Winters stadsfestival met de prachtige
binnenstad van Leeuwarden als podium
voor muziek en verhalen

15-25 NOV.		

FESTIVALHART DE STADSKAS

15-17 NOV.		 LIQUID LOFT - CHURCH OF IGNORANCE
17 NOV.		
20-21 NOV.		

YOUNG EXPLORERS
BETWEEN MUSIC - AQUASONIC

EXPLORE THE NORTH
Explore the North is een winters stadsfestival
dat de historische binnenstad van Leeuwarden
drie dagen lang presenteert als podium voor
muziek en verhalen. Van 22 tot en met 24
november vieren we samen met jou onze zesde
editie in een bomvol festivalweekend.
Maar er is meer! Onze festivalperiode start dit
jaar al op 15 november met de opening van
een vrij toegankelijk festivalhart in de vorm
van een grote groentekas - de Stadskas - op
het Oldehoofsterkerkhof, met vervolgens twee
bijzondere internationale voorstellingen in de
binnenstad en met een nieuw festival gericht
op jong talent.

Tegelijk is Explore the North ook de trotse
officiële afsluiter van het jaar waarin
Leeuwarden - Fryslân de Culturele Hoofdstad
van Europa is. Hoewel je eigenlijk niet kunt
spreken over een afsluiting, maar liever
over een nieuwe culturele start voor een
onmiskenbaar getransformeerde stad en
provincie.
Explore!

FESTIVALPERIODE 15-25 NOVEMBER
22-24 nov. Explore the North festivalweekend

met o.a. Julia Holter, Mark Kozelek van Sun Kil Moon, Adriaan van Dis, Hanna Bervoets en Maxim
Februari, Akwasi, Lubomyr Melnyk, Ghostpoet, Johan Harstad, Matthew and the Atlas, Stef Kamil
Carlens, Club Guy & Roni & Slagwerk Den Haag, Vaudou Game, Mauro Pawlowski & Braaknoot
Ensemble, Ralph van Raat, Tryater, Peter Middendorp, AK/DK, Jessica Moss, WWWater, L.A. Salami

15-25 nov. Festivalhart De Stadskas
17 nov.
Young Explorers
15-17 nov. Liquid Loft - Church of Ignorance
20-21 nov. Between Music - Aquasonic
Tickets, programma en meer informatie op explore-the-north.nl

WELKOM!
Waar denk jij aan bij transformatie? Bij metamorfose?
Bij verandering?
Wie was je vorig jaar? En wie ben je in de toekomst?
Explore the North 2018 gaat over transformatie. Want
in dit jaar, waarin alle ogen gericht zijn op Leeuwarden
als culturele hoofdstad van Europa, ondergaat de hele
provincie Fryslân een culturele metamorfose. Allemaal
vragen we ons af hoe ‘onze’ roots zich verhouden tot
de buitenwereld, en tot de toekomst. Welke betekenis
hebben we ten opzichte van andere culturen, hoe
blijven we betekenisvol? Wat willen we bijdragen? Wat
willen we uitstralen? Wie zíjn we eigenlijk?
Explore the North zoekt bij elke editie het experiment
op. Deze editie hebben we dat geïntensiveerd. Door
nóg meer eigen producties te creëren, nóg meer
interdisciplinaire projecten te maken en te boeken
en nóg meer dialoog op gang te brengen tussen de
oorspronkelijke pijlers van het festival: podiumkunsten
en literatuur. Met rituelen, bevreemding,
verhalenvertellers en repetitieve, hypnotiserende en
sjamanistische muziek gaan we de interactie met je
aan.
We creëren een mythische, aardse sfeer waarin alles
mogelijk is. Waar je kunt dwalen in een spinnenweb
van kerkjes en steegjes, muziek en literatuur. Waar
je noordelijke kunstenaars in een internationale
omgeving ziet en internationale kunstenaars in het
Fryslân van nu. Waar je anders uitkomt dan je erin
ging.
Laat je gidsen door concerten, gedichten en
voorstellingen (en dit boekje) en ontdek wie je bent
als Explorer.
Het team van Explore the North 2018

Geen enkel ding in dit heelal, geloof
mij, gaat teloor, maar alles wisselt
en vernieuwt. Men spreekt van een
geboorte als er iets anders aanvangt
dan er was, en sterven is ophouden
met hetzelfde-zijn. En toch, het
groots geheel blijft wel bestaan, al
schuift er nog zoveel van hier naar
daar.
Ovidius, Metamorphosen, Boek XV
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De volledige festivalervaring heb je met het Explore
Everything ticket. Dit kaartje geeft je toegang tot alle
drie de festivaldagen van Explore the North 2018.
Donderdag verhinderd? Dan is het weekendticket
(voor de vrijdag en zaterdag) de beste optie voor je.
Uiteraard zijn er ook dagkaarten verkrijgbaar. Jongeren
tot en met 20 jaar krijgen een fikse korting en ook CJPleden gaan voordelig naar Explore the North 2018.
Voor de internationale voorstellingen van Liquid Loft
(pag. 6) en AquaSonic (pag. 8) en voor het nieuwe
festival Young Explorers (pag. 12) zijn losse tickets
verkrijgbaar.

PRAKTISCHE
INFORMATIE
POLSBANDJES
Om toegang te krijgen tot alle festivallocaties tijdens
Explore the North, wissel je je ticket om voor een
polsbandje. Je polsbandje kun je ophalen bij de
Stadskas, ons festivalhart op het Oldehoofsterkerkhof,
op onderstaande dagen en tijden:
Donderdag 22 november | 12:00-23:00
Vrijdag 23 november | 12:00-23:00
Zaterdag 24 november | 11:00-23:00

VRIJ TOEGANKELIJKE PROGRAMMAONDERDELEN
Sommige onderdelen uit het programma zijn voor
iedereen (ook zonder polsbandje) vrij toegankelijk. Dat
zie je aan dit icoontje:
GRATIS
TOEGANG
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PRIJZEN*
Explore Everything ticket (do + vr + za)

€ 55,-

Weekendticket (vr + za)

€ 42,50

Dagkaart voor do. 22 of vr. 23 november

€ 19,50

Dagkaart voor za. 24 november

€ 29,50

Tickets zijn te bestellen op explore-the-north.nl en
2018.nl of op onderstaande tijden in ons festivalhart
(de Stadskas) op het Oldehoofsterkerkhof, naast Obe.
Betalen kan met pin of contant. Jongerenticket of
kinderpasse-partout? Neem even je ID-kaart mee.
*Genoemde prijzen zijn exclusief servicekosten.

Jongeren (t/m 20 jaar) Explore Everything ticket
(do + vr + za)

€ 25,-

Jongeren (t/m 20 jaar) Weekendticket
(vr + za)

€ 17,50

Kinderpasse-partout (tot 12 jaar)

€ 8,-

Openingstijden kaartverkoop in de Stadskas
Donderdag 15 t/m zaterdag 24 november | 12:00-21:30

(do t/m za)
CJP-leden krijgen € 7,50 korting op hun ticket
Liquid Loft (15, 16, 17 november)

€ 15,-

AquaSonic (20, 21 november)

€ 17,50

Young Explorers (17 november)

€ 6,50

AANMELDEN EXPEDITIES

OVERNACHTEN

Aanmelden voor de expedities kan via
explore-the-north.nl.

Tijdens het festival kun je voor een gereduceerd tarief
overnachten in het WestCord WTC Hotel Leeuwarden.
Boekingsinformatie op explore-the-north.nl.

ROLSTOELTOEGANKELIJKHEID
Alle Explore-locaties behalve de Popbunker zijn
toegankelijk voor rolstoelen. Expeditie 2 is ook
toegankelijk voor rolstoelen.

ETEN EN DRINKEN

LET OP
De intieme locaties van Explore the North hebben
beperkt ruimte. Wees dus op tijd, want voor iedere
locatie geldt vol = vol.

In onze Stadskas kun je elke dag terecht voor een
Stadskashap tussen 18:00 en 19:30. Op veel Explorelocaties is het mogelijk om iets te drinken te kopen.
Neem wel cash geld mee, pinnen is niet overal
mogelijk.

Het programma, de tijden en locaties in dit
programmaboekje zijn onder voorbehoud.
Houd explore-the-north.nl in de gaten
voor de laatste updates.

BEREIKBAARHEID

Het Friese culturele tijdschrift De Moanne en Explore
the North werken nauw samen. De Moanne maakt een
speciaal magazine met interviews en vooruitblikken,
dat half november verschijnt. Meer info op
demoanne.nl

Vanaf station Leeuwarden is het zo’n 15 minuten
lopen naar ons festivalhart (de Stadskas) op het
Oldehoofsterkerkhof. Onder het Oldehoofsterkerkhof
vind je ook een parkeergarage.

EXPLORE THE NORTH EN DE MOANNE

5

DE STADSKAS
FESTIVALHART

15 T/M 25 NOVEMBER | 12:00-00:00
STADSKASHAP: 18:00-19:30
 OLDEHOOFSTERKERKHOF
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Explore the North bouwt een Stadskas op het
Oldehoofsterkerkhof! Je kunt er van 15 t/m 25
november elke dag tussen twaalf uur ‘s middags
en twaalf uur ‘s nachts terecht om te eten, drinken,
feesten en relaxen.

Daarnaast presenteren we samen met Boekhandel
Van der Velde tijdens het festival signeersessies met
schrijvers uit het Explore-programma. Natuurlijk kun
je ook meteen de boeken van je favoriete schrijvers
aanschaffen.

Maar er is meer: samen met partners als de
Stadsoase, Leeuwarden-Fryslân 2018’s Fuck Up Nights,
New Faces en de Popfabryk presenteren we elke dag
een wisselend programma. Dat vind je op explore-thenorth.nl.

Ook is de Stadskas de plek voor informatie over en
tickets voor Explore, Liquid Loft, AquaSonic en Young
Explorers en kun je hier tijdens het festival (22-24
november) je polsbandje ophalen.

Eieren met spek!
Op zaterdag 24 november starten we de festivaldag gezellig samen met eieren en spek! House of Taste verzorgt een
heerlijke start van je zaterdagmiddag in de Stadskas tussen 12:00-12:45.
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LIQUID LOFT:
CHURCH OF IGNORANCE
OPENINGSVOORSTELLING OEROL 2018

DO. 15, VR. 16 & ZA. 17 NOVEMBER | 19:30 & 21:30
 WESTERKERK

“Een wonderlijk mooie, perfect uitgevoerde voorstelling.”
- Leeuwarder Courant
“Een schitterende collage van beweging en stemmen.”
- de Theaterkrant    
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LIQUID LOFT:
CHURCH OF IGNORANCE

LOSSE
TICKETS

(LÂN FAN TAAL, EXPLORE THE NORTH, OEROL EN
LEEUWARDEN-FRYSLAN 2018)
FRIESE TALEN IN FANTASTISCHE INTERNATIONALE
LOCATIEVOORSTELLING
In de prachtige Westerkerk in Leeuwarden brengen
de zes dansers van het onovertroffen Oostenrijkse
gezelschap Liquid Loft je op 15, 16 en 17 november
in trance met de voorstelling Church of Ignorance.
Oerol opende dit jaar met deze ontzettend goed
gerecenseerde locatievoorstelling.
Als onderdeel van de serie ‘Foreign Tongues’ gaat
het gezelschap in deze voorstelling door middel
van lichaamstaal op zoek naar een oplossing voor
datgene wat ons verdeelt: de verschillende talen
die we spreken. De performance is gebaseerd op
regionale talen en ‘slang’ uit alle regio’s van Europa
(zo ook de onze!) en wordt steeds aangepast voor
de locatie en architectuur van de speelplek, in dit
geval dus Leeuwarden, Fryslân en de Westerkerk.
Wat een onverstaanbare brij aan talen lijkt, wordt
op een fantastische manier getransformeerd in een
communicatievorm die woorden overstijgt. De taal van
beweging is sterker dan onze verschillen. Kijk maar
hoe ontzettend veel je begrijpt, zelfs wanneer je er
niets van hebt verstaan.
In november 2017 was Liquid Loft te gast in Fryslân om
hier noordelijke talen en dialecten te verzamelen en
op te nemen. Daarvoor reisden ze naar Leeuwarden en
ook naar Terschelling. Dit waddeneiland is uiteraard
de prachtige locatie van het festival Oerol, waar een
ander deel in de ‘Foreign Tongues’-serie in première
is gegaan.
Kaartjes voor Church of Ignorance kosten €15,exclusief servicekosten en zijn te bestellen via www.
explore-the-north.nl
Church of Ignorance is een coproductie van
Donaufestival (Oostenrijk), Lân fan taal/Explore the
North (Nederland) en Liquid Loft (Oostenrijk).
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BETWEEN MUSIC AQUASONIC
DI. 20 NOVEMBER | 20:00 UUR
WO. 21 NOVEMBER | 15:00 UUR & 20:00 UUR
 STADSSCHOUWBURG DE HARMONIE

“De vijf spelers, die schijnbaar
gewichtloos in hun tanks zweven,
nemen de toeschouwers met hun
al even gewichtloze, maar strak
georganiseerde muziek mee in hun
droomwereld.”
- Volkskrant     
“Masterpiece from another world”
- Fine Spind
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BETWEEN MUSIC AQUASONIC
i.s.m. Stadsschouwburg De Harmonie en
Leeuwarden-Fryslân 2018
WERELDWIJD FENOMEEN NU TE ZIEN
IN LEEUWARDEN

LOSSE
TICKETS

Vijf muzikanten in vijf grote watertanks. Met speciaal
ontwikkelde instrumenten spelen en zingen ze onder
water. AquaSonic is de nieuwste productie van de
Deense groep Between Music en is een van de meest
ambitieuze interdisciplinaire projecten van deze tijd:
opera onder water.
Na ontelbare experimenten in samenwerking
met diepzeeduikers, instrumentenmakers en
wetenschappers hebben de muzikanten tien jaar
gewerkt aan speciale onderwaterinstrumenten. En
hebben ze hun techniek om onder water te kunnen
zingen geperfectioneerd. AquaSonic ging in 2016
in première op de Operadagen in Rotterdam en
werd daarna een wereldwijd, met een sterrenregen
overladen, fenomeen. Explore the North en
Stadsschouwburg De Harmonie zijn trots dat ze deze
onwaarschijnlijke ervaring in Leeuwarden kunnen
presenteren in het jaar van de Culturele Hoofdstad.
Kaartjes voor AquaSonic kosten € 17,50 (exclusief
servicekosten) en zijn te bestellen via www.explorethe-north.nl
AquaSonic wordt in Leeuwarden gepresenteerd door
Explore the North, Stadsschouwburg De Harmonie en
Leeuwarden-Fryslân 2018 en wordt geproduceerd door
FuturePerfect Productions.
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HAAL NU JE TICKET
VOOR ESNS19 VIA
WWW.ESNS.NL
ESNS: EU

STICHTING
EUROSONIC
NOORDERSLAG

THE EUROPEAN MUSIC PLATFORM
ESNS: EU creative europe

STICHTING
EUROSONIC
NOORDERSLAG

VRI 30 NOV

NIELSON
VRI 7 DEC

BLAUDZUN

ZAT 15 DEC

FREEZE FESTIVAL
2018
ZAT 22 DEC

ORGEL VRETEN
ZAT 29 DEC

SVEN HAMMOND
VRI 11 JAN

DEWOLFF
NEUSHOORN.NL

YOUNG EXPLORERS
i.s.m. Meeuw Jonge Theatermakers, Frysk Jeugd Orkest,
Jeugd Dans Opleiding Fryslân en Leeuwarden-Fryslân
2018 Culturele Hoofdstad van Europa. Met dank aan
Tryater.
IN ÉÉN MIDDAG EEN KIJKJE IN DE KEUKEN VAN
JONGE DANS-, SCHRIJF- EN MUZIEKTALENTEN UIT
FRYSLÂN
 Zaterdag 17 november

LOSSE
TICKETS

 Tryater (Oostersingel 70) en

Meeuw Jonge Theatermakers (Oostersingel 70 B)
Op zaterdag 17 november presenteren we voor het
eerst een festival voor jong talent uit Fryslân. Je krijgt
in één middag een beeld van het enorme talent tussen
12 en 18 jaar dat in Fryslân rondloopt. Uit Oostenrijk
is de choreograaf Chris Haring aanwezig, die ‘s avonds
met zijn gezelschap Liquid Loft de voorstelling Church
of Ignorance presenteert in de Westerkerk. Voor de
jonge talenten van de Jeugd Dans Opleiding Fryslân
(JDOF), die ‘s avonds meespelen in deze performance,
stelt hij een speciale workshop samen. Afke
Brenninkmeijer en Raymond Guzman (artistieke leiding
JDOF) geven danslessen en workshops aan de talenten
waar je als bezoeker bij mag zijn.
De Jonge Schrijvers van Meeuw presenteren verse
teksten, in opmaat naar de presentatie van het
theaterstuk dat op Explore the North 2018 te zien is.
Daarnaast worden er ook scènes gespeeld uit hun
nieuwste voorstelling Een beetje duizelig en behoorlijk
in de war en zie je drie repetities. Speciaal voor Young
Explorers wordt er een gezamenlijke, multidisciplinaire
voorstelling ontwikkeld onder leiding van Mohamed
Yusuf Boss. Mohamed Yusuf Boss is een autodidact
danser-choreograaf. In samenwerking met Urban
House, Club Guy & Roni en Grand Theatre heeft hij al
enkele eerste korte werken gemaakt. Het Frysk Jeugd
Orkest sluit de middag af met een klein concert. In
opmaat naar deze presentatie laten ze tijdens de open
repetities zien en horen hoe de muziekstukken worden
ingestudeerd.
Een kaartje kost slechts € 6,50 (inclusief tosti!) en is te
bestellen via explore-the-north.nl.
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CITYBOOKS LEEUWARDEN

i.s.m. Vlaams-Nederlands Huis deBuren, Leeuwarden-Fryslân 2018 en Lân fan taal
 11 t/m 24 november | Expositie Citybooks in Obe
 22 november | Live presentaties in Obe

(zie pag. 25)

Kijken en luisteren naar wel heel bijzondere
stadsportretten van Leeuwarden, dat kan tijdens
Explore the North. Samen met Vlaams-Nederlands
huis deBuren, Leeuwarden-Fryslân 2018 en Lân fan
taal geven we ook Leeuwarden een eigen citybook.
De Irakese schrijver en filmmaker Hassan Blasim,
de Vlaamse auteur Erik Vlaminck, de Leeuwarder
schrijver Arjan Hut en LaTasha N. Nevada Diggs,
schrijver, stem- en geluidskunstenaar uit New York,
dompelden zich onder in de stad en schreven elk een
verhaal. Ook beeldmakers Anne Margot Stapert en
Chantal Rens lieten zich inspireren door Leeuwarden
en maakten bijzondere beelden van de stad. Het
resultaat van deze eigenzinnige stadsportretten
is vanaf 11 november gratis te zien en beluisteren
in een expositie in Obe, vormgegeven door nieuwe
mediacollectief WERC. De verhalen zijn ook in
meerdere talen te lezen en beluisteren op
citybooks.eu.

Over Arjan Hut
Arjan Hut is een Friestalige schrijver en dichter. Hij
debuteerde in 2004 met de bundel Nachtswimmers,
zijn recentste bundel kwam uit in 2016 en heet Aurora
Bossa Nova. In 2005 werd hij benoemd tot eerste
stadsdichter van de Friese hoofdstad Leeuwarden.

Over Hassan Blasim
De Irakese schrijver en filmmaker Hassan Blasim
gaat het wrede sprookje van de werkelijkheid te
lijf met overtuigende wapens: verbeeldingskracht
en taalgevoel. In 1999 verliet hij Irak en reisde als
immigrant door Iran, Turkije, Bulgarije, Hongarije tot
hij zich in 2004 in Finland kon vestigen.

Over Chantal Rens
Chantal Rens studeerde aan de Academie
voor Beeldende Vorming (richting textiel en
3-dimensionale vormgeving) te Tilburg. Haar werk
bestaat met name uit collages met fotografie als
uitgangspunt en kunstenaarsboeken.

Over Erik Vlaminck
Erik Vlaminck maakte naam met de zesdelige roman
Het schismatieke schrijven over het ongewone leven
van gewone mensen in het Vlaanderen van de 20e
eeuw. Zijn doorbraakroman Suikerspin verscheen in
2008 en zijn meest recente roman De Zwarte Brug
(2016) was zes weken na verschijnen al aan de 5e druk
toe.

Over Anne Margot Stapert
Anne Margot Stapert studeerde illustratie aan
Academie Minerva in Groningen. Ze verzamelt foto’s
uit (mode)magazines en natuurboeken. Deze foto’s
gebruikt ze als inspiratie en materiaal voor haar
digitale collages.

Foto: Tristan Fopma

Over LaTasha N. Nevada Diggs
LaTasha N. Nevada Diggs (Verenigde Staten) is
schrijver, stem- en geluidskunstenaar. Ze publiceerde
de bundel TwERK (Belladonna, 2013) waarin ze de
grenzen van taal en stijlen op een hybride manier
aftast. Ze woont en werkt in Harlem, New York.
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EXPLORE
PRODUCEERT
Explore the North is méér dan het festival in
november. Sinds dit jaar is Explore ook een
beginnend, interdisciplinair productiehuis voor
literatuur, taal en meertaligheid. Dat doen we niet
alleen, maar samen met vele lokale, nationale
en internationale kunstenaars en partners. We
ontwikkelen het hele jaar door verschillende
activiteiten, met als piek het festival in november.

(CO)PRODUCTIES IN NOVEMBER:
LIQUID LOFT:
CHURCH OF IGNORANCE
In de Westerkerk brengen de zes dansers van het
onovertroffen Oostenrijkse gezelschap Liquid Loft je in
trance met Church of Ignorance. Church of Ignorance
is een coproductie van Donaufestival (Oostenrijk),
Lân fan taal/Explore the North (Nederland) en
Liquid Loft (Oostenrijk) en wordt gepresenteerd i.s.m.
Leeuwarden-Fryslân 2018. Met dank aan onze vrienden
van Oerol kunnen wij deze voorstelling (die in andere
vorm in juni op Terschelling te zien was) ook naar
Leeuwarden brengen. Meer info op pagina 6-7.

TAALTOER
De Taaltoer is een twee uur durende tocht-met-gids
door Leeuwarden, waarbij steeds een ander, specifiek
taalfenomeen centraal staat. We organiseren de
Taaltoer iedere derde donderdag van de maand, in
samenwerking met Lân fan taal. De laatste Taaltoer
vindt plaats op 15 november, maar er is tijdens het
festivalweekend ook een ‘best of’ te ervaren tijdens de
expedities.

YOUNG EXPLORERS
Op zaterdag 17 november presenteren we voor het
eerst een festival voor jong talent uit Fryslân. Dit doen
we i.s.m. Meeuw Jonge Theatermakers, Frysk Jeugd
Orkest, Jeugd Dans Opleiding Fryslân en LeeuwardenFryslân 2018 Culturele Hoofdstad van Europa. Met dank
aan Tryater. Meer info op pagina 12.

(CO)PRODUCTIES TIJDENS HET
FESTIVALWEEKEND:
MEEUW JONGE SCHRIJVERS
Meeuw Jonge Schrijvers is een initiatief van Meeuw
Jonge Theatermakers in samenwerking met Lân fan
taal en Explore the North, bedoeld voor jongeren
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tussen de 14 en 17 jaar. Jonge schrijvers in de dop
verkennen verschillende literaire genres, onder
begeleiding van professionele schrijvers. Op basis
van het materiaal dat hieruit voortkomt, maken de
schrijvers kleine en grotere theatrale performances,
die in 2018 te zien zijn (en waren) op diverse festivals
van Lân fan taal en natuurlijk ook op Explore the
North. Meer op pagina 49.

BLABBERMOUTH FT. AAFKE
ROMEIJN, DANIËL VIS, PETER
SIJBENGA, ROELIE VUITTON EN
WYTSE DIJKSTRA
Onder de kundige begeleiding van de Poezieboys,
brengen muzikante/schrijfster Aafke Romeijn, dichter
Daniël Vis, rapper Roelie Vuitton, muzikant/schrijver
Peter Sijbenga en muzikant Wytse Dijkstra zowel jou
als zichzelf in extase. Blabbermouth is een productie
van Explore the North. Meer info op pagina 47.

BCC I.S.M. DEBUREN
Twee jonge artiesten, schrijver en beeldend
kunstenaar. Eén van hen komt uit Vlaanderen, de
ander uit Fryslân. Ze hebben elkaar nog nooit ontmoet,
maar zullen zich 24 uur lang met elkaar opsluiten om
nieuw werk te maken. BCC is een project van VlaamsNederlands Huis deBuren en festival Explore the
North. Tijdens het festival koppelen we vijf talentvolle
Vlaamse auteurs aan vijf jonge Friese kunstenaars. Het
resultaat zie je tijdens het festival, meer info op onze
website. Wij produceren dit project met een subsidie
voor literair grensverkeer van het Vlaams Fonds voor
de Letteren, het Nederlands Letterenfonds en de
Nederlandse Taalunie.

NATASHA TAYLOR ISSUE WRESTLING
De van oorsprong Leeuwarder kunstenaar Natasha
Taylor adresseert maatschappelijke kwesties aan
de hand van showworstelen. Issue Wrestling is een
initiatief van Natasha Taylor en een coproductie van
Popfabryk, Explore the North en Jonge Harten Festival
in Groningen, met dank aan Lân fan taal. Meer info op
pagina 25.

SPIJTPROZA
Vooruitkijken, plannen maken, je leven veranderen.
Doe je dat als oudere ook, of kijk je dan vooral terug?
En zo ja, wat zie je dan? Tijdens Spijtproza vertellen
ouderen hier zelf over. Spijtproza is een productie van
Explore the North en UP! Nederland.
Meer info op pagina 37.

EXPLORE THE NORTH, LÂN FAN TAAL
& NOORD NEDERLANDS ORKEST SOLO
Wie zijn eigenlijk die mensen die in het Noord
Nederlands Orkest spelen? Musici van over de hele
wereld laten hun instrument deels staan en vertellen
hun persoonlijke verhaal elk in een korte solo. Solo is
een Explore the North-productie in het kader van Lân
fan taal, die in het afgelopen jaar tientallen keren met
veel succes te zien was op verschillende festivals, van
Oerol tot Noorderzon. Meer info op pagina 43.

CITYBOOKS
Het project Citybooks portretteert steden aan de
hand van nieuwe korte verhalen en series van foto’s
of beelden. Vlaams-Nederlands Huis deBuren,
Leeuwarden-Fryslân 2018, Lân fan taal en Explore
the North geven ook Leeuwarden een eigen citybook.
De Citybooks-expositie in Obe is te zien vanaf 11
november. Welke schrijvers en kunstenaars er bij ons
in residentie zijn geweest zie je op pagina 13.

KINETOPHONE DE BALLADE VAN OMIE WISE
Deze interdisciplinaire theatervoorstelling vol verhaal,
muziek en spel is gebaseerd op het verhaal over
een jonge vrouw (Omie Wise) die in 1808 op het
Amerikaanse platteland werd vermoord door haar
geliefde. Op dit verhaal is de eerste, echte ‘murder
ballad’ gebaseerd. De Ballade van Omie Wise is een
coproductie van Lân fan taal en Explore the North.
Meer info op pagina 43.

ARJAN KRUIDHOF, EXPLORE THE
NORTH & LAN FAN TAAL DE RELAXERETTE

POËZIE DARKROOM
Je daalt af in een ondergrondse bunker, ooit gebouwd
om de Koude Oorlog te doorstaan. Hier is geen licht,
geen geluid, geen buitenwereld. Er lopen hier mensen
rond. Jij ziet hen niet, maar zij jou wel. Geef je over
aan de duisternis en laat je betasten door de poëzie.
De Poëzie Darkroom is een productie van Explore the
North. Meer info op pagina 49.

NÓG MEER INITIATIEVEN!
INTERNATIONALE KOPPELINGEN EN
UITWISSELINGEN
Het afgelopen jaar hebben wij verschillende (inter)
nationale makers laten samenwerken met lokale
makers. Zo zijn de dichters Sytse Jansma en Frank
Keizer voor Explore the North naar Kenia gegaan. De
dichters Geart Tigchelaar en Sigrid Kingma gingen op
uitwisseling naar Schotland. In ons Japan-programma
koppelen we Elmar Kuiper aan Bo Ningen en het Risata
Kwartet aan Anchorsong. Ook de uitwisseling voor
Yiddish Waves (Fries, Bulgaars, Jiddish en Roma) is
speciaal voor Explore tot stand gekomen.

LEESCLUB
Iets dichter bij huis zijn we dit jaar gestart met de
allereerste Explore the North leesclub! Voorafgaand
aan het festival bespreekt de leesclub het boek Klont
van Maxim Februari, onder leiding van Cilla Geurtsen
(onder meer recensent bij de Leeuwarder Courant).
Tijdens het festival gaan ze met de schrijver in gesprek.
Interesse om volgend jaar ook lid te worden? Meld je
aan via info@explore-the-north.nl.

De Relaxerette van kunstenaar Arjan Kruidhof is
een ronddraaiende installatie die je meevoert naar
een ander perspectief. Je ligt in een hangmat en
staart naar de wolken. Pak een koptelefoon en sluit
je ogen. Luister naar verhalen en geluiden die jouw
gedachten voor eventjes stilzetten. Kies voor de
wervelende woordenstroom van Marc van der Holst, de
melancholie van Marieke Lucas Rijneveld of voor één
van de andere verhalen, geschreven door Jamila Faber,
Heksenhamer en Pieter van der Sman. Jolle Roelofs
maakte speciaal voor de Relaxerette een soundscape
die je even laat ontsnappen uit deze overvolle wereld.
Je vindt De Relaxerette tijdens Explore the North voor
het station!
Openingstijden: donderdag 15:00-21:00, vrijdag en
zaterdag 13:00-21:00

De Relaxerette. Foto: Marc Henri Quere
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EXPLORE
JAPAN
i.s.m. Lân fan taal en EU-Japan Fest

Het land van de rijzende zon heeft een speciaal plekje
in het hart van het programma van Explore the North
2018. Samen met Lân fan taal en EU-Japan Fest hebben
we Japan en Fryslân dichter bij elkaar gebracht. De
wereldberoemde Japanse noiserockband Bo Ningen
en de Friese dichter Elmar Kuiper creëren in een paar
dagen nieuw werk dat zij op het festival presenteren.
En het Friese strijkkwartet Risata geeft een nieuwe laag
aan het concert van de Japanse producer Anchorsong.
Het Japan-programma wordt compleet gemaakt door
het poëtische en psychedelische Sundays & Cybele.

Bo Ningen + Elmar Kuiper | Pag. 36
Anchorsong + Risata Kwartet | Pag. 46
Sundays & Cybele | Pag. 35
18

Anchorsong

EXPLORE
VOODOO
i.s.m. Leendert van der Valk

Een thema dat als een rode draad door Explore
the North 2018 loopt is voodoo. Om je goed voor te
bereiden op alle rituelen die daarbij horen, hebben
we Leendert van der Valk uitgenodigd. Van der
Valk is als freelance journalist gespecialiseerd in
muziekjournalistiek en verhalende journalistiek. Hij
schrijft onder meer voor NRC Handelsblad en nrc.
next, waar hij recensent Afrikaanse en Afro-Caribische
muziek is. In zijn stukken is de muziek meestal een
opstapje naar een groter verhaal. Zo ook in zijn
nieuwe boek VOUDOU, van New Orleans naar Cotonou
op het ritme van de goden (2017). Tijdens de drie
Explore-festivaldagen is Leendert in Leeuwarden om
je in te wijden in de wereld van voodoo en muziek.
Dat doet hij met een muzikale lezing bij Vaudou Game
en door middel van een interview bij Chouk Bwa & the
Ångstromers en Ifriqiyya Electrique.

Vaudou Game | Pag. 23
Chouk Bwa & the Ångstromers | Pag. 32
Ifriqiyya Electrique | Pag. 42
Ifriqiyya Electrique
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EXPEDITIES

I.s.m. A Guide To Leeuwarden en HCL
DWALEN DOOR ONONTDEKT LEEUWARDEN
 Vrijdag 23 en zaterdag 24 november | vanaf 14:30

Als deelnemer aan een Explore-expeditie zie je de
binnenstad van Leeuwarden met geheel andere ogen.
Onderweg brengen we je langs onontdekte locaties
waar je artiesten in een intieme setting ziet optreden.
Zo zagen avontuurlijke explorers voorgaande jaren
Spinvis, Siv Jakobsen, A.L. Snijders en Adrian Crowley in
kleine intieme setting in prachtige panden zoals een
oude zeepziederij, de kelder van het keramiekmuseum
en de schatkamer van Historisch Centrum Leeuwarden
(HCL). Er zijn drie verschillende soorten expedities,
die elk anderhalf uur duren. De locaties van 2018
houden we nog even geheim, maar wel kunnen we
alvast verklappen dat de gidsen van HCL vertellen over
moord en doodslag, aan de hand van diverse panden
en plekken. De gidsen van A Guide to Leeuwarden
laten je zien dat Leeuwarden een stad is bomvol
verhalen.
Zowel vrijdag als zaterdag starten de expedities
om 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 en 17:30 uur.
Er zijn twee verschillende soorten expedities, die
elk anderhalf uur duren. Alle expedities vertrekken
vier keer met een groep van 25 mensen vanaf ons
festivalhart op het Oldehoofsterkerkhof. Wie zal er
voor jou en een handjevol andere geluksvogels gaan
optreden onderweg?
Aanmelden kan via explore-the-north.nl vanaf 1
november. De expedities zijn alleen toegankelijk met
een festivalpolsbandje. Voor de locaties van Expeditie
II wordt rekening gehouden met bezoekers in een
rolstoel.
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MOHA UNFOLDING
ROUTINES

i.s.m. Leeuwarden-Fryslân 2018 en UP
VERHALEN UIT HET LEVEN IN
EEN VERZORGINGSHUIS
 Donderdag 22 nov. - anekdotes en verhalen
 Vrijdag 23 en zaterdag 24 nov. - expedities

In steden leven we vaak in verschillende parallelle
bubbels, hoewel we onze ruimte delen met
verschillende soorten mensen. Unfolding Routines is
een serie werken van artistiek collectief MOHA met het
doel door deze bestaande bubbels heen te prikken.
Leden van het collectief treden toe tot verschillende
contexten en werkvelden voor een 'stage' van een
maand. Door nabij aanwezig te zijn in de dagelijkse
routines van een plek, worden ze onderdeel van het
mechanisme. Voor Explore the North loopt MOHA drie
weken stage in een verzorgingshuis.
Verzorgingshuizen worden soms geassocieerd met een
bepaald gevoel van verdriet. Het zijn de plaatsen waar
je naartoe gaat om je leven af te maken. De plaatsen
waar je naartoe gaat als je niet meer thuis kunt blijven.
Deze associaties kunnen voor de bewoners een
gevoel van isolatie en scheiding van de rest van de
samenleving beklemtonen.

MOHA gaat verder dan deze eerste associaties en
wil tijdens hun drie weken in het verzorgingshuis
niet alleen de routines van de bewoners ontvouwen,
maar ook van de verschillende mensen die er werken.
De dagelijkse routine als beginpunt om elkaar te
ontmoeten, elkaars perspectief te veranderen en
elkaars verhalen langzaam te leren kennen.
Op donderdag komen de verpleegkundigen, verzorgers
en bewoners met jou samen om te eten, drinken en
anekdotes en verhalen te delen. Op vrijdag en zaterdag
zijn er expedities door het verzorgingshuis, waarbij
MOHA je rondleidt en een ander perspectief biedt op
een plek die we allemaal kennen, in kleine groepen
waarbij de ontmoeting met bewoners, verzorgers en
elkaar centraal staat. Aanmelden kan via explore-thenorth.nl vanaf 1 november. MOHA is alleen toegankelijk
met een festivalpolsbandje.
Op explore-the-north.nl maken we de precieze locatie
en tijden bekend.
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Donderdag
22 november
Dompel je onder in
repetitieve beats en
hypnotiserende dans.
Leer alles over en ga
los op voodoo-funk.
Kom mee de boksring
in! Bekijk Leeuwarden
door de ogen van
artiesten uit het
buitenland.

Foto: Hans Jellema

DONDERDAG 23

CLUB GUY & RONI /
SLAGWERK
DEN HAAG MECHANICAL
ECSTASY
i.s.m. Stadsschouwburg De Harmonie
MENS VERSUS MACHINE
 Donderdag | 21:00-22:30
 De Harmonie

In Mechanical Ecstasy laten repetitieve beats en
hypnotiserende dans je de wereld vergeten. Club
Guy & Roni en Slagwerk Den Haag bouwen een
Club Night waarin het feest de voorstelling is en de
voorstelling het feest. Sinds eeuwen is de mens bezig
om muziekmachines te ontwikkelen die hemzelf
overbodig maken. Leonardo da Vinci maakte al
schetsen voor een geautomatiseerde trommelmachine.
De recente uitvinding van de drumcomputer heeft
de muziek en onze cultuur wezenlijk veranderd. Deze
wonderbaarlijke machines vormen het vertrekpunt van
de voorstelling. Op een mix van opzwepende drums
en droombeelden ervaar je het tijdloze gevoel van
vrijheid. Tenminste voor even. De voorstelling gaat
naadloos over in een party.

“De bewegingen, het licht en de
uitdossingen zijn overdonderend.
‘Mechanical Ecstasy’ is een ode aan de
dancefeesten, maar legt ook vlijmscherp
het systeem achter de gedanste extase
bloot.”
- Dagblad van het Noorden    
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Foto: Jan-Willem Bullee

LEENDERT
VAN DER VALK
MUZIKALE INTRODUCTIE OP HET RITME
VAN DE GODEN
 Donderdag | 18:30-19:15
 De Harmonie

Leendert van der Valk is als freelance journalist
gespecialiseerd in muziekjournalistiek en verhalende
journalistiek. In zijn stukken is de muziek meestal
een opstapje naar een groter verhaal. Zo ook in zijn
nieuwe boek VOUDOU, van New Orleans naar Cotonou
op het ritme van de goden (2017). Tijdens de drie
Explore-festivaldagen is Leendert in Leeuwarden om je
in te wijden in de wereld van voodoo en muziek. Op
donderdag geeft hij de perfecte introductie tot het
concert van Vaudou Game: een muzikale lezing met
passages uit zijn boek en veel muziekfragmenten: van
hedendaags en poppy tot obscuur en raar.

VAUDOU GAME
MEESLEPENDE VOODOO-FUNK MET AFRIKAANSE
EN FRANSTALIGE TEKSTEN
 Donderdag | 19:45-20:45
 De Harmonie

Vaudou Game is de muzikale creatie van Peter Solo,
geboren in Aného-Glidji (Togo). Geïnspireerd door de
energieke afrofunk uit de jaren zeventig, combineert
hij met zijn band voodoo-ritmes met funk en soul. Al
een vijftal jaren toert Vaudou Game stad en land af
met heerlijk meeslepende en hip moving voodoo-funk.
Deze november brengen de charismatische frontman
en de strakke band hun funky set met Afrikaanse en
Franstalige teksten naar Explore the North. Aangevuld
met een aantal nieuwe bandleden uit Togo en met
nieuwe plaat Otodi op zak zorgen ze voor een immens
swingende set die gegarandeerd staat voor een
onvergetelijk dansfeestje.
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Foto: Charlie de Keersmaecker

STEF KAMIL CARLENS
 Donderdag | 22:30-23:30
 Westerkerk

EX-DEUS-LID BRENGT VERFIJND SOLOWERK
NAAR LEEUWARDEN

YIDDISH WAVES
- AS SHE SINGS
 Donderdag | 19:00-20:15 & Zaterdag | 17:00-18:15
 Westerkerk

VIER VROUWEN, VIER CULTUREN, ÉÉN VERHAAL,
ÉÉN PODIUM
Voor dit unieke muziekproject werkt Yiddish Waves
samen met Explore the North en de Bulgaarse stad
Plovdiv, die in 2019 Culturele Hoofdstad is. Met
topartiesten die hun roots hebben in de Jiddische,
Friese, Bulgaarse en Roma-cultuur belooft het concert
een muzikale en culturele reis te worden die nog nooit
eerder vertoond is. Ondanks de grote verschillen in
muziek en taal, zijn er vele overeenkomsten. Lucette
van den Berg (Jiddisch) Ines Timmer (Fries), Ginka Tser
(Roma) en Mariya Pasheva (Bulgaars) hebben speciaal
voor Explore the North intensief samengewerkt met
vier muzikanten. Het resultaat is een verrassend pact
tussen heden en verleden. Veelzijdig, melancholisch,
opzwepend en meeslepend. Van 18 t/m 21 november is
de groep in residentie in de Westerkerk, op donderdag
is de première.
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Mocht zijn naam je bekend voorkomen, dan kan
dat kloppen. Stef Kamil Carlens is niet de minste in
de Belgische popscene. Hij was bassist van dEUS,
richtte Moondog Jr. op (later Zita Swoon) en speelde
in Kiss My Jazz. Carlens heeft zich ook als beeldend
kunstenaar ontwikkeld en speelde met Zita Swoon
Group een aantal eigenzinnige en goed ontvangen
theatervoorstellingen. Op zijn eerste soloplaat Stuck in
the Status Quo (2017) houdt hij het dicht bij zichzelf. De
verbeeldingsrijke en warme nummers zijn het resultaat
van een jarenlang proces. Stef verfijnde zijn nummers,
die hij volledig zelf inspeelde, beetje bij beetje en
nam ze drie keer op. We kunnen niet wachten tot we
zijn persoonlijke en subtiele (pop)liedjes horen in
de Westerkerk, deze openingsavond van Explore the
North.

NATASHA TAYLOR ISSUE WRESTLING
LET’S GET READY TO RRRUMBLE
 Donderdag | 18:30-19:45 & 22:00-23:15
 Neushoorn

Eigenlijk zijn er twee manieren om met
maatschappelijke problemen om te gaan: negeren
of op de spits drijven. De van oorsprong Leeuwarder
kunstenaar Natasha Taylor onderzoekt een
derde weg: het adresseren van maatschappelijke
kwesties aan de hand van showworstelen: Issue
Wrestling. Een showworstel-icoon is Hulk Hogan, de
Amerikaanse worstelaar die vooral in de jaren ’90
een grenzeloze populariteit kende. Issue Wrestling
biedt een alternatief podium voor maatschappelijk
debat. Natasha Taylor onderzoekt of een
showworstelwedstrijd door op een speelse manier
tegenstellingen op de spits te drijven een brug kan
slaan en een open gesprek kan stimuleren. In juni
wisselde zij in Obe van gedachten met inwoners van
Fryslân over het thema Culturele Hoofdstad en tijdens
Explore worden drie van deze issues uitgeworsteld
in de ring in Neushoorn. Issue Wrestling is een
initiatief van Natasha Taylor en een coproductie van
Popfabryk, Explore the North en Jonge Harten Festival
in Groningen, met dank aan Lân fan taal.
Van 13 t/m 21 november is er in Neushoorn een
tentoonstelling te zien met kostuums, attributen en
promofilmpjes waaraan Taylor, zes worstelaars en
bewoners van Leeuwarden hebben gewerkt.

CITYBOOKS
 Donderdag | 20:30-21:00 (Erik Vlaminck),

21:15-21:45 (LaTasha N. Diggs), 22:15-23:00
(Arjan Hut en Wiebe Kaspers),
 Obe
EXPOSITIE MET BIJZONDERE
STADSPORTRETTEN VAN LEEUWARDEN
Kijken en luisteren naar wel heel bijzondere
stadsportretten van Leeuwarden, dat kan tijdens
Explore the North. De Irakese schrijver en filmmaker
Hassan Blasim, de Vlaamse auteur Erik Vlaminck,
de Leeuwarder schrijver Arjan Hut en LaTasha N.
Nevada Diggs, schrijver, stem- en geluidskunstenaar
uit New York, dompelden zich onder in de stad en
schreven elk een verhaal. Ook beeldmakers Anne
Margot Stapert en Chantal Rens lieten zich inspireren
door Leeuwarden en maakten bijzondere beelden
van de stad. Het resultaat van deze eigenzinnige
stadsportretten is vanaf 11 november gratis te zien en
beluisteren bij de expositie in Obe, vormgegeven door
nieuwe mediacollectief WERC. Nieuwsgierig naar de
ervaringen van de kunstenaars zelf? Op donderdag 22
november vertellen Erik Vlaminck, Arjan Hut en Wiebe
Kaspers, LaTasha N. Nevada Diggs, Chantal Rens en
Anne Margot Stapert over hun bijzondere belevenissen
in Fryslân. Dit project organiseren we in samenwerking
met deBuren, Lân fan taal en Leeuwarden-Fryslân 2018
Culturele Hoofdstad van Europa.

DONDERDAG 27

BABY DEE

ARJAN KRUIDHOF,
EXPLORE THE NORTH
GRATIS
& LAN FAN TAAL
TOEGANG
- DE RELAXERETTE

VAN STRAATMUZIKANT VIA ANTONY
AND THE JOHNSONS NAAR EXPLORE
 Donderdag | 21:00-21:45
 Westerkerk

De Amerikaanse singer-songwriter Baby Dee is een
charmante grande dame die in een vorig leven onder
meer kerkorganist, straatmuzikant en man was. In de
jaren ‘90 maakte ze deel uit van de New Yorkse artscene rond Antony Hegarty (die je kent van Antony and
the Johnsons), waar ze aanvankelijk harp speelde. Haar
liedjes zijn een bizarre mix van eeuwenoude hymnen,
vaudeville, zwartgallige murder ballads en schitterende
odes aan de natuur. Haar bindteksten zijn warm en vol
verhalen, af en toe onderbroken met een bulderende
lach. Tot haar bewonderaars kan ze onder meer Bonnie
“Prince” Billy en broeder Dieleman rekenen, en na
vanavond zeker weten ook jou!

WINDOWLICKER

GRATIS
TOEGANG

TWAALF MAANDEN KUNST OP RAMEN
 Donderdag, vrijdag en zaterdag | doorlopend
 Obe - vrije toegang

 Do. 15:00-21:00, vr. en za. 13:00-21:00
 Stationsplein

De Relaxerette van kunstenaar Arjan Kruidhof is
een ronddraaiende installatie die je meevoert naar
een ander perspectief. Je ligt in een hangmat en
staart naar de wolken. Pak een koptelefoon en sluit
je ogen. Luister naar verhalen en geluiden die jouw
gedachten voor eventjes stilzetten. Je vindt De
Relaxerette tijdens Explore the North voor
het station! Meer info op pagina 15.

FRESKU, VANTA & WERC
- PROJECTIE OLDEHOVE #4

GRATIS
TOEGANG

1954 - WE ZIJN ER BIJNA
 Donderdag, vrijdag & zaterdag | 20:00-20:30

Windowlicker is een verticaal zeefdrukproject van
Leeuwarder zeefdrukcollectief Cowboy Killers en
beeldend kunstenaar Stefan Hoffmann op de ramen
van twaalf leegstaande panden in de binnenstad
van Leeuwarden. Naast werk gemaakt door Stefan
Hoffmann en de Cowboy Killers (Stefan Sloot, Wytse
Sterk en Jelle van Gosliga) zijn acht (Europese)
gastkunstenaars/-vormgevers uitgenodigd een werk in
Leeuwarden te realiseren: Mirjam Dijkema, Niels Post,
Joris Diks, Henning Rosenbrock & Markus Mengeler
(DE), Holger Stark & Tanja Zimmerman (DE), Mara
Piccione & Tineke Meirink, Iwona Jarosz (PL) en Anuli
Croon. Zij kregen in 2018 elk een maand de tijd om een
site-specific werk te realiseren, die je tijdens Explore
ook kunt komen bewonderen. In Obe zie je werk van
Henning Rosenbrock en Anuli Croon uit Rotterdam.
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 Oldehove - vrije toegang

Van vrijdag 5 oktober t/m 25 november - en dus ook
elke Explore-dag! - draait de vierde videoprojectie
van Lân fan taal op de Oldehove. De meertalige
audiovisuele productie draagt de titel 1954 – We zijn er
bijna en is gemaakt door muziek- en woordcollectief
VANTA, nieuwe media-collectief WERC en rapper
Fresku. Op 15 december 1954 tekende Koningin Juliana
het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden.
Suriname en de Nederlandse Antillen kregen daarmee
de status van land binnen het Koninkrijk. Een belofte
om een gelijkwaardige relatie te ontwikkelen tussen
wat eerst overheerser en onderdrukte volkeren
waren. Een gelijkwaardige relatie tussen mensen die
vanuit verschillende talen de wereld interpreteren:
Nederlands, Sranang Tongo (en wel tien andere
Surinaamse talen), Frysk, Papiamentu en Engels. 1954
stelt vragen over de afgelopen 60 jaar. Waarom bestaan
er nog zoveel misverstanden? Welke macht schuilt er
achter woorden?

Foto: Lucas Kemper
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Boven: Standbeeld van koning Senkamanisken, 643–623 v. Chr. | Onder: Mohammedani Ibrahim Ibrahim, Gebel Barkal: piramides 1-8 | Harvard University-Boston, Museum of Fine Arts Expedition, Foto’s © Museum of Fine Arts, Boston

LAND VAN DE ZWARTE FARAO’S

Vrijdag
23 november
Reis naar Japan!
Bewierook Boudewijn
de Groot. Vind je plek
in een gedigitaliseerde
wereld. Transformeer
van melancholisch
naar psychedelisch en
via stilte naar chaos
en razernij.

Foto: Hans Jellema
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Foto: Hans Jellema

2 METER SESSIES
MET JAN DOUWE
KROESKE

GRATIS
TOEGANG

NIET-TE-MISSEN VERHALEN EN SESSIES

MAURO PAWLOWSKI
& BRAAKNOOT
ENSEMBLE
ODE AAN BOUDEWIJN DE GROOTS NACHT EN ONTIJ

 Vrijdag en zaterdag | 13:00-18:00

 Vrijdag | 19:00-20:30

 Obe, vrije toegang

 Neushoorn

Jan Douwe Kroeske komt ook dit jaar terug in
Leeuwarden met de moeder aller sessieprogramma’s:
2 Meter Sessies. Jan Douwe gaat op zoek naar de
verhalen achter de artiesten in het festivalprogramma.
Hij interviewt ze over hun werk en hun drijfveren en
uiteraard is er daarnaast ruimte voor korte optredens.
Tussen de sessies door wordt een selectie fragmenten
vertoond uit de schatkamer van 2 Meter Sessies.
Houd explore-the-north.nl in de gaten voor het totale
programma. De 2 Meter Sessies zijn gratis te bezoeken,
dus ook zonder Explore the North Polsbandje.

In 2018 wordt Boudewijn de Groots album Nacht en
Ontij – opgenomen in ’68 en begin ’69 uitgebracht
– een halve eeuw oud. Nacht en Ontij is De Groots
vierde plaat, nog altijd beschouwd als het mysterieuze
buitenbeentje van zijn oeuvre. Het experimentele
karakter en de eigenzinnige teksten gecombineerd
met de avant-gardistische opnametechnieken zorgden
voor opgetrokken wenkbrauwen bij fans van het
eerste uur. Jaren later is Nacht en Ontij uitgegroeid tot
een cultplaat die door velen gekoesterd wordt, maar
die nog steeds niet al zijn geheimen prijs wil geven.
Mauro Pawlowski (voorheen dEUS en Evil Superstars)
richtte het kersverse Braaknoot Ensemble op met
enkele bloedrochelende sjamanen om Nacht en Ontij
opnieuw tot leven te brengen en van een gepast
voodooritueel te voorzien. Dit project is mede tot stand
gekomen dankzij (co-producent) Motel Mozaïque.
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Foto: Steve Gullick

GHOSTPOET
BETOVERENDE TEKSTEN EN DUISTERE FLOWS
 Vrijdag | 21:30-22:30
 Neushoorn

“Met een lage, krakende stem
spuwt hij zijn poëtische teksten
over de begeleiding, met minimale
stemverheffing, maar met een enorme
overtuigingskracht.”
- 3voor12

De Londense Obaro Ejimiwe, beter bekend als
Ghostpoet, palmt je op Explore the North in met
betoverende, dichterlijke teksten. De Brit ziet zijn
muziek als een manier van pure expressie en als een
podium waarop hij zijn vele verhalen kwijt kan. Waar
zijn vroegere werk meer leunde op beats, heeft hij
zich inmiddels doorontwikkeld naar een act met een
volledige bandopstelling. Zijn laatste album zit vol
grillige, verslavende gitaarlijntjes, een droge stuwende
bas en vooral duistere flows rondom de herkenbare,
lage praatstem van Ejimiwe. Door zijn brede interesse
en inspiratie laat hij zich niet snel in een hokje
plaatsen. Dit is een exclusieve show in Nederland, dus
wees erbij!
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LEENDERT
VAN DER VALK
MUZIKALE INTRODUCTIE OP HET RITME
VAN DE GODEN
 Vrijdag | 19:00-19:45
 Obe

Leendert van der Valk is als freelance journalist
gespecialiseerd in muziekjournalistiek en verhalende
journalistiek. In zijn stukken is de muziek meestal
een opstapje naar een groter verhaal. Zo ook in zijn
nieuwe boek VOUDOU, van New Orleans naar Cotonou
op het ritme van de goden (2017). Tijdens de drie
Explore-festivaldagen is Leendert in Leeuwarden om
je in te wijden in de wereld van voodoo en muziek.
Voorafgaand aan het concert van Chouk Bwa & the
Ångstromers vertelt Leendert over Haïti, voodoo,
revolutie en muziek en spreekt hij een van de
bandleden.

WWWATER
ALTERNATIEVE R&B OP HAAR BEST
 Vrijdag | 20:30-21:15
 Neushoorn

Met haar fenomenale stem, nummers vol echoënde
drums en verslavende synthlijntjes kreeg WWWater
al snel twee fans - en niet de minste kunnen wij je
vertellen: de Soulwax-broertjes! Het enthousiasme van
de heren leverde al gauw een groter publiek op in de
vorm van een feature op de soundtrack van de film
Belgica en een EP bij Soulwax’ boetieklabel DEWEE,
onder haar eigen naam Charlotte Adigéry. Independent
zag de Belgische als een van de talenten van
showcasefestival The Great Escape 2018 en eerder dit
jaar bewees ze dat nog eens op Down the Rabbit Hole.
Laat je overrompelen door haar spannende electro en
alternative R&B-beats, want live kun je gewoon niet
om Charlotte heen.

“Truly unique, a captivating performer,
Adigéry and the WWWater project are best
experienced in the flesh.”
- Independent
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CHOUK BWA &
THE ÅNGSTROMERS
ATYPISCHE VOODOO MET OPZWEPENDE
RITMES EN ELEKTRONICA
 Vrijdag | 22:30-23:30
 Neushoorn

Na een bezwerend optreden van Chouk Bwa op
Welcome to the Village in 2016 komt de Haïtiaanse
groep nu terug naar Leeuwarden, dit keer samen
met the Ångstromers. Waar Chouk Bwa met zijn
opzwepende ritmes en poëtische teksten de
Haïtiaanse spiritualiteit naar het noorden brengt,
zorgt de Brusselse noiseband the Ångstromers voor
een extra laag vol spacy elektronica en reverb. Het
resultaat is een boeiende mix van het beste van twee
werelden. Als Vaudou Game en Ifriqiyya Electrique je
op Explore the North nog niet genoeg in trance hebben
gebracht of gaan brengen, dan doet Chouk Bwa & the
Ångstromers daar op de festivalvrijdag nog even een
schepje bovenop.

Foto: Carel Schutte

MONICA MEIJSING WAAR WAS IK TOEN IK
ER NIET WAS?
WAAR BEN JE ALS JE ONDER NARCOSE BENT?
 Vrijdag | 16:00-17:15
 Westerkerk - vrije toegang

GRATIS
TOEGANG

ADRIAAN VAN DIS,
HANNA BERVOETS
EN MAXIM FEBRUARI
OVER:
MENS ZIJN IN EEN
GEDIGITALISEERDE
WERELD
 Vrijdag | 20:30-21:30

Waar ben je als je onder narcose bent? Lig je gewoon
op de operatietafel, tijdelijk buiten bewustzijn, of is
de ‘echte’ jij daar helemaal niet bij? Om die vraag te
beantwoorden, moet je weten wie of wat is de ‘echte’
jij is. Veel mensen vinden psychologische kenmerken
belangrijker voor hun identiteit dan lichamelijke
eigenschappen – ze zijn eerder hun geest dan hun
lichaam. In haar boek Waar was ik toen ik er niet was?
laat Monica Meijsing, als filosofiedocent verbonden
aan de Universiteit van Tilburg, zien waar zulke
intuïties vandaan komen, maar ook dat ze niet juist
zijn. Op Explore the North vertelt dr. Meijsing over
haar boek en gaan we de diepte in door middel van
een socratisch gesprek onder leiding van een aantal
studenten filosofie.
Meld je aan via explore-the-north.nl

‘Meijsing leidt de lezer langs mooie
evalsbeschrijvingen en complexe
redeneringen voor en tegen verschillende
visies op het begrip ‘persoon’.
- Trouw    

 Westerkerk

Adriaan van Dis, Maxim Februari en Hanna Bervoets
gaan tijdens Explore the North in gesprek over mens
zijn in een gedigitaliseerde samenleving. De auteurs
houden zich - vanuit verschillende invalshoeken
- volop bezig met dit onderwerp. Adriaan van Dis
heeft een veelzijdig oeuvre, waarvoor hij vele prijzen
won, zoals de Constantijn Huygensprijs, de Trouw
Publieksprijs en de Libris Literatuurprijs. Zijn laatste
roman In het buitengebied (2017), begint met het
verhaal ‘Akiko’, waarin een man verliefd wordt op een
robot, of beter gezegd: op intelligente software, die
zich langzamerhand ontwikkelt tot de ‘ideale’ partner.
Maxim Februari baseerde zijn boek Klont (2017) op
zijn zorgen over de ‘dataficering’ van de samenleving.
Het werk werd door de Volkskrant uitgeroepen
tot de beste Nederlandstalige roman van dat jaar.
Februari schrijft romans, essays en columns voor
NRC Handelsblad. Hanna Bervoets studeerde Media
en Cultuur, debuteerde in 2009 met Of hoe waarom
en schreef voor onder andere Volkskrant Magazine.
Haar boeken werden door NRC al bestempeld als
‘laboratoriumliteratuur’.
VRIJDAG 35

MARK KOZELEK VAN
SUN KIL MOON
ONTROERENDE LIEDJES VOL DAGBOEKACHTIGE
TEKSTEN VAN GEVIERDE SONGWRITER
 Vrijdag | 22:30-23:45
 Westerkerk

Mark Kozelek is het genie achter de bands Sun Kil
Moon en Red House Painters. Hij vertelt op een
geheel eigen, tragikomische manier over het leven
in zijn ontroerende autobiografische liedjes. Zijn
teksten lijken een-op-een uit zijn dagboek te komen,
waarmee hij je rechtstreeks in het hart weet te raken.
Dit resulteerde in het vol lof ontvangen album Benji
met Sun Kil Moon, maar ook onder zijn eigen naam
brengt Kozelek alweer bijna twee decennia platen uit
waarvoor hij al jaren terecht wordt bewonderd. Zijn
laatste gelijknamige album Mark Kozelek verscheen in
mei dit jaar. De Westerkerk vormt deze vrijdagavond
een fantastisch decor voor zijn verhalende en
indringende persoonlijke stijl, waarbij melancholie
nooit ver weg is.

PIIPTSJILLING - FEAN
MUZIKAAL EN POËTISCH WERK MET HET
FRIESE LANDSCHAP ALS INSPIRATIEBRON
 Vrijdag | 21:00-21:45
 Waalse Kerk

In april nam het Friese collectief Piiptsjilling intrek in
de Thomaskerk in Katlijk, nadat ze met drie Belgische
gastmuzikanten (Joachim Badenhorst, Sylvain
Chauveau en Annelies Monseré) de Friesche velden
ingingen om te vertellen wat er gaande was in het
veengebied. Veengronden zijn in een
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relatief kort tijdsbestek door mensen ontwaterd en
afgegraven ten bate van turfwinning en ontwikkeling
van landbouwgrond. Door de ontwatering klinkt
de bodem in, komt het landschap steeds verder
beneden zeeniveau te liggen en verbrandt het veen
door oxidatie, met een grote CO2-uitstoot tot gevolg.
Met deze problematiek in hun achterhoofd gingen
de makers het experiment aan in een schitterende
opnamesessie. Het resultaat van de samenwerking
wordt op Explore the North voor het eerst live ten
gehore gebracht. FEAN is een productie van Piiptsjilling
en de Popfabryk, wordt mede mogelijk gemaakt door
It Fryske Gea en komt tot stand in samenwerking met
Never Ending Orchestra.

ANNELIE
VERGEET DE TIJD MET ANNELIES
NEO-KLASSIEKE MELANCHOLIE
 Vrijdag | 22:30-23:15
 Waalse Kerk

Verstilling zoals je het op Explore the North kent komt
dit jaar allereerst van eigen bodem. Annelies talent
werd al bestempeld in andere formaties, zo speelde
ze als pianist in de band van Eefje de Visser en tourde
ze met Jacqueline Govaert. In september kwam haar
debuutplaat After Midnight uit, een neo-klassiek album
vol dromerige en melancholische pianonummers.
Haar spel is subtiel en minimalistisch en heeft een
verlichtend en rustgevend effect. De muziek van haar
debuutalbum is volledig thuis opgenomen, je waant

je in haar huiskamer en hoort zelfs haar voeten op
de pedalen van de piano. Een beeldschoon concert
waarna je kalmpjes je weg door de straten van de
Leeuwarder binnenstad vervolgt.

SUNDAYS & CYBELE
EXPLOSIEVE PSYCHEDELISCHE TRIP VAN
VIERTAL UIT JAPAN
 Vrijdag | 20:45-21:30
 Z-Gebouw

Als er één band is die je tijdens je ontdekkingstocht
door Leeuwarden even naar een totaal andere wereld
brengt, dan is dat zonder twijfel Sundays & Cybele. De
band rondom multi-instrumentalist Kazuo Tsubouchi
creëert een heerlijke combinatie van klassieke psych,
progrock en krautrock en vermengt deze met Japanse
folklore. Dat de meesten van ons de teksten - vaak
poëtisch over vlinders, bloemen en landschappen niet verstaan, maakt voor het wegdromen helemaal
niets uit. Soms doet het je denken aan zonnige
Santana-achtige gitaarloopjes, dan klinkt het weer
melancholisch en eenzaam. De motorische grooves,
herhalende riffs en scheurende effecten nemen je mee
op een kosmische trip.

AK/DK
EEN CALEIDOSCOPISCHE WERELD VAN
VERVORMDE RITMES EN SUDDERENDE ELEKTRONICA
 Vrijdag | 23:45-0:30
 Z-Gebouw

AK/DK blaast je op Explore weg met enkel drums en
synths. Het duo deelt een grote liefde voor vervormde
synthgeluiden en bonsende drums en de titel van
hun tweede plaat Patterns/Harmonics belooft al veel
goeds. Denk aan de melodielijntjes van Kraftwerk, de
diepe elektronica van James Holden en het repetitieve
van bands als Hookworms. AK/DK maakte eerder al
een grote indruk op Motel Mozaïque, dankzij hun
steeds veranderende, caleidoscopische wereld van
vervormde ritmes en sudderende elektronica. De
Engelsmannen staan bekend om hun hyperactieve
optredens vol improvisatie en bruisende syntharpeggios. Momenteel werken ze aan nieuw materiaal,
waarvan ze in Leeuwarden ongetwijfeld wat laten
horen.

PARDANS
DEENSE RAZERNIJ UIT GELIEFDE
NOORDELIJKE SCENE

SYTSE JANSMA EN
JAN KLUG
CONCERT BIJ DE POËZIEMACHINES
 vrijdag, 16:30-17:30
 Tresoar

Op de vier meter hoge poëziemachines van het Visual
Poetry-project in Tresoar is werk te zien van onder
andere dichter Sytse Jansma. Jansma zocht de grenzen
van taal op en ontwikkelde voor deze machines een
nieuwe, persoonlijke dichttaal die als een grafisch
partituur gelezen kan worden. Experimenteel muzikant
en patafysicus Jan Klug geeft een live interpretatie
van dit vocabulaire, met een bijzonder instrument. Hij
bespeelt de ‘pataphoon’, een zelfgemaakt akoestisch
blaasinstrument van PVC-buizen, waarvan het geluid
weer elektronisch wordt bewerkt.

 Vrijdag | 22:15-23:00
 Z-Gebouw

Pardans maakt moeiteloos onderdeel uit van één
van de meest opwindende noordelijke scenes. De
zeskoppige noise-punkband uit Kopenhagen is goed
bevriend met de beroemde band Iceage en deelt
momenteel bovendien twee leden (Patrick Rathbun,
altviool en Daniel Honore, saxofoon). De band voegt
een nieuw en jazzy geluid toe aan de geliefde Deense
scene met een heerlijke jaren ‘70 ‘no wave’ mentaliteit.
Pardans is experimenteel, onconventioneel en
volkomen uniek en brengt een onderscheidende mix
van invloeden bij elkaar. Denk naast de bevriende
bands als Lower ook aan Captain Beefheart en Scott
Walker. Dit optreden gaat bij voorbaat al de boeken
in als het meest razend en chaotisch op Explore the
North 2018.
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TRYATER - DORP
EUROPA
DE MYTHE VAN DE PLATTELANDSBEWONER
ONTRAFELD
 Vrijdag | 20:00-21:30
 Rabobank (Beursplein 1)

Welkom in Europa. Waar je woont, waar je werkt, waar
je familie is of waar je weleens op vakantie gaat.
Welkom in Dorp Europa, waar in geuren en kleuren
negen dorpelingen zingen, spelen, dansen en vertellen
in alle talen die ze machtig zijn. Verhalen over het
meisje dat al zo lang in verwachting is. Ze draagt de
toekomst in haar buik en trekt van dorp naar dorp,
zoekend naar een plek waar ze veilig kan bevallen. Het
dorp met de koekjesfabriek? Het dorp waar ze spijkers
maken? Of toch het dorp waar ze reuzenraden maken
voor de hele wereld? Kom, schuif aan, op de plekken
waar gewoond en gewerkt wordt en waar de toekomst
ter wereld komt! Dorp Europa is te zien bij lokale
bedrijven met een internationale connectie door heel
Fryslân: daar waar gewerkt wordt. Tijdens Explore is dat
in de Rabobank.
Dorp Europa is een meertalige voorstelling, maakt deel
uit van het hoofdprogramma van Leeuwarden Fryslân
Culturele Hoofdstad 2018 en is ook geschikt voor nietFriestaligen.

vluchtelingenachtergrond als vrijwilliger aan de slag
gingen bij festivals als Oerol, Into the Great Wide Open,
Welcome to the Village en bij ons. Muzikanten Stefanos
Filos (viool), Pit Hermans (cimbalom) en Mohamad
Alnaser (oed) zorgen voor een indrukwekkende
melodische reis naar de Middellandse zee. Ook te zien:
het gigantische, gezamenlijke gedicht op de zijkant van
De Harmonie: New Faces, Shared Dreams. In dit project
van Morten Søndergaard zie je wensen, hoop en
visies voor de toekomst van mensen die onlangs naar
Nederland zijn gevlucht. De avond wordt afgesloten
met dj’s.

BO NINGEN +
ELMAR KUIPER
WERELDBEROEMDE JAPANSE NOISEROCKBAND
GEKOPPELD AAN FRIESE DICHTER
 Vrijdag | 23:30-00:45

Wil je gebruik maken van een rolstoelplek? Geef dit
door via kaarten@tryater.nl

IEPENUP - NEW FACES
FEESTELIJKE MELODISCHE REIS
NAAR DE MIDDELLANDSE ZEE

GRATIS
TOEGANG

 Vrijdag | 20:15-23:00
 Neushoorn, vrije toegang

Projectie te zien van 16 t/m 25 november
IepenUP presenteert deze Explore een feestelijke
avond vol livemuziek met muzikanten uit de
hele wereld. Zij zijn in de afgelopen jaren naar
Nederland gekomen om hier weer een bestaan
op te bouwen. Samen blikken we terug op NEW
FACES, een project waarbij jonge mensen met een
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 Neushoorn

Het vurige Bo Ningen brengt uitgesponnen noiserock
jams van een buitenaards kaliber naar Leeuwarden.
De vier muzikanten uit Tokio kwamen elkaar tegen
in Londen. Nadat bassist Taigen en gitarist Kohhei
urenlang in de studio uitgesponnen noise jams
speelden, ontstond samen met drummer Monchan
en gitarist Yuki het idee Bo Ningen. Verwacht geflipte
gitaareffecten, psychedelische riffs en galmende zang.
Speciaal voor Explore the North werkt de band samen
met Elmar Kuiper. Elmar (1969) staat bekend om zijn
verbluffend gevoel voor klank en ritme in zowel zijn
Nederlands- als Friestalige poëzie. Zijn ‘zangerige’
manier van voordragen botst vaak op een harder,
ruwer idioom. Bo Ningen en Elmar Kuiper tonen op
Explore the North gezamenlijk werk dat ze gedurende
een verblijf van enkele dagen in Leeuwarden schreven.

VANTA & POETRY
CIRCLE NOWHERE
PAPIA
MUZIKALE, POËTISCHE EN VISUELE VOORSTELLING
OVER DE OORSPRONG VAN HET PAPIAMENTS
 Vrijdag | 19:00-20:15
 Waalse Kerk

Muziek- en spoken-word-collectief VANTA presenteert
met PAPIA een muzikale, poëtische, visuele voorstelling
over de oorsprong van het Papiaments en de creoolse
taalgeschiedenis van het Nederlands Koninkrijk. Papia
betekent praten in het Papiaments (i.e. het gepraat,
het gesprek), de taal die gesproken wordt op Curaçao,
Bonaire en Aruba. De geschiedenis van deze taal is
intrigerend, omdat ze ontstaan is in een tijd waarin
mensen uit verschillende werelddelen op Curaçao
kwamen te wonen. Onbegrip was het startpunt van
iets nieuws. De muziekcompositie in de voorstelling is
door percussionist Vernon Chatlein (VANTA) gemaakt.
De visualisaties die tijdens de voorstelling worden
geprojecteerd zijn gemaakt door illustrator Hedy Tjin.
Amber Nijman (zangeres) speelt in de voorstelling
samen met Juan-Carlos Goilo en Vernon Chatlein.

MEZRAB
STORYTELLING
WORD ONDERDEEL VAN EEN DUIZENDJARIG RITUEEL
 Vrijdag | 22:00-23:00
 Obe

Op een festival voor muziek en verhalen kan Mezrabs
Storytelling natuurlijk niet ontbreken. Mezrab is
een House of Stories gestationeerd in Amsterdam.
Ze brengen met veel plezier hun vertellers tijdens
Explore the North naar Leeuwarden dus neem plaats
en luister naar de verhalen rondom het thema
‘transformatie’. Tijdens Mezrab: Storytelling word je in
Obe onderdeel van een ritueel dat al duizenden jaren
over de hele wereld plaatsvindt: het delen van muziek
en verhalen. Anastasios Sarakatsanos (Grieks), Marijn
Vissers (Brabants) en Milda Varnauskaite (Litouws)
presenteren een Engelstalig programma, verweven met
hun moedertalen.

SPIJTPROZA
FICTIE ZONDER SCRUPULES,
VERTELD DOOR OUDEREN
 Vrijdag | 20:30-21:15
 Zaterdag | 19:00-19:45
 Obe

Vooruitkijken, plannen maken, je leven veranderen.
Doe je dat als oudere ook, of kijk je dan vooral terug?
En zo ja, wat zie je dan? Tijdens Spijtproza vertellen
ouderen hier zelf over. Of beter gezegd: zij vertellen je
verhalen die door professionele auteurs zijn bedacht
en geschreven, maar dan wel gebaseerd op hun eigen
leven. Fictie zonder scrupules, met een kern van
waarheid erin. En ja, de ouden van dagen beklimmen
zelf het podium. Want laten we eerlijk zijn: pas als je
wat hebt meegemaakt, heb je écht wat te vertellen.
Spijtproza is een productie van Explore the North en
UP! Nederland.

OOK TE ZIEN OP VRIJDAG
Fresku, VANTA & WERC - Projectie
Oldehove #4 - 1954 - We zijn er bijna
[pag. 26]
Citybooks - Expositie met bijzondere
stadsportretten van Leeuwarden
[pag. 13]
Windowlicker - Twaalf maanden kunst
op ramen
[pag. 26]
De Relaxerette
[pag. 15]
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art beyond escher

te zien
t/m 06 januari 2019

leeuwarden
friesmuseum.nl

Zaterdag
24 november
Onderga voodoorituelen. Drijf
weg op oneindige
pianomuziek en
word vrienden
met de duisternis.
Kruip in de huid van
een moordenaar.
Luister naar
verhalenvertellers pur
sang. Raak in trance
en verdwaal in je
verbeelding.

Foto: Tristan Fopma
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LUBOMYR MELNYK
IN TRANCE RAKEN DOOR EEN OCEAAN
AAN TOETSAANSLAGEN
 Zaterdag | 20:00-21:00
 Grote Kerk

De bliksemsnelle pianist Lubomyr Melnyk overweldigt
je op Explore the North met een oceaan aan
toetsaanslagen. Melnyk staat bekend als een van de
meest vernieuwende hedendaagse pianisten en is
met 19,5 noten per seconde in elke hand ook nog eens
de snelste pianist ooit gemeten. Zijn overdonderende
oeuvre, waaraan hij sinds begin jaren zeventig bouwt,
bevat meer dan 120 werken. Geïnspireerd door de
minimalistische beweging uit de jaren ‘70 werken zijn
stukken meditatief. Met snelle arpeggio’s en, zoals hij
het zelf noemt, ‘Continous Music’ brengt hij je in een
trance. Eerder was Melnyk al te bewonderen op onder
andere Noorderzon. Voor liefhebbers van Chopin tot
Nils Frahm!
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AKWASI
VERHALENVERTELLER VIA RAP NAAR POËZIE
 Zaterdag | 15:45-16:30
 Friesche Club

Akwasi is een verhalenverteller pur sang, of dat nou
via rap, poëzie of op je beeldbuis is, de Amsterdammer
blinkt op alle gebieden uit. Het multitalent is vooral
bekend als onderdeel van het Nederlandse rapduo
Zwart Licht maar bracht ook een soloalbum uit, Daar
Ergens, met bewerkingen van het oeuvre van Bram
Vermeulen. Daarnaast is hij in 2012 afgestudeerd
aan de toneelacademie van Maastricht en een graag
geziene gast bij De Wereld Draait Door. Op Explore
komt Akwasi om - met een voordracht uit zijn nieuwe
bundel Laten we het er maar niet over hebben en
een interview over zijn werk - weer een nieuw pad
te bewandelen, de poëzie. Dit programma is een
samenwerking met Wintertuinfestival (Nijmegen).

RALPH VAN RAAT
SPEELT RADIOHEAD
FASCINERENDE, ALTERNATIEVE PIANOSTUKKEN
IN DE GROTE KERK

MATTHEW AND THE
ATLAS
VERDWALEN IN SOULVOLLE FOLKLIEDJES
VAN BRITSE VERTELLER

 Zaterdag | 13:45-14:45

 Zaterdag, | 21:30-22:30

 Grote Kerk

 Neushoorn

Een beeldschoon begin van je zaterdagmiddag. De
wereldberoemde Nederlandse pianist Ralph van
Raat neemt in de prachtige Grote Kerk plaats achter
zijn vleugel, waar hij je vol overtuiging laat horen
dat Radiohead naadloos past in de romantische en
impressionistische pianotraditie. Van Raat: “Radiohead
wijkt af van de gangbare popmuziek door het gebruik
van onconventionele harmonieën en vreemde
maatsoorten, en slaat voor mij op die manier echt een
brug naar het werk van bijvoorbeeld Claude Debussy.”
Verwacht de perfecte start van je Explore-zaterdag,
waarbij klassiek (Debussy), modern klassiek (Tanaka)
en alternatieve pop, herschreven door de Amerikaanse
pianovirtuoos Christopher O’Riley, moeiteloos in elkaar
overvloeien.

Matthew Hagerty zet de tijd op Explore the North
even stil met zijn soulvolle folkliedjes. Met een diepe,
rauwe stem en herkenbare teksten over alledaagse
emoties weet hij je binnen mum van tijd mee te slepen
naar zijn wereld. Hagerty en zijn bandleden brengen
een prachtige set vol liedjes mee die klein beginnen
maar groots en harmonieus eindigen. Vergelijkingen
met Bon Iver mag je gerust maken en ook fans van
Benjamin Francis Leftwich en James Vincent McMorrow
mogen alvast in hun handen wrijven. Matthew and
the Atlas stond in de begindagen van Podium Asteriks
al eens in Leeuwarden met een legendarisch mooi
concert. Wij zijn blij de band opnieuw in onze stad te
kunnen presenteren.

WINNAAR
STATIONSPIANO
CHALLENGE

JESSICA MOSS

VAN STATION LEEUWARDEN NAAR EEN CONCERT
IN DE GROTE KERK
 Zaterdag | 13:30-13:45
 Grote Kerk

Voorafgaand aan het concert van Ralph van Raat
presenteren Explore the North en Station Leeuwarden
met gepaste trots de winnaar van de Stationspiano
Challenge! Iedereen die de rode stationspiano op
Station Leeuwarden bespeelde en zijn of haar filmpje
uploadde op Instagram met de hashtag #stationspiano
maakte kans om dit najaar uitgenodigd te worden voor
een plekje binnen ons programma. De winnaar maken
we vlak voor het festival bekend.

SPELEN MET JE VOORSTELLINGSVERMOGEN
 Zaterdag | 22:30-23:15
 Neushoorn

Met drie versterkers, een groot aantal effectpedalen,
een microfoon en haar viool speelt Jessica Moss,
bekend van onder andere haar rol op Funeral van
Arcade Fire, met ons voorstellingsvermogen. Als vast
bandlid in Thee Silver Mt. Zion Memorial Orchestra
dook ze in 2014 voor het eerst alleen de oefenruimte
in, nadat ze drone-muzikant Kevin Doria ontmoette.
Haar experimenten brachten haar uiteindelijk een
kenmerkende stijl: verhalende en uitgestrekte stukken
die voor het grootste gedeelte instrumentaal zijn. Haar
muziek doet denken aan die van haar stadsgenoten
Godspeed You! Black Emperor, is onheilspellend en
haalt je uit de waan van de dag.
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LEENDERT
VAN DER VALK
MUZIKALE INTRODUCTIE OP HET RITME
VAN DE GODEN
 Zaterdag | 20:45-21:30
 Obe

Leendert van der Valk is als freelance journalist
gespecialiseerd in muziekjournalistiek en verhalende
journalistiek. In zijn stukken is de muziek meestal
een opstapje naar een groter verhaal. Tijdens de drie
Explore-festivaldagen is Leendert in Leeuwarden om je
in te wijden in de wereld van voodoo en muziek. Voor
het concert van Ifriqiyya Electrique (23:30, Neushoorn)
interviewt Leendert de band in Obe. Welke rol speelt
spiritualiteit in hun muziek? En in hun dagelijks leven?

IFRIQIYYA
ELECTRIQUE
RAZEND SAHARARITUEEL BRENGT JE IN TRANCE

L.A. SALAMI
FOLKY BLUES VOL POËTISCHE TEKSTEN

 Zaterdag | 23:30-0:30

 Zaterdag | 20:30-21:30

 Neushoorn

 Neushoorn

Toen gitarist François R. Cambuzat tijdens een toer
in Azië in contact kwam met een muzikant die hem
vertelde over shamanistische rituelen in China,
besloot hij zelf op zoek te gaan naar rituelen uit zijn
thuisland Tunesië. Maandenlang dook hij in de wereld
van tranceceremonies en spirituele rituelen van de
islamitische heilige Sidi Marzûq, uitgevoerd door de
Banga-community uit Zuid-Tunesië. Met zijn band
Ifriqiyya Electrique (vorig jaar voor het eerst buiten
Noord-Afrika te zien) brengt hij dit onvervalste ritueel
in een hedendaagse jasje naar Leeuwarden, voorzien
van zelfgeschoten videobeelden. De overweldigende
lading aan percussie, bevelende stemmen en
elektronica laat je dansen alsof je de controle over je
lichaam bent verloren.

Op jonge leeftijd hoorde hij Bob Dylan op de radio
en wist het meteen zeker: dit is het. Hij verdiepte zich
eindeloos in blues en folk en kon op zijn 21e eindelijk
zijn eerste gitaar kopen. Het kostte Lookman Adekunle
Salami slechts drie maanden om zijn eerste nummers
te maken. En hoe: ingetogen blues-rock songs met
een postmoderne twist, waarvan je misschien ‘Day to
Day for 6 Days a Week’ wel kent, die is inmiddels meer
dan 3 miljoen keer gestreamd. Inspiratie voor zijn
verhalende stijl haalt hij vooral uit de talloze reizen
die hij vroeger maakte tussen zijn geboortehuis in
Zuid-Londen en zijn pleeggezin in het kustplaatsje
Broadstairs. Het gaf hem een bijzondere kijk op het
leven en het geeft ons de kans om te genieten van zijn
folky blues vol poëtische teksten.
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JULIA HOLTER
SPROOKJESACHTIGE, PRACHTIG GELAAGDE
LIEDJES VAN GETALENTEERDE ZANGERES
 Zaterdag | 22:00-23:00
 Westerkerk

EXPLORE THE NORTH,
LÂN FAN TAAL &
NOORD NEDERLANDS
ORKEST - SOLO
WIE ZIJN EIGENLIJK DE MENSEN DIE IN EEN
ORKEST SPELEN?
 Zaterdag | 14:45-16:00

De langverwachte opvolger van Julia Holters
veelgeprezen album Have You in My Wilderness (2015)
is eindelijk uit! Op Aviary gaat Holters sluwe, theatrale
zang gepaard met synth-partijen, die op hun beurt
weer worden omhuld door een palet van strijkers en
percussie. Aviary is gebaseerd op een kort verhaal van
schrijver Etel Adnan: “I found myself in an aviary full of
shrieking birds”. Dit verhaal lijkt rechtstreeks uit een
horrorfilm te komen, maar is tegelijkertijd een goede
metafoor voor het leven in 2018 - vol donkere randjes.
Kom genieten van haar heerlijke set vol verhalende
songs en een verfijnde combinatie van akoestische en
elektronische elementen.

KINETOPHONE - DE
BALLADE VAN OMIE
WISE (PREMIÈRE)
THEATRALE ZWERFTOCHT LANGS HET
ONTSTAAN VAN MURDER BALLADS

 Westerkerk
 Zaterdag | 13:30-14:30 en 21:15-22:15

Het Noord Nederlands Orkest (NNO) is een van
de grootste en bekendste symfonieorkesten van
Nederland. De musici uit dit orkest zijn afkomstig
van overal ter wereld. Het orkest kent bijna vijftien
nationaliteiten en even zoveel talen. Waar het
normaal gesproken gaat om het creëren van een
symfonie tussen deze musici, focust Solo juist op het
individu. Want wie zijn eigenlijk die mensen die in
een orkest spelen? Waarom kozen ze voor de muziek
en voor hun specifieke instrument? Musici uit Japan,
Duitsland, Spanje, België, Portugal, Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk laten hun instrument deze keer
deels staan en vertellen hun persoonlijke verhaal in
elk een korte solo, geschreven door drie talentvolle
jonge schrijvers (Jante Wortel, Lowie van Oers en Nikki
Dekker) en geregisseerd door de theatermakers van
het Leeuwarder gezelschap Skoft&Skiep. Solo is een
Explore the North-productie in het kader van Lân fan
taal.

 Waalse Kerk

Deze interdisciplinaire theatervoorstelling vol
verhaal, muziek en spel is gebaseerd op het verhaal
over een jonge vrouw (Omie Wise) die in 1808 op
het Amerikaanse platteland werd vermoord door
haar geliefde John Lewis. Over dit verhaal werd het
beroemde liedje ‘Ballad of Omie Wise’ geschreven, een
van de eerste Murder Ballads. Bart Breman en de band
Kinetophone geven een kijkje in hun zwerftocht langs
het ontstaan van een legende en muziekgenre, waarbij
feit en fictie constant op losse schroeven staan.
Kinetophone ken je van hun hedendaagse soundtracks
bij (soms) vergeten filmklassiekers. Breman is een
groot muziekliefhebber en schrijft al jarenlang voor
verschillende online magazines en blogs zoals The
Daily Indie, Makeafuzz en poppodium Vera. De Ballade
van Omie Wise is een coproductie van Lân fan taal en
Explore the North.
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JANKOBUS
SEUNNENGA & DICK
VESTDIJK - FABELS
MET KLEURKRIJT
EERBETOON AAN SIMON VESTDIJK;
DE BEROEMDSTE HARLINGER OOIT
 Zaterdag | 15:30-16:15
 Waalse Kerk

Tachtig jaar na het verschijnen van de dichtbundel
Fabels met kleurkrijt giet Jankobus Seunnenga de
vijftien gedichten van Simon Vestdijk in een muzikale
mal. Samen met violist Dick Vestijk (inderdaad, de zoon
van) brengt Seunnenga een indringende vertolking
van de meesterwerken van één van de belangrijkste
Nederlandse schrijvers uit de twintigste eeuw. De
muzikale vertaling geeft aan de al zo kleurrijke
gedichten vol verbeelding een levendige twist. Tijd
om de beroemdste Harlinger ooit eer aan te doen
en je verbeelding de vrije loop te laten tijdens dit
avontuurlijke optreden. Tip: wist je dat Simon Vestdijks
poëzie ook nog te zien is in de Poëzieroute die door
Leeuwarden loopt?

‘In Seunnenga valt een Drs. P.- achtige

want singer-songwriter Daan van Beijeren (Tolls) is
geboren op een woonboot en de golving van het
water is altijd terug te horen in zijn luistermuziek vol
indie- en popinvloeden. Als act van ‘Studio Oerol’
mocht Tolls zijn plaat opnemen op Terschelling. We zijn
trots dat hij zijn debuutalbum Blijf Je Koel bij ons gaat
presenteren.

LISA MORGENSTERN
BIJZONDERE PIANISTE KOMT HAAR
LIVE-REPUTATIE WAARMAKEN
 Zaterdag | 19:30-20:15
 Waalse Kerk

Lisa Morgenstern heeft als pianist, zangeres en
componist een bijzondere reputatie gekregen door
haar intens emotionele optredens, waarbij ze haar
klassieke achtergrond moeiteloos weet te combineren
met een hedendaagse kijk op elektronische muziek en
songwriting. Ze kwam al vanaf ontzettend jonge leeftijd
in aanraking met muziek - wat ook haast niet anders
kan als dochter van twee orkestmuzikanten - en
ontwikkelde een natuurlijke voorliefde voor de piano.
Morgenstern kan ook fantastisch zingen, wat ze doet
bij het grootste Bulgaarse vrouwenkoor in Berlijn, maar
op Explore brengt ze je met haar donkere en sfeervolle
pianospel in een muzikale trance.

klasse te ontwaren, gebaseerd op
een droogkomische presentatie van
ontroerend-absurdistische liedjes’.
- Dagblad van het Noorden

TOLLS
PRESENTATIE DEBUUTALBUM BLIJF JE KOEL
 Zaterdag | 17:15-18:00
 Waalse Kerk

“De golvende muziek van Tolls legt je bijna vijf minuten
lang in een schommelend bootje in de omgeving
van de Waddeneilanden, waarbij de gitaarpartijen
glinsteren op het water en de zanglijnen als een bries
over je lijf glijden,” schreef The Daily Indie over zijn
single ‘7 Knopen’. Dat is niet zo’n rare omschrijving,
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NYX - MYRIAM
HEADPHONE-OPERA GEÏNSPIREERD
OP HORRORKLASSIEKER
 Zaterdag | 14:00-15:00
 Theater De Bres

Een eeuwige, eenzame zoektocht naar liefde en een
multizintuiglijke operatrip op headphones. Geef je
over aan de duistere wereld van MYRIAM en laat je
meenemen in een persoonlijk songboek, gebaseerd op
de horrorklassieker The Hunger van Whitley Strieber. In
de vorm van bizarre beelden ontmoeten we MYRIAM:
een wezen dat eeuwig leeft, maar daardoor aldoor
afscheid moet nemen van degenen die zij liefheeft.
Muziek, film en beeldende kunst komen samen tot
een griezelig geheel met theatrale effecten. En via
videobewerkingen neemt de wereldvermaarde sopraan

Claron McFadden zelfs als speciale gast deel aan dit
unieke opera-experiment. Deze voorstelling wordt in
samenwerking met onze partner November Music in
Leeuwarden gepresenteerd vlak na de première in
‘s-Hertogenbosch.

JAAP BLONK
NO MANS LAND TUSSEN MUZIEK EN POËZIE
 Zaterdag | 22:00-22:30

THE EX + JAAP BLONK
BIJZONDERE SAMENWERKING VAN
TWEE FENOMENEN

 Obe

Jaap Blonk is het meest bekend als klankpoëet, maar
hij is ook componist, dichter en beeldend kunstenaar.
Naast zijn optreden met The Ex op Explore the North,
komt hij ook in zijn eentje als dichter performen. Blonk
leerde zichzelf extreme stemtechnieken aan, die hem
optredens over de hele wereld bezorgden. Als vocalist
is Jaap Blonk uniek door zijn bijzondere uitstraling op
het podium en zijn vrijmoedigheid in improvisaties,
gepaard aan een scherp besef van structuur.

“De basis is dat ik op een heel vrije manier
muziek of geluid maak. Het was eind jaren
zeventig een grote ontdekking voor mij dat
 Zaterdag | 19:30-20:30
 Z-Gebouw

De legendarische Nederlandse band The Ex is al 39
jaar springlevend. En hoe. Ze zijn het beste bewijs
dat muziek met oprechte energie en een gezonde,
open geest zich eeuwig kan ontwikkelen. En daarvoor
is geen platenmaatschappij, label of manager nodig.
Juist niet. The Ex regelt alles zelf. De band bestaat uit
vier muzikanten met een krachtige persoonlijkheid en
ongetemde honger naar dialoog. Hun plezier hoor je
terug in het elkaar fantastisch omarmende, onstuimige
en noisey gitaarwerk en het unieke drumwerk. Het
lijstje van jazz- en volksmuzikanten met wie The Ex in
de loop van de jaren werkte is inmiddels uitgegroeid
tot eentje waar je een boek over kan schrijven. Op
Explore staan ze samen met klankpoëet Jaap Blonk op
het podium.

er zoiets als klankpoëzie bestaat. Dat was
een groot onontgonnen gebied, een soort
no mans land tussen muziek en poëzie”
- Jaap Blonk in interview met Friesch Dagblad.

“Over Terrie Hessels, bij fans van The
Ex bekend als Terrie Ex, wordt gezegd
dat zijn reservoirs aan enthousiasme
niet onderdoen voor ’s werelds
aardgasreserves.”
- De Volkskrant

Foto: Etang Chen

ZATERDAG 47

MATTEO MYDERWYK
VIRTUOZE MIX VAN KLASSIEKE, POPPY,
JAZZY EN DANCE-ELEMENTEN
 Zaterdag | 22:00-23:00
 Grote Kerk

JOHAN HARSTAD
ENGELSTALIG INTERVIEW MET
EUROPESE LITERATUURPRIJS-WINNAAR
 Zaterdag, | 17:00-17:45
 Friesche Club

Arjan Lubach is fan van het eerste uur, hij wordt
wel ‘de Murakami van het Noorden’ genoemd en hij
kreeg met zijn debuutroman Buzz Aldrin, waar ben
je gebleven? gelijk wereldwijde bekendheid: Johan
Harstad. De Noorse schrijver bracht afgelopen jaar zijn
magnum opus Max, Mischa en het Tet-offensief uit,
waarmee hij in september de Europese Literatuurprijs
won. In dit meer dan twaalfhonderd pagina’s tellende
boek hypnotiseert hij de lezer in een verhaal over...
Ja, we kunnen beter vragen: waarover eigenlijk niet?
Harstad zocht voor het boek zijn eigen extremen
op: hij bedacht zelfs de fictieve toneelstukken van
hoofdpersoon en toneelregisseur Max Hansen,
inclusief alle kunstwerken van personage Mischa.
Ironisch genoeg schreef hij tíjdens het schrijfproces
van Max, Mischa en het Tet-offensief ter ontspanning
ook nog eens het boek Heterdaad, dat deze maand
het licht ziet. Harstad wordt geïnterviewd door Edith
Vroon van Boekhandel Linnaeus. Dit programma is een
samenwerking met Wintertuinfestival (Nijmegen).

“Soms lijkt hij op een improviserende
jazzmuzikant die zichzelf mee laat slepen
door zijn spel en totaal niet bang is
larmoyant over te komen.”
- Trouw
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Matteo Myderwyk combineert op virtuoze wijze de
lengte, melodie en harmonie uit de popmuziek, het
improvisatorische uit de jazz, het repetitieve van de
dance en voert dit alles vredig uit met de techniek van
een klassiek geschoolde pianist. Op zijn veertiende
kocht hij een keyboard bij de Aldi, twee jaar later
zat hij op het conservatorium en na het succes van
debuutalbum To Move volgde dit jaar Verses. Live past
hij zich telkens aan aan het publiek en de locatie, als
een dj die aan het mixen is. Wij zijn heel benieuwd
welke invloed de Grote Kerk op hem zal hebben!

“Deze muziek had de schoonheid die hij
van klassieke componisten kende en
bezat de vrijheid van freejazz. De steeds
herhalende akkoorden daarbovenop
leiden tot een trance-achtige sfeer.”
- de Volkskrant

HOUSEWIVES
EXCLUSIEVE SHOW VAN EEN VAN
DE MEESLEPENDSTE LIVE-ACTS VAN EUROPA
 Zaterdag | 21:15-22:00
 Z-Gebouw

Dat het lastig is om een labeltje te hangen aan het
Londense Housewives blijkt wel uit het feit dat ze
hun muziek zelf als genreloos omschrijven. Met
geprepareerde gitaren, uitgebreide elektronica,
percussie en saxofoon creëren ze een prikkelend en
experimenteel geluid, dat live alle verwachtingen
overstijgt. Niet voor niets is er de reputatie als een
van de meeslepende live acts van Europa. En naast
bijvoorbeeld, Liars, The Knife en Animal Collective
staan ze in de voorlinie van de meest vooruitstrevende
muziek van dit decennium. Hun overdonderende
set vol tegendraadse ritmes en conflicterende
songstructuren spelen ze deze november exclusief
voor Explore the North.

ANCHORSONG +
RISATA KWARTET
AVONTUURLIJKE ELEKTRONICA UIT JAPAN
MET EXTRA FRIESE LADING
 Zaterdag | 23:00-0:00
 Z-Gebouw

Waar Chassol vorig jaar op Explore de eerste stappen
zette richting India met zijn Indiamore, gaat de
Japanse producer Anchorsong dit jaar nog een stapje
verder. Zijn nieuwe plaat Cohesion (oktober 2018) is
geïnspireerd op traditionele Indiase percussie en
Bollywoodfilm-soundtracks uit de jaren ‘70 en ‘80. Met
slechts een samplepad en een keyboard zoekt hij de
grens op tussen ritme en melodie. Hoewel hij vaak
solo optreedt, werkt de Japanse producer vaak samen
met strijkkwartetten om zijn elektronische live-muziek
nog meer lading te geven. Voor Explore hebben we
hem gekoppeld aan het Friese strijkkwartet Risata. Dit
ambitieuze kwartet geeft een extra speelse lading aan
zijn psychedelische en dansbare show. Met dank aan
Keunstwurk.

PETER MIDDENDORP
HOE KRUIP JE IN DE HUID VAN EEN MOORDENAAR?
 Zaterdag | 19:30-20:30
 Friesche Club

Zijn nieuwe roman Jij bent van mij (2018) van de
Groninger schrijver Peter Middendorp is gebaseerd
op de moord op Marianne Vaatstra. “Het is een
verschrikkelijk boek natuurlijk (...) en ik ben wel
blij dat het af is,” zei Middendorp in Dagblad van
het Noorden. In een panelgesprek met professor
literatuurwetenschap (Rijksuniversiteit Groningen)
dr. Liesbeth Korthals Altes en forensisch psychologe
en onderzoeker aan het WODC dr. Marleen Nagtegaal
vertelt Middendorp je alles over de totstandkoming
van dit boek. Je krijgt een verontrustend inzicht in het
brein van een misdadiger.

BLABBERMOUTH
FT. AAFKE ROMEIJN,
DANIËL VIS, PETER
SIJBENGA, ROELIE
VUITTON EN WYTSE
DIJKSTRA
POËTISCHE SPRAAKWATERVAL OP
HYPNOTISERENDE KLANKEN
 Zaterdag | 21:15-22:00
 Friesche Club

Aanschouw hoe vijf woordkunstenaars zich in
trance laten brengen en uitbarsten in een poëtische
spraakwaterval. Drijvend op hypnotiserende klanken
en onder de kundige begeleiding van de Poezieboys,
brengen muzikant/schrijver Aafke Romeijn, dichter
Daniël Vis, rapper Roelie Vuitton, muzikant/schrijver
Peter Sijbenga en muzikant Wytse Dijkstra zowel
jou als zichzelf in extase. Deze experimentele
improvisatievoorstelling onderzoekt de ware essentie
van het woord. Blabbermouth is een productie van
Explore the North.

IT DOCKUMER
LOKAELTSJE (DOET DAF)
HABT KEINE ANGST, NET BANG WÊZE NO
 Zaterdag | 0:15-01:00
 Neushoorn

Op Explore The North brengen de legendarische
culthelden van It Dockumer Lokaeltsje integraal
Alles Ist Gut ten gehore. De Duitse electro-punks
van Deutsch Amerikanische Freundschaft joegen in
1981 met dit album iedereen in de gordijnen. In “Der
Mussolini” werd fascisme en christendom dansbaar,
en “Der Räuber Und Der Prinz” is decennia later
nog steeds de beste homo-ballad ooit. It Dockumer
Lokaeltsje haalt deze en de acht andere songs
liefdevol door de mangel. Kortom, habt keine Angst,
net bang wêze no, want It Dockumer Lokaeltsje doet
DAF! In het Fries natuurlijk.
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BILJANA
RADINOSKA - YOUTH
(VOORSTUDIE)
EEN VERBEELDING VAN JEUGDIGHEID
 Zaterdag | 16:30-17:15 & 19:45-20:30
 Theater De Bres

In YOUTH delen drie jonge acteurs en een regisseur
hun verbeelding van jong zijn. Sjeg, Stan en Jesse
zijn achttien jaar en maken zich een voorstelling van
wat er allemaal komen gaat. Zij worden vergezeld
op het podium door dode en levende kunstenaars
als Shakespeare, Borges en Robert Wilson. De
Macedonische regisseur Biljana Radinoska deelt
een korte presentatie van haar voorstudie na zes
weken repeteren met de acteurs. Haar poëtische en
oprechte manier van het vertellen van verhalen kent
vaak meerdere lagen, situaties op het podium worden
van boventitels of beeldfragmenten voorzien die een
geheel nieuwe betekenis toevoegen. YOUTH wordt
ontwikkeld met ondersteuning van het Grand Theatre
Groningen.

ASTERIKS IN HET
Z-GEBOUW
GEHEIM MIDDAGPROGRAMMA DOOR
PODIUM ASTERIKS
 Zaterdag | 14:00-17:45
 Z-Gebouw

Het legendarische poppodium Asteriks organiseert
deze zaterdagmiddag een geheim middagprogramma
in de kelder van het Z-Gebouw, waarvan we nu al
kunnen zeggen dat je erbij moet zijn geweest. We
kennen Asteriks natuurlijk als een podium dat zich
richt op aanstormend talent. Voorlopig nog vanuit de
Blokhuispoort en ook op verschillende andere locaties,
waaronder deze zomer bij de Stadsoase. Wat er tijdens
Explore gaat gebeuren? Dat vertellen we je later, maar
reken er maar op dat het goed wordt.
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DEZ MONA & B.O.X SÁGA
BRILJANTE MIDDENWEG TUSSEN KLASSIEK EN POP
 Zaterdag | 19:00-20:30
 Neushoorn

Met Sága neemt de Antwerpse groep Dez Mona
rondom zanger Gregory Frateur je mee in een
episch muziekstuk vol verwijzingen naar IJslandse,
Groenlandse en Noorse mythologie. Eeuwige
vertellingen en onvervalste mystiek die op een
overdonderende manier naar de huidige tijd worden
getild. Dez Mona staat bekend om nummers die zich
ergens tussen gospel, jazz, klassiek en alternatieve rock
bevinden, maar misschien nog wel meer om de manier
waarop ze voor ieder project weer onbekend terrein
opzoeken. Nu werkt de groep samen met de virtuoze
muzikanten van het klassiek geschoolde ensemble
Baroque Orchestration X (B.O.X.). Samen vinden ze een
briljante middenweg tussen intieme klassieke werken
en prachtige popsongs.

“Volmaakte en wonderschone muziek die
zowel eigenzinnig als herkenbaar klinkt”.
- The New York Times

AUKE HULST EN FIEKE
GOSSELAAR
- KINDEREN VAN HET
NOORDEN
 Zaterdag | 20:00-20:45
 Westerkerk

Auteurs Auke Hulst en Fieke Gosselaar hebben op
het eerste gezicht niet zo veel gemeen. Ze schrijven
totaal verschillende boeken. Maar ze hebben één
belangrijke gemene deler: het zijn allebei kinderen van
het Noorden. Hulst komt uit Hoogezand-Sappemeer
en Fieke Gosselaar zag het levenslicht in Finsterwolde.
De noordelijke cultuur heeft hen voor een belangrijk
deel gevormd, als mens en als schrijver. Wat voor
invloed heeft deze ruige, winderige streek op hun
kunstenaarschap? Dat persoonlijke verhaal zullen ze
tijdens Explore the North met je delen.

MEEUW JONGE
SCHRIJVERS - ALLES
IS EEN SCHEERMES
VIJF JONGE SCHRIJVERS DIE DE WERELD,
ZICHZELF EN ELKAAR ZIEN VERANDEREN

EXPLORE EINDFEEST
I.S.M. PODIUM
ASTERIKS
ONDERGRONDS EINDRITUEEL
 Zaterdag | 0:00-04:00

 Zaterdag | 13:00-13:45 & 14:15-15:00

 Z-Gebouw

 Friesche Club

Het stationsgebied van Leeuwarden, de band met je
broer of zus, het gebit van je nichtje: alles
verandert. Je knipt je haar af, je bakt een spacecake en
in de Albert Heijn om de hoek kun je de weg niet meer
vinden. Soms zou je willen dat je een vlo was. Je maakt
je kwaad om wat commerciële mediabedrijven Bob de
Bouwer hebben aangedaan. En wat is er in godsnaam
met dat tuinhek gebeurd? Alles is een scheermes is
een verslag van vijf jonge schrijvers die de wereld,
zichzelf en elkaar zien veranderen. Teksten die snijden,
schrijnen en jeuken. Gespeeld door twee professionele
acteurs en vier jongeren.

In de grote ondergrondse ruimte van het Z-Gebouw
komen alle Explore-elementen van dit jaar bij elkaar
in een met donkere rituelen en voodoo doorspekt
Eindfeest! De haardrogers met mondharmonica’s,
vervormde breinaalden, super 8 projectoren en (g)
rauwe gitaarpartijen van Slumberland hypnotiseren je,
terwijl je ergens anders in trance raakt door poëzie en
een oneindige flow aan ingrediënten je metamorfose
compleet maakt. Kom met ons feesten alsof er geen
morgen is en hou je zo lang mogelijk vast aan deze
Explore-editie.

POËZIE DARKROOM
GEEF JE OVER AAN DE DUISTERNIS EN
LAAT JE BETASTEN DOOR DE POËZIE
 Zaterdag | 19:00-23:00
 Popbunker

Je daalt af in een ondergrondse bunker, ooit gebouwd
om de Koude Oorlog te doorstaan. Hier is geen licht,
geen geluid, geen buitenwereld. Je doet een deur open,
hij slaat achter je dicht. Op je ogen kun je niet langer
vertrouwen. Zet je zintuigen op scherp, je nekharen
overeind, houd je vingertoppen in de aanslag. Er
lopen hier mensen rond. Jij ziet hen niet, maar zij
jou wel. Ze raken je aan. Niet met hun handen, maar
met woorden. Geef je over aan de duisternis en laat
je betasten door de poëzie. Omhels haar, klamp haar
aan. Op deze plek is het je enige houvast. De Poëzie
Darkroom is een productie van Explore the North.

OOK OP ZATERDAG
2 Meter Sessies met Jan Douwe
Kroeske [pag. 30]
Yiddish Waves - As She Sings
[pag. 24]
Spijtproza [pag. 37]
Fresku, VANTA & WERC - Projectie
Oldehove #4 - 1954 - We zijn er
bijna [pag. 26]
Citybooks - Expositie met
bijzondere stadsportretten van
Leeuwarden [pag. 13]
Windowlicker - Twaalf maanden
kunst op ramen [pag. 26]
De Relaxerette [pag. 15]
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FEEST FAN TAAL!
Heel 2018 is Lân fan taal al een vrijstaat waarin
alle talen welkom zijn. De taal wordt gevierd
met - veelal gratis toegankelijke - festivals,
projecties, exposities en activiteiten. Lân fan taal
en Explore the North werk(t)en hierbij intensief
samen. Denk aan de Minifestivals rondom de
premières van de projecties op de Oldehove, de
maandelijkse Taaltoers en de Taalkaravaan
in de zomer. Er zijn prachtige (meer)talige en
literaire producties ontstaan en dat houdt niet
op na 2018.
Lân fan taal nodigt iedereen ook aan het einde
van dit Culturele Hoofdstad-jaar van harte uit.
Tijdens de Re-Opening is ieder weekend om
20.00 uur de torenhoge videoprojectie ‘1954 We zijn er bijna’ te zien. Tijdens het Noordelijk
Film Festival zijn alle projecties op één avond
(woensdag 7 november) zelfs allemaal te zien! En
er zijn meer talige activiteiten tijdens NFF.
Tijdens de Re-Opening van LF2018 presenteren
Explore the North en Lân fan taal samen
het Oostenrijkse gezelschap Liquid Loft in de
Westerkerk en de Citybooks-expositie in Obe.
Daarnaast organiseren Keunstwurk/Kek2 en Lân
fan taal van 19 tot en met 23 november
Ferhalefjoer! Een week vol verhalen en
vertellingen (rondom het kampvuur) door en op
basisscholen in heel Fryslân.

Bekijk het complete programma van
Lân fan taal op lanfantaal.frl
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LEEUWARDEN-FRYSLÂN 2018
CULTURELE HOOFDSTAD VAN EUROPA

REOPENING
5 T/M 25 NOVEMBER
De laatste maand van het Culturele Hoofdstadprogramma is geen einde, maar een begin. Een
ReOpening. In deze festivalmaand mengt LeeuwardenFryslân 2018 zich in het festivalgeweld van typische
Leeuwarder winterfestivals als Explore the North,
LUNA en het Noordelijk Film Festival en geven ze in
een ontzettend brede programmering het podium aan
jonge makers.

Leeuwarden-Fryslân 2018 presenteert Fryslân als een
European Region of Culture. Een plek waar duizenden
Friezen en niet-Friezen samen werken om vanuit
een nieuw perspectief onze toekomst te tonen. Die
perspectieven komen in de ReOpening bij elkaar.
Nieuwe makers en welkome vreemdelingen laten zien
waar we in Fryslân in uitblinken en waar het schuurt.
Het brede drie-weken durende programma toont de
massale beweging die ons in 2018 heeft geleerd dat
we onze toekomst nú in eigen handen hebben.

Meer informatie en het ReOpeningsprogramma
vind je op 2018.nl
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VERA
29/11
02/12
15/12
12/01
03/02
04/02

CLUB FOR THE
INTERNATIONAL
POP UNDERGROUND

GREAT LAKE
SWIMMERS
THOMAS AZIER
ALTIN GÜN
YUNGBLUD
BLOOD RED SHOES
LOW

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

CURTIS HARDING
2 NOVEMBER

UNKNOWN MORTAL
ORCHESTRA
11 NOVEMBER

LADYSMITH BLACK
MAMBAZO
12 NOVEMBER

SYML
14 NOVEMBER

WENDE
16 NOVEMBER

BERNHOFT & THE
FASHION BRUISES
26 NOVEMBER

GREGORY ALAN
ISAKOV + JOE PURDY
28 NOVEMBER

JACQUELINE GOVAERT
29 NOVEMBER

MAAIKE OUBOTER
2 DECEMBER

JOHN CALE
4 DECEMBER

DEWOLFF
6 DECEMBER

JUNGLE BY NIGHT
8 DECEMBER

KIJK VOOR MEER INFO EN TICKETS OP WWW.DE-OOSTERPOORT.NL

EXPLORE TIPT
In de mooie novembermaand is er naast alle Explore-activiteiten nog veel meer te doen! Een kleine greep uit wat
onze vrienden en collega’s in Leeuwarden in deze periode te bieden hebben vind je hier. Wil je nog meer keuze?
Bekijk dan het volledige programma van de ReOpening van Leeuwarden-Fryslân 2018 op 2018.nl.

MEDIA ART FESTIVAL

LUNA

Hét Media Art Festival van het Noorden presenteert
wederom een selectie jonge talenten en internationale
artiesten studerende of net afgestudeerd aan
gerenommeerde kunstacademies. Met een pop-up
expositie van deze 12 'Young Masters' en een boeiend
randprogramma, onder andere in samenwerking
met filmplatform New Noardic Wave en de Minerva
Academie voor Popcultuur, kun je uitzien naar twee
weken fascinatie en verwondering in de wereld van
hedendaagse media art, technologie en filosofie.

Tijdens het Explore-festivalweekend gebeurt er nog
iets heel moois in Leeuwarden. Wandel door de stad
in het donker en laat je verrassen door licht- en
geluidskunst van de meest boeiende internationale
en regionale kunstenaars. De diverse kunstwerken
laten zien hoe wij met elkaar en met onze omgeving
communiceren, brengen mensen met elkaar in contact
doordat er samen gespeeld wordt en kun je zelf mede
vormgeven door aanraking, beweging of gewoon door
er middenin te staan. Luna wordt georganiseerd door
Media Art Fryslân en is vrij toegankelijk.

mediaartfriesland.nl

mediaartfriesland.nl/luna

15 NOVEMBER T/M 2 DECEMBER

22 T/M 24 NOVEMBER

NOORDELIJK FILM
FESTIVAL
5 T/M 11 NOVEMBER
Bekijk Fryslân vanuit een nieuw perspectief tijdens het
Noordelijk Film Festival. Zo zie je in het programma
van Sailing on the Grass hoe internationale
filmmakers naar Fryslân kijken en ontdek je tijdens
New Generation wat de nieuwe generatie filmmakers
in huis heeft. Verwacht spiksplinternieuwe speelfilms,
intrigerende documentaires, bijzondere arthouse
cinema, speciale premières, korte films, klassiekers,
maar ook gesprekken met (inter)nationale gasten, live
muziek, film & food events, fijne feestjes en natuurlijk
een geweldige sfeer.
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noorderlijkfilmfestival.nl

WRITER’S BLOCK MURAL ART FESTIVAL

YN 2028

NOG T/M 31 DECEMBER

Toen Leeuwarden begon als Culturele Hoofdstad
vroegen ze de Friezen wat zij in en van 2018
verwachtten. Die vraag stellen ze nu opnieuw, alleen
dan: wat zijn jullie wensen en dromen voor 2028? Waar
moet Fryslân dan staan? Deze dromen en wensen
worden verzameld door overal in Fryslân doeken op
te hangen waar mensen hun dromen en wensen op
kunnen schrijven. Groot, klein, voor je gezin of voor
het hele dorp: alle wilde plannen zijn welkom. Al die
wensen en dromen worden gebundeld en verwerkt
in een kunstwerk van Henk Hofstra, dat van 17 tot
en met 25 november op het Oldehoofsterkerkhof
tentoongesteld wordt en gratis te bezoeken is.

Writer's Block is een mural festival in Leeuwarden
waar street art in al zijn vormen centraal staat. Het is
de grootste gratis viering van openbare kunst van het
noorden. Kunst buiten de musea, buiten de galerieën.
De straat als canvas en expo-ruimte. Vanaf begin
oktOber tot eind november is de binnenstad van
Leeuwarden het kloppende graffiti-hart van Nederland.
‘Writer's Block' presenteert street art die verwondert,
inspireert, kleur geeft, soms schuurt, maar vooral
zelfbewustzijn stimuleert.

17 T/M 25 NOVEMBER

facebook.com/pg/WritersBlockLeeuwarden
2018.nl
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8.12.2018 – 5.5.2019
skjin laai advert WtheN.pdf
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13:44

GROTE KERK
Bredeplaats 4

POPBUNKER
Groeneweg 5

WAALSE KERK

TRESOAR

Boterhoek 1

Grote Kerkstraat 222

OBE

Heer Ivostraatje 1

Oldehoofsterkerkhof

STADSKAS
FESTIVALHART

WESTERKERK

Bagijnestraat 59

NEUSHOORN

Ruiterskwartier 41

DE FRIESCHE CLUB
Ruiterskwartier 57

DE HARMONIE

Ruiterskwartier 4

Z-GEBOUW
Zaailand 106

THEATER DE BRES
Schoolstraat 4

RABOBANK
Beursplein 1

RELAXERETTE
Stationsplein

0m

schaal

200m

Alle lokaties zijn rolstoeltoegankelijk,
behalve de Popbunker.
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FESTIVALPERIODE 15-25 NOVEMBER
15-25 nov. Festivalhart De Stadskas
17 nov.
Young Explorers
15-17 nov. Liquid Loft - Church of Ignorance
20-21 nov. Between Music - Aquasonic
22-24 nov. festivalweekend
Tickets, programma en meer informatie op explore-the-north.nl

DONDERDAG 22 NOVEMBER
festivalhart de Stadskas opent al op 15 november! Vanaf dan is er al heel veel te zien en te doen.
Zie pag. 4 - 13.
12:00
FESTIVALHART DE
STADSKAS

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

12:00 - 00:00
LAAT JE BOEK SIGNEREN, ONTMOET ANDERE FESTIVALGANGERS
EN GENIET VAN EEN STADSKASHAP
IN ONS FESTIVALHART OP HET OLDEHOOFSTERKERKHOF

DE WESTERKERK
DE HARMONIE
(RABOBANK
ZAAL)
DE HARMONIE
(ACCENT
ZAAL)
NEUSHOORN
-KLEINE
ZAAL
10:00 - 23:00 CITYBOOKS EXPOSITIE / WINDOWLICKER
OBE

15:00 - 21:00 DE RELAXERETTE
PAK EEN KOPTELEFOON EN ONTSNAP UIT DEZE

STATIONSPLEIN
12:00

13:00
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14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

00:00

20:00 - 20:30
FRESKU, VANTA & WERC
PROJECTIE OLDEHOVE #4
YIDDISH WAVES
AS SHE SINGS

BABY DEE

STEF KAMIL
CARLENS

CLUB GUY & RONI MECHANICAL ECSTASY

LEZING
LEENDERT
VAN DER
VALK

VAUDOU GAME

NATASHA TAYLOR ISSUE WRESTLING

NATASHA TAYLOR ISSUE WRESTLING

ERIK
VLAMINCK

LATASHA N.
NEVADA
DIGGS

ARJAN HUT
& WIEBE
KASPERS

OVERVOLLE WERELD.
18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

00:00
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VRIJDAG 23 NOVEMBER
festivalhart de Stadskas opent al op 15 november! Vanaf dan is er al heel veel te zien en te doen.
Zie pag. 4 - 13.
12:00
FESTIVALHART DE
STADSKAS

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

12:00 - 00:00
LAAT JE BOEK SIGNEREN, ONTMOET ANDERE FESTIVALGANGERS
EN GENIET VAN EEN STADSKASHAP
IN ONS FESTIVALHART OP HET OLDEHOOFSTERKERKHOF

NEUSHOORN
- GROTE
ZAAL
NEUSHOORN
- KLEINE
ZAAL
NEUSHOORN
- BACKSTAGE
MONICA MEIJSING
DE WESTERKERK

WAALSE
KERK
Z-GEBOUW
10:00 - 23:00 CITYBOOKS EXPOSITIE / WINDOWLICKER
OBE

2 METER SESSIES
DE ARTIESTEN WORDEN BEKENDGEMAAKT OP EXPLORE-THE-NORTH.NL.
SYTSE JANSMA
EN JAN KLUG

TRESOAR
RABOBANK

13:00 - 21:00 DE RELAXERETTE
PAK EEN KOPTELEFOON EN ONTSNAP UIT DEZE OVERVOLLE WERELD.

STATIONSPLEIN
12:00
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13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

00:00

20:00 - 20:30
FRESKU, VANTA & WERC
PROJECTIE OLDEHOVE #4
MAURO PAWLOWSKI &
BRAAKNOOT ENSEMBLE

GHOSTPOET

BO NINGEN +
ELMAR KUIPER

WWWATER

CHOUK
BWA & THE
ÅNGSTROMERS

IEPENUP - NEW FACES

ADRIAAN VAN
DIS, MAXIM
FEBRUARI
EN HANNA
BERVOETS
VANTA & POETRY
CIRCLE NOWHERE:
PAPIA

MARK KOZELEK
VAN
SUN KIL MOON

PIIPTSJILLING:
FEAN
SUNDAYS &
CYBELE

LEENDERT
VAN DER
VALK /
CHOUK
BWA

SPIJTPROZA

ANNELIE

PARDANS

AK/DK

MEZRAB STORYTELLING

TRYATER - DORP EUROPA

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

00:00

EXPEDITIES
Dwaal door onontdekt Leeuwarden tijdens verschillende expedities
Doorlopend tussen 14:30 - 19:00 | De expedities starten bij de Stadskas
Let op: er is een beperkt aantal plekken. Meld je aan via explore-the-north.nl
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ZATERDAG 24 NOVEMBER
festivalhart de Stadskas opent al op 15 november! Vanaf dan is er al heel veel te zien en te doen.
Zie pag. 4 - 13.
12:00

FESTIVALHART DE
STADSKAS

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

12:00 - 00:00
LAAT JE BOEK SIGNEREN, ONTMOET ANDERE FESTIVALGANGERS
EN GENIET VAN EEN STADSKASHAP
IN ONS FESTIVALHART OP HET OLDEHOOFSTERKERKHOF
12:00 13:15 EIEREN
MET SPEK

GROTE
KERK

RALPH VAN
RAAT PLAYS
RADIOHEAD



NEUSHOORN
- GROTE
ZAAL
NEUSHOORN
- KLEINE
ZAAL
NOORD NEDERLANDS
ORKEST - SOLO

DE WESTERKERK

NYX: MYRIAM

THEATER
DE BRES

TOLLS

JANKOBUS
SEUNNENGA
& DICK
VESTDIJK

KINETOPHONE DE BALLADE VAN
OMIE WISE

WAALSE
KERK

YIDDISH WAVES AS SHE SINGS

BILJANA
RADINOSKA

ASTERIKS IN HET Z-GEBOUW

Z-GEBOUW
MEEUW
JONGE
SCHRIJVERS

FRIESCHE
CLUB

AKWASI

MEEUW
JONGE
SCHRIJVERS

JOHAN
HARSTAD

10:00 - 22:30 CITYBOOKS EXPOSITIE / WINDOWLICKER
OBE

2 METER SESSIES
DE ARTIESTEN WORDEN BEKENDGEMAAKT OP EXPLORE-THE-NORTH.NL.

POPBUNKER
13:00 - 21:00 DE RELAXERETTE
PAK EEN KOPTELEFOON EN ONTSNAP UIT DEZE OVERVOLLE WERELD.

STATIONSPLEIN
12:00



13:00

13:30 - 13:45 | GROTE KERK
WINNAAR STATIONSPIANO CHALLENGE
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14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

00:00

20:00 - 20:30
FRESKU, VANTA & WERC
PROJECTIE OLDEHOVE #4

LUBOMYR
MELNYK

MATTEO
MYDERWYK

DEZ MONA & B.O.X. – SÁGA

MATTHEW & THE
ATLAS

L.A. SALAMI

JESSICA
MOSS

KINDEREN VAN
HET NOORDEN
LISA MORGENSTERN

IT DOCKUMER
LOKAELTSJE

JULIA HOLTER
KINETOPHONE DE BALLADE VAN
OMIE WISE

BILJANA
RADINOSKA

NYX: MYRIAM

THE EX + JAAP
BLONK

HOUSEWIVES

PETER MIDDENDORP

BLABBERMOUTH

LEENDERT
VAN DER
VALK /
IFRIQIYYA
ELECTRIQUE

SPIJTPROZA

IFRIQIYYA
ELECTRIQUE

ANCHORSONG +
RISATA KWARTET

EXPLORE EINDFEEST TOT 4:00

23:00

00:00

JAAP
BLONK

POËZIE DARKROOM

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

EXPEDITIES
Dwaal door onontdekt Leeuwarden tijdens verschillende expedities
Doorlopend tussen 14:30 - 19:00 | De expedities starten bij de Stadskas
Let op: er is een beperkt aantal plekken. Meld je aan via explore-the-north.nl
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COLOFON
Programma Sjoerd Bootsma (artistiek leider), Peter Reen, Marleen Nagtegaal, Mark Hospers, Eva van Netten en vele
partners Algemeen coördinatie Mark Hospers Zakelijke coördinatie Stephanie Kemper Productieleiding
Johan de Vries Productie programma Eva van Netten Artiestenproductie Denise Hendriks Technische productie
Bennie Meijer Marketing Milou de Boer en Mathé Többen Vormgeving en website Peter Boorsma Locatievormgeving
Anne Madrid y Lopez Vrijwilligerscoördinatie Jort Bollen, Maha Eljak (stage) Expedities Wander Wouda en Wytse
Dijkstra Assistent programma Sander Koning (stage) Bureau en administratie Desiré Hindriks Bestuur Stichting
Explore the North Marelie van Rongen (voorzitter), Erik Vriesen en Arjan Berkhuysen

BEDANKT!!!
Siart Smit en onze vrienden van Lân fan taal, Tjeerd van Bekkum, John Bonnema, Immie Jonkman, Alet Klarenbeek,
Meinke Noordam, Claudia Woolgar, Yvonne Bleize, Marcel Mandos, Piter Zwart, Noord Nederlands Orkest, Paul Giesen,
Sito Wijngaarden, Ernst Bruinsma, Jan Douwe Kroeske, Hilde Mulder, Henk Talma, Meeuw Jonge Theatermakers, Podium
Asteriks, De Stadsoase, Welcome to The Village, Tryater, Margret Havinga, De Verenigde Podiumkunstenfestivals, De
Taalalliantie, Afûk/De Taalkaravaan, De Moanne, De Schrijverscentrale, VERNO, A Guide to Leeuwarden, Historisch
Centrum Leeuwarden, Noordelijk Film Festival, Stadsschouwburg De Harmonie, Noorderzon Performing Arts Festival
Groningen, Oerol, Jonge Harten Festival, Iepen Up, New Faces, Keunstwurk, Up! Festival, New Noardic Wave, November
Music, Willem Bongers-Dek, Marianne Hommersom, deBuren (Brussel), StAnza Poetry Festival (Schotland), Kistrech
International Poetry Festival (Kenia), Wintertuin/De Nieuwe Oost, The Security Company, Visie Events, Joost Oomen,
Ronnie Terpstra, Ira Judkovskaja, Jonathan Offereins, Harmen van der Hoek, Cilla Geurtsen, Jan Gaasenbeek, Wouter
Hylkema, Merk Fryslân, Westcord WTC Hotel Leeuwarden, Academie voor Popcultuur, Kasverhuur.nl, Wiersma
Tentenverhuur & Partyverhuur, House of Taste: Stadshap. En de vele vrijwilligers, technici, leveranciers, stagemanagers,
locaties en alle helpende handen!
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En dat is het moment dat je begint
te glimlachen, eerst aarzelend, want
je beseft dat je die twee dingen (de
mensen die er niet meer zijn en het
vertrouwde leventje van vroeger,
red.) niet meer los van elkaar kunt
zien, en als er niet al een verband
tussen alle dingen bestaat, dan
toch altijd tussen de dingen die iets
betekend hebben, en jij bent er nog
steeds.
- Johan Harstad,
Buzz Aldrin, waar ben je gebleven?

