons
ticketing- & coronacheckpoint in Obe te
reserveren. Je kunt je alleen voor deze
programma-onderdelen aanmelden als je in
het bezit bent van een ticket voor de
betreffende festivaldag.
WESTERKASPROGRAMMA
Van 5 tot en met 17 november vindt De
Westerkas in De Westerkerk plaats.
Dit
programma
is
voor
iedereen
toegankelijk zonder festivalticket, maar
je moet je wel aanmelden voor een gratis
ticket.
Daarnaast zijn er een paar voorstellingen
met betaalde tickets:
ZUPERSTITION DINERSHOW
Zaterdag 6 november | Prijs: € 22,50
(incl. driegangendiner en excl. drankjes)
KINDERVOORSTELLING
KLOEK
VAN
MASKERMEIDEN
Zondag 14 november | Prijs: € 5

DE

Meer informatie over het programma in De
Westerkas op pagina 14.
Tickets
en
aanmelden
explore-the-north.nl.
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ROLSTOELTOEGANKELIJKHEID
Alle
Explore-locaties
behalve
het
Stadhuis tijdens Project Overtone zijn
toegankelijk voor rolstoelen.
We doen ons best de Waalse Kerk en De
Westerkerk zo toegankelijk mogelijk te
maken, maar je helpt ons enorm als je via
info@explore-the-north.nl van tevoren
aangeeft dat je komt. Dankjewel!
ETEN EN DRINKEN
In De Westerkerk kun je tijdens de gehele
festivalperiode van 5 - 21 november elke
donderdag tot en met zondag van 12:00 21:00 lunchen en dineren in het pop-up
restaurant. Om er zeker van te zijn dat
er voldoende plek is, kun je daarvoor een
kaartje reserveren via onze website.
Daarnaast is de gezellige Neushoorn
Foyer op festivaldagen geopend voor een
borrelhapje en een drankje: vr vanaf 17:00
en za & zo vanaf 14:00. En op vrijwel
alle Explore-locaties is het natuurlijk
mogelijk om iets te drinken te halen.
BEREIKBAARHEID
Vanaf het station Leeuwarden is het zo’n
15 minuten lopen naar het centrum en
daarmee de meeste festivallocaties. Je
kunt parkeren in de parkeergarages van
het Oldehoofsterkerkhof of het Zaailand.
LET OP
De intieme locaties van Explore the North
hebben maar beperkt ruimte. Zorg dus dat
je op tijd bent, want vol=vol.
Het programma, de tijden en de locaties
in
dit
programmaboekje
zijn
onder
voorbehoud. Houd explore-the-north.nl en
onze socialmedia-kanalen in de gaten voor
de laatste updates.

@explorethenorthfestival
@explorethenorth
@etnfestival
#etn21

16 okt 2021 | 21 aug 2022
Keramiekmuseum Princessehof
Leeuwarden princessehof.nl
Partners Keramiekmuseum Princessehof

Tentoonstellingspartners KOREA

Achtergrond beeld © National Palace Museum of Korea

Concept & fotografie Anne Claire de Breij

Ontwerp UNA designers

PRODUCTIEHUIS
EXPLORE THE NORTH
MAKERS ONDERSTEUNEN EN TALENT TOT BLOEI LATEN KOMEN

JONGE SCHRIJVERS
Jonge Schrijvers geeft jongeren vanaf
14 jaar de kans zich, onder begeleiding
van inspirerende jonge schrijfdocenten,
verder te ontwikkelen in het schrijven
van teksten voor theater, literatuur,

Partners:
Fonds
Podiumkunsten
Nederlands Letterenfonds.

Naast het ondersteunen van getalenteerde
makers, vinden we het ook belangrijk om te
investeren in jong (aanstormend) talent.
Binnen
onze
talentontwikkelingslijn
verbinden we ons aan verschillende
talentontwikkelingsprogramma’s, waarbij
we talenten ondersteunen en begeleiden.
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POETRY CIRCLE 058
Poetry Circle 058 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. Aanmelden kan nog
tot begin november!

MAKERS ONDERSTEUNEN

TALENTONTWIKKELINGSPROGRAMMA’S

Partners: Meeuw jonge theatermakers en De
Westerkerk.
#NIEUWESTUKKEN
Voor
talentontwikkelingstraject
#NieuweStukken begeleiden we noordelijke
schrijftalenten
Gemale
en
Raymond
Muller in de ontwikkeling van hun
schrijfvaardigheden voor theaterteksten.

Naast een festival is Explore the North ook
een productiehuis voor makers uit NoordNederland en ver daarbuiten. Exploreproducties hebben taal, literatuur en
meertaligheid als rode draad en zijn het
hele jaar door te zien op verschillende
plekken in het land. We willen dat het
noorden zich ontwikkelt tot een broedplaats
van talent, waar getalenteerde makers met
de juiste begeleiding tot bloei kunnen
komen en kunnen blijven werken. Hierbij
werken we veelvuldig samen met lokale en
(internationale) partners op het gebied
van podiumkunsten, taal en literatuur.

We ondersteunen (nieuwe) makers en bieden
ze kansen zich verder te ontwikkelen,
door samen met hen als (co)producent te
werken aan nieuwe producties: zoals een
performance, album of een podcast. Deze
producties zie je terug op ons eigen
festival, maar ook op andere plekken in
het land en soms ook daarbuiten.
We zijn (co)producent van de volgende
producties tijdens het festival:
ZEA & De Wrâld, Chagall - Unlocked,
Joost Oomen & Kruidkoek - Tuut Tuut
Kwantumschuim, Poetic Resistance, TOEN
RIJST NOG JONG WAS, PIDGIN X, en Vlaamse
Verkenners. Daarnaast zijn wij ook buiten
het festival partner in vele projecten.

muziek en poëzie. De voorstelling TOEN
RIJST NOG JONG WAS is gemaakt op basis van
de teksten van de Jonge Schrijvers.

Partners: Poetry
De Westerkerk.

Nowhere

en

DICHTER BIJ LEEUWARDEN
Dichter bij Leeuwarden is een initiatief
om talent onder woordkunstenaars (poëzie,
spoken word, rap en hip hop) te vinden, te
ontsluiten, te ontwikkelen en op de kaart te
zetten. Sinds kort werken wij samen met dit
geweldige platform in het presenteren van
Woorden op
Woensdag (WoW) -sessies en
DBLab.

CHAGALL - UNLOCKED,
FOTO: MARC DE FOTOGRAAF

Trajecten waaraan we verbonden zijn:
STATION NOORD
Vanuit
Station
Noord,
een
ontwikkelingstraject
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 Sijas de Groot, Bart
Bruinsma en Anna Raadsveld.

Partners:
Diverse
noordelijke
podiumkunstinstellingen, We the North en
het Ministerie van OCW.

Circle

Partners: Dichter bij Leeuwarden en
Leeuwarden UNESCO City of Literature.
KULTUER KOLLEKTIEF
Het kultuer kollektyf verbindt zeven
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.

THE DECONSTRUCTION OF ARISTOTE BOFUNDA
GEMALE, FOTO: MARC DE FOTOGRAAF

Partners: Popfabryk, VHDG, New Noardic
Wave, Tryater, LF2028, Keunstwurk en
SELF. Collective.
9

INVITED BY
ARCADIA,
EXPLORE THE
NORTH EN DE
HARMONIE

Met trots brengen we een serie unieke
voorstellingen
van
gelauwerde
en
aanstormende internationale makers naar
Leeuwarden, in samenwerking met Arcadia en
De Harmonie. Spraakmakende internationale
voorstellingen en performances, van dans
tot theater, muziek en film, die je gezien
moet hebben!

F R A N Ç O I S
CHAIGNAUD
EN
MARIE-PIERRE
BRÉBANT
SYMPHONIA
HARMONIAE
CAELESTIUM
REVELATIONUM

Hildegard von Bingen, een middeleeuwse
non, mystica, theologe, geneeskundige en
musica.
Met deze voorstelling verkennen ze ons
muzikale en spirituele verleden met als
resultaat een performance op de grens van
een meditatieve installatie, concert en
dans-choreografie.
In Nederland alleen te zien in de Grote
Kerk in Leeuwarden, waarmee het dé
kunstbeleving van het najaar belooft te
worden.
Op zaterdag 20 november zie je de
voorstelling als onderdeel van ons
festivalweekend. Voor 23 en 24 november
zijn losse tickets te koop.

ZA 20 NOV 20:00 | GRATIS MET FESTIVALBANDJE
EXPLORE THE NORTH
DI 23 & WO 24 NOV 20:00 | TICKETS: € 17,50
DE GROTE KERK

HET NATIONALE
THEATER | ELINE
ARBO - YERMA

MAGISCHE
MUZIEKDANSPERFORMANCE

20
23
24
NOV

11
12
NOV

MARKUS
ÖHRN
- BERGMAN IN
UGANDA
(FILM/INSTALLATIE) I.S.M. HET
NOORDELIJK FILM FESTIVAL

HOLLYWOOD IN DE SLOPPENWIJK
DO 11 NOV 20:00
VR 12 NOV 19:15 & 21:30
DE HARMONIE
TAAL | LUGANDA MET ENGELSE ONDERTITELING
TICKETS: € 10

10

EN

In Oeganda zijn van de kleinste dorpjes
tot de grootste sloppenwijken veejays
aan
het
werk.
In
geïmproviseerde
cinemazaaltjes vertalen én duiden deze
moderne volksvertellers live Hollywoodkaskrakers. Toen de Zweedse kunstenaar
Markus Öhrn over dit fenomeen hoorde,
kwam hij op een lumineus idee. Wat
als die vertellers aan de slag zouden
gaan met de films van cineast Ingmar
Bergman? Öhrn filmde de veejays, terwijl
ze hun interpretatie geven van Bergmans
Persona uit 1966. Met als resultaat een
baanbrekende filmische voorstelling.

Laat je betoveren door de Franse makers
François
Chaignaud
en
Marie-Pierre
Brébant. Samen brengen zij het Symphonia
Harmoniae Caelestium Revelationum, van

VRIJ EN
LEVEN

HARTSTOCHTELIJK

DI 30 NOV 20:30 | DE HARMONIE
TICKETS: € 22,50

30
NOV

Twee jaar is Yerma getrouwd met Juan, maar
haar grootste wens is nog steeds niet
vervuld: een kind. De jaren verstrijken,
maar Yerma blijft kinderloos. Haar
11

kinderwens lijkt langzaam een obsessie te
worden. Wil ze een kind omdat ze graag
moeder wil worden? Of omdat het van haar
als vrouw verwacht wordt? Haar relatie
met Juan komt onder steeds grotere
druk te staan, tot ze uiteindelijk een
dramatische daad verricht.
De
Spaanse
dichter/toneelschrijver
Federico García Lorca schreef Yerma in
1934, een tijd waarin taboes en verstikkende
tradities het dagelijks leven bepaalden.

Waar in Lorca’s tijd het moederschap een
vorm van vrijheid opleverde, lijkt het nu
vaak eerder een inperking van vrijheden.
Eline Arbo: “Mijn Yerma verlangt naar
een vrij en hartstochtelijk leven. In
haar hoofd draaien liefde, moederschap
en zelfontplooiing om elkaar heen, ze
grijpen in elkaar en versterken elkaar.”
Yerma is een eigenzinnige voorstelling,
muzikaal en poëtisch, met invloeden uit de
flamenco. En met een all-female-liveband.

9
10
DEC

3
4
5
DEC

MOHA EN BILJANA
RADINOSKA
WHO
CARES?
LEEUWARDEN
DE KUNST VAN DE ONTMOETING
I.S.M. DE WESTERKERK
VR 3 DEC 20:00
ZA 4 DEC 20:00
DE WESTERKERK
TICKETS: € 12,50

MOTUS - MDLSX
Who cares? gaat over dagelijkse menselijke
relaties en de zorg voor elkaar.
Dit
inspirerende
participatieproject
onderzoekt de rol van ‘care’ in onze
maatschappij. Voor Who Cares? Leeuwarden
werkte MOHA langere tijd mee met de
huishoudelijke dienst van serviceflat
Nijlânstate. Zo leerde het gezelschap het
wel en wee van de werknemers én bewoners
van de serviceflat kennen, wat leidde
tot deze unieke performance. Tijdens
de performance Who cares? beleef je als
publiek op verschillende manieren de rol
van ‘care’. Via verhalen, interactieve
installaties en meer, nodigt MOHA je uit
om zorg, zorgzaamheid en aandacht vanuit
verschillende perspectieven te bekijken.

AANSTEKELIJKE WERVELWIND
VAN MUZIEK EN THEATER
DO 9 & VR 10 DEC 20:30 | DE HARMONIE
TICKETS: € 17,50
De
internationale
festivalhit
MDLSX
is een explosieve ode aan de vrijheid
om te worden wie je wilt, aan gender
b(l)ending, aan anders zijn, aan de
grenzen van het lichaam, huidskleur,
seksuele organen en nationaliteit. Een
solo over een mens geboren in een verkeerd
lichaam. Het coming of ageverhaal bevraagt
de standaard identiteitsvorming en laat
zien hoe jongeren tegenwoordig ruimte
krijgen zichzelf individueel te definiëren
en te ontwikkelen tot wie ze zijn. De
fenomenale, androgyne actrice Silvia

Calderoni trekt alle aandacht naar zich
toe en lijkt haast geboren te zijn met
een camera op zich gericht. Haar eigen
fluïde genderidentiteit vormt de inzet
voor een even krachtige als persoonlijke
performance. Als een DJ mengt ze
autobiografische elementen en personages
uit de roman Middlesex van Jeffrey
Eugenides en thema’s uit theoretische
teksten tot een aanstekelijke wervelwind
van muziek en theater.
Language no problem, af en toe flarden
Engels en Italiaans.

Kijk voor meer informatie & tickets op onze website.
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13

MEER BIJZONDERE PROJECTEN
AKKERS
EN
VELDEN
ANGRY ALAN

18
19
20
NOV

(PREMIÈRE)
‘VOICE OF REASON’
VOOR DE BOZE WITTE MAN

DO 18 NOV 19:00 EN 20:45 > TICKETS VIA
AKKERSENVELDEN.NL

VR 19 NOV 20:30 - 21:30 | NEDERLANDSTALIG
ZA 20 NOV 20:30 - 21:30 | FRIESTALIG
GRATIS MET FESTIVALBANDJE EXPLORE THE NORTH

TRYATER

ANGRY ALAN, FOTO: MARLEEN ANNEMA

Robbert heeft het door de bankencrisis
zwaar te verduren gekregen en denkt dat
de wereld gek is geworden. Hij haat zijn
werk, zijn ex-vrouw drijft hem tot het
uiterste en als kers op de taart heeft zijn
vriendin net het feminisme omarmd. Robbert
staat op het punt om door te draaien. Tot
hij via YouTube Angry Alan ontdekt: online
activist en ‘voice of reason’...
Deze
internationale
theaterhit
is
voor het eerst in Nederland te zien.
Theatercollectief Akkers en Velden speelt
haar eigen Nederlandse en Friese bewerking
die op ons festival in première gaan. Een
vlijmscherpe satire over ‘de boze witte
man’ op zoek naar bevestiging.
Deze voorstelling wordt ondersteund door
Tryater.
14

C É L I N E
WIERDA
N E P E N

EEN
AUDIOVISUELE
INSTALLATIE
OVER
HET ALLEEN-ZIJN

12
21
NOV

12-17 NOV > TICKETS € 5,00
19-21 NOV > GRATIS MET FESTIVALBANDJE
DE WESTERKERK
Genieten van het alleen-zijn, eenzaam
maar niet alleen, te weinig alleen
zijn, verlangen naar alleen-zijn. Voor
de audiovisuele installatie NEPEN ging
Céline Wierda met mensen uit onze stad
in gesprek over het alleen-zijn. Voor
Céline zelf zorgt het voor een ietwat
oncomfortabele staat, maar kan ze er
tegelijkertijd ook enorm naar hunkeren.
Wat betekent het alleen-zijn eigenlijk
voor een ander en waarom heeft het niks
te maken met eenzaamheid, zoals velen
impliceren? NEPEN ervaar jij alleen, in
een ruimte. Met beeld en audio als metgezel
van 12-21 november in De Westerkerk te
Leeuwarden. Meer info en inschrijving:
explore-the-north.nl. Een installatie van
Céline Wierda met muziek van Onna Limb en
beeld door Jurjen Jellema.

BOUKE GROEN
PROJECT
OVERTONE

19
21
NOV

HET KARAKTERISTIEKE
GELUID
VAN
EEN
GEBOUW: DE KLANK VAN HET
STADHUIS

VR + ZA + ZO DIVERSE TIJDSTIPPEN | STADHUIS
Elk gebouw heeft zijn eigen klanken,
tonen en geluiden; zijn eigen klankkarakteristieken. Componist en maker
Bouke Groen heeft voor Explore the North

een unieke muzikale compositie gemaakt
binnen de ruimtes van het Stadhuis aan
het Hofplein. Hiervoor bracht hij de
klank-karakteristieken van het Stadhuis
in kaart, met behulp van technologie en
berekeningen.
De compositie, geschreven door Bouke
Groen en Renske de Boer wordt a capella
gezongen door een koor in de verschillende
ruimtes, terwijl je daar als publiek
omheen staat. Zo is ook het publiek
onderdeel van de performance, want ook
jij bent van invloed op de klanken in
de ruimte. Project Overtone biedt een
intieme ervaring die je meeneemt door het
Stadhuis om te ontdekken dat je nooit
meer op dezelfde wijze naar een gebouw of
ruimte kijkt. Of luistert.

T R Y A T E R
- IT GELOK
FAN FRYSLÂN
AVONTUURLIJKE
AUDIO-WANDELTOCHT

19
21
NOV

VR 15:00 - 17:00 | ZA & ZO 14:00 - 17:00
FRYSKE AKADEMY

IT GELOK FAN FRYSLÂN, FOTO: LUCAS KEMPER

Wat maakt inwoners van Fryslân en
Leeuwarden gelukkig? Tryater vroeg het
aan inwoners en verwerkte de reacties
tot een groot geluksgedicht. Terwijl
je luistert naar het gedicht, wandel
je langs bijzondere plekken en objecten
die je uitnodigen om met andere ogen
naar jezelf en de stad te kijken.
Zet je zintuigen open en ervaar waar
Fryslân gelukkig van wordt!

It gelok fan Fryslân was in de zomer van
2020 en 2021 te beleven in verschillende
Friese dorpen. Voor Explore the North
is er een speciale stadseditie gemaakt,
waarbij
je
onverwachte
kanten
van
Leeuwarden ontdekt.
De audioroute It gelok fan Fryslân loop
je in ongeveer een uur. Je moet je wel
even inschrijven via explore-the-north.nl
of rechtstreeks op tryater.nl

Let op: De voorstellingen NEPEN,
Project Overtone en It gelok fan
Fryslân zijn op inschrijving via
explore-the-north.nl*
Wees er snel bij, want vol=vol
* mét geldig festivalbandje van
Explore the North

V L A A M S E
VERKENNERS
VAN ZUID NAAR NOORD: FRIESLAND
DOOR DE BRIL VAN VLAAMSE AUTEURS

Hoe groot of hoog is de drempel tussen
noord en zuid? Kan het Friese landschap
in het Vlaams worden bezongen? Vlaamse
Verkenners gaan op onderzoek uit. Op
uitnodiging van Explore the North en
Vlaams-Nederlands
Cultuurhuis
deBuren
zijn auteurs Anke Verschueren en Astrid
Haerens in de week voorafgaand aan het
festival in residentie in Leeuwarden. Ze
brengen de festivalthematiek van Explore
the North 2021 in de praktijk: met de
open houding van de kunstenaar treden ze
Friesland tegemoet, klaar om het onbekende
te omarmen. Tijdens hun verblijf in
Friesland gaan ze op pad met een Friese
gids, op zoek naar nieuwe verhalen over
stad en platteland, over prehistorie en
jonge zeeklei.
De uitkomsten van deze residentie vind je
later dit jaar op onze website en social
media.
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DE

WESTERKAS

DAGELIJKS DIVERS CULTUURPROGRAMMA MET VRIENDEN
5 -17 NOV DE WESTERKERK
Van 5 tot en met 17 november is De
Westerkerk omgetoverd tot De Westerkas.
De Westerkas is dé plek waar we samen met
partners en vrienden dagelijks een boeiend
programma voor je maken. We nodigen een
hele rij vrienden uit om hun programma
aan je te presenteren. Elke dag heeft
daardoor zijn eigen invulling, passend
bij de culturele partner die het programma
maakt. Van muziek en lezingen tot een
spraakmakende dinershow, gedurende onze
festivalperiode is er bijna dagelijks wat
te beleven in De Westerkas.
De Westerkas is gratis toegankelijk op een enkele uitzondering na - en het
programma is voor iedereen: je hoeft
niet in het bezit te zijn van een
festivalticket. Wél moet je even een
kaartje reserveren via onze website.

VR 5 NOV PROGRAMMA RONDOM
DICHTER EELTSJE HETTINGA
DOOR TRESOAR
Tresoar trapt De Westerkas af met een
programma rondom dichter Eeltsje Hettinga,
winnaar van De Gysbert Japicxpriis 2021.
Met onder andere: een ode aan de
dichter
door
bevriende
kunstenaars
| dichterscollectief RIXT met Deense
dichters | een samenwerking met de
Verhalenavond | muziek.

ZA 6 NOV
ZUPERSTITION DINNERSHOW
TICKETS €
DRANKJES

22,50

INCL.

DINER,

tijdens

Ook tijdens De Westerkas moet
iedereen vanaf 13 jaar een
coronatoegangsbewijs kunnen tonen
om toegang te krijgen tot De
Westerkerk. Je kunt hiervoor de
CoronaCheck-app of een geprinte
QR-code
(via
CoronaCheck.nl)
gebruiken.
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DICHTERS

OP

Jong aanstormend literair talent gaat
slammen tijdens deze avond. Het thema
van de poëzie en verhalen is Dansen op
de drempel. Met onder andere: winnaar
van de Kunstbende categorie Taal, Rinske
Dolstra.

WO 10 NOV 2-JARIG BESTAAN
DE WESTERKERK
De Westerkerk bestaat twee jaar en dat
is reden voor een feestje! Op deze avond
neemt kunstenaarscollectief Het Kanaal je
mee op reis. Daarnaast zijn er een aantal
surprise-acts die onlosmakelijk verbonden
zijn met De Westerkerk.

EXCL.

DO 11 NOV VEER AGENCY X
KORRELTJE ZOUT COLLECTIEF
Laat je onderdompelen in muziek van
INU INU en Feral Tides (VEER Agency)
of ga creatief bezig met Korreltje Zout
Collective. Korreltje Zout heeft een
aantal creatieve workshops in petto denk aan het beschilderen van griptapes
en veel glitters.

INFORMATIE- EN TICKETPUNT
VAN 5-17 NOVEMBER
In De Westerkas kun je ook je tickets
voor ons festival kopen en je kunt er
voor vragen over het festival terecht.
Tijdens het festival is Obe daarvoor de
centrale plek.
Openingstijden De Westerkerk
Westerkasperiode:
ma, di, wo
19:00 - 00:00
do, vr, za, zo
12:00 - 00:00

DI 9 NOV
DINSDAG

Zuperstition heeft voor Explore the North
een speciale dinnershow samengesteld met
als thema Escape and lose yourself to be
free! Het menu bestaat uit verschillende
gerechten
die
met
een
houseen
technosausje worden opgediend. De ultieme
inclusieve clubervaring verpakt in een
dinnershow.

VR 12 NOV
FRYSLÂN

DICHTER

FAN

De benoeming van de nieuwe Dichter fan
Fryslân. Met poëzie van: Nyk de Vries
(scheidend Dichter fan Fryslân) en de
nieuwe Dichter fan Fryslân.

ZO 7 NOV NOORDELIJK FILM
FESTIVAL MET DE FILM
DANIEL

VR 12 NOV SELF. COLLECTIVE
TAKES DE WESTERKAS

Daniel zou de openingsfilm van Noordelijk
Film Festival 2020 worden, maar dat ging
helaas door corona niet door. In de
aanloop naar het Noordelijk Film Festival
2021 laten we de film in De Westerkas zien.

Noordelijk collectief SELF. presenteert
een diverse culturele avond. Met: Dansen
| GINGE | Bob Kliphuis (KopjeK-resident)
| kunst van Hugo Tekstra en Hannes
Schievink.

DE
WESTERKERK
In onze festivalperiode vormt De
Westerkerk de thuisbasis van De
Westerkas en het podium voor een
divers programma tijdens het festival.
Tijdens de festivalperiode van 5 t/m
21 november is er elke donderdag t/m
zondag van 12.00 - 21.00 een pop-up
restaurant in De Westerkerk. Voor
het eerst kan je met en zonder ticket
lekker genieten van een lunch of diner
samengesteld met streekproducten die
tot de favorieten van De Westerkerk
behoren; het brood en banket van
Mevrouw de Molenaar uit Witmarsum,
seizoensgroente van Boer Jochum uit
Kimswerd en bijvoorbeeld een heerlijke
cider van Hemelumse bodem.
Daarmee vormt De Westerkerk echt dé
plek waar je kunt genieten van het
heerlijke eten, een drankje of de
warme sfeer.
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ZA 13 NOV
KLUP DE KAS

ZO 14 NOV
SUNDAY SOUNDS

Kledingstore KLUP DE DAG tovert het
Westerkas-café om tot KAFÉ. Begin je
zaterdagavond met de KNUTSELKLUP en doe
mee met een wedstrijdje bouw-de-mooisteraket-van-papier-en-tape, met hele toffe
prijzen! Ga daarna als een raket met het
KLUPDJ-TEAM.

Muziekprogramma
met
Moonloops en FASKE.

onder

BINNENKORT IN DE HARMONIE:

andere:

DI 16 NOV STATION NOORD
TEASER NIGHT
Noordelijk
talentontwikkelingstraject
Station Noord presenteert teasers van:
Philipp Cahrpit | Maarten Smit | Bart
Bruinsma | JÓRMA.

TONEELGROEP OOSTPOOL

do
18 nov

Baby Crazy

za
4 dec

DEWOLFF + SUPPORT
Wolffpack tour

IVGI & GREBEN

NOORD NEDERLANDS TONEEL

vr
17 dec

Before / After

ZO 14 NOV
KINDERVOORSTELLING
VAN MASKERMEIDEN

KLOEK

(4+) TICKETS € 5,00
Voor
het
hele
gezin:
de
première
van de kindervoorstelling KLOEK van
figurentheatergezelschap
Maskermeiden.
In
deze
voorstelling
maak
je
op
sprookjesachtige wijze kennis met dappere
figuren die op hun tijd vooruit lopen. Geniet
van een dynamische verweving van klassieke
gitaarmuziek, soundscapes, zang en maskers.
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WO 17 NOV IVGI & GREBEN NICE TO MEET YOU!
We sluiten De Westerkas af met de
dansvoorstelling Nice to meet you!
van Ivgi&Greben. In Nice to meet you!
presenteren de choreografen Uri Ivgi
en Johan Greben hun nieuwe (Friese)
dansgezelschap met Europese dansers. Nice
to meet you! is een speelse en intieme
choreografie opgebouwd uit een reeks
solo’s en duetten.

NYNKE LAVERMAN (DERNIÈRE)
PLANT

harmonie.nl

wo
22 dec

EXPEDITIES
ONTDEK WAT JE NIET EERDER ONTDEKTE

FOTO: DENISE AMBER

I.S.M. A GUIDE TO LEEUWARDEN
VR
15:00 - 18:00
ZA & ZO 14:00 - 19:00
OBE
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. Waar de routes langs lopen
houden we nog even geheim, maar we beloven
je dat je de verhalen achter een aantal
prachtige verborgen locaties in stad zult
ontdekken.
Dit jaar kun je zowel op vrijdag als op
zaterdag en zondag een expeditie doen.
Er zijn twee verschillende expedities,
die elk 1,5 uur duren.
20

Tijdens het aanmelden, kun je zelf kiezen
welke expeditie je volgt. De expedities
vertrekken vanaf het Oldehoofsterkerkhof
naast Obe.

Tijdens Explore the North zijn
de volgende voorstellingen op
inschrijving:
• onze Expedities
• NEPEN [pag. 12]
• audiotour It gelok fan Fryslân
van Tryater [pag. 13]
• Project Overtone van
Bouke Groen [pag. 13]
Schrijf je in via
explore-the-north.nl
Let op: vol=vol

–≠

ZEA & DE WRÂLD

INTIEME POËTISCHE MUZIEK
IN MEERDERE TALEN

VRIJDAG
19 NOV

VR 18:30 - 20:30 | NEUSHOORN GROTE ZAAL
ARTIESTEN:
18:30 SONG LUA TRIO
			
19:00 QUINIE
			
19:30 ZEA

uit voor deze geweldige start van het
festival.
Het album en de tour van Witst noch dat
d’r neat wie zijn een coproductie van ZEA
met Explore the North, De Popfabryk en
Subroutine Records.

JONGE
SCHRIJVERS
- TOEN RIJST
NOG JONG WAS

VEEL WILLEN, WEINIG KUNNEN
VR 19:00 - 19:45 | DE WESTERKERK
ARNOLD DE BOER, FOTO: ROSA VAN EDEREN

Persoonlijk en poëtisch, dat kenmerkt de
muziek van ZEA. De Friese band van Arnold
de Boer bestaat al 20 jaar en trad over
de hele wereld op, veelal in het Fries.
De minimale, intieme - vaak akoestische –
muziek zorgt ervoor dat je als luisteraar
meteen geraakt wordt.
ZEA presenteert zijn bijzondere nieuwe
album Witst noch dat d’r neat wie met
een grote show tijdens Explore the North.
Alle songs van dit album zijn in het
bijbehorende songbook vertaald naar 4
talen. Naast het Fries, ook Nederlands
en Engels én een bij het nummer passende
vierde taal, zoals Sranantongo of Wuhànhuà
(Wuhan-Chinees). Bij de vertaling werd
ZEA geholpen door bevriende muzikanten.
Een aantal van hen komt speciaal naar
Explore the North om met ZEA op het podium
te staan en de muziek in verschillende
talen te spelen. ZEA nodigt Song Lua
Trio (Vietnamees), Quinie (Schots), DINA
(Fries) en Guillaume Pool (Sranantongo)
22

We willen een hoop. Een goede band met
je broer, een vakantie naar IJsland en
eruitzien als Dionne Stax. Je zou willen
dat David Bowie nog leefde, en dat je het
lef had om te vertrekken naar waarheen
dan ook. Je wil een date die precies zo
verloopt als jij het in je hoofd hebt en
dat je moeder eindelijk eens toegeeft dat
het zit zoals het zit. Je wil ouder worden
en wacht op de dag dat alles verandert,
terwijl je tegelijkertijd hoopt dat alles
altijd hetzelfde zal blijven. Veel willen,
weinig kunnen. Iets waar we het afgelopen
jaar allemaal mee te maken hebben gehad.
Toch?
TOEN RIJST NOG JONG WAS is gemaakt op
basis van teksten van vijf schrijvers
van de schrijfopleiding Jonge Schrijvers
van Meeuw en Explore the North. De
voorstelling wordt gespeeld door drie
professionele acteurs: Karel Hermans, Rik
Witteveen en Bart Harder.
TOEN RIJST NOG JONG WAS is een coproductie
van Meeuw jonge theatermakers en Explore
the North.
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A L I C J A
GESCINSKA
TUSSEN
VRIJHEID
VERANTWOORDELIJKHEID

CAMPUS
ROANNE
VOORST

EN

DINEREN MET EEN AVATAR
EN VERLIEFD WORDEN OP DE
ROBOT?

VR 19:00 - 19:45 | WAALSE KERK

Schrijver en filosoof Alicja Gescinska
onderzoekt hoe wat wij in het huidige
Europa nu ervaren als vrijheid, een
onvrijheid kan betekenen voor de generatie
na ons. Gescinska heeft aan den lijve
ervaren wat gebrek aan vrijheid is. Ooit
woonde zij met haar ouders en zussen in een
studio van vier bij vier in communistisch
Polen. Het gezin vluchtte naar België.
Als tiener kon zij moeilijk aarden in het
Westen, waar de toegenomen vrijheid niet
meteen een garantie bleek voor een beter
bestaan. Vrijheid scheen haar eerder een
ander woord voor luiheid, gemakzucht,
consumentisme. Pas met de ontdekking van
wijsbegeerte en literatuur vond zij naar
eigen zeggen de ware, positieve zin van de
vrijheid. Persoonlijke vrijheid en morele
verantwoordelijkheid zijn niet altijd
met elkaar te verzoenen. Waar liggen de
grenzen (en de mogelijkheden) van onze
vrijheid?

CAMPUS TALKS:
WARDA
ELKADDOURI
OVER-DENKEN

VR 19:00 - 19:45 | RUG CAMPUS

Waarom denk je wat je denkt? Het is een
vraag waar we zelden bij stilstaan.
Toch is deze kritische reflex nodig.
We worden dagelijks blootgesteld aan
dominante verhalen. En dat is niet per
se slecht, maar daarmee sluiten we andere
perspectieven onbewust uit.
Journalist (o.a. De Groene Amsterdammer)
en doctor in de letterkunde Warda ElKaddouri ontleedt onze denkpatronen en
24

TALKS:
VAN

VR 20:30 - 21:15 | RUG CAMPUS

ALICJA GESCINSKA

houdt ze kritisch tegen het licht. In
haar Campus Talk vertelt ze er meer over
en zet ze je ongetwijfeld aan het denken
over je eigen denken.
Onze Campus Talks presenteren we
samenwerking met RUG Campus Fryslân.

in

Onderzoeker,
schrijver,
journalist,
(Tedx) spreker en universitair docent
Roanne van Voorst neemt je in haar Campus
Talk mee naar wat ze zelf de duurzame
menselijkheid noemt. Deze antropoloog van
de toekomst richt zich in haar onderzoek
op wat een duurzame en wenselijke toekomst
van onze wereld zou kunnen zijn.
Want hoe houden we hoop in een tijdperk van
klimaatveranderingen en fake news? En wat
heeft een toekomst vol robotisering voor
ons in petto? Dat ons leven verandert, is
duidelijk, maar hoe heeft dit effect op
onze samenleving en op jouw individuele
geluk en welzijn?
Onze Campus Talks presenteren we
samenwerking met RUG Campus Fryslân.

in

ANNA B SAVAGE

DIEPE KRACHTIGE VOCALEN
OVER ZELFBEWUSTZIJN
VR 20:30 - 21:30 | STEDELIJK GYMNASIUM
De Britse singer-songwriter Anna B Savage
stelt in haar muziek volop vragen over
haar belevingswereld en gevoelens. Op
haar album A Common Turn zingt ze over
seksualiteit, onzekerheid en, zonder dat
ze daar zelf een reden voor heeft, vogels.
Haar songs zijn melodieus, openhartig en
kwetsbaar, met een vleugje donkere humor.

Explore the North is dit jaar ook
te vinden op de Campus Fryslân!
Dit is elfde faculteit van de
Rijksuniversiteit
Groningen
waar zeer divers onderzoek wordt
verricht op het gebied van onder
andere cultuur, taal en techniek,
maar ook beleid en een duurzame
economie. Tijdens het festival
zijn er de Campus Talks waarin
denkers
en
wetenschappers
in
gesprek gaan over de wereld van
morgen en de grote vragen van
vandaag. Voor iedereen die wil
weten hoe de wereld werkt, nieuwe
ervaringen niet schuwt en zich
graag verwondert.
ANNA B SAVAGE, FOTO: EBRU YILDIZ
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HOOP EN
DEMOCRATIE
- ARNON
GRUNBERG,
ALICJA
GESCINSKA,
WARDA ELKADDOURI EN
DEAN BOWEN

VERTROUWEN IN DE DEMOCRATIE
& HOOPVOLLE RETORIEK

daadkrachtig - en is dat anders op links
dan op rechts? En hoe oprecht kan die
retoriek zijn in het licht van onder
andere de klimaatcrisis?
Arnon Grunberg schrijft op basis van dit
gesprek na dit festival een essay over
Hoop en Democratie.
Hoop en democratie wordt gepresenteerd
in samenwerking met deBuren, VlaamsNederlands huis voor cultuur en debat.

SPINVIS

EIGENZINNIGE
NEDERPOPHELD LAAT ZICH MET GEEN
PEN BESCHRIJVEN
VR 21:30 - 22:30 | NEUSHOORN GROTE ZAAL

VR 20:45 - 21:30 | DE WESTERKERK
Spinvis is in twintig jaar uitgegroeid
tot een van de meest eigenzinnige en
veelzijdige artiesten in het Nederlandse
poplandschap. Muziek die zich met geen
pen laat beschrijven, behalve dan dat
het ‘vintage Spinvis’ is. De poëtische
stijl van zijn muziek is overal en altijd
herkenbaar, zo ook op zijn laatste
meesterlijke album 7.6.9.6. dat hij in
oktober 2020 uitbracht. Altijd een tikje
melancholisch, hoopvol, vrij en met de
blik vooruit.

ARNON GRUNBERG, FOTO: SANDER VOERMAN

Onder
leiding
van
Arnon
Grunberg
onderzoeken filosoof Alicja Gescinska,
journalist Warda el-Kaddouri en dichter
Dean Bowen de rol van hoop in de werking
van de democratie.
De democratie is een kwetsbaar politiek
stelsel dat gestoeld is op vertrouwen.
We leven in tijden waarin grote groepen
mensen dat vertrouwen verliezen, terwijl
tegelijkertijd de roep om idealistischere
politiek sterker wordt. Maar hoe werkt
hoopvolle retoriek anno 2021 in de
democratie? Wat is naïef en wat positief
26

2084:
SIMONE
A T A N G A N A
BEKONO EN JENS
MEIJEN

EEN TOEKOMST VOL HOOPVOLLE
VERHALEN
VR 21:30 - 22:30 | WAALSE KERK
Voor het project 2084 - De toekomst is
hoopvol schreven tien Nederlandse en
Vlaamse auteurs hoopvolle verhalen voor
de toekomst. Het resultaat is het boek

Over over morgen - Andere verhalen over
de toekomst.
Zes van de auteurs zullen tijdens
Explore the North in duo’s het project
presenteren, (delen van) hun verhaal
voordragen en in gesprek gaan over het
belang van hoopvolle toekomstverhalen.
Elke festivaldag gaat een literair koppel
onder leiding van literatuurwetenschapper
Jesse van Amelsvoort in gesprek over het
thema. De koppels zijn: Simone Atangana
Bekono & Jens Meijen (vrijdag), Arnon
Grunberg & Fiep van Bodegom (zaterdag)
en Lize Spit en Rebekka de Wit (zondag).
Een boeiend programma dus, waar we naar
uitkijken!
We presenteren dit project onder meer in
samenwerking met Vlaams-Nederlands huis
voor cultuur en debat deBuren. Project
2084 is een initiatief van Greentrack
Gent.

JOOST
VAN
BELLEN
BOEKPRESENT A T I E
NACHTDIER
KOLKENDE
ODE
NACHTLEVEN

AAN

HET

VR 22:30 - 23:30 | DE WESTERKERK
De legendarische DJ, feestorganisator
en auteur Joost van Bellen vertelt
tijdens Explore the North over zijn boek
Nachtdier! Nachtdier is in al zijn glorie
en duisternis een kolkende ode aan het
nachtleven van weleer. Joost van Bellen
vertelt op ons festival op zijn eigen
karakteristieke wijze over zijn zieltergende, maar ook humoristische roman en
neemt je mee naar de nacht in al zijn
glorie en duisternis. Kom luisteren naar
deze veelzijdige, schrijvende DJ die
ongetwijfeld met een verrassend programma
komt.

JOOST VAN BELLEN, FOTO: CORNELIE TOLLENS

Joost van Bellen sluit op zondag 20:30
uur ons festival af met een dampende
multidisciplinaire show.

BABII

HONINGZOETE,
NYMFEACHTIGE ZANG GECOMBINEERD
MET ELEKTRONISCHE DANSBARE
BEATS
VR 22:45 - 23:30 | NEUSHOORN KLEINE ZAAL
Muziek is altijd een spiegel geweest
voor elektronische popartiest BABii.
Haar muziek reflecteert haar diepste
gevoelens waarin tegenstrijdige emoties
de boventoon voeren: ‘A place where I can
dig out demons from the basement of my
brain and set them on fire’. Ze bezingt
ze met etherische vocalen op buigzame
melodieën met flitsende beats en gebroken
synths. BABii wordt gezien als een van
de meest tot de verbeelding sprekende en
meeslepende nieuwe stemmen in de Britse
muziek-underground. Met een weergaloze
live-show.
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NEUSHOORN
NEUSHOORN
VRI 10 DEC

TANGARINE

VRI 18 FEB

ALCEST

ZAT 19 FEB

STURLE DAGSLAND

S T U R L E
DAGSLAND
INTENSE
MUZIEK

ACHTBAAN

VAN

VR 22:45 - 23:30
STEDELIJK GYMNASIUM

OOK
OP
VRIJDAG
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De Noor Sturle Dagsland maakt samen met
broer Sjur muziek in de meest rauwe
verschijning, met een wilde, mystieke
en unieke performance. Hierin nemen ze
het publiek mee op een avontuurlijke en
surrealistische reis, van loepzuivere
keelzang
tot
robotische
oerkreten.
Soms bijna angstaanjagend en intens
mooi. Je weet niet of je op een
donkere psychedelische trip bent of op
een dromerige ontdekkingsreis in een
engelachtige sprookjeswereld.

FAN

CHRYSTABELL

VRI 29 APR

[PAG. 13]

FRYSLÂN

[PAG. 13]

EXPEDITIES

ZON 20 FEB

WENDE

BOUKE GROEN
PROJECT OVERTONE
TRYATER
IT GELOK

BLAUDZUN

[PAG 18]

ZAT 21 MEI

MARC ALMOND

BEKIJK HET VOLLEDIGE PROGRAMMA OP NEUSHOORN.NL29

Noord
Nederlands
Orkest

De Vuurvogel
Symphonic Cinemafilm
Magisch realistische film gebaseerd op het Russische
sprookje De Vuurvogel op muziek van Igor Stravinsky.
Visueel schouwspel van de Nederlandse cineast Lucas
van Woerkum gecombineerd met de klassieke klanken
van Stravinsky. Het Noord Nederlands orkest speelt live
de muziek, waarbij van Woerkums beelden het Russische
sprookje een bijzondere filmische lading geven.

do 25 nov De Oosterpoort, Groningen
vr 26 nov De Harmonie, Leeuwarden
www.nno.nu

stravinsky
rachmaninoff

De Vuurvogel: versie (1910)
Dodeneiland op.29

dirigent

Antony Hermus

FÅGELLE

ZATERDAG
20 NOV
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FÅGELLE
EXPRESSIEVE
SOUNDSCAPES
ALLEDAAGSE

MUZIEK
UIT

MET
HET

ZA 14:00 - 15:00 | WAALSE KERK

CAMPUS TALKS:
DOGGERLAND
HANS PEETERS

KLIMAATVERANDERING OP DE
DREMPEL VAN VERLEDEN EN
TOEKOMST
ZA 14:00 - 14:15 | RUG CAMPUS

De
Zweedse
Fågelle
maakt
gelaagde
experimentele
muziek
waarin
ze
soundscapes combineert met pop en intieme
maar krachtige zangpartijen. Ze heeft een
unieke stijl waarin ze gitaren, vocals
en elektronica met straatgeluiden (als de
Moskouse metro) in elkaar mixt tot een
organisch geheel van expressieve muziek.
Haar muziek gaat over seksualiteit,
macht(eloosheid)
en
existentiële
vraagstukken.

Na de laatste ijstijd leefden in het
gebied dat nu de zuidelijke Noordzee
is (Doggerland) jager-verzamelaars die
generaties lang nauw verbonden bleven met
hun omgeving. Voor hen had het landschap
diepe historische betekenis, wat in
stand werd gehouden door tradities in
handelingen en verhalen. Als gevolg van
zeespiegelstijging verdronk Doggerland
ongeveer 7000 jaar geleden. Wat deed dit
met de mensen die dit overleefden? Werd
de herinnering van het verloren land in
stand gehouden? Archeoloog en docent
Hans Peeters deed er onderzoek naar. Een
verhaal op de drempel van verleden en
toekomst.
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CHAGALL
UNLOCKED

POPMUZIEK
IN
SYNERGETISCHE
INSTALLATIE

EEN
LICHT-

ZA 15:00 - 16:00 | HARMONIE RABOBANKZAAL
Chagall brengt met Unlocked een nieuwe
livemuziek-ervaring
waarin
zij
met
sensoren en de beweging van haar lichaam
en handen alle elektronische elementen
in de muziek bestuurt terwijl zij
tegelijkertijd controle heeft over een
immersieve
licht-installatie.
Chagall
zingt, speelt en beweegt zich in de
installatie die zich als een netwerk
lichtgevende neuronen om haar heen
vormt. Unlocked is een samensmelting van
kunstvormen en de verschillende talenten
van Chagall en haar team, die sinds maart
2020 allemaal met jeukende handen en
hersenen thuis zaten.
Een confronterende omslag, maar ook eentje
die nieuwe inspiratie bood. In plaats van
onafgebroken te touren, dook ze de studio
in en schreef ze een rits nieuwe nummers.
Dit resulteerde in Unlocked: wat kom je
tegen van jezelf als je even helemaal
stil moet staan?
Unlocked is een coproductie van Paradiso
Melkweg Productiehuis en Explore the
North.

CAMPUS TALKS:
VALENTINO
GALLO
EEN DUURZAME TOEKOMST VOOR
DE VOLKSGEZONDHEID

ZA 15:00 - 15:30 | RUG CAMPUS | TAAL:
ENGELS
Universitair hoofddocent aan de RUG
Valentina Gallo houdt zich bezig met
vraagstukken
over
epidemiologie
en
duurzame gezondheidszorg. Ze benadert
gezondheid vanuit een interdisciplinair
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perspectief, waarin fysieke gezondheid
samenhangt
met
mentaal
en
sociaal
welzijn. Tijdens haar Campus Talk neemt
ze je mee in haar visie op een duurzamere
volksgezondheid,
die
niet
alleen
effectief, betaalbaar en relevant is, maar
ook toegankelijk voor iedereen. Nu en in
de toekomst.

DE ARGONAUTEN
MET
TOBI
LAKMAKER,
THOMAS VAN DER
MEER EN HELENA
HOOGENKAMP
GRENZELOZE FLUÏDITEIT

ZA 15:15 - 16:15 | NEUSHOORN KLEINE ZAAL
Tobi Lakmaker schreef ooit dat hij dacht
dat Maggie Nelson hem het beste kent: “Ze
kent me niet, maar zo voelde het wel toen
ze in haar roman The Argonauts over haar
transmasculiene partner schreef.
De argonauten, memoires van de Amerikaanse
schrijfster Maggie Nelson, verscheen in
2016. Het is een boek waarin haar liefde
voor haar partner Harry centraal staat,
maar bovenal een pleidooi voor fluïditeit.
Een hele generatie jonge Nederlandse
schrijvers las en bewonderde Nelson om
haar fluïde afwisseling van essay, poëzie
en anekdote, haar gedurfde, soms brute
eerlijkheid en haar beschrijvingen van
queer liefde.
Met De Argonauten als rode draad gaat
Tobi Lakmaker met onder andere Thomas van
der Meer en Helena Hoogenkamp in gesprek
over auto-fictie, het mengen van genres en
reflecties op gender in hun eigen werk.

WURDSPØKEN
RITMISCHE RHYMES
EIGEN TAAL

IN

DE

ZA 15:15 - 16:00 | STEDELIJK GYMNASIUM
Wurdspøken
is
een
collectief
van
noordelijke en oostelijke producers,
rappers en vocalisten, dat werk maakt
diepgeworteld in de eigen streek en taal.
Verwacht een liveshow met een achtbaan
aan verschillende artiesten, eigentijdse
stijlen en visuals. Met ieder een eigen
palet aan smaken en vaardigheden ontstaat
de
eclectische
mix
die
Wurdspøken
interessant maakt. Wurdspøken draait om de
kracht van het bundelen van verschillende
talen en dialecten, waarbij de teksten
centraal staan.
Wurdspøken is een coproductie van De
Nieuwe Oost, Cultuur Oost, Stichting
Kunst & Cultuur, Popfabryk en Noordstaat.
Wurdspøken komt mede tot stand met steun
van het Meertaligheid Living Lab van We
The North en Fonds21.

inwoners van Leeuwarden de uitdaging
aan. Het resultaat: Pidgin Leeuwarden
is geboren, met oprichters van de taal,
een woordenlijst én een performance.
Pidgin vertelt iets over de inwoners
van de stad: hun favoriete woorden en
onmisbare
uitdrukkingen
vanuit
de
moedertaal, maar ook de onderlinge talige
kruisbestuivingen.
Ga je mee op wereldreis met enkele
oprichters van Pidgin Leeuwarden?
Pidgin Leeuwarden is een project van
productiehuis Explore the North, de
Afûk, Leeuwarden City of Literature en
kunstenaar Ahilan Ratnamohan (onderdeel
van Brussels kunstenaarscollectief ROBIN)
en wordt vanuit de Proeftuin Meertaligheid
ondersteund door We the North. Naast
Pidgin Leeuwarden zijn er ook Pidginprojecten in Groningen en Zwolle.

P I D G I N
LEEUWARDEN
AHILAN
RATNAMOHAN/
ROBIN & EXPLORE
THE NORTH
VAN
HABIBI
TOT
LYTSE
POP,
PIDGIN
NEEMT
JE
MEE OP WERELDREIS DOOR
LEEUWARDEN.
ZA 16:30 - 17:15 | RUG CAMPUS
Kun je voor een stad een nieuwe taal
ontwikkelen,
die
een
afspiegeling
vormt
van
de
diversiteit
van
de
bevolkingssamenstelling?
En
hoe
doe
je dat? Kunstenaar Ahilan Ratnamohan,
zelf
wereldburger,
ging
samen
met

PIDGIN X, FOTO: DENISE AMBER
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P O E T I C
RESISTANCE MET
WILLIE
DARKTROUSERS,
M A R T I N
ROMBOUTS,
MAXIME GARCIA
DIAZ EN DEAN
BOWEN

NINV
(EXCITE
MUSIC)

ETHERISCHE EN DROMERIGE
MUZIEK MET EEN MACABERE
SFEER
ZA 16:45 - 17:30 | STEDELIJK GYMNASIUM
Toen NINV een half jaar alleen woonde in
de koude bossen van Noorwegen, dompelde
ze zich onder in haar eigen universum
en werkte ze met succes aan haar nieuwe
songs.
Met haar warme stem en complexe vocale
harmonieën neemt ze je mee op een reis
door het bos en over de wateren. Verwacht
experimentele, catchy dansbare melodieën,
met een donkere dromerige twist die je in
beweging zet.

VURIG VERZET IN WOORD EN
GELUID
ZA 16:30 - 17:15 | DE WESTERKERK

Een
vurige
kruisbestuiving
en
een
poëtische aanklacht van vier jonge,
getalenteerde
makers.
Muzikant
en
kunstenaar
Willie
Darktrousers
en
performers Martin Rombouts, Maxime Garcia
Diaz en Dean Bowen steken de koppen bij
elkaar voor splinternieuw werk over woede
en verzet. Ze zijn boos en dat zullen
jullie weten! Deze rebellen blazen je
omver met een razende interactie tussen
woord en geluid.
In deze theatrale voorstelling wordt
met poëzie, muziek en spoken word de
filosofische kant van activisme en protest
onderzocht. Wat betekent het om je ergens
tegen te verzetten? Kan een demonstratie
een gedicht zijn, een manifest een
kunstobject?
Poetic Resistance is een productie van
Explore the North, met dank aan WORM
Rotterdam.
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MARTIN ROMBOUTS, FOTO: MARC DE FOTOGRAAF

LISA WEEDA
VERHALEN VOORBIJ
EN GRENZEN

KADERS

BART X ERLA
- TENDER (THEN
PUNCH ME)
ZA 17:45 - 18:15 | NEUSHOORN KLEINE ZAAL

ZA 16:30-17:30 | WAALSE KERK
Een virtual reality experience, een
audiovisueel kort verhaal, een fotoboek én
een nu al veelbesproken roman: schrijver
en maker Lisa Weeda denkt überhaupt niet
meer in drempels. Lisa is een NederlandsOekraïense
schrijver,
programmamaker
bij Mooie Woorden en virtual reality
regisseur. Tekst is altijd de basis van
haar werk, maar vorm staat vrij. Oekraïne,
het moederland van haar grootmoeder,
staat centraal in haar werk. Steeds
vragend, onderzoekend en avontuurlijk
weet Lisa telkens opnieuw fictie en nonfictie, persoonlijk verhaal en politieke
geschiedenis, met elkaar te verweven. Met
muziek en beeld ter illustratie duiken we
met Lisa in het vertellen van verhalen
die voorbij de kaders van genre en de
grenzen van onze West-Europese blik gaan.

Tender (then punch me) is een kunstproject
van
de
Nederlandse
componist
Bart
Bruinsma en de IJslandse Ragnheiður Erla
Björnsdóttir. Samen spelen ze met het
samensmelten van geluid, visuele kunst
en poëzie tot muzikale composities.
Deze composities worden over de komende
jaren in verschillende vormen tot uiting
gebracht als één groot project: audio
installaties,
live-performances
met
visuals en een album.
Tijdens hun performance op Explore the
North onderzoeken de componisten wat deze
tijden van ongekende (non-)verandering
met de mens doet. Of specifieker wat het
met henzelf doet. Muziek en geabstraheerde
poëzie worden gebruikt om deze onduidbare
emoties ‘onder woorden’ te brengen. Juist
omdat zulke gevoelens moeilijk in woorden
te vatten zijn.

ANNE-FAY, FOTO: FELIX KOPS

ANNE-FAY
REASPORA

-

INTIEME
EN
KRACHTIGE
MUZIEK MET EEN BOODSCHAP
ZA 17:45 - 18:45 | HARMONIE ACCENTZAAL
Anne-Fay is een veelzijdige performer
die sinds 2018 samen met haar broer en
filmregisseur Felix Kops eigen producties
maakt. Op zoek naar de familieroots gingen
broer en zus op reis door Aruba, Curaçao,
Suriname en Ghana om de familiegeschiedenis
en het slavernijverleden te achterhalen.
Het resulteerde in het album Reaspora
(2021) en een voorstelling met muziek,
dans en videobeelden. De muziek die
hieruit voortvloeide is een samensmelting
tussen soul en hiphop, met een vleugje
gospel. Kleurrijk gebracht met liefde,
passie en creativiteit én met een
maatschappijkritische boodschap.
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DOLEN DOOR DE
TAAL DIE LAND
HEET
MET
DURK VAN DER
PLOEG, TIALDA
HOOGEVEEN
EN
ANNE-GOAITSKE
BRETELER
GENERATIEGESPREK
SCHRIJVERS

SINEAD O’BRIEN

ARTROCK
EN
POËZIE
SAMENGESMOLTEN TOT EEN
INDRUKWEKKENDE PERFORMANCE
ZA 19:00 - 20:00 | HARMONIE RABOBANKZAAL

TUSSEN

ZA 18:00 - 19:00 | DE WESTERKERK

De schrijver is allang niet meer de
eenzame pennenslijper op de zolderkamer.
Friesland heeft een rijke traditie van
literaire non-fictie waarin mondelinge
geschiedenis van mens en landschap een
grote rol speelt. Drie generaties Friese
schrijvers reflecteren samen op het
veranderende landschap in Friesland en
hun verantwoordelijkheid als schrijver
voor het vastleggen daarvan.
Met de Friese schrijvers Durk van der
Ploeg (1930), Tialda Hoogeveen (1974) en
Anne-Goaitske Breteler (1996).

ROMAN KRZNARIC

HOE WORDEN WE EEN GOEDE
VOOROUDER?
ZA 19:00 - 20:00 | WAALSE KERK
Ons handelen van vandaag, heeft tot in
de verre toekomst effect en de roep om
langetermijndenken groeit iedere dag. Als
we goede voorouders willen zijn en positief
herinnerd willen worden door de generaties
na ons, is dit volgens Roman Krznaric
hét moment om ons langetermijndenken te
herstellen en terug te grijpen op ons
vermogen vol fantasie oplossingen te
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creëren voor ons nageslacht. Krznaric
is een toonaangevend publieksfilosoof en
medeoprichter van de The School of Life
in Londen. Op Explore the North spreekt
hij over meest recente boek De Goede
Voorouder: Langetermijndenken voor een
kortetermijnwereld.

De Ierse Sinead O’Brien mixt haar spoken
word en zang met artrock tot post-punk
met vele gezichten. In 2020 brak ze
door met haar debuutalbum Drowning in
Blessings. Haar teksten gaan over haar
eigen observaties en visie op de wereld
om haar heen. O’Briens live-performances
zijn intens en doordringend, waarmee ze
haar muziek naar een next-level brengt.

CAMPUS TALKS:
BARBARA HENKES
VERBORGEN VERLEDEN
ZA 19:00-19:30 | RUG CAMPUS

DIEPZINNIGE
RAPS,
ZELFBEWUSTZIJN
EMPOWERMENT

VOL
EN

noordelijke, jonge muzikanten: pianiste
Nadine Blaak, violisten Mart Koek en Cuun
Koek en dwarsfluitisten Miriam de Groot en
Chantal Brunt.

ZA 19:00 - 19:45 | STEDELIJK GYMNASIUM
De Zambiaans-Ierse rapper Denise Chaila
wordt gezien als één van de grootste
talenten van de toch al bloeiende Ierse
hiphopscene. In 2020 won ze met haar
debuut-mixtape Go Bravely één van Ierlands
belangrijkste muziekprijzen, The Choice
Music Prize, voor beste album. Dat haar
mixtape uitgeroepen werd tot beste album
is misschien wel het meest kenmerkende aan
Chaila’s muziek. Ze is wars van conventies
en houdt ervan stereotypen over alles
van vrouwenrechten en ras tot de Ierse
cultuur aan te vechten met haar lyrics.
Dit doet ze in een heerlijke flow met raps
die ze vol energie en zelfvertrouwen op
het publiek overbrengt.

EARTHEATER
MET
NOORDELIJK
KLASSIEK ENSEMBLE
DISCIPLINE-OVERSTIJGENDE
MUZIKALE SAMENWERKING

EARTHEATER, FOTO: DANIEL SANNWALD

CAMPUS TALKS:
ARJEN DIJKSTRA

OVER DE REVOLUTIONAIRE
HEMELBOUWER EISE EISINGA
ZA 20:15 - 20:30 | RUG CAMPUS

ZA 20:15 - 21:15 | HARMONIE ACCENTZAAL

Achter de Friese voordeuren vinden we
sporen van het koloniale verleden en
de
daarmee
onlosmakelijk
verbonden
slavernij. Barbara Henkes verbindt in
haar Campus Talk de regionale geschiedenis
van Friezen met die van de wereld en
neemt je mee op een virtuele tocht langs
plekken waar slaveneigenaren geboren
werden of terugkeerden; soms zelfs in het
gezelschap van zwarte bedienden of van
kinderen die ze bij slaafgemaakte vrouwen
hadden verwekt. Ga je mee op zoek naar de
sporen van het slavernijverleden?
Onze Campus Talks presenteren we
samenwerking met RUG Campus Fryslân.

DENISE CHAILA

in

Eartheater heeft de gave om zich steeds
opnieuw uit te vinden. Van albums vol
folktronica tot dystopische, digitalere
producties en clubby hypnotiserend werk,
de muzikante heeft het allemaal in huis.
Phoenix: flames are dew upon my skin is
misschien wel haar meest indrukwekkende
album tot op heden: begeleid door
akoestische gitaar, strijkers en subtiele
electronica neemt de New Yorkse je mee
naar een fabelachtig niemandsland tussen
Nirvana en Horny Hell.
Op Explore the North gaat ze een
bijzondere samenwerking met een lokaal
klassiek gelegenheidsensemble aan. Het
speciaal voor dit optreden samengestelde
ensemble
bestaat
uit
talentvolle,

In de achttiende eeuw bouwde Eise Eisinga
een prachtig planetarium in Franeker. Het
maakte hem op slag wereldberoemd. Tijdens
zijn Campus Talk vertelt Arjen Dijkstra,
directeur van het Universiteitsmuseum van
de RUG, over zijn biografie De Hemelbouwer.
Een biografie van Eise Eisinga. Het is
een bijzonder levensverhaal, want Eisinga
deed meer dan wetenschap toegankelijk
maken. Hij streed in zijn leven tegen
een onrechtvaardig regime en kwam op voor
zijn medeburgers. Arjen Dijkstra neemt je
aan de hand van zijn biografie mee naar een
tijd waarin bijna iedereen op een drempel
leek te dansen.
Onze Campus Talks presenteren we
samenwerking met RUG Campus Fryslân.

in
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VERA
JOOST OOMEN & KRUIDKOEK, FOTO:

XANNE VERA

JOOST
OOMEN
&
KRUIDKOEK
- TUUT TUUT
KWANTUMSCHUIM
(PREMIÈRE)
EIGENZINNIGE FUTURISTISCHE
VOORSTELLING OVER ONTAARDING
ZA 20:15 - 21:15 | DE WESTERKERK
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
dus twee keuzes: samen met de aarde
ten onder gaan óf voor dit moment ons
zonnestelsel verlaten. Voor Joost Oomen
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en garagejazzband Kruidkoek levert die
gedachte een heerlijk startpunt voor een
voorstelling op.
Want hoe maak je de omstandigheden
van een leeg zonnestelsel helder voor
een
menselijk
publiek?
Tuut
Tuut
Kwantumschuim probeert de ervaring van
de grootste en de kleinste natuurkundige
processen begrijpelijk te maken voor jou.
Natuurlijk op geheel eigen wijze, zoals
alleen Joost Oomen & Kruidkoek dat kunnen
met taal en muziek. Het resultaat is een
voorstelling die niet uitlegt hoe het
werkt, maar laat voelen hoe het is om
bij de grote verschuiving in het heelal
aanwezig te zijn.
Tuut Tuut Kwantumschuim is een productie
van Explore the North.

26/01
04/02
12/02
01/04
12/04
16/04

CLUB FOR THE
INTERNATIONAL
POP UNDERGROUND

NEAL FRANCIS
BLOOD RED SHOES
THE NOTWIST
PORRIDGE RADIO
SHAME
JULIEN BAKER
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DECOLONIZE
YOUR
MIND
SOCIETY
MISTIG
NIEMANDSLAND
TUSSEN
PSYCHEDELISCHE
ROCK, AVANT-GARDE, JAZZ
EN EXPERIMENTEEL
ZA 20:15 - 21:15 | NEUSHOORN KLEINE ZAAL
De Hongaarse band Decolonize Your Mind
Society
laat
zich
inspireren
door
niet-Westerse traditionele muziek en
psychedelische
rituele
performances.
Wat volgt is een psychedelisch ritueel
klankenspel,
waarbij
experimentele
geluiden van het Hongaars blaasinstrument
glissotar en een ongestemde analoge
synthesizer leidend zijn voor hun unieke
kleurrijke muziek, waarmee ze het leven
vieren.

DAUGHTERS
REYKJAVIK

OF

GRENZELOOS
VROUWELIJK
RAPPERSCOLLECTIEF
VOL
ENERGIE
ZA 21:30 - 22:30 | HARMONIE RABOBANKZAAL
Daughters of Reykjavík zet sinds 2013,
in verschillende samenstellingen, de
door
mannen
gedomineerde
IJslandse
rapscene op zijn kop. De groep bestaat
uit 9 vrouwelijke rappers met de meest
uiteenlopende
achtergronden
van
vormgever tot sekstherapeut - die er om
bekend staan geen blad voor de mond te
nemen.
Met hun lyrics over vrijheid en empowerment
en een performance waar de energie vanaf
spat, zetten ze elke zaal naar hun hand.
Wij zijn er klaar voor, jullie ook?

CAMPUS TALKS:
MENNO DE BREE
WAARDEVOLLE NIKSNUTTEN
ZA 21:30 - 22:15 | RUG CAMPUS

In ons drukke bestaan is er maar weinig
ruimte voor dat wat ogenschijnlijk geen
nut heeft; in de wetenschap, in kunst of
werk, of gewoon in het dagelijks leven.
Misschien voelen we ons zelfs schuldig
als we niet nuttig bezig zijn? Docent
medische ethiek en filosofie Menno de
Bree heeft daar een heel andere visie
op. Als publieksfilosoof spreekt hij
over uiteenlopende onderwerpen, zoals de
liefde, dood en geluk. In zijn Campus
Talk bespreekt hij het nut van niks doen
en een beetje aanmodderen. Speciaal voor
alle niksnutten die zich stiekem eigenlijk
altijd al heel waardevol voelden.
Onze Campus Talks presenteren we in
samenwerking met RUG / Campus Fryslân.
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DAUGHTERS OF REYKJAVIK, FOTO: SUNNA BEN
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GO MARCH

LYRA PRAMUK

DANSMUZIEK EN SOUNDTRACKS
VOOR NOG TE MAKEN FILMS IN
DE MIX

ULTIEME
FUSION
KLASSIEK MET POP

VAN

ZA 22:45 - 23:30 | DE WESTERKERK

ZA 22:45 - 23:45 | NEUSHOORN KLEINE ZAAL
Lyra Pramuk mixt klassieke vocalen, pop,
performance en hedendaagse clubcultuur
tot iets wat volgens haar het beste
kan worden omschreven als futuristische
folk. Moeiteloos vermengt en vergroot
ze uitleenlopende genres, waarbij ze
er doorlopend vanuit gaat dat verhalen
vertellen een lied is, en een lied
vastliggende structuren in de wereld
kan doorbreken. In 2020 was haar album
Fountain een van de spannendste en beste
experimentele releases van het jaar
volgens Pitchfork.

De driekoppige instrumentele band Go
March uit Antwerpen maakt minimalistische
elektronische, post-rock. Met frisse
energieke
synthesizerklanken
en
een
futuristische
touch
nemen
zij
de
luisteraar mee in dancemuziek met een
atmosferische trance.

Op zondag geeft Lyra Pramuk een workshop
waar je je voor kunt opgeven, meer info
verderop in dit boekje.

LYRA PRAMUK

LAFAWNDAH

EXPERIMENTELE
POPSOUND
VOL MUZIKALE INVLOEDEN

OOK OP ZATERDAG

ZA 22:45 - 23:45 | HARMONIE ACCENTZAAL
Multitalent Lafawndah staat te boek als
muziek- en filmvisionair. In 2016 bracht
ze haar eerste EP uit, die er meteen voor
zorgde dat ze dé componist van modemerk
Kenzo werd. Op haar albums, zoals het
dit jaar uitgebrachte The Fifth Season,
combineert ze pop en club tot gelaagde
producties.
Zelf vindt ze haar muziek ondefinieerbaar
en dat is precies haar bedoeling. Ze
laat zich niet in genre-hokjes duwen
en vindt onder andere inspiratie in
film, electronische sounds, klassieke
muziek en Iraanse volksmuziek. Al die
inspiratiebronnen leiden tot een eigen
experimentele sound vol diepte en muzikale
invloeden die ze zal laten horen tijdens
Explore the North.
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2084: ARNON GRUNBERG &
FIEP VAN BODEGOM [PAG. 24]
14:00 - 15:00
DE WESTERKERK

AKKERS EN VELDEN - ANGRY
ALAN [PAG.12]
ZA 20:30 - 21:30
TRYATER

FRANÇOIS CHAIGNAUD EN
MARIE-PIERRE
BRÉBANT
- SYMPHONIA HARMONIAE
CAELESTIUM REVELATIONUM

BOUKE GROEN
PROJECT OVERTONE

[PAG. 9]

ZA 20:00 - 22:30
DE GROTE KERK
GO MARCH

TRYATER
IT GELOK

FAN

[PAG. 13]

FRYSLÂN

[PAG. 13]

EXPEDITIES

[PAG 18]
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paul van dijk

RENNIRLEGEPS
,tnimom nrelref ni ny ,iew etkord ed tú
legeps ed raof tseits
hcittijmlegernû nejlehkys nyd ,dlyb ti lebeort
slesyd ten sinetlyb nyd
mo enilref ti teraw legeps e’ ny
tú nâh ed tkets ,tekmilg ejknoj ti
tnek sremmis nyd la t’yd yh
nao tsgnae on yd tegaj
negeweb et rednûs rêd mij naets as
od ,ejknoj ti ,nam edlâ ed
kalfreo egithcishcort ti po nâh ed tsiel
ijnpo ennij geb ne ejleskiw mij

Bovenstaand gedicht maakt deel uit van Wjerspegelje, een project
van Leeuwarden UNESCO City of Literature en Merk Fryslân.
Kriskras door de provincie vind je op spiegels van meer dan
tweehonderd locaties Friese gedichten, geschreven door 28 dichters.

ZONDAG
21 NOV

Houd deze pagina voor de spiegel en lees het gedicht Spegelrinner.
Scan de QR-code en vind de vertaling.
leeuwardencityofliterature.frl
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DAVID
REYBROUCK

VAN

ONAFHANKELIJKHEIDSSTRIJD
DOOR DE OGEN VAN DE LAATSTE
OOGGETUIGEN
ZO 14:00 - 14:45 | DE WESTERKERK
Vlaming
David
van
Reybrouck
is
cultuurhistoricus, archeoloog en schrijver
van non-fictie, theater en poëzie. Grondig
onderzoek
(interviews,
gesprekken
of archieven) voedt zijn verhalen én
speelt een vitale rol in de vorm die ze
aannemen. Daarnaast is zijn vertelkunst
even veelzijdig als vindingrijk. Tijdens
Explore the North gaan we met hem in
gesprek over Revolusi, zijn meest recente
werk over de onafhankelijkheidsstrijd
van Indonesië. Hiervoor interviewde hij
bijna tweehonderd mensen - de laatste
nog levende getuigen - in Indonesische
rusthuizen, Japanse miljoenensteden en op
verafgelegen eilanden.

LYRA PRAMUK +
WORKSHOP
[OP
INSCHRIJVING]
BIJZONDERE
ZANGWORKSHOP
OP EEN SFEERVOLLE LOCATIE
ZO 14:00 - 15:15 | KAPEL
Zangeres Lyra Pramuk geeft zondag een
unieke workshop zang tijdens Explore the
North. Kijk op onze website voor meer
informatie en meld je aan!
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HANG YOUTH

JOZEF VAN WISSEM

HANG YOUTH

CAMPUS TALKS:
CYNTHIA LIEM

ANARCHISTISCHE PUNKERS DIE
ZEGGEN WAAR HET OP STAAT
ZO 16:00 - 16:45 | NEUSHOORN KLEINE ZAAL

VOOR FIJNPROEVERS: KOKEN
MET DATA
ZO 16:00 - 16:45 | RUG CAMPUS

Hang Youth houdt bewust het midden tussen
een grappig kunstproject, een kwade tweet
en een bloedserieuze punkband. In 2020
brachten de Amsterdammers de albums Boel
aan de hand en Alles moet beter uit, met
ultrakorte maar radicaal furieuze hardcore
poppunk-beukers als Ik geef een nier voor
geen Rutte IV en Belastingdienst. Vol
sociale betrokkenheid voert de band zijn
extreem anarchistische agenda: televisie,
radio of de Zuidas, niets of niemand is
veilig. In juni kwam de nieuwe plaat
Het k-woord uit, en als het kapitalisme
daarna nog niet is gevallen, zal de band
genoodzaakt zijn om nog meer albums uit
te brengen.

JOZEF
WISSEM

VAN

BETOVERENDE
HEDENDAAGSE
KLANKEN OP DE MIDDELEEUWSE
LUIT
ZO 17:30 - 18:30 | DE WESTERKERK

Universitair docent informatica Cynthia
Liem houdt zich als datawetenschapper
bezig met de ontwikkeling van algoritmes.
Algoritmes volgen je op de voet om jouw
interesses te achterhalen. Of ontstaan
jouw interesses door algoritmes?
Is alles wat bestaat te vertalen naar
digitale data? Om dat uit te leggen gaat
Cynthia Liem koken. Aan de hand van de
bereiding van een recept legt ze haar
publiek uit hoe een algoritme werkt. Nu
maar hopen dat het in de smaak valt!
Onze Campus Talks presenteren we
samenwerking met RUG Campus Fryslân.

in

De Nederlandse componist & luitspeler
Jozef van Wissem is autodidact. Zijn
muziek is divers en tijdloos: hij
componeerde muziek voor de game The
Sims (2013), bracht diverse solo-albums
uit en maakte muziek bij Caravaggio’s
schilderij De Luitspeler in De Hermitage.
Met het winnen van de Soundtrack-award
2013 van het filmfestival van Cannes, voor
de soundtrack van de Jim Jarmusch-film
Only Lovers Left Alive (een samenwerking
met stonerrockband SQÜRL) kreeg hij
bekendheid bij het grotere publiek. In
2020 bracht hij zijn album Ex Mortis uit,
waarop hij voor het eerst zingt. In 2021
startte hij met de bijbehorende tournee.
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INTERNETPOËZIE

OVER MEMES, ALGORITMES,
FEMINISME EN MEER!
17:30 - 18:15 |

RUG CAMPUS

JOE AND
SHITBOYS

THE

CHAOTISCHE
ORKAAN
VOL
SHITPUNK
DIE
NIEMAND
SPAART

EYDIS EVENSEN

POST-CLASSISISTISCH
PIANOSPEL DAT JE MEENEEMT
NAAR VER HIER VANDAAN
ZO 16:00 - 16:45 | KAPEL

ZO 17:45 - 18:30 | NEUSHOORN KLEINE ZAAL
De opgaande zon, ijle populieren, de
eindeloze zee - anno 2021 zien we ze niet
meer op dagelijkse basis, en dus gaat de
poëzie van nu over heel andere zaken.
Wat gebeurt er met een lichaam als het
alleen maar naar een beeldscherm staart?
Wat glinstert er tussen de ruïnes van
de eenentwintigste eeuw? Dat onderzoekt
Maxime Garcia Diaz in de spetterende
debuutbundel Het is warm in de hivemind.
Tijdens Internetpoëzie gaat Maxime in
gesprek met Patricia de Vries en anderen
over memes, games, algoritmes, anxiety,
feminisme en nog veel meer.

Korte en pakkende shitpunksongs, dat
is wat je kunt verwachten van deze
vier biseksuele veganisten. De band is
opgericht in reactie op de conservatieve
Faeröer rockscene, die vol vrouwenhaters
en homofoben zit. De songs zijn scherp,
op het randje en zonder bullshit,
recht voor zijn raap, actueel en
maatschappijkritisch. Bereid je voor op
een show barstensvol chaos en energie,
een spervuur aan liedjes en een frontman
die tussendoor het publiek op de korrel
neemt.

EYDIS EVENSEN

Al van jongs af aan was 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 de
uitgestrektheid heeft ze verwerkt in de
muziek op haar album Bylur (sneeuwstorm).
Post-classisistische
composities
die
bijna nostalgisch aandoen. Vol verlangen,
plezier en escapisme. 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 met de magische
verstilling van haar pianospel.
JOE AND THE SHITBOYS, FOTO: PATRICK GUNNING
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AUTOMATIC

INTERACTIEVE POSTPUNKBAND
MET EEN AVANTGARDE SOUND
ZO 19:30 - 20:15 UUR
NEUSHOORN KLEINE ZAAL

NYK DE VRIES
&
ARTVARK
SAXOPHONE
QUARTET
TAGELYK

INDRUKWEKKENDE
SAMENWERKING
TUSSEN
MUZIKANTEN EN DICHTER
ZO 19:30 - 20:30 | DE WESTERKERK

AUTOMATIC

Automatic is een postpunk trio bestaande
uit Lola Dompè (drums en zang), Izzy
Glaudini (synth en zang) en Halle Saxon
Gaines (bas en zang). De in Los Angeles
gevestigde band werd opgericht in 2017 en
kreeg al snel veel buzz met hun debuut-EP.
Hun gitaarloze, minimale geluid speelt
met
avant-garde
synth-experimenten,
geïnspireerd door bands als Suicide,
Kleenex, Neu en misschien ook wel door
Bauhaus (Dompè is de dochter van een
van de oprichters van dit legendarische
gezelschap). De band laat zich daarnaast
graag inspireren door het genre film en
dat hoor je terug in de dubbelzinnige
teksten en mysterieuze sferen van hun
album Signal. Hun shows zijn interactief,
visueel geladen en altijd overspoeld met
een enthousiast publiek.

De
muzikale
flexibiliteit
van
saxofoonkwartet Artvark én de verhalende
kracht van de poëzie van Dichter van
Fryslân Nyk de Vries maken van Tagelyk een
bijzondere theatrale ervaring. Tagelyk
is een productie waarin taal en muziek
elkaar dragen, versterken en samenvloeien
tot
een
poëzie-muziekproductie
die
verder reikt dan wat de taal en de
muziek afzonderlijk vermogen. Tagelyk
was de openingsvoorstelling van Poetry
International in 2021.
Tagelyk is een
International.

productie

van

MARRIT JELLEMA
SUPERPERSOONLIJK
SUPERPERSOONLIJK
IEDEREEN

VOOR

JOOST
BELLEN

VAN

MAGISCHE AFSLUITER DIE NOG
LANG NADREUNT
20:30-22:30 | NEUSHOORN GROTE ZAAL

ZO 19:45 - 20:15 | KAPEL

Van
Marrit
Jellema
verscheen
dit
jaar het prachtige Spoken Word-album
Superpersoonlijk. Op dit album hoor je
de rauwheid, intensiteit, energie en
eerlijkheid terug waarmee ze in 2019
een Spoken Award in de wacht sleepte.
De 27-jarige Leeuwarder bracht eerder
twee dichtbundels uit. Marrit schrijft en
draagt voor in een unieke, rauwe, compleet
eigen stijl. Ze wil gewoon haar verhaal
vertellen, mensen raken en ze een andere
kant van het leven laten zien. Hoewel
haar teksten heel persoonlijk zijn, zijn
ze herkenbaar voor iedereen. Voor Explore
the North speelt Marrit Superpersoonlijk
live, waarbij ze muzikaal wordt begeleid
door Jochem Knoef.

Met zijn boek Nachtdier onder de arm gaat
Joost van Bellen op boevenpad! Hij sluit
ons festival af met een heerlijke dampende
multidisciplinaire show. Verwacht muziek,
visuals en performances en wie weet wat
nog meer; want op boevenpad kan er nog
van alles gebeuren. En zeg nou zelf: zijn
we niet allemaal toe aan een avontuurlijk
feestje?
Joost van Bellen is ook op vrijdagavond
te zien in De Westerkerk, waar hij zijn
boek presenteert.

Poetry

NYK DE VRIES & ARTVARK, FOTO: HENK VEENSTRA

OOK
OP
ZONDAG

2084:
LIZE
SPIT
&
REBEKKA DE WIT [PAG. 24]
15:30 - 16:30
DE WESTERKERK
BOUKE GROEN
PROJECT OVERTONE
TRYATER
IT GELOK

FAN

[PAG. 13]

FRYSLÂN

[PAG. 13]

EXPEDITIES
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VERWACHT
COOL COLLECTIVE
14 NOV NEW
NIEUW ALBUM ‘YUNIKÓN’ • JAZZ / POP

21 NOV MAGNAPOP
SUPPORT: CAPTAIN NAYSAYER • INDIE / GRUNGE
MAN IN THE FIELD
02 DEC OUR
IN DE STIJL VAN DAMIEN RICE & WILCO • AMERICANA
DARKNESS
04 DEC NORTHERN
MET OA MOLASSESS, VERWOED & LASTER • FESTIVAL
& CD BEURS
05 DEC PLATEN
70+ METER AAN STANDS! • BEURS
VAN NIEUWLAND
12 DEC SANDRA
NIEUW ALBUM! • POP

17 DEC MONOMYTH
PINK FLOYD MEETS HAWKWIND • SPACEROCK / STONER
YOUTH
15 JAN HANG
SUPPORTS: ZELDZAME & HANDS OFF • PUNK

22 APR PACESHIFTERS
SUPPORT: BONGLOARD • ROCK
BOYS
19 MEI HACKENSAW
TRADITIONEEL MET EIGENTIJDSE TWIST! • BLUEGRASS

ESTHER DE JONG IN DE WAALSE KERK, EXPLORE THE NORTH 2019. FOTO: XANNE VERA

FUTURE
IS COMING
SHAPE IT

OWN IT

19 — 27 november 2021

BE IT

Jonge Harten 2021: Future is Coming! Het wordt een bijzondere editie
met voorstellingen over de toekomst, rolmodellen, voorstellingen
waarin we verschillende stemmen laten horen en waarin we de
noodzaak van de huidige tijd laten zien.

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.
Naast onze ‘eigen’ Westerkerk, nemen we
je graag mee naar cultuurpodia Neushoorn,
De Harmonie en Tryater. De indrukwekkende
Grote Kerk en Waalse kerk en het Stedelijk
Gymnasium zijn natuurlijk weer sfeervolle
festivallocaties. Dit jaar kun je ook het
Stadhuis van binnen exploreren. Nieuw zijn
De Kapel in de Blokhuispoort en de RUG
Campus (de Beurs). Twee prachtige plekken
met een rijke geschiedenis. Obe vormt ons
festivalhart waar je alles rondom tickets
en informatie kunt regelen. Alle locaties
vind je op de plattegrond op de volgende
pagina.
Je ontdekt nog meer verborgen plekjes
tijdens één van onze expedities of It
gelok fan Fryslân. Daarover lees je meer
op pagina 13 en 18.

DE WESTERKERK, FOTO: HANS JELLEMA

DE WAALSE KERK, FOTO: RUBEN VAN VLIET
FRYSKE AKADEMY

KAPEL

STEDELIJK GYMNASIUM
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RUG CAMPUS

GROTE KERK, FOTO: MARC DE FOTOGRAAF
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DE HARMONIE
RUITERSKWARTIER 4

OBE (TICKETS & INFO)
HEER IVOSTRAATJE 1

Oldehoofsterkerkhof

WESTERKERK
BAGIJNESTRAAT 59

FRYSKE ACADEMY
DOELESTRAAT 8

NEUSHOORN
RUITERSKWARTIER 41

Alle Explore-locaties behalve het
Stadhuis tijdens Project Overtone
zijn toegankelijk voor rolstoelen.

taal
GROTE KERK
JACOBIJNERKERKHOF 95

STADHUIS
HOFPLEIN 38

WAALSE KERK
GROTE KERKSTRAAT 222

RUG CAMPUS
WIRDUMERDIJK 34

STEDELIJK GYMNASIUM
NOORDERWEG 1

DE KAPEL (DBIEB)
BLOKHUISPLEIN 40

novemberfestivalmaand.nl
TRYATER
OOSTERSINGEL 70

60

.nl

VRIJDAG 19 NOVEMBER
14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

NEUSHOORN
GROTE ZAAL

22:00

TBA
JONGE
SCHRIJVERS
TOEN RIJST
NOG JONG
WAS

DE WESTERKERK

HOOP EN
DEMOCRATIE
MET ARNON
GRUNBERG,
WARDA
EL-KADDOURI, ALICJA
GESCINSKA,
DEAN BOWEN

JOOST VAN
BELLEN BOEKPRESENTATIE
NACHTDIER

2084 SIMONE
ATANGANA BEKONO
EN JENS MEIJEN
STURLE
DAGSLAND

ANNA B SAVAGE

GYMNASIUM
WARDA ELKADDOURI

RUG CAMPUS

00:00

BABII

ALICJA
GESCINSKA

WAALSE KERK

23:00

SPINVIS

NEUSHOORN
ARENA

ROANNE VAN
VOORST
AKKERS EN
VELDEN - ANGRY
ALAN (NL)

TRYATER
PROJECT
OVERTONE

STADHUIS
FRYSKE AKADEMIE

TRYATER, IT GELOK FAN FRYSLÂN

OBE

EXPEDITIES
CÉLINE WIERDA - NEPEN

DE WESTERKERK
14:00

15:00

16:00

17:00

PROJECT
OVERTONE

LET OP! >> VANAF 13:00 UUR <<

18:00

= OP INSCHRIJVING

EXPEDITIES
Voor de expedities moet je je inschrijven. Er vertrekken verschillende expedities per dag vanaf
OBE. Reserveer je tijdslot op de website of bij het Explore the North infopunt. Beperkt plaats!
									
STADHUIS
Bouke Groen - OVERTONE
Voor deze voorstelling moet je je inschrijven. Reserveer je tijdslot op de website of bij het
Explore the North infopunt. Beperkt plaats!
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21:00

ZEA & DE WRÂLD: WIST NOCH DAT
D’R NEAT WIE
MET O.A SONG LUA TRIO, QUINIE

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

00:00

PROGRAMMA, TIJDEN EN LOCATIES IN DIT BOEKJE ZIJN ONDER VOORBEHOUD.
CHECK EXPLORE-THE-NORTH.NL EN SOCIAL MEDIA VOOR DE LAATSTE UPDATES.

FRYSKE AKADEMY
Tryater - It Gelok Fan Fryslân
Voor deze voorstelling moet je je inschrijven. Reserveer een tijdslot op de website of bij het
Explore the North infopunt. Beperkt plaats!							
			
DE WESTERKERK
Céline Wierda - NEPEN
Voor deze voorstelling moet je je inschrijven. Reserveer een tijdslot op de website of bij het
Explore the North infopunt. Beperkt plaats!
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ZATERDAG 20 NOVEMBER
14:00
DE HARMONIE
RABOZAAL

15:00

16:00

17:00

2084: ARNON
GRUNBERG EN
FIEP VAN
BODEGEM

POETIC
RESISTANCE
DE ARGONAUTEN
MET TOBI LAKMAKER, HELENA
HOOGENKAMP EN
THOMAS VAN DER
MEER

FÅGELLE
WURDSPØKEN

BART X
ERLA TENDER
(THEN
PUNCH
ME)
ROMAN KRZNARIC

00:00

CAMPUS
TALK:
BARBARA
HENKES

GO MARCH

TBA

DENISE
CHAILA

PIDGIN
LEEUWARDEN

23:00

LAFAWNDAH

DECOLONIZE YOUR
MIND SOCIETY

COUCOU CHLOE
CAMPUS
TALK:
ARJEN
DIJKSTRA

CAMPUS TALK:
MENNO DE
BREE

FRANÇOIS CHAIGNAUD EN MARIE-PIERRE
BRÉBANT - SYMPHONIA HARMONIAE CAELESTIUM
REVELATIONUM

DE GROTE KERK

AKKERS EN
VELDEN - ANGRY
ALAN (FRYSK)

TRYATER
PROJECT
OVERTONE

STADHUIS
FRYSKE AKADEMIE

TRYATER, IT GELOK FAN FRYSLÂN

OBE

EXPEDITIES

DE WESTERKERK

CÉLINE WIERDA - NEPEN
14:00

15:00

PROJECT
OVERTONE

PROJECT
OVERTONE

PROJECT
OVERTONE

LET OP! >> VANAF 13:00 UUR <<
16:00

17:00

18:00

= OP INSCHRIJVING
EXPEDITIES
Voor de expedities moet je je inschrijven. Er vertrekken verschillende expedities per dag vanaf
OBE. Reserveer je tijdslot op de website of bij het Explore the North infopunt. Beperkt plaats!
									
STADHUIS
Bouke Groen - OVERTONE
Voor deze voorstelling moet je je inschrijven. Reserveer je tijdslot op de website of bij het
Explore the North infopunt. Beperkt plaats!
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22:00
DAUGHTERS OF
REYKJAVIK

JOOST OOMEN
& KRUIDKOEK
- TUUT TUUT
KWANTUMSCHUIM

DOLEN DOOR DE
TAAL DIE LAND
HEET

NINV

CAMPUS
TALK:
VALENTINA
GALLO

CAMPUS
TALK:
DOGGERLAND

21:00

EARTHEATER
MET NOORDELIJK
KLASSIEK
ENSEMBLE

LISA WEEDA

GYMNASIUM

RUG CAMPUS

20:00

ANNE-FAY REASPORA

NEUSHOORN
ARENA

WAALSE KERK

19:00
SINEAD O ‘BRIEN

DE HARMONIE
ACCENTZAAL

DE WESTERKERK

18:00

CHAGALL UNLOCKED

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

00:00

PROGRAMMA, TIJDEN EN LOCATIES IN DIT BOEKJE ZIJN ONDER VOORBEHOUD.
CHECK EXPLORE-THE-NORTH.NL EN SOCIAL MEDIA VOOR DE LAATSTE UPDATES.

FRYSKE AKADEMY
Tryater - It Gelok Fan Fryslân
Voor deze voorstelling moet je je inschrijven. Reserveer een tijdslot op de website of bij het
Explore the North infopunt. Beperkt plaats!							
			
DE WESTERKERK
Céline Wierda - NEPEN
Voor deze voorstelling moet je je inschrijven. Reserveer een tijdslot op de website of bij het
Explore the North infopunt. Beperkt plaats!
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ZONDAG 21 NOVEMBER
14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

NEUSHOORN
GROTE ZAAL
NEUSHOORN
ARENA

DBIEB - DE KAPEL

JOE AND THE
SHITBOYS

HANG YOUTH

WORKSHOP LYRA
PRAMUK
OP INSCHRIJVING

23:00

00:00

23:00

00:00

MARRIT
JELLEMA
SUPERPERSOOLIJK

INTERNETPOËZIE MET
MAXIME
GARCIA DIAZ
EN PATRICIA
DE VRIES

CAMPUS
TALK:
CYNTHIA
LIEM

2084: LIZE SPIT
& REBEKKA DE
WIT

DAVID VAN
REYBROUCK
PROJECT
OVERTONE

STADHUIS
FRYSKE AKADEMIE

TRYATER, IT GELOK FAN FRYSLÂN

OBE

EXPEDITIES

DE WESTERKERK

CÉLINE WIERDA - NEPEN
14:00

15:00

NYK DE VRIES
+ ARTVARK
SAXOPHONE
QUARTET TAGELYK

JOZEF VAN
WISSEM

PROJECT
OVERTONE

PROJECT
OVERTONE

PROJECT
OVERTONE

LET OP! >> VANAF 13:00 UUR <<
16:00

17:00

18:00

= OP INSCHRIJVING

EXPEDITIES
Voor de expedities moet je je inschrijven. Er vertrekken verschillende expedities per dag vanaf
OBE. Reserveer je tijdslot op de website of bij het Explore the North infopunt. Beperkt plaats!
									
STADHUIS
Bouke Groen - OVERTONE
Voor deze voorstelling moet je je inschrijven. Reserveer je tijdslot op de website of bij het
Explore the North infopunt. Beperkt plaats!
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22:00

AUTOMATIC

EYDIS EVENSEN

RUG CAMPUS

DE WESTERKERK

21:00

JOOST VAN BELLEN - NACHTDIER OP
BOEVENPAD

19:00

20:00

21:00

22:00

PROGRAMMA, TIJDEN EN LOCATIES IN DIT BOEKJE ZIJN ONDER VOORBEHOUD.
CHECK EXPLORE-THE-NORTH.NL EN SOCIAL MEDIA VOOR DE LAATSTE UPDATES.

FRYSKE AKADEMY
Tryater - It Gelok Fan Fryslân
Voor deze voorstelling moet je je inschrijven. Reserveer een tijdslot op de website of bij het
Explore the North infopunt. Beperkt plaats!							
			
DE WESTERKERK
Céline Wierda - NEPEN
Voor deze voorstelling moet je je inschrijven. Reserveer een tijdslot op de website of bij het
Explore the North infopunt. Beperkt plaats!
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REMY VAN KESTEREN IN DE ST.BONIFATIUSKERK, EXPLORE THE NORTH 2019. FOTO: XANNE VERA

KONSEPT EN ARTISTIKE LIEDING:
TATIANA PRATLEY,
AUKJE SCHAAFSMA
EN KAREL HERMANS

COLOFON
PROGRAMMA PETER REEN, MARLEEN NAGTEGAAL, MARK HOSPERS, EVA VAN NETTEN, NINA DIETERS,
ESMÉ VAN DEN BOOM EN VELE PARTNERS. MET SPECIALE DANK AAN JONATHAN OFFEREINS.
ALGEMEEN DIRECTEUR MARK HOSPERS
ZAKELIJKE ONDERSTEUNING BUREAU MAANSTOF: STEPHANIE KEMPER, WOUTER HYLKEMA EN
DESIRÉ HINDRIKS
PRODUCTIELEIDING JOHAN DE VRIES EN THIJS TEN BERGE
COÖRDINATIE PROGRAMMA EVA VAN NETTEN
ARTIESTENPRODUCTIE DENISE HENDRIKS
TECHNISCHE PRODUCTIE BENNIE MEIJER
PRODUCENT PRODUCTIEHUIS SANDER KONING
MARKETING MARCIA DIJKSTRA, HANNA VAN DER LEEST EN LENNIE QIU
VORMGEVING EN WEBSITE PETER BOORSMA
PROGRAMMA WESTERKAS CÉLINE WIERDA, MAHA ELJAK
WESTERKAS ANNE MADRID Y LOPEZ, LUCAS KEMPER
EXPEDITIES EN TOURS WANDER WOUDA
VRIJWILLIGERSCOÖRDINATIE JORT BOLLEN EN ROOS VROEGH
BESTUUR STICHTING EXPLORE THE NORTH MARELIE VAN RONGEN (VOORZITTER) EN ERIK VRIESEN

EK BY EXPLORE
THE NORTH!
AVENTOERLIKE
AUDIO-KUIERTOCHT
IT GELOK FAN
FRYSLÂN
MEERTALIG!

BEDANKT! VELE VRIJWILLIGERS, PARTNERS, TECHNICI, LEVERANCIERS, STAGEMANAGERS, LOCATIES
EN ALLE OVERIGE HELPENDE HANDEN!

vr 19 nov
7.00 uur
1
0
0
.
5
1
tussen
o 21 nov
za 20 & z
7.00 uur
1
0
0
.
4
1
tussen

dichter bij

NEUSHOORN

leeuwarden

NEUSHOORN

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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Koop een Explore the North-festivalticket
en reserveer voor IT GELOK een tijdslot op tryater.nl

