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EXPLORE THE NORTH
Explore the North is een winters
stadsfestival en productiehuis
uit Leeuwarden voor verhalen en
muziek.
Onze
festivalperiode
in november bestaat uit drie
delen: het festivalweekend, de
Stadskas en een aantal bijzondere
projecten.
Van 22 tot en met 24 november
vieren we samen met jou ons
zevende festivalweekend. Wandel
door de Leeuwarder binnenstad en
laat je verrassen door verhalen en
muziek, beeldende kunst, theater
en nog veel meer. We brengen
je langs vele onontdekte paden
tijdens verschillende expedities
en laten je kennismaken met nieuw
werk en (co)producties, die we
samen met vrienden uit binnen- en
buitenland presenteren. Je ziet en
hoort verhalen die het alledaagse
bijzonder maken en een onontdekt
vuur in je aanwakkeren.

Je
wentelt
je
in
muzikale
optredens van de meest intieme,
fluisterzachte soort tot wervelende
feestjes.
Al vanaf 8 november ben je welkom
bij ons: dan openen we de Stadskas
voor de tweede keer.
Deze blikvanger, het festivalhart,
is meerdere weken lang hét
broeiende
centrum
voor
een
divers en gratis toegankelijk
kunstprogramma. In aanloop naar
het festivalweekend presenteren
we daarnaast in samenwerking met
verschillende partners en vrienden
bijzondere
voorstellingen
op
verschillende locaties.
Explore the North is ook een
productiehuis. Als productiehuis
geven we (jonge) theatermakers,
schrijvers, dichters, muzikanten
en ander talent uit Friesland en
daarbuiten mogelijkheden om zich
vanuit Leeuwarden en Friesland te
ontwikkelen.

FESTIVALPERIODE
8-24 NOV
22-24 NOV EXPLORE THE NORTH FESTIVALWEEKEND
met o.a. Tshegue, Pussy Riot, Kaleo Sansaa, Weval, Remy van Kesteren,
Jelle Brandt Corstius, Meindert Talma, Mdou Moctar, Moor Mother, A.H.J.
Dautzenberg, Kristien Hemmerechts, Özcan Akyol en Elfie Tromp, Lost Lines
(Pitou, Binkbeats en Mischa Porte), Peter Broderick, 猫 シ Corp,
Kamerorkest van het Noorden / Guus Kuijer, Rob van Essen, Lucky Fonz III,
Pete Lockett & Pasveerkorps Leeuwarden
8-24 NOV
10 NOV
10 NOV
19-20 NOV
21 NOV

FESTIVALHART DE STADSKAS
OPENING DE WESTERKERK i.s.m. Up North
FRIES PROJECT ORKEST - DE IMMIGRANT
i.s.m. Noordelijk Film Festival
BETWEEN MUSIC - AQUASONIC i.s.m. De Harmonie en LF2028
MOUNIR SAMUEL - EN TOEN SCHIEP GOD MOUNIR i.s.m. De Harmonie

Tickets, programma en meer informatie op

EXPLORE-THE-NORTH.NL

“IMAGINE IF WE
HAD THE POWER
TO MEET OUR OWN
FUTURE”
			

– MARIA ALYOKHINA (PUSSY RIOT)

Welkom!
Tijdens
festival
Explore
the
North in 2019 treed je het Grote
Onbekende – de toekomst, de ander –
tegemoet met hoop en positiviteit.
Je wordt meegenomen door artiesten
die de barricaden niet schuwen en
hun plek op deze wereld durven in
te nemen. Ze hebben idealen die
ze durven nastreven. Ze fantaseren
over nieuwe werelden. Eentje die
wat vriendelijker is misschien,
of mooier, of gezonder. Of gewoon
anders – use your illusion! Ze
zien hoe dan ook een toekomst waar
zij (en jij!) invloed op hebben.
En daar kun jij een graantje van
meepikken. Of aan bijdragen, dat
is natuurlijk helemáál top.
Explore de ander
Explore de toekomst
Explore nieuwe werelden
Explore het Grote Onbekende
Explore.
Het team van Explore the North 2019
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DOWNLOAD VANAF 1 NOV
ONZE APP!
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Download de TimeSquare-app
Open de app en zoek op
Explore the North
Klik Explore the North aan en
voeg ons toe aan je favorieten
Explore!

Tickets voor het festivalweekend en de
bijzondere projecten voorafgaand aan
het festival (let op: daar zijn aparte
tickets voor nodig) zijn te bestellen op
explore-the-north.nl of vanaf 8 november
in ons festivalhart De Stadskas op het
Oldehoofsterkerkhof. Betalen kan met pin
of contant.
De volledige festivalervaring heb je
met het Explore Everything ticket. Dit
kaartje geeft je toegang tot alle drie
de festivaldagen van Explore the North
2019. Uiteraard zijn er ook dagkaarten
verkrijgbaar. Jongeren tot en met 20 jaar
krijgen een fikse korting en ook kinderen
tot 12 jaar gaan extra voordelig naar het
festival. Koop je zo’n jongerenticket of
kinderpasse-partout? Neem dan even je IDkaart mee. Dankjewel!

PRAKTISCHE INFORMATIE
VRIJ TOEGANKELIJKE PROGRAMMA-ONDERDELEN
Sommige onderdelen uit het programma zijn
voor iedereen (ook zonder polsbandje)
vrij toegankelijk. Dat zie je aan dit
icoontje: GRATIS
AANMELDEN EXPEDITIES
Aanmelden voor de expedities kan via
explore-the-north.nl en bij de Stadskas
(indien er nog plek is).
ROLSTOELTOEGANKELIJKHEID
Alle Explore-locaties behalve De Eestroom
zijn
toegankelijk
voor
rolstoelen.
We doen ons best de Waalse Kerk en De
Westerkerk zo toegankelijk mogelijk te
maken, maar je helpt ons enorm als je
via info@explore-the-north.nl van tevoren
aangeeft dat je komt. Dankjewel!
ETEN EN DRINKEN
In onze Stadskas kun je elke dag terecht
voor een Stadskaslunch van 12:00-14:00
uur en een heerlijke Stadskashap tussen
18:00 en 19:30 uur. Op openingstijden ben
je daarnaast natuurlijk altijd welkom

OPENINGSTIJDEN
VERKOOP IN DE

KAARTSTADSKAS

VR 8 T/M ZO 24 NOV | 12:00-21:30
PRIJZEN TICKETS BIJZONDERE PROJECTEN*

PRIJZEN FESTIVALTICKETS*
EXPLORE EVERYTHING TICKET
(vr + za + zo)
Dagkaart vr 22 nov
Dagkaart za 23 nov
Dagkaart zo 24 nov

€
€
€
€

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

De Immigrant (10 nov)
Opening De Westerkerk (10 nov)
AquaSonic (19 + 20 nov)
Mounir Samuel (21 nov)

€ 9,75
€ 5,00
€ 18,50
€ 14,50

JONGEREN EXPLORE EVERYTHING TICKET
(t/m 20 jaar)
€ 19,50

Tickets voor deze voorstellingen zijn ook
aan de deur verkrijgbaar vanaf 30 min.
voor aanvang.

KINDERPASSE-PARTOUT
(vr + za + zo) (tot 12 jaar)

*Alle genoemde
servicekosten.

€ 8,00

prijzen

zijn

exclusief

POLSBANDJES
Om toegang te krijgen tot alle festivallocaties tijdens Explore the North, wissel je
je ticket om voor een polsbandje. Je polsbandje kun je alleen ophalen in De Stadskas
tijdens het festivalweekend op onderstaande tijden:
VR 22 NOV 12:00-23:00 | ZA 23 NOV 12:00-23:00 | ZO 24 NOV 12:00-23:00

voor koffie of thee met taart of een ander
drankje. Op veel van de andere Explorelocaties is het mogelijk om iets te
drinken te kopen. Neem wel cash geld mee,
pinnen is niet overal mogelijk.
VERVOER
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.
OVERNACHTEN
Die laatste trein hoef je niet te halen,
want we hebben een prachtige aanbieding
voor je: tijdens het festivalweekend kun
je voor een speciale kortingsprijs van
slechts € 10,- per nacht overnachten
in de slaapzaal van het Alibi Hostel,
wanneer je via ons een ticket koopt
inclusief overnachting. Zin in wat meer
luxe? Je kunt ook voor een gereduceerd
tarief overnachten in het WestCord WTC
Hotel Leeuwarden. Boekingsinformatie op
explore-the-north.nl.
5

EXPLORE THE NORTH EN DE MOANNE
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.

LET OP
De intieme locaties van Explore the North
hebben beperkte ruimte. Wees dus op tijd,
want voor iedere locatie geldt vol = vol.
Het programma, de tijden en locaties
in
dit
programmaboekje
zijn
onder
voorbehoud. Houd explore-the-north.nl en
onze socialmediakanalen in de gaten voor
de laatste updates.
 @explorethenorthfestival
 @explorethenorth
 @etnfestival
#etn19

VR 8 - ZO 24 NOV
OLDEHOOFSTERKERKHOF

FOTO: JANTINA TALSMA

DE STADSKAS

DIVERS EN VERRASSEND
GRATIS TOEGANKELIJK PROGRAMMA

FOTO: MARC HENRI QUERE

De Stadskas, onze blikvanger op het
Oldehoofsterkerkhof,
komt
terug!
De
Stadskas is in november voor de tweede
maal meerdere weken lang hét centrum
voor een divers en gratis toegankelijk
kunstenprogramma. We nodigen een hele
rij aan vrienden uit om hun programma in
dit broeiende centrum te presenteren. Het
programma vind je op explore-the-north.nl
Ook koop je hier straks je festivaltickets,
kun je elke dag komen lunchen en dineren
en is de Stadskas tijdens Explore the
North 2019 het hart van het festival, waar
je van 22-24 november ook je polsbandje
kunt komen ophalen.

Samen met Boekhandel van der Velde
presenteren we tijdens het festival
signeersessies met schrijvers uit het
Explore-programma. Natuurlijk kun je
ook meteen de boeken van je favoriete
schrijvers aanschaffen.
Op woensdag 20 november wordt het programma
iepenUP live (Omrop Fryslân) gemaakt en
uitgezonden vanuit de Stadskas.
OLDEHOOFSTERKERKHOF
VR 8 - ZO 24 NOV
12:00-23:00 (VR + ZA TOT 02:00)
STADSKASLUNCH: 12:00-14:00
STADSKASHAP: 18:00-19:30
GRATIS

Partners:
Stadsoase /// Podium Asteriks /// De Linkse Mannen lossen het op /// KEK /// Noordelijk
Film Festival /// Hit the North /// iepenUP /// Dichter fan Fryslân /// Verhalenavond ///
Self.Collective /// ZuperStition /// Dichter Bij Leeuwarden /// en meer 
7

DI 19 & WO 20 NOV

AQUASONIC
( B E T W E E N
MUSIC)
I.S.M. STADSSCHOUWBURG DE HARMONIE EN LEEUWARDEN-FRYSLÂN 2028

“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.”
- De Volkskrant

*****

“Masterpiece
world”
- Fine Spind

FOTO: CHARLOTTA DE MIRANDA

from

another

WERELDWIJD
FENOMEEN NU
TE ZIEN IN
LEEUWARDEN

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, Stadsschouwburg De Harmonie
en Leeuwarden-Fryslân 2028 zijn trots
dat ze deze onwaarschijnlijke ervaring in
Leeuwarden kunnen presenteren.
STADSSCHOUWBURG DE HARMONIE
DI 19 NOV 20:30
WO 20 NOV 15:00 & 20:30
LOSSE TICKETS
Kaartjes voor AquaSonic kosten € 18,50
(exclusief servicekosten)
en zijn te
bestellen via explore-the-north.nl
AquaSonic wordt in Leeuwarden gepresenteerd
door Explore the North, Stadsschouwburg
de Harmonie en Leeuwarden-Fryslân 2028
en wordt geproduceerd door FuturePerfect
Productions.
9

DO 21 NOV

MOUNIR SAMUEL
EN TOEN SCHIEP GOD MOUNIR
I.S.M. STADSSCHOUWBURG DE HARMONIE

"Mounir toont zich de
meester van het ongemak.
Met deze autobiografische
aanpak legt hij een flink
aantal pijnlijke aders
bloot in de Nederlandse
maatschappij."
– Winq

FOTO: JEAN VAN LINGEN

STADSSCHOUWBURG DE HARMONIE
DO 21 NOV 20:30
LOSSE TICKETS

WERVELENDE ZOEKTOCHT NAAR
WARE VRIJHEID
In de wervelende solovoorstelling En
toen schiep God Mounir zet de EgyptischNederlandse journalist, schrijver en
theatermaker Mounir Samuel de grenzen
van geografie, geaardheid, gender en
geloof op scherp. In een hedendaags
scheppingsverhaal,
waarin
tal
van
identiteiten zoals kleur, afkomst en
religie worden afgepeld, gaat Mounir op
zoek naar de geboorte van een nieuwe Adam:
niet man of vrouw, maar mens.
10

Beginnend in een Egyptisch koffiehuis volgt
de voorstelling het bijzondere leven van
Mounir die als fly-in correspondent door
zes continenten reisde, als praktiserend
christen zich volledig onderdompelde in
de islam, tot tweemaal toe een nationale
coming-out meemaakte en voor het publieke
oog van een aaibaar Hollands meisje in een
ongewenste Straatmarokkaan veranderde.
Met behulp van storytelling, muziek,
beeld en spoken word onderzoekt Mounir
wat ware vrijheid is – en hoeveel die
vrijheid hem waard is.

Kaartjes voor Mounir Samuel kosten
€ 14,50 (excl. servicekosten) en zijn te
bestellen via explore-the-north.nl

ZO 10 NOV

FRIES PROJECT
ORKEST
DE IMMIGRANT (PREMIÈRE)
I.S.M. NOORDELIJK FILM FESTIVAL

NEUSHOORN
ZO 10 NOV 14:00 & 16:00
LOSSE TICKETS

HOOP OP EEN BETER
LEVEN - VERBEELD
DOOR MUZIEK, FILM,
DANS EN ZANG
De verhuizing van de paupers uit
verschillende Nederlandse steden naar de
Koloniën van Weldadigheid in Drenthe in
het begin van de 19e eeuw, de trek vanuit
Europa naar Amerika begin 20ste eeuw
en de hedendaagse vluchtelingenstroom
vanuit Syrië naar Europa: al eeuwenlang
zijn mensen op zoek naar een beter
bestaan in een ander land of ander deel
van de wereld, ingegeven door armoede,
hongersnood of oorlogs- en natuurgeweld.
Het Fries Project Orkest heeft dit thema
aangegrepen voor het realiseren van een
indrukwekkende voorstelling vol muziek,
koorzang, dans en filmbeelden. Explore
the North presenteert samen met het
Noordelijk Film Festival de première van
De Immigrant.
De Immigrant is een collage van prachtige
nieuwe muziek, gecomponeerd door dirigent
en
componist
Frans
Vermeerssen
en
uitgevoerd door het 25-koppig Fries
11

FOTO: BENAISSA EL YAMANI

Project Orkest en het New Life Choir uit
Groningen, vermengd met op de muziek
gebaseerde
filmbeelden,
nieuwe
urban
dance choreografieën en speciaal voor deze
voorstelling geschreven liedteksten.
Kaartjes voor De Immigrant kosten € 9,75
(exclusief servicekosten)
en zijn te
bestellen via explore-the-north.nl

De Immigrant is een productie van het
Fries Project Orkest (FPO) in samenwerking
met het New Life Choir o.l.v. Karoun
Baghboudarian en Rani Elias, filmmaker
Frits Boersma, Stichting X_YUSUF_BOSS en
regisseur/tekstschrijver Roeli Walraven.
Het Noordelijk Film Festival is ook te
vinden in de Stadskas op zaterdag 9
november, voor de prijsuitreiking van
de Noorderkroon, het competitieprogramma
voor noordelijk filmtalent.

OPENING ZO 10 NOV

DE WESTERKERK
RUIMTE VOOR VERHALEN

FOTO: JOHAN DE VRIES

FOTO: HANS JELLEMA

De
geschiedenis
van
de
sfeervolle
Westerkerk in de Bagijnestraat begint al in
de zestiende eeuw, als kerk van het SintAnnaklooster. Jij kent het waarschijnlijk
nog wel als Poppodium Romein (2005-2015)
en de laatste paar jaren als een van de
mooiste locaties van Explore the North.
De Westerkerk heeft een verhaal, net als
de mensen die hier worden uitgenodigd om
hun verhaal te vertellen.

Leeuwarden. De Westerkerk gaat een plek
bieden aan vertellers in alle vormen. Aan
makers en bijzondere projecten, waaronder
ook die van Explore the North. Lokaal,
nationaal en internationaal programma dat
altijd in ieder geval één ding gemeen
heeft; behoefte aan intimiteit.

Dus laten we naar de toekomst kijken, dat
past ook uitstekend bij ons festivalthema.
De Westerkerk heeft sinds kort een
nieuwe organisatie, die gevestigd is in
hetzelfde gebouw. De komende jaren biedt
De Westerkerk ruimte voor verhalen in
12

Op zondag 10 november wordt de ‘nieuwe’
Westerkerk officieel geopend met een
programma
vol
noordelijk
talent.
Natuurlijk is De Westerkerk ook weer een
van de festivallocaties van Explore the
North 2019.

O P E N I N G
WESTERKERK
I.S.M.
UP NORTH
DE WESTERKERK
ZO 10 NOVEMBER | VANAF 19:00
LOSSE TICKETS
Up
North
is
een
interdisciplinair
laboratorium waarin jonge noordelijke
cultuurmakers in de urban- en popcultuur
kunnen experimenteren en hun talenten
kunnen ontwikkelen. Op 10 november wordt
De Westerkerk officieel geopend met een
speciaal Up North-programma.

WOE
BLIND
BIRDS
- PHANTOM INCENTIVES

van alles wat er wordt bedacht om groter,
sneller, gelukkiger en tevreden te zijn,
ligt onzekerheid op de loer.

CISSY
JOAN
- LEVEL UP
Een korte performance met spoken word,
muziek en storytelling. Een terug- en
vooruitblik van een ambitieuze jonge
vrouw. Ze struikelde over beren op de
weg, maakte er teddyberen van, knuffelde
ze en zette door.

HET
KANAAL
- GEMAAL
In Gemaal laat Het Kanaal het leven
op land-onder-zeespiegel zien als een
overwinning, als een bevestiging van
de ogenschijnlijke superioriteit van
de mens, maar ook als een chronische
dreiging.

De conceptuele show Phantom Incentives
van de Friese band Woe Blind Birds gaat
in op de thematiek van onze overprikkelde
maatschappij. Ze combineren dromerige
indiemuziek met dans, licht en meer.

WOE BLIND BIRDS

NINA
IGGY
- MAYDAY
Mayday van theatermaker en performer
Nina Iggy gaat over de zoektocht naar
tevredenheid en identiteit in een wereld
die steeds absurder wordt. Met de chaos
13

HET KANAAL

Kaartjes voor de opening van De Westerkerk
kosten € 5,- (exclusief servicekosten)
en zijn te bestellen via
explore-the-north.nl
Up North bestaat uit de Popfabryk, Urban
House Groningen, Garage TDI, Friesland
Pop, POPGroningen, Kunst & Cultuur
Drenthe en Keunstwurk.

OEROL FESTIVAL
SPOELT AAN!

De verhalen en projecten die tijdens Oerol
ontstaan, hebben een sterke verbinding met
hun thuisbasis Terschelling. Maar vaak
overdenken ze ook grotere thema’s die de
grenzen van het eiland overstijgen. Oerol
brengt deze thema’s dit jaar voor het
eerst naar Explore the North. Naast twee
eigen projecten organiseert Oerol samen
met ons drie Oerol Colleges. Allemaal
onderzoeken ze de taal en zetten aan tot
nadenken over andere werelden.

OEROL
PROJECTEN
OP EXPLORE THE
NORTH
STUDIO MAARTEN KOLK EN
GUUS KUSTERS - SILENT
MESSENGERS
VR 22 T/M ZO 24 NOV 12:00-16:00
OLDEHOOFSTERKERKHOF GRATIS
Op beeldende wijze confronteert een groep
van vliegers je met de snel groeiende
ganzenpopulatie op Terschelling. De gans
is een controversiële eilandbewoner. De
populatie groeit razendsnel en verblijft
ieder jaar langer. Horen de ganzen bij
het landschap of bedreigen ze de natuur?

BABETTE RIJKHOFF EN EVA
KOOPMANS - STEMMEN UIT DE
NACHT
VR 22 T/M ZO 24 NOV 10:00-17:00
(VR TOT 19:30)
NATUURMUSEUM FRYSLÂN
TOEGANG MET EXPLORE-POLSBANDJE
Dromen die de toekomst voorspellen. Dromen
waarin je kunt praten met degenen die
er niet meer zijn. Dromen die verwarring
zaaien... boos, verdrietig of juist vrolijk
stemmen. Deze audio-installatie neemt je
mee naar de nachtelijke droomwereld van
14

de eilandbewoners. Ook na Explore nog te
zien in Natuurmuseum Fryslân t/m kerst,
dan wel met losse tickets.

OEROL COLLEGES OP
EXPLORE THE NORTH
Oerol neemt haar Collegeformule mee naar
Explore the North! Een kunstenaar uit
het Oerolprogramma en een wetenschapper
- geselecteerd door de Waddenacademie ontmoeten elkaar in een college-setting.
Beiden werken ze vanuit hun eigen vakgebied
aan hetzelfde onderwerp. Of ze kijken
juist vanuit een ander perspectief naar
eenzelfde thema. Dat zorgt voor wrijving,
een lach en nieuwe inzichten.

OEROL COLLEGE - STEMMEN
UIT DE NACHT
VR 22 NOV | 19:30-20:30 | ZIE P. 28
NATUURMUSEUM FRYSLÂN
TOEGANG MET EXPLORE-POLSBANDJE

OEROL COLLEGE
MESSENGERS

-

SILENT

ZA 23 NOV | 19:00-20:00 | ZIE P. 38
WAALSE KERK
TOEGANG MET EXPLORE-POLSBANDJE

OEROL COLLEGE
WERELDEN

-

NIEUWE

ZO 24 NOV | 17:00-18:00 | ZIE P. 49
OBE
TOEGANG MET EXPLORE-POLSBANDJE
Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt
door Oerol, Legacy 2028, Natuurmuseum
Fryslan, Creative Europe programme of the
European Union, LAND, BankGiro Loterij
Fonds, Waddenacademie en Explore the
North.
BEELD: STEMMEN UIT DE NACHT

W A L I N G
DYKSTRA
FOARÚTGONG
TENTOONSTELLING
DI 19 T/M ZO 24 NOV 11:00-17:00 | OBE
GRATIS

EUROPAPLEIN:
ARTIST
IN
RESIDENCE
ONTBIJTPRESENTATIE
VAN
EEN PRODUCER, FILMMAKER
EN
POLITIEK
SCHRIJVER
DIE ZICHZELF EEN WEEK
LANG OPSLUITEN OP HET
EUROPAPLEIN
ZO 24 NOV 09:30-12:00* | EUROHOTEL
ENTREE: ONTBIJTKOSTEN
*Verzamelen bij de Stadskas

BEELD: TRESOAR

Waling
Dykstra
(1821-1914),
bakker,
boekbinder en -verkoper, is een van de
belangrijkste grondleggers van de Friese
literatuur. Bijna 75 jaar lang leerde
deze autodidact de Friezen hun eigen
taal te lezen en te schrijven, erin te
zingen en toneel te spelen. Zijn invloed,
als schrijver, dichter, journalist en
volkskundige, op de Friese taal en de
Friestalige cultuur is groter dan die
van welke andere schrijver ook. Zijn
maatschappijkritische
toon,
strijd
voor het Fries en inzet voor sociale
gerechtigheid en emancipatie verdienen
meer dan honderd jaar na zijn dood nieuwe
aandacht. Met de tentoonstelling 'Waling
Dykstra - Foarútgong' brengt Tresoar
Waling Dykstra weer terug in het Fryslân
van vandaag.

Het
Europaplein
in
Leeuwarden
als
metafoor voor een uiteenvallend Europa?
Een filmmaker, een producer en een
politiek schrijver hebben een week
lang van gedachten gewisseld over onder
andere Nexit, backstops, de Demogorgon en
Fort Europa. Na hun multidisciplinaire
residentie op het Europaplein, presenteren
ze hun conclusies tijdens een ontbijttotaalervaring.
Een samenwerking in het kader van
Storyvalley tussen New Noardic Wave, de
Popfabryk en Explore the North. Kijk voor
meer informatie en opgave voor Storyvalley
op www.storyvalley.nl

De tentoonstelling is vanaf 21 september
te zien in Obe, tegenover De Stadskas.

BEELD: WURCK
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PRODUCTIEHUIS
EXPLORE
THE
NORTH
Explore the North is méér dan het festival
in november. Als interdisciplinair
productiehuis voor literatuur, taal
en meertaligheid geven we (jonge)
schrijvers, dichters, theatermakers,
muzikanten en ander talent uit Friesland
en daarbuiten mogelijkheden om zich
vanuit Leeuwarden en Friesland te
ontwikkelen. Daarnaast geeft Explore the
North - als legacy van Lân fan taal -

voor de lange termijn een impuls aan
het productieklimaat in Friesland.
Onze producties krijgen vaak een plek
binnen het festival in november, maar
toeren ook door het hele land (en zelfs
internationaal). Zo toerde de unieke
hangmattenmachine De Relaxerette (vorig
jaar nog bij ons te zien) in mei 2019 naar
het Singapore International Festival of
Arts.
FOTO: XANNE WIJKAMP

PRODUCTIES TIJDENS HET
FESTIVALWEEKEND
HET GROTE ONBEKENDE

NERDPROZA

(MET MEEUW JONGE SCHRIJVERS) | P. 39

ZA 18:30-19:15 & 21:30-22:15 | OBE
P. 40

ZA 15:00-15:45 | DE EESTROOM

Drie nerds lezen de verhalen voor die op
basis van hun interesses zijn geschreven.
Een productie van Explore the North.

Verhalen op basis van portretfoto’s van
een
onbekende,
door
jonge
schrijvers
uit
het
talentontwikkelingstraject.
Een
samenwerking
tussen
Meeuw
Jonge
Theatermakers, Oerol, Maritiem Instituut
Willem Barentsz en Explore the North.

BLABBERMOUTH
ZO 17:45-18:30 | DE WESTERKERK | P. 49
Poëtische spraakwaterval op hypnotiserende
klanken.
Een productie van Explore the North en de
Poezieboys.
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NIEUWE WERELDEN
VR
ZA
ZO
DE

| 19:00-22:00
| 16:00-22:00
| 15:00-18:00
MANEGE | P. 24

Vier teams van kunstenaars brengen je naar
de wereld van 2050, 2075, 2100 en 2150
Een samenwerking tussen deBuren, New
Noardic Wave, Explore the North en OSG
Piter Jelles.

LEEGSTANDSPROZA
VR 20:45-21:30 | OBE | P. 28
Levensverhalen over bewoners die gedwongen
hun huis uit moeten.
Een samenwerking tussen Vlaams-Nederlands
huis deBuren, LNVT, Stad in de Maak en
Explore the North.

HILBRANDT - RAVIJN
(PREMIÈRE)
ZA 18:00-19:00 | ZALEN SCHAAF | P. 33
Futuristische kerkdienst voor de motorracer
die stil bleef staan.
Ravijn is een initiatief van Hilbrandt en
een coproductie van Popfabryk en Explore the
North.

meertalig project rondom een grote doorbraak
in het herstel van vismigratie in de Rijn.
Een project met de werktitel: VIS.
Een productie van Explore the North en The
World Fish Migration Foundation.

MEER INITIATIEVEN

Vurige kruisbestuiving van muzikanten en
dichters rondom verzet.
Een productie van Explore the North.

Naast bovenstaande (co)producties zie je
tijdens festival Explore the North nog meer
producties waarin wij een rol spelen. Zo zijn
we presenterend partner van de première van
Meindert Talma’s De Domela Passie (zie p.
33), presenteren wij samen met verschillende
partners de samenkomst van de wereldberoemde
Britse percussionist Pete Lockett en het
Pasveerkorps Leeuwarden (zie p. 37) en zijn
Sytse Jansma en Frank Keizer voor Explore the
North naar Kenia gegaan (zie p. 41). Samen
met de Academie voor Popcultuur organiseren
wij ook een College Tour voor studenten met
Maria Alyokhina van Pussy Riot.

JOOST OOMEN & KRUIDKOEK –
VRUCHTJES ETEN

LEESCLUB
MET KRISTIEN HEMMERECHTS

(PREMIÈRE)

VR 22 NOV 16:00-17:30 | DBIEB

ABDOMEN, MARTIN ROMBOUTS,
MAXIME GARCIA DIAZ & DEAN
BOWEN - POETIC RESISTANCE
ZA 20:45-21:30 | DE EESTROOM | P. 40

ZA 19:00-19:45 | WESTERKERK

| P. 36

Een muzikale en literaire voorstelling over
vrolijkheid.
Een productie van Explore the North.

MEER EXPLORE-PRODUCTIES
VIS - NIEUW LEVEN IN (EN
OM) DE RIVIER
ZO 14:30-16:00 | PRESENTATIE TIJDENS
2 METER SESSIES IN OBE
Belangrijk voor het leven in (en om) rivieren
overal ter wereld is dat vis onbelemmerd van
de oorsprong van de rivier tot de zee kan
zwemmen om te paren. Helaas heeft de mens
de vismigratie behoorlijk beperkt door het
opwerpen van dammen en dijken. Productiehuis
Explore the North en The World Fish Migration
Foundation (WFMF) werken samen aan een
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Afgelopen jaar schreef Kristien
Hemmerechts (1955) het boek Wolf, over een
hoofdpersonage dat altijd heel erg boos is.
Het boek is onder andere gebaseerd op de
vraag hoe het komt dat sommige mensen die
een trauma of tragedie hebben meegemaakt
dat een plek kunnen geven, en anderen niet.
Lijkt het jou leuk om met de schrijver in
gesprek te gaan over de thema’s uit het
boek? Meld je dan aan voor De Leesclub van
dBieb en Explore the North! Aanmelding
via explore-the-north.nl en dbieb.nl.
Let op: er zijn 20 beschikbare plekken.
Gesprekleidster bij deze Leesclub is Cilla
Geurtsen.
Lijkt het je leuk nog meer te horen over het
thema? Bezoek dan ook Woedend! op Explore the
North met Kristien Hemmerechts, Dean Bowen,
Özcan Akyol en Elfie Tromp op 22 november in
de Westerkerk. Meer info op pag. 25.
De
Leesclub
wordt
samenwerking met dBieb.

georganiseerd

in

FESTIVALLOCATIES

EXPLORE
LEEUWARDEN
VIA ALLE
BIJZONDERE
LOCATIES
Explore the North gebruikt de historische
binnenstad van Leeuwarden drie dagen lang
als podium voor muziek en verhalen. In
het centrum vind je heel veel bijzondere
locaties, waar wij vol trots ons
programma mogen presenteren. Dit jaar
zijn onder meer de St. Bonifatiuskerk, de
Manege en het Stedelijk Gymnasium op onze
kaart toegevoegd. En nemen we je graag
mee naar favorieten als De Westerkerk,
de Waalse Kerk, Zalen Schaaf, Obe, de
Eestroom en Stadsschouwburg De Harmonie
en onze blikvanger De Stadskas. Waar je
alle locaties kunt vinden zie je op de
plattegrond op pagina 57.
Nog meer verborgen plekjes kom je tegen
als deelnemer van onze Expedities. Zie
de volgende pagina voor meer informatie.
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FOTO’S: MARC HENRI QUERE, JOHAN VAN DER GEEST, HANS JELLEMA
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EXPEDITIES
I.S.M. A GUIDE TO LEEUWARDEN

DWALEN
DOOR
LEEUWARDEN

ONONTDEKT

FOTO: JANTINA TALSMA

ZA 23 & ZO 24 NOV
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30 UUR
STARTEN BIJ DE STADSKAS
Ga je mee op ontdekkingstocht? Als
deelnemer aan een Explore-expeditie zie
je de binnenstad van Leeuwarden van een
heel andere kant. Onderweg kom je met een
klein groepje mede-ontdekkingsreizigers
langs verborgen locaties waar je artiesten
in een intieme omgeving ziet optreden. Zo
zagen avontuurlijke explorers voorgaande
jaren bijvoorbeeld Spinvis, Siv Jakobsen,
A.L. Snijders en Adrian Crowley in kleine
setting in prachtige panden zoals een
oude zeepziederij, de kelder van het
keramiekmuseum en de schatkamer van
Historisch Centrum Leeuwarden (HCL). Waar
de expedities dit jaar langs gaan, houden
we natuurlijk nog even geheim.
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De gidsen van A Guide to Leeuwarden laten
je hoe dan ook zien dat Leeuwarden een
stad is bomvol verhalen.
Zowel zaterdag als zondag starten de
expedities om 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00 en 16:30 uur. Er zijn twee
verschillende soorten expedities, die elk
anderhalf uur duren. Beide expedities
vertrekken steeds met een groep van 25
mensen vanaf ons festivalhart De Stadskas
op het Oldehoofsterkerkhof. Bij het
aanmelden kies je welke expeditie je wilt
doen.

Aanmelden kan via explore-the-north.nl.
De expedities zijn alleen toegankelijk
met
een
festivalpolsbandje.
Helaas
zijn de expedities dit jaar niet
rolstoeltoegankelijk.

EEN TRAGIKOMISCH SCHOUWSPEL OVER MENSEN DIE ZICH
NIET GEHOORD OF GEZIEN VOELEN IN ONZE MAATSCHAPPIJ
MET:

RAYMOND MULLER,
MADS WITTERMANS,
ALY BRUINSMA EN
OLYMPIA KOTOPOULOS
TEKST EN REGIE:

EELCO VENEMA

Mee
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voor talige
stell
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3 DECEMBER
LEEUWARDEN
DE HARMONIE
KAARTEN: WWW.HARMONIE.NL

058-2330233

“VAN WENSELIJKHEID
NAAR WERKELIJKHEID;
NOG MAAR TWEE
LETTERS TE GAAN”
A.H.J. DAUTZENBERG
(VR 19:00-19:30 | ZALEN SCHAAF & ZA 20:45-21:30 | WAALSE KERK)

PROGRAMMA
VRIJDAG
22 NOVEMBER
23
FOTO: ANNALEEN LOUWES

A . H . J .
DAUTZENBERG
OPENINGSREDE:
BLIK
OP
EEN TOEKOMST
GEWORDEN IS

DIE

HEDEN

VR 19:00-19:30 | ZALEN SCHAAF
Aan niemand minder dan A.H.J. Dautzenberg
de taak om de zevende editie van Explore
the North passend in te luiden. Zijn
speciaal voor ons geschreven openingsrede
is gebaseerd op het boek Een huwelijk in
het jaar 2020 van Maurits Wagenvoort, waar
nog maar een paar exemplaren van bestaan
(maar gelukkig wordt het boek volgend
jaar opnieuw uitgegeven door uitgeverij
Atlas Contact). Dit werk uit 1923 schetst
een toekomstbeeld van Nederland in 2020.
Met een vooruitziende blik schetste
Wagenvoort onder andere de technologische
vooruitgang. Zo wordt in het boek
‘de fotofoon’ vermeld: ‘de fotofoon,
welke sinds de jongste verbeteringen
veroorloofde van persoon tot persoon
te spreken met menschen dichtbij, doch
elders, (...) , of getuige te zijn van al
het belangrijkste, dat ergens voorviel.’
Als witte man in de jaren twintig
schreef Wagenvoort dit bovendien vanuit
een opmerkelijk feministisch standpunt.
Dautzenberg presenteert op zaterdag ook
zijn nieuwe boek Geestman op Explore, dat
het licht ziet in november.
A.H.J.
Dautzenberg
(Heerlen,
1967)
debuteerde in 2010 met de verhalenbundel
Vogels met zwarte poten kun je niet
vreten. Sindsdien is hij niet meer weg
te denken uit de Nederlandse letteren.
Dautzenberg schrijft romans, verhalen,
essays, gedichten en toneel. Zijn werk werd
genomineerd voor verschillende literaire
prijzen, waaronder de AKO Literatuurprijs
en de J.M.A. Biesheuvelprijs. Hij is
oprichter van armoedeglossy Quiet 500,
waarvoor hij in 2016 de 'Impact Award'
won, en staat op voor de underdog.
NRC Handelsblad verkoos hem als een
van de belangrijke nieuwkomers van de
afgelopen jaren. Momenteel is Dautzenberg
Stadsdichter van Tilburg.
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CHANTAL
ACDA
P
Ū
W
A
W
A
U
NL PREMIÈRE

MUZIKALE ZOEKTOCHT
DE VERBINDING VAN
STEMMEN

NAAR
ONZE

VR 19:30-20:45 | ZALEN SCHAAF
Wie zijn eigen stem terughoort op een
opname kijkt altijd even raar op: ben
ik dat? De Vlaams-Nederlandse zangeres
Chantal Acda (Isbells, Marble Sounds)
heeft een ongekende fascinatie voor
'de stem'. Niet alleen als instrument,
maar ook als middel om onze wereld te
onderzoeken. Op Explore the North 2019
presenteert Acda de Nederlandse première
van
haar
muziektheatervoorstelling
PŪWAWAU: zes muziekstukken waarin de
stem van Chantal Acda en een kamerkoor
de hoofdrol hebben. Een onderzoek naar
de universele factoren die stemmen
verbinden of beïnvloeden, zoals erfgoed,
taal,
materialen
en
levensliederen.
De elektroakoestische ervaring wordt
voorzien van bijpassende teksten door
Josse de Pauw en videobeelden. Voor de
presentatie van PŪWAWAU werkt Explore the
North samen met festival Oerol, waar in
juni try-outs van de voorstelling te zien
waren.

MDOU
MOCTAR
WOESTIJNHELD
VERWARMT
JE
MET
SAHARABLUES

INNOVATIEVE

VR 22:00-23:00 | ZALEN SCHAAF
Mdou Moctar wordt ook wel de Prince van de
woestijn genoemd en is een van de meest
innovatieve artiesten uit de hedendaagse
Saharamuziek. Ondanks het feit dat zijn
familie het soort muziek dat hij wilde
maken ten strengste verbood, bouwde hij
zelf een vijfsnarige gitaar van gevonden
hout en remkabels en maakte zichzelf
in het geheim het instrument eigen.
Inmiddels is de muzikant uit Niger een
wereldwijd icoon. Hij wordt geprezen

KAMERORKEST
VAN
HET
NOORDEN
&
GUUS
KUIJER
GENESIS - A NEW BEGINNING
VERHALEND CONCERT NEEMT JE
TERUG NAAR HET ALLEREERSTE
BEGIN

MDOU MOCTAR

vanwege originele composities en rijke
poëtische teksten over respect, eer en
traditie. Dit jaar bracht hij zijn album
Ilana (The Creator) uit, waarop hij
onder andere zingt over vrouwenrechten
in Niger. Fans van bands als Tinariwen
en Bombino kunnen dit optreden alvast
met dikke stift omcirkelen. Verwacht
hypnotiserende ritmes, eigenzinnig en
verfrissend gitaarspel en grooves die je
kleren doen wapperen alsof je door de
warme woestijn reist.

THE HOMESICK. FOTO: HILTJE ANDRINGA

VR 21:00-22:15 | ST. BONIFATIUSKERK
Voor zijn zesdelige bundel De Bijbel
voor ongelovigen herschreef schrijver
Guus Kuijer (die je onder meer kent van
zijn kinderboeken Madelief en Polleke)
delen van de Bijbel. De verhalen
worden verteld vanuit andere personages
dan het oorspronkelijke werk en het
scheppingsverhaal en de evolutieleer gaan
zonder problemen hand in hand. Het eerste
deel van deze bundel (Genesis) vormt
de verhalende lijn van dit bijzondere
concert. Een speciale samenwerking tussen
de jonge musici van Kamerorkest van
het Noorden, Tatiana Koleva (marimba),
Eduardo Canto Arce (viool) en Guus Kuijer
(verteller). Met muziek, tekst, licht en
video nemen ze je mee naar een betoverende
wereld. Terug naar het allereerste begin
in de wonderschone St. Bonifatiuskerk,
die zelf ook voor het allereerst een
Explore-locatie is.

THE
HOMESICK
DOKKUMER NOISEPUNK MET EEN
INTERNATIONAAL RANDJE

KAMERORKEST
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VR 21:00-21:45 | STEDELIJK GYMNASIUM
Door The Guardian zijn ze al eens gelabeld
als een excentriek trio dat humor toevoegt
aan hun scratchy, eclectische post-punk.
Na een Europese tour door maar liefst
15 landen, spetterende shows op Eurosonic
Noorderslag en als voorprogramma in

Paradiso beklimmen de Friese helden van
The Homesick nu de bühne op Explore the
North voor hun enige show in Nederland
dit najaar! De door noisepop gedreven
klanken van de band ontstonden een paar
jaar geleden hier vlakbij, in Dokkum,
om vervolgens internationaal verder te
resoneren. Experimenteel en toch poppy;
de nummers van de driemansformatie
balanceren op deze fijne grens en maken dat
je niet meer wilt stoppen met luisteren.

HENGE
P S Y C H E D E L I S C H E
BOODSCHAPPERS STUREN JE
DE RUIMTE IN MET TRIPPENDE
SPACEROCK

VR 23:15-00:15 | STEDELIJK GYMNASIUM
Ready, set, go! Maak je klaar voor de
landing van het ruimteschip van HENGE.
De spaceshuttle van het Britse gezelschap
komt naar Explore the North met maar één
missie: hun publiek de ruimte insturen met
trippende spacerock. De vier muzikanten,

HENGE
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gehuld in pakken van buitenaardse wezens,
komen de Aarde redden en een boodschap van
liefde overbrengen. Verwacht een dansbare
combinatie van psychedelica, prog rock en
techno die je bijna doet vergeten dat we
ook nog zoiets als zwaartekracht hebben.
Zie je in de ruimte, aardbewoner!

N I E U W E
WERELDEN
STAP
LETTERLIJK
DE
TOEKOMST IN

VR 19:00-22:00
ZA 16:00-22:00
ZO 15:00-18:00
DE MANEGE
In de voormalige manege in Leeuwarden
nemen
vier
teams
van
kunstenaars
en wereldbouwers uit Vlaanderen en
Leeuwarden je mee naar de toekomst. Ze
laten je zien hoe de wereld eruitziet in
de nabije toekomst, maar ook lichtjaren
vooruit. In zowel woord, beeld als

geluid. De schrijvers, beeldmakers en
geluidskunstenaars kijken hiervoor op
een positieve en opbouwende manier naar
maatschappelijke vraagstukken. Wat zullen
onze nakomelingen straks eten, hoe ademen
ze, wat geloven ze? Wat zien ze als ze de
voordeur opendoen (als ze nog voordeuren
hebben)? Fantasie en wetenschap zijn de
ingrediënten voor het bouwen van een
nieuwe toekomst.
Een samenwerking tussen deBuren, New
Noardic Wave, Explore the North en OSG
Piter Jelles.

KRISTIEN
HEMMERECHTS,
ÖZCAN AKYOL,
DEAN BOWEN EN
ELFIE
TROMP
WOEDEND!
HEEFT BOOS WORDEN NUT?
VR 20:00-21:00 | DE WESTERKERK
Wat levert woede op? Waarom blijft de
een altijd positief en is de ander snel
boos? Heeft boos worden nut? En hoe
constructief is woedend zijn eigenlijk?
Kristien Hemmerechts, Özcan Akyol, Dean
Bowen en Elfie Tromp (gespreksleider) gaan
met elkaar in gesprek over onder andere
bovenstaande vragen. Natuurlijk niet op
een boze manier, maar met een positieve
insteek. Elfie Tromp (1985) is columnist
en schrijver en publiceert onder andere
voor Metro. Özcan Akyol (1984) is
columnist voor onder andere het AD en De
Stentor. Zijn boeken EUS en Turis werden
beide bestsellers. Kristien Hemmerechts’
(1955) rijke en veelbekroonde oeuvre
bestaat uit romans, verhalenbundels en
autobiografische essays. Dean Bowen (1984)
is dichter en performer. Hij publiceerde
eerder op Samplekanon en Hard//Hoofd, en
in onder andere nY en Kunsttijdschrift
Vlaanderen.
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LOST
LINES
(PITOU,
BINKBEATS
MISCHA PORTE)

EN

MUZIKALE IMPROVISATIE OP
BASIS VAN VERLOREN WOORDEN
DOOR BRILJANT DRIETAL
VR 22:00-23:00 | DE WESTERKERK
Een muzikale improvisatie op basis van
zinnen die een boek of lied niet haalden?
Klinkt als een droomproject dat perfect
past op Explore the North. Laat zangeres
Pitou nu precies dát doen tijdens Lost
Lines. Onder andere Toon Tellegen, Spinvis
en Wende Sneijders stuurden haar zinnen
die hun boek of lied niet haalden. Deze
‘verloren woorden’ vormen de basis voor
een improvisatie en live compositie door
Pitou, multi-instrumentalist Frank Wienk
(bekend als Binkbeats) en drummer Mischa
Porte. Het briljante drietal gebruikt
deze woorden als fundament voor een
verrassende live compositie, terwijl jij
meeleest met de woorden die geprojecteerd
worden. Een ode aan het ontstaan van ieder
werk en alle verloren zinnen.

TSEAD BRUINJA
EN BABS GONS
BEHROUZ
BOOCHANI
REACTIE
OP
EEN
BUITENGEWONE, GESCHREVEN
DAAD VAN VERZET

VR 21:00-21:45 | WAALSE KERK
Tsead Bruinja (Dichter des Vaderlands) en
schrijfster Babs Gons nemen je mee in een
reactie op het prijzenwinnende, genreoverschrijdende boek Alleen de bergen
zijn mijn vrienden (2019) van de IraansKoerdische journalist Behrouz Boochani.
Ze buigen zich over deze buitengewone,
geschreven daad van verzet. Hoe is het
mogelijk dat onschuldige mensen jarenlang
in onzekerheid leven? Boochani is al zes
jaar politiek gevangene op het eiland
Manus (bij Papoea-Nieuw-Guinea), in één
van de slechtste gevangenissen ter wereld.
Met zijn boek, dat hij schreef over een
periode van vijf jaar per WhatsApp, laat
hij zien dat reflectie een eerste stap
naar verandering is. Een oproep om de
waarheid te blijven vertellen over onder
andere het vluchtelingenbeleid.

dan worden alle opnames gestolen. Het
overkwam de Argentijnse componist en
multi-instrumentalist Sebastian Plano. Al
snel daarna zat hij nachtenlang achtereen
vol hoop en goede moed in zijn appartement
te schrijven aan de reconstructie. Na
een tijdje werd hem duidelijk dat het
reconstrueren van de originele opnames
ondoenlijk
was.
Het
uiteindelijke
resultaat; een reactie op het verlies en
de inhoud van het origineel, is even sterk
als Plano’s absurde doorzettingsvermogen.
Zijn roots uit de Zuid-Amerikaanse
volksmuziek en tango schijnen lichtjes
door in een verbijsterende mix van
klassiek met elektronische invloeden. Een
niet te missen concert voor liefhebbers
van onder andere Ólafur Arnalds en Nils
Frahm.

“Australië is het slechtste
land ter wereld als het om de
behandeling van vluchtelingen
gaat.”
- Behrouz Boochani

SEBASTIAN
PLANO
DAPPERE
MULTI-

INSTRUMENTALIST
VIERT
KNAPPE
COMBINATIE
VAN
KLASSIEK EN ELEKTRONICA
VR 23:00-0:00 | WAALSE KERK
Stel je voor: je bent een componist,
je hebt je nieuwe album volledig af en
SEBASTIAN PLANO
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DRAHLA
NO WAVE POST-PUNK
BEZETEN LIVESHOW

IN EEN

VR 20:00-20:45 | DE EESTROOM
Grimmige
tonen
en
claustrofobische
structuren met brute saxofoonsolo’s. De
no wave post-punk van Drahla durft verder
te kijken dan de grenzen van het genre.
Op poëtische wijze rijgt de band het
gewone stadsleven aan genderproblematiek
om er vervolgens een expressieve en
desoriënterende set van te maken. Het
resultaat? Een bezeten liveshow als
handelsmerk van deze overzeese band
die eerder al naam maakte op Eurosonic
Noorderslag, en in eigen land op het
Londense Meltdown Festival stond. Op
Explore the North ben jij getuige van dit
alles, op een schip in hartje stad!

LIFE
EEN VERPLETTEREND BROUWSEL
VAN GELUID EN BEELDSPRAAK

VR 22:00-22:45 | DE EESTROOM
Een
woedende,
niet-aflatende
dosis
sonische chaos. Politieke statements
en
persoonlijke
ervaringen,
op
indrukwekkende wijze in elkaar geweven
tot één act. De DIY post-punk van LIFE
gooide al hoge ogen met Popular Music, dat
in 2017 uitkwam en gelijk op de BBC Radio
1-lijst voor Album Van Het Jaar belandde.
Dit jaar is de band terug met nummers
gedreven door gedachten die dan weer
brutaal, dan weer emotioneel zijn. Alle
geschreven volgens de zogenoemde LIFEmethode: gedetailleerde gebeurtenissen
gebruiken om een brede blik te werpen op
onze manier van leven. Maak je op voor
een verpletterend brouwsel van geluid
en beeldspraak op De Eestroom, in een
krachtige performance!

"This raging, unrelenting dose
of sonic chaos is a thunderous
reminder of why guitar music is
mankind's greatest creation"
– Dork (4/5)

猫 シ CORP

WERELDWIJD
BEKENDE,
ONBEKENDE FRIESE MUZIKANT
UIT
HET
INTERNETGENRE
VAPORWAVE

DRAHLA
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VR 23:30-00:30 | DE EESTROOM
猫 シ Corp (spreek uit als: Catcorp.) is
het alias van de uit Hallum afkomstige
vaporwave artiest Jornt Elzinga. Sinds 2013
boeit hij kenners van dit raadselachtige
internetgenre met een eigenzinnige mix
van 80’s en 90’s elementen en dromerige
ambient. 猫 シ Corp staat bekend als één
van de grootste artiesten in de mondiale
vaporwavecultuur die vanaf 2010 online
ontstond. Omringd door Windows-logo’s,
kattenplaatjes en Japanse tekens zoals
een echte internetcultuur betaamd.

猫 シ Corp verkoopt honderden cassettes
en platen in een uur tijd en speelde dit
najaar nog op een festival in Los Angeles,
maar tegelijkertijd weet binnen Friesland
niemand wie hij is.

LEEGSTANDSPROZA
LEVENSVERHALEN
OVER

en Eva Koopmans: een audio-installatie
die je meeneemt naar de nachtelijke
droomwereld van de eilandbewoners. De
installatie is ook te bezoeken in het
Natuurmuseum.
Gespreksleider:
Jelte
Posthumus.

BEWONERS DIE GEDWONGEN
HUN HUIS UIT MOETEN

VR 20:45-21:30 | OBE
Samen met Vlaams-Nederlands huis deBuren
, Stad in de Maak en LNVT gaf Explore
the North drie Vlaamse schrijvers (Anke
Verschueren, Sabrine Ingabire en Younes
van den Broeck) en drie Friese schrijvers
(Wessel de Vries, Obe Alkema en Marrit
Jellema) de opdracht om verhalen over
bewoners uit de Almondestraat in Rotterdam
te vangen. In deze straat moeten 52 sociale
woningen over een tijdje allemaal plaats
maken voor nieuwe appartementsgebouwen
en
andere
projectontwikkelaarsideeën.
De sociale woningen worden gesloopt of
heel ingrijpend gerenoveerd in verband
met funderingsproblemen. De schrijvers
trokken in bij de bewoners en schreven een
levensverhaal. Een deel van de bewoners
neemt je tijdens Explore the North mee
naar hun leefsituatie en draagt het
levensverhaal zelf voor. Welke bewoners
afreizen naar Explore the North vind je
op onze website.

OEROL
COLLEGE
- STEMMEN UIT DE NACHT

ONTMOETING
TUSSEN
KUNSTENAAR EN WETENSCHAPPER
VR 19:30-20:30 | NATUURMUSEUM FRYSLÂN
Vandaag volg je een Oerol College (zie
p. 12) over slaap, de nacht en hoe
ons brein en bioritme functioneren.
Wetenschapper Marijke Gordijn (faculteit
Wis- en Natuurwetenschappen, RUG) bezoekt
voorafgaand aan het college de installatie
Stemmen uit de Nacht van Babette Rijkhoff
30

OEROL COLLEGE. FOTO: ROBIN ALYSHA CLEMENS

ÜKKU
(EXCITE)
LIEDJES UIT DROOMWERELD
VOL MAGISCHE, WAARGEBEURDE
VERHALEN
VR 22:45-23:30 | OBE
Stel: je doet een dutje en plots bevind
je je in een gekke droomwereld. Eentje
waarin Japanse meditatiemuziek, 80’s
elektronica, post-punk, schommels en
videogamesoundtracks
hand
in
hand
gaan. Welkom in het universum van het
Finse Ükku, waar deze droomwereld vol
galmende zang, warme baslijntjes en
rijke synthpartijen werkelijkheid wordt.
Met bijbehorende vloeiende videobeelden
zetten de Scandinaviërs een hallucinante
show neer. Eentje waarin magische, maar
soms ook enge, waargebeurde verhalen
worden verteld. We beloven je: zodra je
hieruit ontwaakt wil je het liefst direct
weer worden ondergedompeld in die heerlijk
zweverige illusies. Ükku is onderdeel
van de selectie van het Europese netwerk
Excite.

2 METER SESSIES. FOTO: MARC HENRI QUERE

2
METER
SESSIES
MET JAN DOUWE KROESKE
ONTDEK DE VERHALEN ACHTER
HET PROGRAMMA
VR 16:00-17:30
ZA 16:30-18:00
ZO 14:30-16:00
OBE
GRATIS

OOK OP VRIJDAG
STUDIO MAARTEN KOLK EN GUUS KUSTERS
Silent Messengers [pag. 12]
BABETTE RIJKHOFF EN EVA KOOPMANS
Stemmen uit de Nacht [pag. 12]
WALING DYKSTRA
Foarútgong [pag. 13]
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Explore zou Explore niet zijn zonder Jan
Douwe Kroeske’s 2 Meter Sessies. Ook dit
jaar is de moeder aller sessieprogramma’s
weer te vinden in Obe, dit jaar in een fris
nieuw talkshow-jasje. In verschillende
rubrieken interviewt Jan Douwe muzikanten,
schrijvers en anderen over hun werk en hun
drijfveren. Natuurlijk is er 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 complete programma. De 2 Meter
Sessies zijn gratis te bezoeken, dus ook
zonder Explore the North polsbandje.

VERA
01/12
05/12
12/12
14/12
16/12
19/12
20/12
06/03

CLUB FOR THE
INTERNATIONAL
POP UNDERGROUND

THE PAPER KITES
WHISPERING SONS
LIGHTNING DUST
KRAAK & SMAAK
EMILY JANE WHITE
EUT / 45ACIDBABIES
I AM OAK
(SANDY) ALEX G

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

“I WISH THE WORLD
WOULD LEARN FROM
MUSIC, BECAUSE IN
MUSIC THERE ARE NO
BOUNDARIES.”
REMY VAN KESTEREN
(ZATERDAG 21:00-22:00, ST. BONIFATIUSKERK)

PROGRAMMA
ZATERDAG
23 NOVEMBER
FOTO: KAUPO KIKKAS
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KOENRAAD
TINEL & OLEG
LYSENKO
- RED CAVALRY
M
U
Z
I
E
K
/
THEATERVOORSTELLING
BRENGT DE ONSTERFELIJKE
VERHALEN VAN ISAAC BABEL
TOT LEVEN

AVA

AVA
TALENTVOLLE

VIOLISTE EN
PIANISTE OP ZOEK NAAR EEN
PLEK IN ELKAARS WERELD
ZA 14:00-15:00 | ST. BONIFATIUSKERK
Neem plaats in de St. Bonifatiuskerk en
geef je fantasie de vrijheid met AVA: de
muzikale baby van violiste Anna Phoebe
en pianiste Aisling Brouwer, die elkaar
in 2016 ontmoetten. Dit talentvolle,
klassiek geschoolde duo neemt je tijdens
Explore the North mee op een melodische
reis vol frisse soundscapes. We beloven
je een betoverende live-ervaring in de
prachtige St. Bonifatiuskerk, waarbij
de twee tegengestelde krachten als eb
en vloed elkaars muzikale identiteit
opzoeken met een steeds wisselende en
steeds verslavender intensiteit. Luister
maar eens naar debuutalbum Waves (2019),
dat uitkwam op Björks thuishonk One Little
Indian Records.
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ZA 17:00-18:00 | ST. BONIFATIUSKERK
Kunstenaar en tekenaar Koenraad Tinel
en bayanspeler (accordeon) Oleg Lysenko
bundelen hun krachten om je een tijdloos
verhaal te vertellen. Red Cavalry is de
vrucht van een jarenlange fascinatie
bij Tinel (Scheisseimer en Verhalen
van het Pajottenland) voor het werk van
Isaac Babel. Deze genre-overschrijdende
voorstelling is opgebouwd rondom verhalen
van deze ‘grootste prozaschrijver van het
Russische jodendom’, die onder andere
bekend stond om zijn onderhuidse kritiek
op het communisme. Tinel vertelt zijn
verhalen terwijl hij live schildert en
Lysenko (in 2017 nog op Explore te zien
samen met Armando) speelt op zijn beurt
weemoedige kozakkenliederen, waarmee hij
zowel de Russische ziel als de Joodse
stem naar boven haalt. De penseelstreken
van Tinel en de bayanklanken van Lysenko
vullen elkaar in deze Russische verhalen
wonderwel aan. In 2019 - precies honderd
jaar na de Russische Revolutie - zijn
Babels verhalen in hun onsterfelijke
grootsheid weer razend actueel.

REMY
VAN
KESTEREN
&
BLAUWE UUR SHADOWS
HOOPVOLLE SOUNDSCAPES MET
BIJZONDERE VISUALS

ZA 21:00-22:00 | ST. BONIFATIUSKERK
Voor zijn meest recente plaat Shadows
(2019) ging Nederlands bekendste harpist
Remy van Kesteren volledig anders te werk:
waar zijn harp eerder altijd de spil was,
componeerde hij nu juist op piano en gitaar.
Op Explore the North laat hij je zien dat
deze ontregeling verbluffend goed uitpakt.
Dat doet hij niet alleen met een rijke
wereld aan klanken uit de elektronica,
ambient, jazz, pop en klassieke hoeken,
maar ook nog eens met een door computer
aangestuurd orkest vol kleine robots.
Met de St. Bonifatiuskerk als decor
zorgen zijn hoopvolle soundscapes samen
met de visuals van lichtkunstcollectief
het Blauwe Uur voor een bevrijdende en
tegelijkertijd rustgevende ervaring.

MEINDERT
TALMA
DE
DOMELA
PASSIE
(PREMIÈRE)

VERTOLKING
BIJZONDERE
FERDINAND
NIEUWENHUIS

VAN
LEVEN

HET
VAN
DOMELA

ZA 15:30-16:30 | ZALEN SCHAAF
In 2019 is het precies honderd jaar
geleden dat de grondlegger van het
Nederlands socialisme overleed: Ferdinand
Domela Nieuwenhuis (1846-1919). Reden
genoeg voor cultheld Meindert Talma
om zijn nieuwe voorstelling te baseren
op het bijzondere leven van dit zowel
geliefde als gehate figuur. Als geboren en
getogen Fries in het dorp Surhuisterveen
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kent Talma de verhalen over Domela als
geen ander. Al op de middelbare school
schreef hij een scriptie over Domela’s
armoedige roots. Op Explore the North
presenteert hij de volledige uitvoering
van De Domela Passie, samen met een
speciaal samengesteld koor en met een
strijkersensemble.
De productie komt tot stand in samenwerking
met Popfabryk, Excelsior Recordings en
het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum,
met ondersteuning van Keunstwurk.

HILBRANDT
- RAVIJN (PREMIÈRE)
FUTURISTISCHE KERKDIENST
VOOR DE MOTORRACER DIE
STIL BLEEF STAAN
ZA 18:00-19:00 | ZALEN SCHAAF
Laat je verlossen, sta stil en zet je
helm af. De Leeuwarder band Hilbrandt
presenteert op zaterdag de première van
hun voorstelling Ravijn, gecoproduceerd
door Explore the North en Popfabryk.
In deze futuristische kerkdienst voor
de stilstaande motorracer, vol beukende
synthrock en snerpende autotune onderga
jij dezelfde beproevingen die de motorracer
ook moest ondergaan. Zonder offer geen
verlossing, broeders en zusters. De groep
neemt jou mee het Ravijn in, om daar de
stem te horen, je helm af te zetten, te
transformeren en, uiteindelijk, stil te
staan.
Ravijn is een initiatief van Hilbrandt en
een coproductie van Popfabryk en Explore
the North.

“In een wereld die alleen
maar harder wil is ergens Het
Ravijn.”
- Hilbrandt

TSHEGUE

TSHEGUE
RAUWE AFROPUNK VOL INTENSE
BEATS EN RITMES

ZA 20:00-21:00 | ZALEN SCHAAF
Tshegue bestaat uit de Franse producer
Nicolas Dacunha en de Congolese zangeres
Faty Sy Savanet. Geheel terecht ontvangt
dit duo sinds hun debuut EP Survivor (2017)
enkel lovende reacties op hun deinende
optredens. Hun intense beats en ritmes
vormen de bouwstenen voor een krachtige
liveshow die al op menig festival voor een
kolkend publiek zorgde. Faty en Nicolas
worden
tijdens
optredens
bijgestaan
door een bassist en een gitarist die
het vuur flink opstoken met de ene keer
zonnige en dan weer gruizige, verslavende
loopjes. Het zijn dé ingrediënten voor
een onvermoeibare, wereldse energie die
je van begin tot eind opzweept.

“Pop en punk met Afrikaanse
drumpatronen vormen samen een
sterke mix van cultuur en
muzikale innovatie”
-

NPR Music

WEVAL
LIVE
DUO
+ VJ
DANSBAAR DRAMA EN EPISCHE
MELODIEËN

ZA 22:00-23:15 | ZALEN SCHAAF
Dynamische elektronische muziek in een
bedwelmende sfeer. Krachtige synth hooks
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en ritmische drumpatronen gefundeerd
door een flink flexende bas. De heren van
Weval maken zeer dynamische elektronische
muziek en onthullen dit in een kosmische
vibe met hun pakkende arrangementen.
Met een sonische expeditie door Rome,
Berlijn en Londen, shows in Paradiso en
De Oosterpoort is het Amsterdamse Weval
niet meer weg te denken uit het nationale
en internationale muziekcircuit. Het
duo verleidt je tijdens hun liveshow op
Explore the North met dansbaar drama en
epische melodieën die je nog lang bij
zullen blijven, aangevuld met prachtige
visuals.

E X P L O R E
AFTERPARTY
W/ LAKUTI &
JAMIE
TILLER
DANSEN
OP
FENOMENEN
UIT
DE
INTERNATIONALE
UNDERGROUND-DANCEWERELD
ZA 23:15-02:00 | ZALEN SCHAAF
Geïnspireerd op het wereldberoemde Boiler
Room-concept - het muziekproject uit
Londen waarbij dj- en livesets vanuit
verschillende geheime locaties overal
ter wereld live gestreamd worden presenteren wij onze iets minder geheime
Explore Afterparty met dj’s Lakuti en
Jamie Tiller. In Boiler Room-opstelling
in het midden van de zaal: dus dans om
ze heen en neem een kijkje achter de
decks. De van oorsprong Londoner Jamie
Tiller (Amsterdam) mixt als een waar
genie genres als Afrikaanse proto-house
met Euro-boogie en 80’s Japanse synthpop
tot de beste nieuwe dansmuziek die je
nog nooit hebt gehoord. De legendarische
Lakuti (Zuid-Afrika & Berlijn), die al
meer dan 20 jaar een essentieel onderdeel
uitmaakt van de underground dancewereld,
sluit de avond af met haar set vol diepe
grooves, disco, soul, funk, vintage house
en positieve vibes.

KEFAYA
FT.
ELAHA
SOROOR
FRISSE EN LEVENDIGE KIJK
OP AFGHAANSE VOLKSMUZIEK

ZA 19:15-20:00 | STEDELIJK GYMNASIUM
De Afghaanse zangeres Elaha Soroor en het
bekroonde muziekcollectief Kefaya uit
Londen bundelen hun krachten voor een
frisse en levendige kijk op Afghaanse
volksmuziek, gevat in talloze vormen:
van spirituele jazz en dub tot klassieke
Indiase muziek en elektronica. Hun - in
september uitgebrachte - album Songs Of
Our Mothers is gebaseerd op Elaha’s vlucht
uit Afghanistan en de strijd waarmee vele
andere vrouwelijke artiesten wereldwijd
worden geconfronteerd. Het zijn verhalen
van
vreugde,
pijn
en
veerkracht,
overgedragen van moeder op dochter in
tijden van onderdrukking en ontbering.
Tegelijkertijd vieren ze vrouwelijkheid,
sensualiteit en weerstand. Met trots
presenteren Elaha en Kefaya hun ‘moderne,
multiculturele meesterwerk’ deze Explore
aan je (Uncut 9/10).

“A song that embraces freedom
and charges down boundaries”
- clashmusic.com over ‘Charsi’

KALEO
SANSAA
PÖETISCHE
HIP-HOP

DOOR
AFROFUTURIST
MET
BETOVEREND DIEPE ZANGSTEM
ZA 21:00-22:00 | STEDELIJK GYMNASIUM
De Zambiaanse artiest Kaleo Sansaa
betovert je op Explore the North met een
hoopvolle, afrofuturistische show. Ze
laat je versteld staan met onverwachte
songstructuren en een eigenwijze mix
van hip-hop, soul en dub invloeden.
Haar diepe, intense zangstem vormt het
perfecte medium voor haar poëtische
verhalen - die ze in het Engels en in
het Bemba (taal uit Noord-Oost Zambia)
zingt. Afgelopen jaar bracht Kaleo Sansaa
haar eerste EP Purple Moon uit, inclusief
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bijbehorende short movie die meteen als
‘Best Music Video’ werd betiteld op het
Berlin Shortfilm Festival.

MOOR
MOTHER
INTENSE
PERFORMANCE

DOOR
HEDENDAAGS,
AFROFUTURISTISCH
SPOKEN
WORD GENIE
ZA 23:15-0:15 | STEDELIJK GYMNASIUM
Moor Mother is het project van de uit
North-Philadelphia
afkomstige
spoken
word en noise artiest Camae Aweyan. Met
haar debuutplaat Fetish Bones won ze in
2017 geheel terecht wereldwijd lovende
kritieken van gezaghebbende media als
The Wire. Deze spil uit de Amerikaanse
afrofuturistische
scene
brengt
een
uitzonderlijke performance naar Explore
the North. De live intensiteit van
hardcore en punk invloeden - genres
waarin ze een achtergrond heeft - gaan
samen met de meest oprechte en intense
spoken word performance die je gezien
hebt. Het veranderlijke tempo waarmee ze
haar teksten brengt, vaak razend, dan weer
subtieler, zorgt ervoor dat je continu
op het puntje van je figuurlijke stoel
blijft zitten. En dan hebben we het nog
niet eens over de driftige, experimentele
muziekcollages vol geluidsexplosies en
fieldrecordings: dit wordt er eentje om
niet te missen!

“Moor Mother might be the most
radical - even the most useful
- Afrofuturist artist to emerge
for years.”
- The Wire

MOOR MOTHER. FOTO: MELANIE MARSMAN

ZUHAUSE
&
HET
NOORD
NEDERLANDS
ORKEST
- ELIËN
UNIEK MUZIEKPROJECT OP
ZOEK NAAR EEN VERNIEUWD
VERLEDEN
ZA 15:00-15:30 & 17:30-18:00 | DE WESTERKERK
Op zoek naar de kwetsbaarheid van het
mens-zijn maakte Élénie Wagner met
haar Groninger kunstcollectief ZUHAUSE
een ontdekkingsreis door Europa in hun
knalgele camper ‘UFO’. Om vervolgens
terug te keren met kleurrijke verhalen
en een bak inspiratie. Om de studio in
te duiken. Om nieuwe muziek te maken. In
2020 viert het Noord Nederlands Orkest
Beethovens
250e
geboortejaar,
samen
met ZUHAUSE en Noisia. Op Explore the
North geeft ZUHAUSE je alvast een sneak
peak met haar unieke project Eliën. De
gelijknamige artiest (Eliën) speelt met
haar band pakkende popnummers voor je
die een klassiek randje krijgen door
bijdragen van acht musici uit het Noord
Nederlands Orkest. Met een knipoog naar
Beethovens tijd word je meegenomen langs
thema’s over menselijkheid en vernieuwing
in Europa. Langs een vernieuwd verleden.

DAAN ROOVERS
&
LINE HUT
ZET JE BREIN OP SCHERP MET
DE DENKER DES VADERLANDS
EN DE JONGE DENKER DES
VADERLANDS VAN FRIESLAND
ZA 16:00-16:45 | DE WESTERKERK
Hoe kunnen wij gezamenlijk verder komen?
En hoe zetten we onszelf aan het denken in
ons dagelijks leven, zodat we onze plaats
in de wereld leren begrijpen? Het zijn de
centrale vragen voor onze nieuwe Denker
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des Vaderlands Daan Roovers. Investeren
in onze individuele en collectieve
denkkracht is haar voornaamste drijfveer
en het is momenteel urgenter dan ooit.
Roovers verdiept de actualiteit met
filosofische perspectieven en laat je op
een toegankelijke manier verschillende
filosofische inzichten zien. Line Hut (18)
ontving afgelopen jaar de titel ‘Jonge
Denker des Vaderlands’ naar aanleiding
van haar essay over perfectionisme:
‘goed genoeg is niet per se matig’. Het
vertrekpunt voor de lezing is Line's kijk
op individuele verantwoordelijkheid onder
het kapitalisme, Daan zal daar vanuit
haar expertise op reageren.

JOOST OOMEN
&
KRUIDKOEK –
VRUCHTJES ETEN (PREMIÈRE)
EEN MUZIKALE EN LITERAIRE
VOORSTELLING
OVER
VROLIJKHEID
ZA 19:00-19:45 | DE WESTERKERK
Schrijver, dichter en performer Joost Oomen
(1991) en de garagejazzband Kruidkoek
maken je in Vruchtjes Eten onderdeel van
een onderzoek naar vrolijkheid. Wat is
vrolijkheid precies? Wat is het belang van
vrolijkheid in een wereld die steeds meer
geregeerd wordt door politiek gestoeld op
schrikbeelden en angst? En natuurlijk de
grootste vraag die in ons opkomt: waarom
eigenlijk vruchtjes? Eén ding is zeker:
je loopt met een lach weer de Leeuwarder
steegjes in na dit optreden. Peer hem
alvast naar Spotify voor de eerste single
‘Vruchtjes Eten’.

Konnakol, samen met het getalenteerde
Leeuwarder Pasveerkorps. Deze sterren
werden in 2017 nog wereldkampioenschap op
het onderdeel ‘show’ tijdens het Wereld
Muziek Concours. Een unieke kans om een
nieuwe taal te ontdekken en overdonderd
te worden door deze drummer der drummers
en een magistraal korps.
In de voorafgaande lezing tijdens 2 Meter
Sessies in OBE (16:30 - 18:00) nemen
Lockett en Van der Heide je mee in deze
curieuze ritmische taal.
Dit project is een samenwerking tussen
Explore the North, Keunstwurk/Fulkaan,
Pete Lockett, Pasveerkorps Leeuwarden,
David van der Heide en Organisatie van
Muziekverenigingen in Fryslân (OMF).

PETE LOCKETT

PETE LOCKETT &
PASVEERKORPS
LEEUWARDEN
EEN DUIK IN DE WONDERLIJKE
INDIASE
RITMIEK
MET
WERELDBEROEMDE
BRITSE
PERCUSSIONIST

ZA 20:30-21:15 | DE WESTERKERK
De wereldberoemde Britse percussionist Pete
Lockett (bekend van vele samenwerkingen
met artiesten als Björk en Amy Winehouse
en als componist voor verschillende James
Bond-films) en het Pasveerkorps Leeuwarden
(onder leiding van David van der Heide)
presenteren op Explore the North de
wondere wereld van Indiase ritmiek en
de bijbehorende ritmische taal Konnakol.
Lockett en van der Heide vonden elkaar
dankzij hun gedeelde voorliefde voor deze
bijzondere ritmische taal. Op Explore
the North spelen ze voor het eerst
een speciaal gecomponeerd stuk rondom
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LUCKY
III
GEESTIGE EN
POPMUZIEK

FONZ
INGENIEUZE

ZA 22:15-23:15 | DE WESTERKERK
De afgelopen jaren is Lucky Fonz III zowel
in binnen- als buitenland uitgegroeid tot
één van Nederlands bekendste en meest
gewaardeerde songwriters en live-acts. Na
de successen van zijn album In je Nakie
en de theatershow Superlekker (volgens De
Volkskrant ‘inderdaad superlekker’), is
er prachtige nieuwe plaat uitgebracht:
Multimens. Dit derde Nederlandstalige
album van Lucky Fonz III stroomt over van
de geestige en ingenieuze popmuziek zoals
de nummers ’Machteloos’ (een heerlijke ode
aan happy hardcore) en ‘App Me’. Probeer
je glimlach maar eens te bedwingen als je
dit muzikale genie aan het werk ziet in
De Westerkerk!

“Speels en veelzijdig is Lucky
Fonz III altijd geweest, maar
een toverbal als dit zevende
album maakte hij niet eerder.
Het is haast onmogelijk om
álles mooi te vinden, maar wát
een lol en vindingrijkheid.”
- De Volkskrant ****

ESTHER
DE
JONG
NEDERLANDSE DAGBOEKMUZIEK

MET NUMMERS OVER LIEFDE,
(VER)DWALEN EN HARTPIJN
ZA 14:00-14:45 | WAALSE KERK
Dwaal af naar de ondergrondse wereld van
Esther de Jong, een wereld vol nummers
over liefde, (ver)dwalen en hartpijn.
Een plek waar het weliswaar grotendeels
al benauwend, grijs en grauw is, maar
waar altijd ruimte is om nóg dieper
te graven. Want tja, Esther houdt nu
eenmaal van graven. Haar Nederlandstalige
dagboekmuziek confronteert je met teksten
die je een wenkbrauw doen optrekken, je stil
laten staan en je ogen openen. Op Explore
the North presenteert ze onder andere een
nieuwe single van haar debuutplaat die in
de nabije toekomst uitkomt op het label
Excelsior Recordings. Hopelijk komen haar
droefgeestige verhalen je net iets te
dichtbij. Gedeelde smart is immers halve
smart.

THOR
& FRIENDS
MEESTERLIJKE
SET
OP

TALLOZE INSTRUMENTEN DOOR
EXCENTRIEKE PERCUSSIONIST
ZA 17:00-18:00 | WAALSE KERK
Thor Harris is het meest bekend van zijn
rol als percussionist in de wereldberoemde
experimentele
rockband
Swans,
maar
speelt en speelde met veel meer erkende
bands waaronder ook Bill Callahan en
Shearwater, Xiu Xiu en Devendra Banhart.
Onder de naam Thor & Friends gaat het
experiment
van
deze
excentriekeling
verder. De Texaanse weirdo omringt zich
met een batterij aan instrumenten om u
tegen te zeggen: van xylofoon, marimba
en hamers tot hobo naar zelfgemaakte
instrumenten. Het resulteert in een
geluid met een heel kenmerkende klank
en met inspiratie uit zowel klassieke,
minimalistische
componisten
waaronder
Steve Reich als hedendaagse artiesten
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zoals Aphex Twin. Wie van zijn vrienden
het podium met hem mogen delen blijft nog
even geheim, want ‘het moment benutten’
staat bij deze virtuoos bijzonder hoog
in het vaandel. Bovendien bouwt hij zijn
eigen muziekinstrumenten, is hij werkzaam
als loodgieter en houtbewerker, helpt hij
huizen bouwen voor mensen in nood en deed
hij een poging om gouverneur van Texas te
worden "cause, fuck this".

OEROL
COLLEGE
- SILENT MESSENGERS
ONTMOETING
TUSSEN
KUNSTENAAR EN WETENSCHAPPER
ZA 19:00-20:00 | WAALSE KERK
Vandaag volg je een Oerol College (zie p.
12) over de invloed van klimaatverandering
op het gedrag van trekvogels, onder leiding
van Erik Willems. Een wetenschapper, die
we bekend maken op explore-the-north.
nl, bezoekt voorafgaand aan het college
de installatie Silent Messengers van
Studio Maarten Kolk en Guus Kusters: een
installatie van vliegers die op beeldende
wijze de snel groeiende ganzenpopulatie
in Nederland bevraagt. Je vindt de
installatie op het Oldehoofsterkerkhof.

A . H . J .
DAUTZENBERG
EN ROB VAN
ESSEN
EEN GESPREK OVER GEESTMAN
EN DE GOEDE ZOON

ZA 20:45-21:30 | WAALSE KERK
Schrijvers A.H.J. Dautzenberg en Rob
van Essen gaan deze zaterdagavond in de
Waalse Kerk in gesprek over hun nieuwste
romans. Van Essen won dit jaar de Libris
Literatuurprijs voor zijn De goede zoon
en Dautzenbergs Geestman verschijnt op 7
november. De analogie tussen beide boeken
is ruimschoots aanwezig: in beide romans

vindt bijvoorbeeld een reis plaats, in
het gezelschap van een absurdistisch
figuur (of figuren). De goede zoon van Rob
van Essen is een meeslepend verslag van
een tocht door een labyrint vol vreemde
gebeurtenissen, maar ook een verrassend
autobiografische roman over een zoon
die de balans opmaakt na de dood van
zijn moeder. Geestman van Dautzenberg
is een raadselachtige vertelling over
een man die, in de beste traditie van
Alice in Wonderland, steeds verder naar
beneden valt in zijn onderbewustzijn,
de literatuur en de grenzen van de
verbeelding. Coen Peppelenbos leidt het
gesprek.

‘Dautzenberg is onze grootste
literaire grensoverschrijder’
- NRC Handelsblad

‘Een
sprankelend
werk
literaire verbeelding’

van

- jury Libris Literatuurprijs over
Van Essen

HET
GROTE
ONBEKENDE
(MET
MEEUW
JONGE
SCHRIJVERS)
VERHALEN OP
PORTRETFOTO'S
ONBEKENDE

BASIS
VAN

VAN
EEN

ZA 15:00-15:45 | DE EESTROOM
Wat denk jij terwijl je naar iemand kijkt
die je niet kent? Wat voor inschatting
maak je? Kijk je naar uiterlijk, of
probeer je ook voorbij huid en haar te
kijken? Hoe geef je een onbekende een
verhaal? Op basis van een portretfoto
van studenten van het Maritiem Instituut
Willem Barentsz (Terschelling) schrijven
de jonge scribenten van Meeuw Jonge
Schrijvers een verhaal. Wat voor leven
hebben deze leeftijdsgenoten, die hun
toekomst zien in de zee? Op Explore the
North ontmoeten de makers en de studenten
elkaar en zie je de resultaten van het
proces. Dit project werd in juni voor
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HET GROTE ONBEKENDE

het eerst gepresenteerd op Terschelling
tijdens Oerol. Presentatie door Jennifer
Muntslag.
Een samenwerking tussen Meeuw Jonge
Theatermakers, Oerol, Maritiem Instituut
Willem Barentsz en Explore the North.

NOG
ONBEKEND
HOUD ONZE WEBSITE IN DE
GATEN!

ZA 16:30-17:15 | DE EESTROOM
Op het moment dat dit boekje wordt
gedrukt, is het literatuurprogramma op
zaterdagmiddag in De Eestroom helaas nog
niet bekend. Hou dus explore-the-north.
nl in de gaten voor de allerlaatste
bevestigingen of volg onze social mediakanalen. Tijdens het festivalweekend
vind je in De Stadskas trouwens ook
losse blokkenschema’s, met het complete
programma erop. Die mag je natuurlijk
gratis meenemen. Of bekijk de Explore-app
via TimeSquare!

OPGEPOETST
- ELSKE VAN
LONKHUYZEN EN
MAXIMILLI
HIPHOPPERS
EN
JONGE
SCHRIJVERS AAN DE SLAG MET
ELKAARS WERK

ZA 19:30-20:00 | DE EESTROOM
Wat gebeurt er als je muzikanten en
schrijvers bij elkaar aan tafel zet en
hun werk in de blender gooit? Je ontdekt
het tijdens Opgepoetst, waar jonge,
talentvolle schrijvers en hiphopartiesten
aan de slag gaan met elkaars werk.
Vanavond zie je duo Elske van Lonkhuyzen
en Maximilli. Elske bewerkte een hiphoptrack van Maximilli tot een nieuw
gedicht, Maximilli ging aan de slag met
de poëzie van Elske en baseerde er een rap
op. Opgepoetst combineert de vitaliteit
en muzikaliteit van nieuwe poëzie en de
vernieuwende, poëtische kracht van de
hedendaagse straattaal en hiphop. Bam!
Mis het niet.
Opgepoetst is een productie van De Nieuwe
Oost | Wintertuin.

P O E T I C
RESISTANCE
ABDOMEN, MARTIN ROMBOUTS,
MAXIME GARCIA DIAZ & DEAN
BOWEN
VURIG VERZET IN WOORD EN
GELUID
ZA 20:45-21:30 | DE EESTROOM
Stap aan boord van de Eestroom en
ervaar de razende interactie tussen de
Leeuwarder punk/garageband Abdomen en de
performers Martin Rombouts, Maxime Garcia
Diaz en Dean Bowen. Speciaal voor Explore
the North steken deze makers de koppen
bij elkaar voor nieuw werk over woede
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en verzet. Ze zijn boos en dat zullen
jullie weten! Een vurige kruisbestuiving
en een poëtische aanklacht van zes jonge,
getalenteerde makers.
Een productie van Explore the North.

BAD
BREEDING
OPZWEPENDE LIVE-ERVARING
VOL REBELSE HARDCORE PUNK

ZA 22:15-23:00 | DE EESTROOM
Rebelse hardcore punk met een knipoog naar
futuristische tijden. Door The Guardian al
eens uitgeroepen tot beste nieuwe Britse
punkband. Bad Breeding bouwt tijdens
zijn performance de meest indrukwekkende
noise wall die je in tijden hebt gehoord
èn presenteert nieuwe muziek van het in
juni uitgekomen album Exiled! Het kwartet
zuigt je naar binnen in een grimmige
wereld waar je niet kunt ontsnappen aan
hun verzet tegen corruptie, kapitalisme
en ongelijkheid. De vurige songs dwingen
je op je knieën. Figuurlijk dan, want
tijdens deze opzwepende live-ervaring van
Bad Breeding kan niemand stil blijven
staan.

NERDPROZA
DRIE
VERSTOKTE

NERDS
DRAGEN VERHALEN VOOR DIE
OVER HEN ZIJN GESCHREVEN
ZA 18:30-19:15 & 21:30-22:15 | OBE
Volgens onze goede vriend Wikipedia is
een nerd ‘een term die wordt gebruikt
voor
mensen
wier
interesses
wat
betreft wetenschap, boeken, spellen,
stripverhalen, films, verzamelartikelen,
muziek e.d. afwijken van de mainstream.’
Een geuzennaam dus, voor hen die een
eigen wereld weten te scheppen met pure
fantasie. Voor Nerdproza gingen drie
auteurs, waaronder Daan Doesborgh en Zen
Roorda buiten de gebaande paden en spraken
met drie fervente gamers over hun passie.
Uiteraard
leverde
dit
buitengewone
verhalen op, die de gamers je zelf komen
vertellen, analoog en face to face met
een publiek van vlees en bloed.

Nerdproza is een productie van Explore
the North.

SYTSE JANSMA &
FRANK
KEIZER
REIS NAAR KENIA: EEN TRIP
VOL TEGENSTRIJDIGHEDEN

ZA 19:45-20:45 | OBE
In 2018 reisden de dichters Sytse
Jansma en Frank Keizer naar Kenia. Ze
kwamen in contact met prachtige poëzie,
boeiende mensen en een adembenemende
cultuur, maar werden ook geconfronteerd
met andere werkelijkheden, politieke
intrige en zichzelf. Daar in Kenia waren
ze ‘De Westerling’. Terug in Nederland
verwerkten ze hun ervaringen in twee
persoonlijke performances die ze tijdens
Explore the North voor het eerst naar
buiten brengen. Frank Keizer neemt onder
de loep wat het betekent om, in de woorden
van de Keniaanse schrijver Ngũgĩ wa
Thiong'o, het 'centrum te verplaatsen'
- in geografische, politieke en culturele
zin. Sytse Jansma neemt je mee naar de
plekken in Kenia waar hij tot grote
inzichten kwam.
Mogelijk gemaakt door Explore the North.

ISH
DANCE
COLLECTIVE
&
AMENTI
MOVEMEANT
- AYAHUASCA
EXPERIMENTELE
HIPHOP
GEBASEERD OP HALLUCINERENDE
CEREMONIES
ZA 20:30-21:30 | DE HARMONIE
In Ayahuasca worden experimentele hiphop
en mentale zelfreflectie op een innovatieve
manier met elkaar verbonden. Choreograaf
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Gil Gomes Leal laat zich inspireren door
de mentale complexiteit van de mens en
ging naar Peru om zich met een sjamaan te
verdiepen in ayahuasca, een middel waar je
een hallucinerend drankje van kunt maken.
Die levensveranderende ervaring heeft hij
gebruikt voor deze voorstelling. Met een
vervreemdende en bij vlagen ontregelende
bewegingstaal laten zes dansers het
diepste van hun ziel zien volgens een
ceremoniële zoektocht waarbij het drinken
van de eeuwenoude drank centraal staat.
Een bedwelmend onderzoek naar een meer
gebalanceerde en geaarde staat van
bewustzijn.
Deze voorstelling wordt gepresenteerd
i.s.m. Stadsschouwburg De Harmonie.

IEPENUP,
EELCO VENEMA
EN SIBE JAN
KRAMER
- LITERAIRE BIJNA DOOD
ERVARING

ZA 13:00-17:00 | DBIEB GRATIS
ZO 13:00-18:00 | DBIEB GRATIS
Durf jij het aan? Samen met toneelschrijver
Eelco Venema en vormgever Sibe Jan
Kramer maakte IepenUP de Literaire Bijna
Dood Ervaring. Een poëziekunstwerk dat
je alleen kunt meemaken als je (voor
even) plaats neemt in een comfortabele
doodskist. Met het deksel dicht en een
koptelefoon op neemt Eelco Venema mee op
een korte reis naar de eeuwigheid. Gratis
toegankelijk, dus ook zonder Explorepolsbandje.

ISH
DANCE
COLLECTIVE
&
AMENTI
MOVEMEANT
- AYAHUASCA
ZA 20:30-21:30 | DE HARMONIE

AYAHUASCA. FOTO: SALVATORE ANGELO SERGIO

OOK OP ZATERDAG
2 METER SESSIES MET JAN DOUWE KROESKE [pag. 29]
NIEUWE WERELDEN [pag. 24]
STUDIO MAARTEN KOLK EN GUUS KUSTERS
Silent Messengers [pag. 12]
BABETTE RIJKHOFF EN EVA KOOPMANS
Stemmen uit de Nacht [pag. 12]
WALING DYKSTRA
Foarútgong [pag. 13]
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15 — 23.11
2019

Theater
Festival
Groningen

JONGEHARTEN.NL

MEAR YNFORMAASJE: WWW .TRESOAR.FRL

WO 4 DEC

ZA 7 DEC

MA 9 DEC

BEN VAN
GELDER PARADÍS

ROXEANNE
HAZES

METROPOLE
ORKEST
SPEELT
RAMSES
SHAFFY

VR 13 DEC

DO 19 DEC

DI 7 JAN

PAUL
SON MIEUX AMSTERDAM
VAN VLIET &
SINFONIETTA
NOORDPOOL
& JONATHAN
ORKEST
JEREMIAH

DE OOSTERPOORT
SPOTGRONINGEN.NL

“NIETS IS
VANZELFSPREKEND,
MAAR ALLES IS
MOGELIJK”
JELLE BRANDT CORSTIUS
(ZONDAG 19:30-20:15, DE WESTERKERK)

PROGRAMMA
ZONDAG
24 NOVEMBER
FOTO: JAN BOEVE
47

PUSSY
RIOT
- RIOT DAYS
I N T R I G E R E N D
MUZIEKTHEATERPROJECT VAN
RUSSISCHE ACTIVISTEN
ZO 20:30-21:20 | ZALEN SCHAAF
(Ver)zet je schrap, want hier zijn
je favoriete rebellen uit Rusland!
Met een intrigerende mix van rake
saxofoonsolo’s en elektronica, treffende
documentairebeelden en politieke kritiek
sleept het wereldberoemde kunstcollectief
Pussy Riot je mee in het verhaal van Riot
Days.
Deze
muziektheatervoorstelling,
gebaseerd op het gelijknamige boek van
kernlid Maria Alyokhina, vertelt een
persoonlijk verhaal aan de hand van
Maria’s protest en gevangenschap.
Een indrukwekkende primeur in Friesland
en een langverwachte favoriet die sinds
haar oprichting in 2011 bovendien nog
steeds even relevant is.

PUSSY RIOT

MEER PUSSY RIOT
Op maandag 25 november 13:00 gaat Maria
Alyokhina in De Westerkerk in gesprek
met Jelle Brandt Corstius en studenten
van de Academie voor Popcultuur. Meld je
aan voor de wachtlijst via
info@explore-the-north.nl.
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Op maandag 25 november 20:00
Alyokhina te gast bij een
editie van iepenUP Live in
(vrije toegang en live te zien
Fryslân)

is Maria
speciale
Neushoorn
via Omrop

“IMAGINE
IF WE HAD
THE POWER
TO MEET
OUR OWN
FUTURE”
– MARIA ALYOKHINA (PUSSY RIOT)
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P E T E R
BRODERICK
OVERWELDIGENDE
MUZIKALE
ERVARING
IN
BONIFATIUSKERK

DE

ST.

ZO 17:00-18:00 | ST. BONIFATIUSKERK
Hij bespeelt virtuoos de viool, banjo,
mandoline én zingende zaag op albums van
niemand minder dan M. Ward, Efterklang, en
Horse Feathers en werkte al samen met Nils
Frahm, Chantal Acda (ook op Explore te
zien) en Olafur Arnalds. Zeggen dat multiinstrumentalist, componist en songwriter
Peter Broderick een alleskunner is, is nog
een understatement. Een solo-optreden van
Broderick meemaken is een overweldigende
muzikale ervaring, die lastig in woorden
te vatten is. Eigenlijk precies zoals
hij zelf de wereld omschrijft: “I love
the idea that perhaps no matter how many
words we invent, no matter how much we dig
to understand our experience, that we’ll
never be able to understand it all, and
that maybe the best way to describe this
vast
intergalactic-multidimensionalneverending-neverbeginning-mishmashkaleidoscope-of-life is with no words at
all.”

ANDY
FIERENS
- BOER DANDY GAAT NAAR DE
MAAN

S P A N N E N D E
KINDERTHEATERVOORSTELLING
OVER EEN REIS NAAR DE
RUIMTE (6+)
ZO 14:00-14:45 | DE WESTERKERK GRATIS
Boer Dandy vertrekt op reis. Geen gewone
reis maar een spannende ruimtemissie. Want
als er dieren van de boerderij verdwijnen
en daarna opduiken op de maan moet hij
ervoor zorgen dat ze weer thuiskomen.
Maar hoe pak je dat aan? En mag hij
zomaar met zijn tractor door de ruimte
rijden? En voor Boer Dandy de ruimte in
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ANDY FIERENS

kan, moet hij eerst ook op aarde nog een
aantal problemen oplossen. Als dat maar
goed komt! Samen met muzikant Jeroen
Stevens neemt Andy Fierens kinderen vanaf
6 jaar mee in dit spannende avontuur over
vriendschap, vol humor en poëzie.

NIBIRU
FRIS NIEUW GELUID ONTSTAAN
UIT
VERSCHILLENDE
ACHTERGRONDEN

ZO 16:00-17:00 | DE WESTERKERK
Nibiru is een splinternieuw duo uit
Groningen,
bestaande
uit
de
Iran
afkomstige zangeres Sanam Tahmasebi en
de Groningse oed-speler Jelte Fossen (de
oed is een peervormig snaarinstrument
dat veel gebruikt wordt in muziek uit
het Midden-Oosten). Hun verschillende
muzikale achtergronden hoor je duidelijk
terug in de prachtige composities, waar
ze elementen uit de Perzische muziek
moeiteloos samenbrengen met hedendaagse

jazz. Zanglijnen die je doen wegzweven,
expressieve uithalen, pakkende oed-riffs
en prikkelende melodieën: neem plaats
in De Westerkerk en geniet op deze
zondagmiddag van Niburu’s frisse klanken.

BLABBERMOUTH
POËTISCHE SPRAAKWATERVAL
OP HYPNOTISERENDE KLANKEN

ZO 17:45-18:30 | DE WESTERKERK
Na het succes van vorig jaar komt
Blabbermouth weer terug! Aanschouw hoe
een diverse groep aan woordkunstenaars
zich in trance laat brengen en uitbarst
in een poëtische spraakwaterval. De
Poezieboys, ware poëtische podiumbeesten,
zijn wederom van de partij om zowel
artiesten als publiek op te zwepen en
de woorden door de zaal te laten tollen
als voetzoekers.
Deze experimentele
improvisatievoorstelling onderzoekt de
ware essentie van het woord.
Blabbermouth is een productie van Explore
the North en de Poezieboys.

BEELD: STUDIO MAARTEN KOLK EN GUUS KUSTERS
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OEROL
COLLEGE
- NIEUWE WERELDEN
ONTMOETING
KUNSTENAAR
WETENSCHAPPER,
HASSLER-FOREST

TUSSEN
EN
MET DAN

ZO 17:00-18:00 | OBE
Vandaag volg je een Oerol College (zie
p. 12) over constructief activisme.
Wetenschapper
Dan
Hassler-Forest
(Cultuuren
mediawetenschapper
Universiteit Utrecht) bezoekt voorafgaand
aan het college de Nieuwe Werelden van
Explore the North: een project waarin
schrijvers, beeld- en geluidskunstenaars
letterlijk nieuwe werelden scheppen en op
een constructieve manier nadenken over
de toekomst. Tijdens het college komen
kunst, wetenschap én publiek bij elkaar
in het denken over een positief verzet.
Gespreksleiding door Erik Willems.

JELLE BRANDT
CORSTIUS
&
JEROEN
TOIRKENS
- BOREALIS
DE
MENSELIJKE
KANT
ACHTER VERHALEN UIT DE
NOORDELIJKSTE BOSSEN VAN
DE WERELD
ZO 19:30-20:15 | DE WESTERKERK
“Als de Amazone de linkerlong van de
wereld is, is het boreale gebied de
rechterlong.” Oud Zomergasten-presentator
en reisjournalist Jelle Brandt Corstius
maakte een reis naar de noordelijkste bossen
van de wereld, waar klimaatverandering
al merkbaar is. Voor zijn project
Borealis bezocht hij deze bossen samen
met fotograaf Jeroen Toirkens, op een
zoektocht naar mensen en verhalen. Wie
wonen hier? Hoe wonen ze? En hoe verhouden
de inwoners zich tot het woud? Op Explore
the North maken ze je deelgenoot van wat
zij onderweg meemaakten. Corstius schreef
onder andere het boek Universele Reisgids
voor Moeilijke Landen en is bekend van
de NPO-serie Van Moskou tot Moermansk.
Toirkens werkt als zelfstandig fotograaf
sinds 1995 en won onder meer de Canon
Prijs voor ‘best innovative photostory’
voor NomadsLife.

HANIA
RANI
MINIMAL
COMPOSITIES

VERPAKT IN ELEKTRONICA
EN FRISSE NEOKLASSIEKE
STRUCTUREN
ZO 14:00-15:00 | ST. BONIFATIUSKERK
De prachtige galm in haar pianokamer
maakte het de perfecte plek voor de opnames
van Hania Rani’s solodebuut Esja (2019):
een album vol minimal composities verpakt
in elektronica en frisse neoklassieke
structuren. Rani had al enigszins naam
gemaakt als arrangeur en met haar band
tęskno, maar het was Matthew Halsall (de
Engelse jazztrompettist en eigenaar van
het jazzlabel Gondwana Records) die haar
kwaliteiten als soloartiest hoorde. De
Poolse componiste en pianiste slaat deze
zondagmiddag in de St. Bonifatiuskerk een
warme deken om je heen ‘met composities
die je beetpakken, emotioneren en in je
hoofd naar een andere, vrediger, wereld
verplaatsen.’ (Written in Music ****)

OOK OP ZONDAG
2 METER SESSIES MET JAN DOUWE
KROESKE [pag. 29]
NIEUWE WERELDEN [pag. 24]
WALING DYKSTRA
Foarútgong [pag. 13]
STUDIO MAARTEN KOLK EN GUUS
KUSTERS
Silent Messengers [pag. 12]
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BABETTE RIJKHOFF EN EVA KOOPMANS
Stemmen uit de Nacht [pag. 12]
EUROPAPLEIN: ARTIST IN RESIDENCE
[pag. 13]
IEPENUP, EELCO VENEMA EN SIBE JAN
KRAMER
Literaire Bijna Dood Ervaring
[pag. 41]

“HET IS SOMS HET BESTE
OM DE MENSEN DIE VAN JE HOUDEN
TE GELOVEN OP HUN WOORD
(ALS ZE JE VERTELLEN DAT JE MOOI
BENT ZOALS JE BENT
DE WOORDEN TE LATEN LANDEN
ALS ZACHTE PARACHUTES
OP JE HART)
(LAAT HUN WOORDEN JE TONG WEKEN
JE MUREN AFBREKEN
JE VUISTEN VERSLAPPEN)”
BABS GONS (VR 21:00-21:45 | WAALSE KERK)

FOTO: COLIN HILL
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DISCOVER
NEW
EUROPEAN
MUSIC
Haal nu je tickets
via esns.nl

STICHTING
EUROSONIC
NOORDERSLAG

THE EUROPEAN MUSIC PLATFORM
STICHTING
EUROSONIC
NOORDERSLAG

HET TALENTONTWIKKELINGSPROGRAMMA VOOR
NOORD-NEDERLANDSE ACTS

12 T/M 28 MRT &
14 T/M 16 MEI

2 & 3 APRIL

HET NATIONALE THEATER &
HNTJONG

NITE

TROJAN BEFORE/
WARS AFTER
NNT & KVS

Dear
Winnie

28 T/M 30 NOV &
5 T/M 8 FEB

Marcel
Hensema

Alles in de
Hens

ITA

Oedipus
DO 23 JAN

Toneelgroep Jan
Vos & NNT

Het Nationale
Theater

ZA 7 DEC

27 & 28 DEC

ZA 29 FEB

GAS

Tonio

VR 20 MRT

18 T/M 21 DEC

Toneelgroep
Maastricht

Peachez

Porgy Franssen,
Jacqueline Blom
e.a.

Othello

Het Nationale
Theater

Leedvermaak
trilogie

21 T/M 23 MEI

STADSSCHOUWBURG
SPOTGRONINGEN.NL

Alle JoNg
MIJNe KINderlIJKe
trAANeN
NU TE ZIEN

KINK – KuNst IN de NIeuwe KolK
WEIERSSTRAAT 1, ASSEN
OPEN: DI. T/M ZA. 11.00 – 17.00 UUR
DRENTSMUSEUM.NL

GRATIS TOEGANG
HOOfDSPONSORS

SPONSOR

SUBSIDIEgEvERS

BEgUNSTIgERS

SUBSIDIëNT KINK

“ALL COLOURS OF
THE NIGHT TURN
EVERY DARKNESS INTO
LIGHT.”
PETER BRODERICK
(ZONDAG 17:00-18:00, ST. BONIFATIUSKERK)

FOTO: JOSHUA RAIN
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DE MANEGE
ARENDSTUIN 35
STEDELIJK
GYMNASIUM
NOORDERWEG 1

ST. BONIFATIUSKERK
BONIFATIUSPLEIN 20

DE EESTROOM
PRINSENTUIN 1
NATUURMUSEUM
SCHOENMAKERSPERK 2

ZALEN SCHAAF
BREEDSTRAAT 48

WAALSE KERK
GROTE KERKSTRAAT 222
FESTIVALHART
Oldehoofster-DE
STADSKAS
kerkhof+ OBE
OLDEHOOFSTERKERKHOF

DE WESTERKERK
BAGIJNESTRAAT 59

DE HARMONIE
RUITERSKWARTIER 4

0m

59

schaal

DBIEB
BLOKHUISPLEIN 40

200m

Alle lokaties zijn rolstoeltoegankelijk,
behalve de Eestroom.

VRIJDAG 22 NOVEMBER
Festivalhart De Stadskas opent al op 8 november.
Vanaf dan is er al heel veel te zien en te doen. zie pag. 5
14:00
FESTIVALHART DE
STADSKAS

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

12:00-02:00 | LAAT JE BOEK SIGNEREN, GENIET VAN EEN STADSKASHAP EN ONTMOET ANDERE
STUDIO MAARTEN KOLK EN GUUS KUSTERS - SILENT MESSENGERS*
OLDEHOOFSTERKERKHOF 12:00 - 16:00 (DOORLOPEND)
OPENINGSREDE
A.H.J.
DAUTZENBERG

ZALEN
SCHAAF

ST. BONIFATIUSKERK
STEDELIJK
GYMNASIUM
DE MANEGE

NIEUWE

DE
WESTERKERK
WAALSE
KERK
DE
EESTROOM
2 METER SESSIES*
OBE

WALING DYKSTRA - FOARÚTGONG* 11:00-17:00 (DOORLOPEND)
DE LEESCLUB*
MET KRISTIEN HEMMERECHTS - WOLF

DBIEB
NATUURMUSEUM
FRYSLÂN

BABETTE RIJKHOFF EN EVA KOOPMANS - STEMMEN UIT
DE NACHT 10:00-19:30 (DOORLOPEND)
14:00

*

15:00

16:00

17:00

18:00

GRATIS TOEGANKELIJK

Het programma, de tijden en locaties in dit programmaboekje zijn onder voorbehoud.
Houd explore-the-north.nl en onze socialmediakanalen in de gaten voor de laatste updates.
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C
A
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20:00

21:00

22:00

23:00

0:00

1:00

FESTIVALGANGERS IN ONZE STADSKAS OP HET OLDEHOOFSTERKERKHOF.*

CHANTAL
ACDA
- PŪWAWAU

MDOU MOCTAR

KAMERORKEST VAN
HET NOORDEN & GUUS
KUIJER - GENESIS
- A NEW BEGINNING
THE
HOMESICK

HENGE

WERELDEN
WOEDEND! HEMMERECHTS,
AKYOL, TROMP &
BOWEN

PITOU, BINKBEATS & MISCHA
PORTE - LOST
LINES
TSEAD
BRUINJA EN
BABS GONS

DRAHLA

SEBASTIAN
PLANO
猫 シ CORP.

LIFE
LEEGSTANDSPROZA

ÜKKU

OEROL
COLLEGE STEMMEN
UIT DE NACHT
20:00
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21:00

22:00

23:00

0:00

1:00

ZATERDAG 23 NOVEMBER
Festivalhart De Stadskas opent al op 8 november.
Vanaf dan is er al heel veel te zien en te doen. zie pag. 5
14:00
FESTIVALHART DE
STADSKAS

15:00

17:00

18:00

19:00

STUDIO MAARTEN KOLK EN GUUS KUSTERS - SILENT MESSENGERS*
OLDEHOOFSTERKERKHOF 12:00 - 16:00 (DOORLOPEND)
MEINDERT TALMA
- DE DOMELA
PASSIE

ZALEN
SCHAAF
ST. BONIFATIUSKERK

16:00

12:00-02:00 | LAAT JE BOEK SIGNEREN, GENIET VAN EEN STADSKASHAP EN ONTMOET ANDERE

HILBRANDT RAVIJN
KOENRAAD TINEL
& OLEG LYSENKO
- RED CAVALRY

AVA

KEFAYA
FT. EL
SOROOR

STEDELIJK
GYMNASIUM
NIEUWE
WERELDEN

DE MANEGE
ZUHAUSE
& HET
NNO ELIËN

DE
WESTERKERK

WAALSE
KERK

PERFORMANCE

ESTHER DE
JONG

JOOST
OOMEN &
KRUIDKOEK
– VRUCHTJES ETEN

OEROL COLL
- SILENT
MESSENGERS

THOR & FRIENDS

P

HET GROTE
ONBEKENDE
MET MEEUW
JONGE
SCHRIJVERS

DE
EESTROOM

ZUHAUSE
& HET
NNO ELIËN

DAAN
ROOVERS EN
LINE HUT

TBA

H

&

2 METER SESSIES*
OBE

NERDPROZA

WALING DYKSTRA - FOARÚTGONG* 11:00-17:00
(DOORLOPEND)

DBIEB

LITERAIRE BIJNA-DOOD-ERVARING*
13:00 - 17:00 (DOORLOPEND)

NATUURMUSEUM
FRYSLÂN

BABETTE RIJKHOFF EN EVA KOOPMANS - STEMMEN UIT DE
NACHT | 10:00 - 17:00 (DOORLOPEND)

STADSSCHOUWBURG DE
HARMONIE
14:00

*

15:00

16:00

17:00

18:00

GRATIS TOEGANKELIJK

Het programma, de tijden en locaties in dit programmaboekje zijn onder voorbehoud.
Houd explore-the-north.nl en onze socialmediakanalen in de gaten voor de laatste updates.
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20:00

21:00

22:00

23:00

0:00

1:00

FESTIVALGANGERS IN ONZE STADSKAS OP HET OLDEHOOFSTERKERKHOF.*

EXPLORE AFTERPARTY W/ LAKUTI & JAMIE TILLER
JAMIE TILLER 22:15 - 0:00
LAKUTI 0:00 - 2:00

WEVAL
LIVE DUO

TSHEGUE
REMY VAN
KESTEREN &
BLAUWE UUR SHADOWS

A
LAHA
R

KALEO SANSAA

MOOR MOTHER

PERFORMANCE
PETE
LOCKETT &
PASVEERKORPS
LEEUWARDEN

LUCKY FONZ III

A.H.J.
DAUTZENBERG
EN ROB VAN
ESSEN

LEGE

S

OPGEPOETST
ELSKE
VAN
LONKHUYZEN
MAXIMILLI

POETIC
RESISTANCE

BAD
BREEDING

- ABDOMEN,
ROMBOUTS,
GARCIA DIAZ
& BOWEN

SYTSE JANSMA
EN FRANK
KEIZER

NERDPROZA

ISH DANCE
COLLECTIVE
& AMENTI
MOVEMEANT AYAHUASCA
20:00

21:00

22:00

23:00

0:00

EXPEDITIES ZA 24 NOV + ZO 25 NOV
Dwaal door onontdekt Leeuwarden tijdens verschillende expedities
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 UUR | Starten bij de Stadskas
Let op: er is een beperkt aantal plekken. Meld je aan via explore-the-north.nl.
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1:00

ZONDAG 24 NOVEMBER
Festivalhart De Stadskas opent al op 8 november.
Vanaf dan is er al heel veel te zien en te doen. zie pag. 5
12:00
FESTIVALHART DE
STADSKAS

12:00 - 23:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:

| LAAT JE BOEK SIGNEREN, GENIET VAN EEN STADSKASHAP EN ONTMOET ANDERE

STUDIO MAARTEN KOLK EN GUUS KUSTERS - SILENT MESSENGERS*
OLDEHOOFSTERKERKHOF 12:00 - 16:00 (DOORLOPEND)

ZALEN
SCHAAF
ST. BONIFATIUSKERK

PET

HANIA RANI
NIEUWE WERELDEN

DE MANEGE

PERFORMANCE
ANDY
FIERENS BOER DANDY
GAAT NAAR
DE MAAN
(6+) *

DE
WESTERKERK

NIBIRU

WALING DYKSTRA - FOARÚTGONG*
11:00 - 17:00 (DOORLOPEND)

OBE

OER
NIE

2 METER SESSIES*
LITERAIRE BIJNA-DOOD-ERVARING | 13:00 - 18:00 (DOORLOPEND)*

DBIEB
NATUURMUSEUM
FRYSLÂN

BABETTE RIJKHOFF EN EVA KOOPMANS - STEMMEN UIT DE NACHT | 10:00 - 17:00 (DOORLOPEND)

EUROHOTEL

<<< EUROPAPLEIN:
<<< ARTIST IN RESIDENCE
<<< 09:30 - 12:00**
12:00

*
**

13:00

14:00

15:00

16:00

GRATIS TOEGANKELIJK
VERZAMELEN BIJ DE STADSKAS

Het programma, de tijden en locaties in dit programmaboekje zijn onder voorbehoud.
Houd explore-the-north.nl en onze socialmediakanalen in de gaten voor de laatste updates.
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:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

FESTIVALGANGERS IN ONZE STADSKAS OP HET OLDEHOOFSTERKERKHOF.*

PUSSY RIOT
- RIOT DAYS
TOT 21:20

TER BRODERICK

JELLE
BRANDT
CORSTIUS
& JEROEN
TOIRKENS BOREALIS

BLABBERMOUTH

ROL COLLEGE EUWE WERELDEN

:00

18:00

19:00

20:00

21:00

EXPEDITIES ZA 24 NOV + ZO 25 NOV
Dwaal door onontdekt Leeuwarden tijdens verschillende expedities
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 UUR | Starten bij de Stadskas
Let op: er is een beperkt aantal plekken. Meld je aan via explore-the-north.nl.
65

22:00

COLOFON
PROGRAMMA Peter Reen, Marleen Nagtegaal, Mark Hospers, Eva van Netten, Nina Dieters, Jonathan
Offereins, Ruben Planting en vele partners /// ALGEMEEN DIRECTEUR Mark Hospers ///
ZAKELIJKE COÖRDINATIE Bureau Maanstof (Stephanie Kemper, Wouter Hylkema en Desiré Hindriks)
/// PRODUCTIELEIDING Johan de Vries /// PRODUCTIE PROGRAMMA Eva van Netten ///
ARTIESTENPRODUCTIE Denise Hendriks /// TECHNISCHE PRODUCTIE Bennie Meijer /// MARKETING
Milou de Boer, Mathé Többen en Hadassa Oostindiër (stage) /// VORMGEVING EN WEBSITE
Peter Boorsma /// LOCATIEVORMGEVING Anne Madrid y Lopez /// VRIJWILLIGERSCOÖRDINATIE
Jort Bollen, Maha Eljak /// EXPEDITIES Sander Koning /// ALGEMENE ASSISTENTIE Stijn Schootstra
/// BESTUUR STICHTING EXPLORE THE NORTH Marelie van Rongen (voorzitter), Erik Vriesen en
Hooman Nassimi

BEDANKT!!!
Siart Smit, Kees Lesuis, Marin de Boer, Oerol, Marcel Mandos, Piter Zwart, Noord Nederlands
Orkest, Paul Giesen, LF2028, Sjoerd Bootsma, Sito Wijngaarden, Ernst Bruinsma, Jan Douwe
Kroeske, Hilde Mulder, Meeuw Jonge Theatermakers, Inge Imelman, Podium Asteriks, De Stadsoase,
Welcome to the Village, Tryater, Stichting Westerkerk Leeuwarden, Margret Havinga, De Verenigde
Podiumkunstenfestivals, Tresoar, De Taalalliantie, Afûk, De Moanne, De Schrijverscentrale,
VERNO, A Guide to Leeuwarden, Noordelijk Film Festival, Neushoorn, Stadsschouwburg De Harmonie,
Henk Talma, Noorderzon Performing Arts Festival Groningen, Iepen Up, Jacco de Boer, Dichter bij
Leeuwarden, Zuperstition, Self. Collective, Keunstwurk/Fulkaan, Douwe Zeldenrust, New Noardic
Wave, Verhalenavond, Pier21, Waddenacademie, Natuurmuseum Fryslân, Soundsofmusic Festival,
Frits Selie, Bob Klaassen, Willem Bongers-Dek, deBuren (Brussel), Stad in de Maak, Ellen
Van Tichelt, dBieb, Wintertuin/De Nieuwe Oost, Up North, Hit the North, Babaddaar, Station
Noord, The Security Company, Visie Events, Arjan Berkhuysen, Fish Migration Foundation, Ronnie
Terpstra, Ira Judkovskaja, Harmen van der Hoek, Merk Fryslân, Westcord WTC Hotel Leeuwarden,
Alibi Hostel, Academie voor Popcultuur, Robert Bangma, Kasverhuur.nl, Wiersma Tentenverhuur &
Partyverhuur, House of Taste, Kornuit/Drankenhandel Hooisma.

EN DE VELE VRIJWILLIGERS, TECHNICI, LEVERANCIERS, STAGEMANAGERS, LOCATIES, ALLE HELPENDE
HANDEN!

Dit boekje is gemaakt op de minst milieubelastende wijze in waterloos offset, van
fsc-papier en met inkt op plantaardige basis door drukkerij Tienkamp, Groningen.
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“FOR ME, WRITING
AND CREATING
IS A KIND OF
RESISTANCE, IT
IS A WAY OF
FIGHTING TO GET MY
IDENTITY, HUMANITY
AND DIGNITY BACK”
- BEHROUZ BOOCHANI
(VR 21:00-21:45 | WAALSE KERK,
BESPROKEN DOOR TSJEAD BRUINJA EN BABS GONS)

EXPLORE-THE-NORTH.NL

