Een nieuwe editie van Noorderzon, de 23e alweer - een spannende leeftijd.
Het festival slaat zijn vleugels weer uit over Noorderplantsoen en
binnenstad van Groningen. Voor een festival is een jaar een eeuwigheid,
in één jaar gebeurt er zóveel.
We krijgen weleens de vraag: ‘wat is er nou nieuw dit jaar?’ Ons simpele
antwoord is: ‘alles is nieuw en de context is vertrouwd.’ Wij presenteren een
internationaal kunstenfestival op het scherpst van de snede in de binnenstad van
Groningen in combinatie met een prachtig, vrij toegankelijk zomerfeest in een
idyllisch plantsoen. Een curieuze combinatie die alleen kan slagen dankzij ons
avontuurlijke, sociale en ook kritische publiek. Het programma is omvangrijk en
divers en dat rolt zich voor je uit gedurende slechts 11 dagen.
Wij presenteren elk jaar enkele opzienbarende projecten. Samen met Kampnagel
(Hamburg) en Zürcher Theaterspektakel (Zürich) introduceren wij bijvoorbeeld
het 23-koppige Japanse gezelschap Miss Revolutionary Idol Berserker in Europa.
Hun werk is een perfect georkestreerde, theatrale chaos en een ‘aanslag’ op de
zintuigen. Een unicum en iets wat je nog nooit hebt gezien. Daarnaast maken wij
dit jaar samen met de Argentijn Fernando Rubio een Nederlandse bewerking van
zijn voorstelling Alles aan mijn zijde. Een voorstelling waarbij je al dobberend op
een bed midden op de plantsoenvijver een intieme 1-op-1 ervaring beleeft met
een Nederlandse actrice.
We presenteren trots een tweetal coproducties die tot stand zijn gekomen in de
context van het Europese netwerk NXTSTP. Noorderzon is sinds november 2012
een kersvers lid van NXTSTP. Met een aantal toonaangevende Europese festivals
samen willen wij zo de mogelijkheden van productie, presentatie en circulatie van
werk van spannende nieuwe Europese theatermakers stimuleren.
Daarnaast coproduceren wij dit jaar samen met trouwe vriend Grand Theatre
Groningen de nieuwe voorstelling van de Amerikaanse theatermaakster
Dayna Hanson. Zij is in augustus bij ons te gast om te werken aan een eerste
presentatie van haar voorstelling The Clay Duke die op Noorderzon te zien is
als work-in-progress. Ook coproduceren wij gezamenlijk de mini-opera
Deep Water van Charles Hens.
Tot slot: een nieuwe spannende periode, met toch ook nog veel onrust in de
culturele sector en de samenleving. De gevolgen van de crisis zijn en blijven overal
voelbaar. Ook voor Noorderzon. De toekomst ís en voelt onbekend en ongewis.
Geniet op volle kracht van deze ‘spiksplinternieuwe’ 23e festivaleditie!

Companhia Vértice De Teatro & Christiane Jatahy | Julia | foto: David Pacheco

A new edition of Noorderzon, now the 23rd – an exciting age.
The festival again spreads its wings to take in the Noorderplantsoen (park)
and the inner city of Groningen. To a festival, a year is an eternity –
so much can take place in a single year.
We are occasionally asked: ‘what’s new this year?’ Our straightforward response
is: ‘everything is new and the context is familiar.’ We present an international
cutting-edge arts festival in the inner city of Groningen, in combination with
a marvellous and freely accessible summer fest in an idyllic park. It is a curious
combination that can only succeed thanks to our adventurous, social and also
critical audience. The programme is large and diverse, and is unrolled in the
course of only 11 days.
Every year we present a number of remarkable projects. For example, in conjunction
with Kampnagel (Hamburg) and Zürcher Theaterspektakel (Zürich) we introduce
the 23-strong Japanese company Miss Revolutionary Idol Berserker to Europe. Their
work is a perfectly orchestrated portion of theatrical chaos and an ‘assault’ on the
senses. It is a unique occurrence, the like of which you have never seen. In addition,
this year we are making a Dutch adaptation of Agentinian Fernando Rubio’s
performance Everything by my side, in collaboration with the artist himself. It is a
performance in which visitors can have an intimate 1-to-1 encounter with a Dutch
actress while floating on a bed in the middle of the pond in the park.
We are also proud to present two coproductions that arose in the context of the
European network NXTSTP. Since November 2012, Noorderzon has been a new
member of this alliance of leading European festivals that thus aims to stimulate
the possibilities to produce, present and circulate work by exciting new European
theatre-makers.
Apart from this, along with trusty partner Grand Theatre Groningen, we are
coproducing the new performance of the American theatre-maker Dayna Hanson.
She will be our guest in Groningen in August to work on a first presentation of her
show The Clay Duke, which will be performed as a work in progress at Noorderzon.
We are also jointly coproducing the mini-opera Deep Water by Charles Hens.
In conclusion: we are entering a new period, with a great deal of unrest in the
cultural sector and in society in general. The consequences of the crisis are visible
and tangible everywhere. Noorderzon is no exception. The future is and remains
unknown and uncertain.
Enjoy yourself to the full at our 'brand new' 23rd edition of the festival!

legenda

Geschikt voor doven en slechthorenden Door het testpanel van het Clubhuis voor
Doven (Groningen) geschikt bevonden voor doven en slechthorenden.
Suitable for those with a hearing impairment Found suitable for the hearing impaired
by the test panel of the Clubhouse for the Deaf (Groningen).
Rolstoeltoegankelijk Op enkele locaties is het aantal rolstoelplaatsen beperkt. Neem
voor meer informatie contact met ons op via tickets@noorderzon.nl of informeer bij de Kiosk.
Accesible for wheelchairs The space for wheelchairs that we have for each performance is
limited. For more information, please contact us via tickets@noorderzon.nl or ask at the Kiosk.
Mark Talks Een aantal voorstellingen is voorzien van een video waarin artistiek directeur
Mark Yeoman zijn keuze voor de voorstelling toelicht. Daarnaast komt soms ook de artiest
aan het woord. Scan de bijbehorende QR-code of kijk op noorderzon.nl
Mark Talks Adjacent to a selection of performances mentioned in this book, there is a a video
in which artistic director Mark Yeoman elucidates his appreciation of this performance (in
Dutch). The artist also tells more about the work. Scan the QR-code or visit our website.
Taal Bij elke voorstelling geven wij aan: in welke taal deze wordt gespeeld en in
welke taal deze eventueel wordt vertaald. Wanneer taal in een voorstelling geen
of een kleine rol speelt staat er: ‘Taal geen probleem’.
Language Every performance text indicates the language that is spoken and into which
language it may be translated. If language does not play a major role in the performance, you
will see the announcement ‘Language no problem’.

Leeftijd Het hoofdprogramma van Noorderzon is grotendeels bedoeld voor
(jong) volwassenen. Als een voorstelling ook geschikt is voor kinderen staat er 'voor jong en
oud' bij de voorstelling. Voor kinderen organiseren wij ook activiteiten op de Speelweide.
Age A large part of the main programme is intended for (young) adults. When a performance
is suitable for young children it says 'for young and old'. We also organise all kinds of activities
for children on the Speelweide.

app

Noorderzon app Download hier de Noorderzon programma-app
Download the Noorderzon programme app here
for apple

for android

facebook.com/noorderzonnl

twitter.com/noorderzonnl
#nzon13
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noorderzon en twee europese netwerken

Het afgelopen jaar luidde een nieuwe periode in voor Noorderzon.
Wij traden vol trots toe tot twee – door het cultuurprogramma van de Europese
Unie ondersteunde – projecten: NXTSTP en Create to Connect.

nxtstp (2012 t/m 2017)

nxtstp & create to connect

Acht Europese festivals hebben zich in NXTSTP (Next Step) verenigd om zowel de productie
als de internationale circulatie van het nieuwe werk van spannende, nieuwe Europese makers
te stimuleren. Gezamenlijk selecteren wij theatermakers, coproduceren wij hun voorstellingen en presenteren wij ze op onze festivals. Om op deze manier bij te dragen aan de
artistieke vernieuwing van de podiumkunsten in Europa. 50% van de projectkosten worden
gedekt door de partners en 50% door de Europese Unie. NXTSTP loopt van 1 november 2012
tot en met 31 oktober 2017.

nxtstp-projecten tijdens noorderzon 2013 In het programma van Noorderzon 2013
worden de volgende voorstellingen gecoproduceerd of gepresenteerd in de context van
NXTSTP: Germinal van Halory Goerger & Antoine Defoort (Frankrijk, pag16) en After the Walls
(UTOPIA) van Anne-Cécile Vandalem (België, pag 38).

projectpartners Kunstenfestivaldesarts (Brussel, België - projectleider) | Alkantara Festival (Lissabon, Portugal) | Baltoscandal Festival (Rakvere, Estland) | Dublin Theatre Festival
(Dublin, Ierland) | Göteborg Dans & Teater Festival (Gothenburg, Zweden) | steirischer herbst
(Graz, Zwitserland) | Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine (Bordeaux, Frankrijk) |
Noorderzon Performing Arts Festival (Groningen, Nederland)

create to connect (2013 – 2018)
Uiteraard zijn wij als festivals bedreven in het invliegen, presenteren en uitvliegen van
internationale theatermakers. Keerzijde is dat je binnen een kort tijdsbestek beperkt de
mogelijkheid hebt om een artiest en zijn ideeën voor te stellen aan het lokale publiek,
anders dan in de vorm van het presenteren van de voorstelling. Terwijl deze mensen vaak
erg interessante verhalen te vertellen hebben. De Create to Connect-partners hebben
aangegeven dat het tijd is om deze manier van werken eens onder de loep te nemen, en
na te denken over nieuwe en duurzame manieren om een (blijvende) band te realiseren
tussen het lokale publiek en de internationale artiest. Ook bij Create to Connect wordt
50% van de kosten gedekt door de partners en 50% door de Europese Unie.

create to connect tijdens noorderzon 2013 Dit netwerk gaat in september
2013 van start. Tijdens deze editie is er nog geen project te zien. Wel gaan wij alvast
de mogelijkheden onderzoeken samen met Studium Generale, het debat- en
activiteitencentrum van de Rijksuniversiteit en de Hanze Hogeschool Groningen.
De uitkomsten van deze pilot presenteren wij op onze website.

projectpartners Bunker (Ljubljana, Slovenië – projectleider) | Artsadmin (Londen, Groot
Brittannië) | EGEAC/Teatro Maria Matos (Lissabon, Portugal) | AltArt (Cluj-Napoca, Roemenië)
Noorderzon Performing Arts Festival (Groningen, Nederland) | Théâtre La Villette (Parijs,
Frankrijk) | Santarcangelo del Teatri (Santarcangelo di Romagna, Italië) | Festival De Keuze
(Rotterdam, Nederland) | Arts and Theatre Institute (Praag, Tjechië) | Teorija koja hoda
(Walking Theory) (Beograd, Servië)

noorderzon and two european networks

nxtstp (2012 to 2017)
Eight European festivals have united in NXTSTP (Next Step) with the aim of stimulating both the production
and the international circulation of new work by exciting new European (theatre) makers. Working in
conjunction, we select theatre-makers, coproduce their performances and shows, and present them at
our respective festivals. In this way, we hope to contribute to artistic innovation in the performing arts in
Europe. 50% of the project costs are covered by the partners and 50% by the European Union.
NXTSTP runs from 1 November 2012 to 31 October 2017.

nxtstp-projects during noorderzon 2013 These performances in the main programme of
Noorderzon 2013 are presented or coproduced within the framework of NXTSTP: Germinal by Halory
Goerger & Antoine Defoort (France, page 16) and After the Walls (UTOPIA) by Anne-Cécile Vandalem
(Belgium, page 38).

projectpartners Kunstenfestivaldesarts (Brussels, Belgium - projectleader) | Alkantara Festival (Lisbon,
Portugal) | Baltoscandal Festival (Rakvere, Estonia) | Dublin Theatre Festival (Dublin, Ireland ) | Göteborg
Dans & Teater Festival (Gothenburg, Sweden) | steirischer herbst (Graz, Switzerland) | Théâtre national de
Bordeaux en Aquitaine (Bordeaux, France) | Noorderzon Performing Arts Festival (Groningen, The
Netherlands)

create to connect (2013 – 2018)
Of course, we, as festivals are extremely efficient in flying international theatre-makers in, presenting
them, and flying them out again. However, the opportunity to present an artist and his/her ideas to
local audiences in a way other than merely through the show itself is only very limited. And this is
a pity because such people are often extremely interesting and have fascinating stories to tell. The
participants in the Create to Connect project have indicated that it is time to have a closer look at this
approach, and to consider new sustainable ways of realizing (lasting) links between local audiences
and the international artist. Like NXTSTP, 50% of the Create to Connect project costs are covered by the
partners and 50% by the European Union.

create to connect during noorderzon 2013 This project starts up in September 2013. Hence there
is no project ready for presentation during this edition of Noorderzon. However, we will investigate
the possibilities in the form of a pilot project, in conjunction with Studium Generale Groningen, the
debate and activity centre of the University of Groningen and the Hanze University. We shall display the
outcome of this pilot project on our website in the near future.

projectpartners Bunker (Ljubljana, Slovenia – projectleader) | Artsadmin (London, UK) | EGEAC/Teatro
Maria Matos (Lisbon, Portugal) | AltArt (Cluj-Napoca, Romenia) | Noorderzon Performing Arts Festival
(Groningen, The Netherlands) | Théâtre La Villette (Paris, France) | Santarcangelo del Teatri (Santarcangelo
di Romagna, Italy) | Festival De Keuze (Rotterdam, The Netherlands) | Arts and Theatre Institute (Prague,
Czech Republic) Teorija koja hoda (Walking Theory) (Beograd, Serbia)
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Last year ushered in a new period for Noorderzon. We proudly started participating in
two European cultural projects, NXTSTP and Create to Connect, which are supported by the
culture programme of the European Union.

Duurzaamheid is een ‘hot item’: met zijn allen willen we immers graag een verschil
maken. Noorderzon doet dat al jaren door op vele verschillende manieren
maatregelen te nemen die het festival schoner, eerlijker en duurzamer maken.
Samen met ons publiek, partners en leveranciers.

Onze omgeving Dat doen wij in de eerste plaats door zoveel mogelijk te besparen.
We proberen bijvoorbeeld stroomafname, afvalproductie, waterverbruik, papiergebruik te
verminderen. Dit magazine (van gerecycled papier) is dit jaar bijvoorbeeld bewust een stuk
dunner en heeft een kleinere oplage dan eerdere jaren. Daarnaast werken wij waar mogelijk
met zo duurzaam mogelijke materialen en leveranciers. Een festival is een grote afnemer van
tijdelijke diensten, producten en inhuur van mens en materieel. Waar mogelijk kiezen wij
voor onze inhuur en afname van al onze benodigdheden, altijd voor een lokale leverancier.
Van aanbieders van etenswaren tot leverancier van theatertechniek of merchandise. Op artis-

duurzaamheid en meer

tiek niveau kiezen wij voor een mix van internationale gezelschappen en lokale initiatieven.

Duurzaamheid is méér Maar duurzaamheid is méér. In het zogeheten ‘zachte’ domein,
proberen wij onze verantwoordelijkheid te nemen door onder andere een samenwerking
met de Voedselbank Groningen. Aan gezinnen aangewezen op de Voedselbank, leveren wij
(samen met Rabobank Stad en Midden Groningen) tasjes met muntjes voor kidsactiviteiten,
consumptiemunten en informatie onder de noemer ‘Voedsel voor de Geest’.
Daarnaast brengen wij op woensdagmiddag tijdens het festival een deel van onze
kinderactiviteiten naar langdurig zieke kinderen in het Beatrix Kinderziekenhuis (UMCG).
Ook geven wij ieder jaar ruimte aan een benefietactie.

Toegankelijkheid Onze partner het clubhuis voor Doven Groningen, test een aantal
voorstellingen op toegankelijkheid voor doven en slechthorenden. Deze voorstellingen
worden voorzien van een icoontje in onze publiciteitsmaterialen. Met de Stichting Festival 5D
kijken wij samen naar toegankelijkheid Noorderzon voor minder-validen, wat dit jaar al heeft
geleid tot een aantal concrete maatregelen zoals een speciale parkeerstrook vlakbij het terrein.

Bewustwording We kunnen het niet alleen en ook niet alles in één keer, dus onze
(grote) publieksaantallen, vrijwilligers en medewerkers moeten gemobiliseerd worden.
Communicatie speelt hierin een grote, zo niet de grootste rol. Denk aan bordjes in de
WC’s om de kraan of het licht uit te doen, tot dit stuk tekst! Bewustwording is een van de
belangrijkste pijlers van ons duurzaamheidsbeleid.

Green Key In 2013 ontvingen wij voor de derde keer het duurzaamheidskeurmerk
Green Key (niveau zilver). Wij zijn nog steeds trots dat wij het eerste meerjarige evenement
waren dat dit keurmerk mocht voeren.
Duurzaamheid is keuzes maken. En, de grootste keus is natuurlijk al gemaakt: dat we
duurzamer willen worden dan we nu zijn. En daar zetten wij met liefde ons tijdelijke
festivalplatform voor in.

Sustainability has become a hot item: we all wish, individually or collectively, to make a
make the festival cleaner, fairer and more sustainable. We do so in conjunction with our public,
partners and suppliers.

Our environment We look for savings wherever we can. For example, we try to reduce energy
usage, waste products, water usage, paper and publicity materials, etc. This magazine (made of
recycled paper) has been deliberately kept as thin as possible this year and fewer copies have
been printed. In addition, we always work with materials that are as sustainable as possible and
with suppliers who have adopted the same policy. A festival is a major customer of temporary
services, products and hire of people and material. Where possible, we always opt for a local
supplier for the hire and purchase of all our requirements, ranging from suppliers of food to
dealers in theatre equipment or merchandise. On an artistic level we opt for a mixture of
international companies and local initiatives.

Sustainability is more But sustainability is more than this. In the so-called ‘soft domain’,
we try to accept our responsibility by entering into co-operative efforts with the Food Bank
Groningen, among other instances. To families who need to appeal to the Food Bank to make
ends meet, we supply (in conjunction with Rabobank Stad and Midden Groningen) bags with
tokens for kids activities, some drink-coins and information under the heading 'Food for Thought'.
In addition, on the Wednesday afternoon during the festival we bring a part of our children’s
activities to children who are chronically ill in hospital (the Beatrix Children’s Hospital, UMCG).
We also provide scope for a benefit action every year.

Accessibility We co-operate with the clubhouse of the Association for the Deaf in Groningen,
which tests performances against their suitability for the deaf and hard of hearing. These
performances are marked by a characteristic icon in all our publicity material. In conjunction with
the Festival 5D Foundation, we examine the accessibility of Noorderzon to those with a physical
impairment. This year, that has led to a number of concrete measures such as a special car-parking
strip near the festival grounds.

Awareness We cannot implement the necessary measures alone and certainly not all at once,
so our (large) number of our visitors, volunteers and staff have to be mobilized. Communication
plays a major role in this domain, perhaps the greatest role. Various large and small aspects are
involved here, ranging from instructions in the toilets to turn off the tap or the lights, to this short
text! Awareness is one of the most important mainstays of our sustainability policy.

Green Key In 2013, we received Green Key certification (silver level) for our activities. We remain
proud that we were the first annually recurring event to receive such commendation.
Sustainability is a matter of making decisions. And, of course, the biggest decision has already
been made: we wish to become even more sustainable than we already are. We are only too
pleased to commit our temporary festival platform to this goal.
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difference. Noorderzon has been doing just that for several years now, by taking measures that

noorderzon 2013
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France Distraction | foto: Amélie Boissel

Drijvend zoeken naar intimiteit
Een bed. Een actrice. En een toeschouwer die bij haar onder de wol mag kruipen.
Midden in het Noorderplantsoen. Met zijn installatie verplaatst de Argentijnse
theatermaker Fernando Rubio de meest intieme plek van het huis naar de
openbaarheid van de publieke ruimte. In een bed, drijvend op het water van een van
de plantsoenvijvers, vindt er een bijzondere één-op-één-ontmoeting plaats tussen
twee vreemden. Alles aan mijn zijde is een onvergetelijke en kleine zoektocht naar
de grenzen van eenzaamheid, intimiteit en de grenzen tussen wat openbaar en wat
verborgen is. Speciaal voor Noorderzon maakt Fernando Rubio samen met een aantal
Nederlandse actrices een Nederlandstalige versie van Alles aan mijn zijde. Later in het
jaar is de voorstelling met tientallen bedden tegelijk te zien in de Latijns-Amerikaanse
metropool Buenos Aires. www.fernando-rubio.com.ar

Floating search for intimacy
A bed. An actress. And a spectator who may join her under the blankets in the middle
of the park. With his installation, the Argentinian theatre-maker Fernando Rubio
transposes the most intimate spot in the home to the openness of public space.
In a bed, floating on water in one of the ponds in the park, an exceptional face-toface encounter takes place between two total strangers. Everything by my side is an
unforgettable and small-scale search into the boundaries of loneliness, intimacy and
the interface between what is public and private. Fernando Rubio and a number of
Dutch actresses jointly created a Dutch-language version of Everything by my side,
especially for Noorderzon. Later this year, a performance with many more beds at the
same time will take place in the Argentinian metropolis of Buenos Aires.
“Het intieme theater van Rubio is op die manier een aantrekkelijke wereld, waarvan de
bezoekers […] na afloop alvast moeilijk afscheid konden nemen,” - Joke Beeckmans in
NRC Handelsblad over You Can Leave What You Want van Fernando Rubio

plantsoenvijver

vr 16 t/m ma 19 aug | 16.00 - 18.00 uur en 19.30 - 21.00 uur
wo 21 en do 22 aug | 16.00 - 18.00 uur en 19.30 - 21.00 uur
Entree | 6
Taal | Nederlands
Language | Dutch (English on request)
Regie en tekst | Fernando Rubio
Spel | Lotte Taminiau, Anneke Wiggemans,
Sarah van der Meere, Suuz van Wijk, Heleen Vredeveld,
Marit de Weerd en Sarah Eshuys
Productie en tolk | María Noël Dourron
Productie Groningen | Noorderzon
Met dank aan | Amateurtheaterschool Groningen
Met steun van | Kiblos
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fernando rubio

i.s.m. noorderzon
alles aan mijn zijde | everything by my side

Theater | Nederlandse première | Buenos Aires, Argentinië | 10 min

Theater | Nederlandse première | Tokio, Japan | 40 min
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Bizarre kruising van performance, popconcert en theatervoorstelling

main programme

Een totale aanslag op alle zintuigen. Anders kan Ms Berserker ATTTTTACKS!! van de
Japanse 23-koppige groep Miss Revolutionary Idol Berserker niet worden omschreven.
In een bizarre kruising van performance, popconcert en theatervoorstelling vliegen
de rare kostuums, de anime- en popliedjes en vloeistoffen van onbestemde oorsprong
de toeschouwer om de oren. Als bezoeker ben je ook niet veilig! De spelers komen
heel dichtbij en je moet niet bang zijn een nat pak te halen. Wat een anarchistische
chaos lijkt, is echter een perfect georkestreerd theatraal concert dat als belangrijkste
doel heeft het publiek emotioneel in het hart te treffen. Welke naam je het beestje
uiteindelijk ook geeft: zoiets als Miss Revolutionary Idol Berserker heb je in je leven nog
niet gezien. Dit gezelschap was nog niet eerder in Europa te zien. Noorderzon is er trots
op dit gezelschap in samenwerking met Kampnagel in Hamburg en Theaterspektakel
in Zürich in Europa te introduceren. www.missrevodolbbbbbbbberserker.asia

Bizarre hybrid of performance, pop concert and theatre show
A total assault on the senses. Ms Berserker ATTTTTACKS!! by the 23-strong Japanese
group Miss Revolutionary Idol Berserker cannot be described in any other way. In a
bizarre hybrid of performance, pop concert and theatre show, outlandish costumes,
anime and pop songs, and fluids of unknown origin fill the air. So, as a visitor you are
not safe! The performers will come really close and you might get wet. However, what
seems to be anarchistic chaos is a perfectly orchestrated theatrical concert which aims
to strike its audience right in its heart. Regardless of how you eventually describe the
event, you have not seen anything remotely like Miss Revolutionary Idol Berserker in
your entire life. This company has not previously performed in Europe. Noorderzon is
proud to be able to introduce the company to Europe, and does so in cooperation with
Kampnagel in Hamburg and Theaterspektakel in Zürich.
“Het is een methodisch ritueel, waarin de shamanen zelf de ritueel geofferden worden en
de pijn van hun sterven omzetten in een pompende, ritmische puinhoop. Of omgekeerd.”,
recensent Hyun-Suk Seo over BANAGAKU Super Spunky Sports Autumn Grand Tournament!!!!!

noorderkerk

di 20 en wo 21 aug | 19.00 en 22.30 uur
Entree | 11
Taal | Japans met Engelse boventiteling (taal geen probleem)
Language | Japanese with English surtitles (language no problem)
Let op | Gebruik stroboscoop | niet geschikt voor mensen met claustrofobie
Note | Use of strobe light | not suitable for claustrofobic people
Van en met | Toco Nikaido, Masami Kato, Amanda
Waddell en vele anderen
Met steun van | Fonds Podiumkunsten, Japan Foundation
Foto | Cyclone_A
See noorderzon.nl for extended credits
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Krachtig geacteerd speelfilmtheater

main programme

companhia vértice de teatro & christiane jatahy

julia

Theater | Nederlandse première | Rio de Janeiro, Brazilië | 85 min

Julia is een eigentijdse, eigenzinnige en broeierige bewerking van de toneel-klassieker
Freule Julie van de Zweedse toneelschrijver August Strindberg. De 19e-eeuwse
Strindberg gebruikte het theater om iets te zeggen over de moeizame, maar vurige
relatie tussen de jonkvrouw Julie en de stalknecht Jean. De jonge theatermaker
Christiane Jatahy zet liever de filmcamera in om in te zoomen op de relatie tussen
man (Jelson) en vrouw (Julia) in het hedendaagse Brazilië. De twee krachtige acteurs
spelen de sterren van de hemel: zelden zit je in het theater de personages zo dicht op
de huid. Daardoor wordt in Julia niet alleen de relatie tussen film en theater, maar ook
de relatie tussen fictie en werkelijkheid op scherp gezet. Het werk van Jatahy is een
treffend voorbeeld van de manier waarop Zuid-Amerika zich momenteel heruitvindt
als broedplaats voor vernieuwend theater. www.christianejatahy.com.br

Powerfully acted cinematic theatre
Julia is a contemporary, idiosyncratic and sultry adaptation of the classic play Miss Julie
by the Swedish playwright August Strindberg. Whereas the 19th-century Strindberg
used classical theatre to outline the difficult but fiery relationship between Julie,
a young woman of aristocratic birth, and Jean, a stablehand, the theatre-maker
Christiane Jatahy prefers to make use of the film camera to zoom in on the relationship
between male (Jelson) and female (Julia) in present-day Brazil. The two powerful actors
are absolutely riveting: it is rare that theatre characters are portrayed so intimate and
convincing. As a result, Julia not only questions the relationship between film and
theatre, but also the relationship between fiction and reality. Jatahy’s work is a striking
example of the way in which South America is rediscovering itself as a breeding ground
for innovative theatre.
“I have seen many beautiful and expressive resources in this area [of film and theatre],
but Julia touches the nerve of the issue.” - Carlos Alberto Mattos, filmcriticus

de suikerfabriek
vr 16 en za 17 aug | 20.00 uur
Entree | 13,50

Taal | Portugees met Nederlandse boventiteling
Language | Portuguese with Dutch surtitles
Regie en bewerking | Christiane Jatahy
Naar | Freule Julie van August Strindberg
Met | Julia Bernat en Rodrigo dos Santos
Filmacteur | Tatiana Tiburcio
Fotografie en camera | David Pacheco
Decor | Marcelo Lipiani en Christiane Jatahy
Productieleiding | João Braune (Fomenta Produções)
Met steun van | Fundação Nacional de Artes, Brazilië
See noorderzon.nl for extended credits
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Een internationale festivalhit in wording

main programme

halory goerger & antoine defoort

germinal

Theater | NL première | Lille, Frankrijk en Brussel, België | 80 min

Als je de wereld opnieuw zou mogen beginnen op een leeg toneel, hoe zou je dat dan
doen? Met die fascinerende, maar ook veelomvattende vraag als basis bouwen Halory
Goerger en Antoine Defoort en medespelers aan een nieuwe beschaving ter grootte van
een toneelvloer. Daarbij vinden ze – in alle puinhopen die ze zelf maken – en passant
het wiel uit net als het gesproken woord en ontdekken ze – al scheppende – dat een
samenleving stichten en theater maken niet veel van elkaar verschillen. Goerger en
Defoort zijn al sinds 2009 vaste gasten op Noorderzon met hun absurde en bij vlagen
hilarische voorstellingen die het alledaagse net even in een ander licht zetten. Met
Germinal braken ze het afgelopen jaar eindelijk door in thuisland Frankrijk en de rest van
Europa. De voorstelling is dan ook een internationale festivalhit in wording. Goerger en
Defoort zijn tevens mede de bedenkers van de theatrale installatie France Distraction (zie
pagina hierna) die dit jaar ook op Noorderzon te zien is. www.amicaledeproduction.com

Recreating the world
If you were able to recreate the world on an empty stage, how would you do it? Taking
this fascinating and also all-embracing question as their starting point, Halory Goerger
and Antoine Defoort set about building a new civilization the size of a stage floor. In
doing so they reinvent the wheel as well as the spoken word, and discover – in their
creative process – that founding a civilization and making theatre are not so very
different from one another. Since 2009, Goerger and Defoort have been regular guests
at Noorderzon with their absurdist and occasionally hilarious performances that show
everyday life in a slightly transmuted light. Last year, they finally experienced their
breakthrough, in their homeland France as well as in the rest of Europe, with their show
Germinal. The performance is thus becoming an international festival hit. Goerger and
Defoort are also the devisers of the theatrical installation France Distraction, which can
also be seen at Noorderzon this year.
“Germinal is een voorstelling die letterlijk te gek is voor woorden, een feest voor
talenliefhebbers, en een speeltuin voor patafysici. Het daverende applaus achteraf
hebben ze meer dan verdiend.”, Marie-Eve Cosemans in Cobra.be

de suikerfabriek
di 20 en wo 21 aug | 20.15 uur
Entree | 13,50

Taal | Frans met Nederlandse boventiteling
Language | French with Dutch surtitles
Met | Arnaud Boulogne, Ondine Cloez, Antoine Defoort
en Halory Goerger
Dit project wordt gecoproduceerd door NXTSTP met
steun van het Cultuurprogramma van de Europese Unie
Foto | Alain Rico
See noorderzon.nl for extended credits

combi-korting
combineer deze voorstelling met
France Distraction (pag19) en krijg
20% korting op de totaalprijs
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Absurdistisch pretpark voor verveeld kantoorpersoneel

main programme

france distraction

france distraction

Attractiepark | NL première | Lille, Frankrijk & Brussel, België | 60 min

Ken je dat gevoel van dat slechte feestje op je toch al saaie kantoor? Het collectief
France Distraction doet daar nog een schepje bovenop. In hun pretpark voor verveeld
kantoorpersoneel kun je doorlopend attracties bewonderen die een halfslachtige
poging doen het werkende leven iets te veraangenamen. Neem een duik in het
ballenbad met filosofische spreuken (inclusief badmeester!), bewonder de livegespeelde wachtmuziek op de kantoortelefoons of luister naar de maffe manager op
een springkussenkasteel. France Distraction is een omvangrijk attractiepark van onder
andere Halory Goerger en Antoine Defoort die tijdens Noorderzon ook te zien zijn met
Germinal (zie pagina hiervoor). Of ze nou theater maken of een installatie bouwen, hun
doel is altijd om een absurdistische draai te geven aan dat wat je dacht te kennen.
www.amicaledeproduction.com

Absurdist amusement park for bored office staff
Do you recognize that feeling of having to suffer one of these impossibly dreary parties
at your office? The France Distraction collective piles on the misery. In its amusement
park for bored office staff, you may marvel at ongoing attractions that make a halfhearted attempt to lighten working life. Dive into the ball pit with philosophical
statements (which comes with a pool attendant!), admire the live ‘music on hold’
played on the office telephones, or listen to the idiotic manager on a bouncy castle.
France Distraction is a sizable amusement park created by, among others, Halory
Goerger and Antoine Defoort, who also perform in another show, Germinal, at
Noorderzon. Whether they are creating theatre or building an installation, their aim is
always to give an absurd twist to what you thought you knew.
“Dat zat er wel dik in ja, dat Antoine Defoort voor de meest absurde Noorderzonact van
dit jaar zou tekenen… de man is immers in zekere zin geschift. In precies de goede zin,
welteverstaan.”, Eric Nederkoorn over Cheval (in 2011), Dagblad van het Noorden

stadsschouwburg
backstage

vr 23 en za 24 aug | 19.30, 20.30 en 21.30 uur
zo 25 aug | 15.00, 16.00 en 17.00 uur
Entree | 11
Taal geen probleem | Language no problem
Kunstenaars en performers | Belinda Annaloro, Antoine
Defoort, Julien Fournet, Halory Goerger en Sébastien Vial
Foto | Amélie Boissel
See noorderzon.nl for extended credits

combi-korting
combineer deze voorstelling met
Germinal (pag 17) en krijg 20%
korting op de totaalprijs
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Aangrijpende, spannende dansvoorstelling geboren uit noodzaak

main programme

compagnie baninga/delavallet bidiefono

au-dèla

Dans | Nederlandse première | Brazzaville, Republiek Congo | 75 min

Brazzaville lijkt een groene, aangename stad. Maar in de hoofdstad van een door geweld
verscheurd land als Congo is de dood altijd dichtbij. Leven is in de meeste gevallen
vooral overleven. ‘Strijders’ noemen kunstenaars en dansers zichzelf daar. Strijders voor
een beter leven. Maar hoe strijd je met kunst als de meeste strijd met wapens wordt
gevoerd? Waar vind je dan nog schoonheid? De Congolese choreograaf DeLaVallet
Bidiefono probeert met zijn werk te bouwen aan de toekomst van zijn land en te strijden
voor de vrijheid van expressie. De voorstelling Au-Dèla (‘Voorbij’) is het resultaat van een
aantal artistieke ontmoetingen die Bidiefono had met collegakunstenaars (muzikanten,
dansers, theatermakers) die expressie via kunst zien als de weg vooruit voor de
Congolese samenleving. Dat levert een aangrijpende, spannende en noodzakelijke
dansvoorstelling op die uit de tenen van de performers komt. Au-Dèla beleeft in juli zijn
wereldpremière op het fameuze festival van Avignon. www.baninga.org

Compelling, exciting dance performance, born out of necessity
Brazzaville appears to be a green and pleasant city. But death is always nearby in the
capital of a violence-torn country such as the Republic of the Congo. In most cases,
life is mainly about survival. Artists and dancers refer to themselves as ‘warriors’ –
warriors for a better life. But how can you fight with art when most battles are fought
out with real weapons? Where can you find beauty? With his work, the Congolese
choreographer DeLaVallet Bidiefono tries to build toward the future of his country
and to champion freedom of expression. His performance Au-Dèla (‘Beyond’) is the
result of a number of artistic encounters that Bidiefono had with some fellow artists
(musicians, dancers, theatre-makers) who regard expression through art as a way
forward for Congolese society. This has produced a compelling, exciting and vital
dance performance. Au-Dèla will receive its world première at the renowned Avignon
Festival in July this year.
“De energie van Brazzaville (Congo), dat is het.”, Le Monde (Frankrijk)

romeo tent

ma 19 en di 20 aug | 21.15 uur
Entree | 15
Taal geen probleem | Language no problem
Choreografie | DaLaVallet Bidiefono
Tekst | Dieudonné Niangouna
Performers | Jude Malone Bayimissa, DeLaVallet Bidiefono,
Ingrid Estarque, Ella Ganga, Nicolas Moumbounou
en Igor Nlemvo Massamba
Zang | Athaya Mokonzi
Muziek | Morgan Banguissa en Armel Malonga
Foto | Nicolas Guyot
See noorderzon.nl for extended credits

YouTube, Tsjechov en Charles Bronson
Op 10 december 2010 stapt een verwarde man een vergadering van het schoolbestuur
van een school in Florida binnen. Hij is boos om het ontslag van zijn vrouw. Clay Duke
bedreigt de aanwezigen, maar mist in de daarop volgende schietpartij iedereen en
pleegt zelfmoord. De aangrijpende YouTube-video van de gebeurtenis werd een
fenomeen op internet. De Amerikaanse theatermaakster Dayna Hanson combineert
die gebeurtenis in haar voorstelling The Clay Duke met haar eigen fascinatie voor de
tragische zelfmoorden in de stukken van Tsjechov en de eigen-rechter-stoerheid van de
Death Wish-films die van Charles Bronson een cultheld maakten. The Clay Duke vertelt
zo het indringende verhaal van een tragisch personage wiens mislukte leven hem er
toe aanzet het recht in eigen hand te nemen. Met dans, muziek, live-geluidseffecten en
een wedstrijdje Charles Bronson-imiteren zoekt Hanson naar het glimpje hoop dat er
toch in die trieste gebeurtenis te vinden moet zijn. Dayna Hanson resideert in augustus
een periode in het Grand Theatre om The Clay Duke verder te ontwikkelen. Tijdens
Noorderzon is de voorstelling als work-in-progress te zien. www.daynahanson.com

YouTube, Chekhov and Charles Bronson
On 10 December 2010, a mentally confused man burst into a meeting of the school board
in a school in Florida, USA. He was vaguely angry about his wife’s dismissal from her job.
Clay Duke threatened those present, but did not hit anyone in the subsequent shooting.
He then committed suicide. The YouTube video of the occurrence was a phenomenon
on Internet. In her performance entitled The Clay Duke, American dance-theatre artist
Dayna Hanson combines this event with her own fascination for the tragic suicides in
the works of Chekhov and for the vigour of those who take justice into their own hands,
as exemplified in the Death Wish films that made Charles Bronson a cult hero. In this
framework, The Clay Duke tells the abrasive story of a tragic character whose botched life
compels him to take the law into his own hands. With dance, music, live sound effects
and a competition involving Charles Bronson imitations, Hanson seeks the glimmer of
hope that must lie somewhere within this bleak happening.
“Smart, slyly hilarious… absurdist theater that leaves one in awe of the daringly
unfettered acting.”, The New York Times over eerder werk van Dayna Hanson

grand theatre

do 15 aug | 19.00 uur
vr 16 aug | 19.00 en 22.00 uur
za 17 aug | 19.30 uur
Entree | 8
Taal | Engels | Language | English
Regie | Dayna Hanson
Producent | ArKtype / Thomas O. Kriegsmann
Coproductie (lokaal) | Noorderzon/Grand Theatre Groningen
Foto | Linas Phillips
See noorderzon.nl for extended credits
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main programme

dayna hanson

the clay duke

Theater/Dans | Work-in-progress | Seattle, Verenigde Staten | 60 min

Wereldberoemd vocaal ensemble
Ieder jaar biedt Noorderzon het podium aan veel talentvolle en vernieuwende
kunstenaars. Maar soms komt er een unieke kans in de vorm van een gerenommeerd
en traditioneel gezelschap voorbij, die we niet kunnen laten gaan. We zijn dan ook
heel trots dat we het legendarische Britse kwartet The Hilliard Ensemble mogen
verwelkomen. Het kwartet wordt al decennialang gezien als een van de meest verfijnde
a-capella ensembles met een grootse reputatie in zowel oude religieuze muziek, als
moderne muziek die voortbouwt op deze traditie. Het ensemble werkt veel samen
met bijzondere componisten als Arvo Pärt. Ze brengen een karakteristiek programma
naar Noorderzon waarin enkele eeuwen aan muziek voorbijkomen. Van traditionele
Armeense werken tot muziek van Arvo Pärt, Alexander Raskatov en Ivan Moody. De
Noorderkerk vormt het podium van deze bijzondere ervaring: een locatie die de
perfecte harmonieën van het ensemble op zo’n manier zal versterken dat wij er nu al
kippenvel van krijgen. www.hilliardensemble.demon.co.uk

World famous vocal ensemble
Every year Noorderzon provides a platform for many talented and innovative artists.
But occasionally a unique opportunity comes along in the form of a renowned and
traditional company that we simply cannot let slip. We are correspondingly proud that
we are able to welcome the legendary British quartet The Hilliard Ensemble to our
festival this year. For decades, the quartet has been regarded as one of the most refined
a-capella ensembles in the world, with a glorious reputation in both old religious music
and modern music that builds upon this tradition. The ensemble often collaborates
with exceptional composers such as Arvo Pärt. They bring a characteristic programme
to Noorderzon that covers several centuries of music. From Armenian traditional work
to compositions by Arvo Pärt, Alexander Raskatov and Ivan Moody. The Noorderkerk
(a wonderful church) forms the stage for this extraordinary experience: a location that
amplifies the perfect harmonies of the ensemble in such a way that we are already
feeling goose bumps.
"The Rolls-Royce of vocal ensembles.", Stephen Hartke, composer

noorderkerk

zo 18 aug | 16.00 en 19.30 uur
Entree | 13,50
Countertenor | David James
Tenor | Rogers Covey-Crump
Tenor | Steven Harrold
Baritone | Gordon Jones
Foto | Marco Borggreve
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the hilliard ensemble

a-capella concert in de noorderkerk

Muziek | Groot-Brittannië | 60 min

Spectaculair pas-de-trois tussen mens en machine
Hij is groot, gevaarlijk en sterk. Maar hij heeft ook zijn gevoelige en menselijke kanten.
In ieder geval is de enorme fabrieksrobot het absolute middelpunt van de voorstelling
Sans Objet van de Franse groep Cie111. Zijn vele gewrichten, draaipunten en zijn lange
arm maken hem bovendien tot een uitstekende danser. Samen met twee dansers/
acrobaten voert hij een fascinerend pas-de-trois uit, waarin soms hij en soms de
mensen de dans leiden. Sans Objet combineert op een spectaculaire manier dans,
circus en techniek en laat zo zien op welke bijzondere manieren mens en machine zich
tot elkaar kunnen verhouden. In 2006 was dit vernieuwende circusgezelschap ook
tijdens Noorderzon te zien met de prachtige voorstelling plan B. Sans Objet is tevens de
openingsvoorstelling van Noorderzon 2013 in de Romeo Tent. www.cie111.com

Spectacular pas-de-trois between human and machine
He is big, dangerous and strong. But he also has his sensitive and human sides.
Whatever the case, the enormous factory robot is the absolute focus of attention in the
performance Sans Objet by the French group Cie111. His many joints, centres of rotation
and his long arm also make him an excellent dancer. Along with two dancers/acrobats,
he executes a pas-de-trois in which sometimes he and sometimes the humans lead
the dance. Sans Objet combines dance, circus and technology in a spectacular manner,
demonstrating the exceptional way humans and machines can relate to one another.
This innovative company also performed at Noorderzon 2006 with plan B. This time,
Sans Objet in de Romeo Tent is the opening performance for this year’s edition of
Noorderzon.
“But while the robot is certainly menacing, Sans Objet isn’t so much about showing
technology’s destructive side as it is a mesmerizing juxtaposition of the living and the
dormant. In the end the robot is more sentient than the men; and that’s the scariest
part of all.”, New York Times (VS)

romeo tent

do 15 aug | 20.30 uur (besloten)
vr 16 t/m zo 18 aug | 21.15 uur
Entree | 15
Taal geen probleem | Language no problem
Voor jong en oud | For young and old
Concept, decorontwerp en regie | Aurélien Bory
Spelers | Olivier Alenda Olivier Boyer
Foto | Aglaé Bory
See noorderzon.nl for extended credits
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cie111

sans objet

Circus/dans | Nederlandse première | Toulouse, Frankrijk | 60 min

Bizarre, overdonderende performance over het onmogelijke
Soms gebeurt het dat zelfs wij van Noorderzon (we zijn toch wel wat gewend) onze
ogen niet geloven bij het zien van een voorstelling. Dat was het geval bij África van de
Argentijnse choreograaf en theatermaker Luis Biasotto die wij zagen in een klein theater
in Buenos Aires. África is een bizarre en overdonderende theaterervaring over het thema
onmogelijkheid. Samen met zeven andere spelers bijt Biasotto zich op de speelvloer
vast in een aantal onmogelijk te beantwoorden vragen. Hoe kan ik een ander zijn? Hoe
kan ik opnieuw beginnen? En hoe kan ik onzichtbaar worden op het podium? Het levert
scènes op die zich onmogelijk goed laten beschrijven, maar die even fragmentarisch
zijn als bizar en even geestig als fascinerend. Luis Biasotto studeerde in Argentinië
zowel voor regisseur als choreograaf en kent daardoor beide werelden goed. Zijn
voorstellingen zijn dan ook een bijzondere, prijswinnende mix van dans, performance
en theater. www.luisbiasottocompany.blogspot.com.es

Bizarre, overwhelming performance about the impossible
After seeing África in a small theatre in Buenos Aires, even we at Noorderzon simply
could not believe our eyes. África is a bizarre and overwhelming theatrical experience
on the theme of impossibility. On stage along with seven other actors, Biasotto sinks
his teeth into a number of questions that appear impossible to answer. How can I
be another person? How can I begin anew? How can I become invisible on stage?
This results in scenes that are impossible to describe faithfully; scenes that are just as
fragmentary as they are bizarre, and just as amusing as they are fascinating. Luis Biasotto
followed stage direction and choreographic training in Argentina, and is consequently
extremely familiar with both worlds. His performances are therefore a special mixture of
dance, performance and theatre, for which he has already won various awards.
“But it was also apparent that each meticulous work was created in collaboration
with the other performers, all gifted physical comedians who don’t make their humor
obvious by remarking on it. They cherish the kind of absurdity that is full of light and
dark edges…” New York Times (VS) over Biasotto’s vroegere gezelschap Grupo Krapp

grand theatre

do 22 t/m za 24 aug | 21.30 uur
Entree | 12,50
Taal geen probleem | Language no problem
Concept en regie | Luis Biasotto
Foto | Laura Solari, Juan Castro Photography
See noorderzon.nl for extended credits
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compañía luis biasotto

áfrica

Dans/theater | NL première | Buenos Aires, Argentinië | 65 min
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Keukentafelspelletje loopt uit de hand

main programme

theatre replacement & neworld theatre i.s.m. crows theatre

winners and losers

Theater | NL première | Vancouver en Toronto, Canada | 85 min

Waar er winnaars zijn, zijn er ook altijd verliezers. Theatermakers en beste vrienden
Marcus Youssef en James Long proberen in het zelfverzonnen spelletje 'Winners/Losers'
de wereld in die twee heldere categorieën onder te verdelen, van Pamela Anderson
en Bruce Springsteen tot koffiezetapparaten en parlementaire onderzoekscommissies.
Maar het keukentafelspelletje wordt al snel een stuk minder leuk als de vrienden
elkaars privéleven en afkomst ook in winst- en verliestermen proberen te omschrijven.
Winners and Losers stelt in een bedrieglijk simpele en soms oergeestige vorm
belangrijke vragen over geluk, afkomst, economie en vriendschap. De voorstelling
is een samenwerkingsverband tussen twee van de spannendste hedendaagse
theatergezelschappen in Canada. Youssef is artistiek leider van het in Toronto gevestigde
Neworld Theatre en Long is artistiek verantwoordelijk bij Theatre Replacement in
Vancouver. Dat laatste gezelschap was ook tijdens Noorderzon 2010 te zien met de
voorstelling WeeTube. www.theatrereplacement.org en www.neworldtheatre.com

Kitchen-table game gets out of hand
Where there are winners, there are also losers. In the game 'Winners/Losers', theatre
makers and best friends Marcus Youssef and James Long attempt to divide the world into
two clear categories: from Pamela Anderson and Bruce Springsteen to coffee-makers and
parliamentary investigation committees. But the kitchen-table game soon becomes less
fun when the friends also try to describe each other’s private lives and origins in terms of
winners and losers. In a deceptively simple and occasionally hilarious form, Winners and
Losers poses serious questions about happiness, origins, economics and friendship. The
performance is a collaborative venture between two of the most exciting modern theatre
companies in Canada: Youssef is the artistic director of the Neworld Theatre in Toronto,
and Long is artistic leader at Theatre Replacement in Vancouver. The latter company also
presented the performance WeeTube at Noorderzon 2010.
“Winners and Losers is one of the most exciting, intelligent-and entertaining-shows
you’ll see this season.” - Colin Thomas, Georgia Straight (Vancouver)

prinsentheater

do 22 aug | 19.30 uur
vr 23 en za 24 aug | 21.00 uur
zo 25 aug | 16.00 uur
Entree | 12,50
Taal | Engels | Language | English
Concept, tekst en spel | Marcus Youssef en James Long
Regie | Chris Abraham
Licht | Jonathan Ryder
Decor en productie | Elia Kirby
Foto | Simon Hayter
See noorderzon.nl for extended credits

Indrukwekkende dans in een zwart universum
Een post-apocalyptische wereld. Een zwart gat waar alle menselijkheid en kleur
in verdwenen is. Het zijn zomaar een paar associaties bij de beelden waarmee
de Australische choreograaf Antony Hamilton zijn publiek totaal inpakt in de
indrukwekkende performance Black Project 1. Twee dansers zoeken in een volledig
zwart universum en met een minimum aan beweging naar hoe een mens verschilt
van een machine, maar ook naar hoe je je los kan maken van je omgeving als die
je volledig dreigt op te slokken. Door beeldende kunst, videokunst, geëvolueerde
graffitikunst en muziek te combineren met hele precieze hedendaagse dans probeert
hij ervaringen te creëren waarin hij de toeschouwer volledig kan onderdompelen.
Antony Hamilton won in zijn thuisland Australië diverse prijzen voor zijn unieke werk.
www.antonyhamiltonprojects.com

Impressive dance in a black universe
A post-apocalyptic world. A black hole into which all humanity and colour has
vanished. These are just a few of the associations that arise with the images that enable
Australian choreographer Antony Hamilton to completely mesmerize his audience
in the impressive performance Black Project 1. In a totally dark universe and with a
minimum of movement, two dancers examine how humans differ from machines, and
how they can liberate themselves from their surroundings if they are at risk of being
swallowed up. By combining visual art, video art, advanced graffiti art and music
with extremely precise contemporary dance, award-winning Australian artist Antony
Hamilton attempts to create experiences in which he can fully immerse the spectator.
“Black Project 1 is one of the most spectacular and innovative theatrical presentations,
of any kind, I’ve ever seen, anywhere. Utterly spectacular, in the deepest sense.“,
Lloyd Bradford Syke, Crikey.com (Australië)

noorderkerk

do 22 t/m za 24 aug | 20.00 uur
zo 25 aug | 18.00 uur
Entree | 10
Taal geen probleem | Language no problem
Choreografie | Antony Hamilton
Dansers | Antony Hamilton en Melanie Lane
Video | Olaf Meyer
Muziek | Robert Henke, Vainio and Fennesz
Productie | Freye Waterson, Inside Arts
Met steun van | Australian Council, Arts Victoria,
City of Melbourne, The Tanja Liedtke Foundation,
Sasha Waltz and Guests en Radialsystem V.
Foto | Dian McLeod
See noorderzon.nl for extended credits
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antony hamilton

black project 1

Dans | Nederlandse première | Melbourne, Australië | 35 min

Overrompelende choreografie voor pixels en dansers
De digitale wereld en de echte wereld zijn eigenlijk nauwelijks meer uit elkaar te
houden. Dat principe is het uitgangspunt van de spectaculaire voorstelling Encoded
van het Australische Stalker Theatre. De groep maakt grootse, meeslepende
voorstellingen waarin hij dans, circus en technische vondsten combineert. Ook Encoded
is een overdonderende combinatie van luchtacrobatiek, dans, enorme ingenieuze
videoprojecties en interactieve 3D-software. Daarmee creëert Stalker Theatre een
choreografie voor vier dansers en een oneindig aantal pixels in een wereld waarin het
virtuele en het echte onmerkbaar in elkaar overlopen. Voor het publiek levert dat een
hypnotiserende ervaring op die het niet licht zal vergeten. Stalker Theatre was in 2009
al tijdens Noorderzon te zien met de voorstelling MirrorMirror en maakte daarmee grote
indruk op het publiek in de telkenmale afgeladen Romeo Tent. www.stalker.com.au

Overwhelming choreography for pixels and dancers
The digital world and the real world can scarcely be kept apart these days.
This principle is the starting point of the spectacular show Encoded by the Australian
company Stalker Theatre. The group produces grandiose, fascinating performances,
in which it combines dance and circus with technological invention. Encoded extends
this traditions into an overpowering combination of aerial acrobatics, dance, ingenious
video projections and interactive 3D software. With these, Stalker Theatre creates a
choreography for four dancers and an infinite number of pixels in a world in which ´the
virtual´ and ´the real´ blend seamlessly and effortlessly into one another. For the public,
this is a recipe for a hypnotizing experience that is not easily forgotten. Stalker Theatre
brought its show MirrorMirror to Noorderzon 2009, and made a huge impression on the
audience in a packed Romeo Tent.
“Stalker has married physical theatre… to cutting-edge interactive technologies…
to create a truly immersive, transcendent, mind-bending digital landscape that’s
responsive to the movement of performers… Encoded is a sensory captivation.”,
Lloyd Bradford Syke, Crikey.com (Australië)

romeo tent

do 22 aug | 21.30 uur
vr 23 en za 24 aug | 19.00 en 21.30 uur
zo 25 aug | 19.00 uur
Entree | 15
Taal geen probleem | Language no problem
Voor jong en oud | For young and old
Concept en regie | David Clarkson
Met steun van | Australian Council, Arts NSW, Creative New
Zealand, Carriageworks en University of Technology, Sydney
Foto | Matthew Syres
See noorderzon.nl for extended credits
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stalker theatre

encoded

Dans/theater | Nederlandse première | Sydney, Australië | 50 min

Prijswinnend danstheater over de ziel van de soldaat
Wat doet oorlog met je ziel? Kom je ooit echt weer thuis, of blijft er voor altijd een deel
van je achter op het slagveld? Op basis van interviews met veteranen uit de oorlog die
Rusland in Tsjetsjenië voert, maakte Club Guy & Roni in samenwerking met het Russische
Platforma Project een interdisciplinaire voorstelling over de oorlog die een veteraan altijd
mee naar huis neemt. Vijf dansers, een actrice en een veteraan zoeken de grenzen op
van dans, theater en muziek om het verhaal van de soldaat te vertellen. Club Guy & Roni
oogstte in Nederland al succes met een eerdere versie van L’Histoire du Soldat. Voor de
Russische versie werd een nieuwe tekst geschreven en nieuwe muziek gecomponeerd
door de hedendaagse componist Alexey Sysoev. Met de nieuwe L’Histoire du Soldat won
Club Guy & Roni in Moskou de prestigieuze Golden Mask National Theatre Award voor
beste choreograaf en werd de groep genomineerd voor de prijs van beste Russische
voorstelling. www.platforma.org.uk en www.clubguyandroni.nl

Award-winning dance theatre about the soldier’s soul
What does war do to your soul? Can you really come home, or does a part of you always
remain behind on the battlefield? Together with the Russian Platforma Project, and on the
basis of interviews with veterans of the war that the Russians waged in Chechnya, Club
Guy & Roni produced an interdisciplinary performance about the war that a veteran always
carries within him. Five dancers, an actress and a veteran explore the boundaries of dance,
theatre and music in order to tell the soldier’s story. Club Guy & Roni already gained fame
in the Netherlands with a previous version of L’Histoire du Soldat. A new text was written for
the Russian version, and the Russian modern composer Alexey Sysoev created new music
for the show. This new version of L’Histoire du Soldat won the prestigious Golden Mask
National Theatre Award in Moscow for best choreography.
“L’Histoire du Soldat (…) combines theatre, dance and modern music - all of it in a very
harmonious proportion, thanks to the talent and taste of the participants",
Kirill Serebrennikov op Afisha.ru

grand theatre
vr 16 aug | 20.30 uur
za 17 aug | 21.00 uur
Entree | 13,50

Taal geen probleem | Language no problem
Choreografie | Guy Weizman, Roni Haver
Coproductie | Center for Contemporary Dance and
Performance TsEKh
Met steun van | Ministerie van Cultuur Rusland, Nederlandse
Ambassade in Moskou, EU Delegatie Moskou in het kader van
Factories of Imagination II
See noorderzon.nl for extended credits
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platforma project & club guy & roni

l’histoire du soldat

Dans | NL première | Moskou, Rusland en Groningen, NL | 60 min

Een utopische explosie
Zijn ontwerp moet de complete oplossing zijn voor alle problemen van deze tijd. Een
utopische explosie. Een ongekend architecturaal-idealistisch masterplan. Architect
Bernard Loizeau nodigt je in After the Walls (UTOPIA) uit om kennis te nemen van
zijn plannen voor het ultieme bouwwerk. Maar ook om deelgenoot te worden van
zijn idealistische beweging die het cynisme wil afschudden en de mensheid nieuwe
hoop wil geven. Het komend jaar zal Loizeau in Groningen bouwen aan zijn plan.
Op Noorderzon 2014 is in de vervolgvoorstelling DYSTOPIA te zien of hij geslaagd is.
Daarnaast word je uitgenodigd het proces gedurende het jaar te volgen. De jonge
Belgische theatermaakster Anne-Cécile Vandalem gooide in Europa al hoge ogen met
haar fabelachtige werk, waarin ze onderzoekt wat een samenleving tot een samenleving
maakt. Noorderzon is vanuit NXTSTP een van de coproducenten van After the Walls
(UTOPIA). www.dasfrauleinkompanie.com

A utopian explosion
His design aims to be the complete solution to all the problems afflicting us at this
moment in time. A utopian explosion. An unprecedented architectural-idealistic
blueprint. In After the Walls (UTOPIA), architect Bernard Loizeau invites you to become
acquainted with his plans for the ultimate construction. And also to become a
participant in his idealistic movement that wishes to cast off present-day cynicism and
give humanity new hope. In the coming year, Loizeau will expand his plan further. The
sequel to this project, DYSTOPIA – which is to be presented at Noorderzon 2014 – will
show whether or not he has succeeded in his aim. In addition, you are invited to follow
the process throughout the year. Within the network of NXTSTP, Noorderzon is one of
the coproducers of After the Walls (UTOPIA).
"Het ene moment lig je dubbel van het lachen om wat later terug te deinzen voor
zijn bulderende toespraak. Kortom, After the Walls is een maatschappijkritisch
totaalspektakel vol emotie dat boeit van begin tot eind.", Wouter Santermans in Cobra.be

grand theatre

vr 23 en za 24 aug | 19.30 uur
Entree | 12,50
Taal | Engels
Language | English
Concept, tekst en regie | Anne-Cécile Vandalem
Met | Vincent Lécuyer
Dit project wordt gecoproduceerd door NXTSTP
met steun van het cultuurprogramma van de
Europese Unie
Foto | Christophe Engels
See noorderzon.nl for extended credits

combi-korting
combineer deze voorstelling met
Michel Dupont (pag 41) en krijg 20%
korting op de totaalprijs

39
main programme

das fräulein/anne-cécile vandalem

after the walls (UTOPIA)

Theater | Nederlandse première | Brussel, België | 90 min

41

Intiem hedendaags sprookje

main programme

das fräulein/anne-cécile vandalem

michel dupont, réinventer le contraire du monde

Installatie/hoorspel | NL première | Brussel, België | 60 min

Neem plaats op de kussens in de donkere ruimte, zet je zintuigen op scherp en laat jezelf
verdwijnen in het spannende hedendaagse sprookje dat de Belgische theatermaakster
Anne-Cécile Vandalem met haar theatrale installatie Michel Dupont wil vertellen.
Michel Dupont combineert het thema van de sprookjesprinses die opgesloten in
een toren wacht op de prins van haar dromen met de terugkerende nieuwsverhalen
van de hedendaagse prinsessen die uit hun ondergrondse gevangenissen weten te
ontsnappen (zoals de Oostenrijkse Natascha Kampusch, die jarenlang zat opgesloten).
Voor Vandalem is de verbeelding de essentiële kracht die een mens in gevangenschap
op de been kan houden. Daarom speelt de eigen verbeelding van de toeschouwer
de hoofdrol in de fysieke, overdonderende, collectieve en intieme ervaring die Michel
Dupont is. Anne-Cécile Vandalem wordt gezien als een van de grootste aanstormende
Europese theatertalenten. Haar werk was eerder te zien op Kunstenfestivaldesarts en
Festival Avignon. Naast Michel Dupont toont Noorderzon ook haar voorstelling After the
Walls (UTOPIA). www.dasfrauleinkompanie.com

An intimate modern fairytale
Settle down on the cushions in the dark room, give free rein to your senses, and
surrender to the exciting present-day fairytale that Belgian theatre-maker AnneCécile Vandalem tells through her theatrical installation Michel Dupont. Michel Dupont
combines the theme of the fairytale princess – who, locked in her tower, awaits
her dream prince – with recurring news announcements about modern princesses
who manage to escape from their subterranean prisons (like the Austrian Natascha
Kampusch who was kept imprisoned for many years). For Vandalem, imagination
is the essential force that can keep people going when faced with the hardship of
incarceration. For this reason, the spectators' own imagination plays the leading role in
this physical, collective and intimate experience. Anne-Cécile Vandalem is regarded as a
major, up-and-coming European theatre talent. Her work has been on show previously
at Kunstenfestivaldesarts and Festival Avignon. Besides Michel Dupont, Noorderzon also
presents her performance After the Walls (UTOPIA).
“No, black is not black. In a matter of minutes, the eyes get used to the dark, notices
shadows, nuances, and the other senses sharpen. Like your hearing, which changes your
perception of the tale.”, Laurence Bertels, La Libre (Brussel)

prinsentheater

do 15 aug | 17.30 en 21.15 uur
vr 16 t/m zo 18 aug | 14.00, 18.00 en 20.00 uur
ma 19 aug | 14.00, 18.00 en 21.30 uur
Entree | 7,50
Taal | Nederlands | Language | Dutch
Concept, tekst en regie | Anne-Cécile Vandalem
See noorderzon.nl for extended credits

combi-korting
combineer deze voorstelling met
After the Walls (UTOPIA) (pag 39)
en krijg 20% korting op de totaalprijs

Familievoorstelling over een mensgemaakte savanne
Een savanne met olifanten, vogels, rupsen en een grote schildpad. Maar anders dan de
grote, wilde savanne in Afrika, is dit een mensgemaakte savanne op theaterformaat. En ook
hier kruisen mens en dier elkaars wegen en wordt er gescharreld, gesnuffeld en gestorven.
Met de echte familievoorstelling Savanna, A Possible Landscape verschuift de oorspronkelijk
Israëlische theatermaker Amit Drori op betoverende wijze de grenzen tussen mens,
techniek en natuur. Hij ontwierp alle dieren op zijn savanne zelf uit draadjes, schroeven,
stukjes metaal en blokjes hout. Een transistorradio werd een insect en piano-onderdelen
vormden een olifantenfamilie. Onder de handen van zijn performers komen die
mechaniekjes op magische wijze tot leven en gedragen zich net zoals we van echte dieren
gewend zijn. Daarmee stelt Drori de even interessante als niet te beantwoorden vraag: wat
is toch de magische kracht die een mechaniek, een mens of een dier tot leven brengt?

Family show about a man-made savanna
A savanna with elephants, birds, caterpillars and a large tortoise. But, unlike the wild
and extensive savanna in Africa, this one is man-made in theatre format. And here, too,
humans and animals cross one another’s path as the normal activities of drifting, detecting,
dismembering and dying occur as usual. With the family show Savanna, A Possible
Landscape, theatre-maker Amit Drori, originally from Israel, shifts the boundaries between
humans, technology and nature in a fascinating way. He personally designed all the
animals on the savanna, building them from pieces of wire, screws, bits of metal and blocks
of wood. A transistor radio becomes an insect, while piano components form a family of
elephants. In the hands of his performers, these mechanical configurations magically come
to life and behave in exactly the same way as we would expect of real animals. In doing so,
Drori poses the interesting – although impossible to answer – question: what is the magical
power that brings a mechanical setup, a human being, or an animal to life?
"The observation of animals is superb, gorgeously realised in mechanical detail. There
are 'ohhhs' of wonder and delight as each new animal emerges.”, Independent, Londen

grand theatre

ma 19 t/m wo 21 aug | 19.30 uur
Entree | 11
Taal geen probleem | Language no problem
Voor jong en oud | For young and old
Regie en ontwerp | Amit Drori
Producent | Théâtre Vidy-Lausanne
Co-producent | Bonlieu scène nationale - Annecy, Frankrijk
en Culturescapes – Basel, Zwitserland
Met steun van | Mamuta Pasal center of arts, Jerusalem en
Pro Helvetia Arts Council of Switserland
See noorderzon.nl for extended credits
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amit drori

savanna, a possible landscape

Objecttheater | NL première | Lausanne, Zwitserland | 55 min

Poëtische en melancholische prachtvoorstelling
Een auto staat stil ergens midden op de weg. Alsof de tijd is stil komen te staan voor
de passagiers, een vader met zijn twee dochters. De vader is gestopt met rijden om
een duik te kunnen nemen in het verleden. Hij herinnert zich zijn moeder die hem
leerde zwemmen, de dochters herinneren zich het muziekbandje dat ze samen met
de vader hadden toen ze klein waren. Hoe langer de reizigers stil staan, hoe verder
ze zich verliezen in hun eigen en gedeelde herinneringen. Tussen die herinneringen
blijft echter een onuitgesproken, mysterieus gevoel in de lucht hangen. Met La Laguna
maakte de veelbelovende jonge Argentijnse toneelschrijfster en regisseur Agostina
López een poëtische en melancholische prachtvoorstelling over hoe verleidelijk het
is je vast te klampen aan het verleden en hoe moeilijk het soms is om je toekomst in
eigen hand te nemen. La Laguna was een succes in thuisland Argentinië en won prijzen
voor beste actrice, beste scenografie en beste regie. De voorstelling toont nog eens aan
hoeveel theatertalent er de laatste jaren te vinden is in Zuid-Amerika.

Poetic and melancholy stunner of a show
It is as if time has ground to a halt for the passengers, a father with two daughters, of
a car in the middle of the road, somewhere. The father has stopped driving in order
to delve into the past. He recalls his mother who taught him to swim, the daughters
remember the music group they had, along with their father, when they were small.
The longer the travellers stand still, the more they lose themselves in their own,
and in their shared memories. However, in-between these memories, an unspoken,
mysterious feeling remains suspended in the air. With La Laguna, the promising
young Argentinian playwright and director Agostina López has created a poetic and
melancholy stunner of a show about the temptation to clamp on to the past and the
difficulty of taking the future into your own hands. La Laguna was a success in López’s
homeland of Argentina and won prizes for the best actress, best scenography and best
stage direction. The performance demonstrates once again how much theatrical talent
has developed in South America in the past few years.
“The stationary vehicle (effectively realized through a rotated cut-out car) is an
ingenious fourth character – a place where the characters escape to or seek refuge.”,
Maria Delgado, TheatreForum (VS)

grand theatre

zo 18 aug | 19.45 uur
ma 19 en di 20 aug | 21.00 uur
Entree | 12,50
Taal | Spaans met Nederlandse boventiteling
Language | Spanish with Dutch surtitles
Tekst en regie | Agostina Luz López
Foto | Nora Lezano
See noorderzon.nl for extended credits
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la laguna/agostina lópez

la laguna

Theater | Nederlandse première | Buenos Aires, Argentinië | 55 min

Het verhaal achter de Groningse Smalfilmliga
De Poolse kunstenaar Janek Turkowski – inmiddels vaste gast op Noorderzon – is
gefascineerd door amateurfilmpjes. Toen hem werd gevraagd om iets speciaal voor
de stad Groningen te maken op basis van het materiaal in het Gronings AudioVisueel
Archief (GAVA), ging hij daar dan ook graag op in. Groot was Turkowski’s vreugde
toen hij in dat archief het werk ontdekte van de Smalfilmliga Groningen, een groep
amateurfilmers die tussen 1925 en 1959 de stad in al zijn facetten wilde vastleggen.
Wie waren die filmers? Wat zijn hun levensverhalen? Wat zeggen hun filmpjes over de
Groningse geschiedenis? En hoe kijken we na al die jaren naar hun werk? Turkowski
graaft zich in in het leven en werk van die markante filmers met een bijzondere,
Groningse, voorstelling als resultaat.

The story behind the Groningen Smalfilmliga
Polish artist Janek Turkowski – now a regular guest at Noorderzon – is fascinated by
amateur films. When he was asked to make something special for the city of Groningen
on the basis of the material in the Gronings AudioVisueel Archief (GAVA), he was
delighted to do so. Turkowski was overjoyed when he discovered work there by the
Smalfilmliga Groningen (Cinefilm League), a group of amateur filmmakers who wished
to record diverse aspects of the city in the period between 1925 and 1959. Who were
those filmmakers? What kind of lives did they lead? What do their films say about the
history of Groningen? And how do we regard their work after all these years? Turkowski
tries to delve deep into the life and work of those remarkable filmmakers to produce an
extraordinary, but typically Groningenesque, result.
“During performing arts festival Noorderzon (Groningen, The Netherlands) Polish
performer Janek Turkowski offered a suprisingly small and intimate filmic refuge...”,
Tom Slootweg, Home Movies Project

b&b de drie vlasbloemen
hoge der a 7
vr 16 t/m ma 19 aug | 16.00 en 19.30 uur
wo 21 t/m vr 23 aug | 16.00 en 19.30 uur
Entree | 9
Taal | Engels
Language | English
Performance | Janek Turkowski
Met dank aan | Henk Bothof en René Duursma
Archiefmateriaal | Stichting GAVA
Productie | Noorderzon Performing Arts Festival Groningen
en Stichting GAVA
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janek turkowski i.s.m noorderzon en stichting gava

smalfilm

Theater/film | Première | Szczecin, Polen en Groningen, NL | 60 min

Veel humor in snoeiharde competitie
Wie van de drie vond je de beste? De theatermakers van de Australische groep post
presents post zijn oprecht nieuwsgierig naar jouw mening. Dus laten ze je stemmen op
jouw favoriet. Maar niet nadat ze je de resultaten hebben voorgelegd van hun eigen
maanden durende onderzoek naar hun capaciteiten op het gebied van hand-oogcoördinatie, kruiswoordpuzzels, het uitzoeken van het juiste ondergoed, debatteren en
het tekenen van cirkeldiagrammen. Who’s The Best? is dan ook geen voorstelling, maar
een snoeiharde competitie. Of het nu om reality-tv, sportwedstrijden, politiek of de
economie gaat, alles is gebaseerd op de vraag: wie is er het beste? Met veel gevoel voor
humor zoekt Who’s The Best? naar het nut van dat competitiesysteem en daarbij sparen
ze elkaar uiteraard niet. Je moet immers nog stemmen..! www.postpresentspost.com

Much humour in ruthless competition
Which of the three was the best, in your opinion? The theatre-makers of the Australian
group post presents post are genuinely interested in your views. So they let you vote
for your favourite. But not before they have presented you with the results of their
own, protracted research into their capacities in the field of hand-eye co-ordination,
crossword puzzles, choosing appropriate underwear, debating, and drawing pie charts.
Accordingly, Who’s The Best? is not a performance but a ruthless competition. Whether
it concerns reality television, sports matches, politics or economics, everything is based
on the question: who is the best? Exhibiting a strong sense of humour, Who’s The Best?
examines the usefulness of this competitive system, and the participants do not spare
one another’s feelings, not in the least. And you still have to vote..!
“Frankly, there is nothing about this show I didn't love. See it. See it now. Did I mention
it was hilarious?”, Kate Briton, FBI RADIO

ophelia tent

wo 21 t/m za 24 aug | 19.30 uur
Entree | 11
Taal | Engels
Language | English
Concept en spel | post (Zoë Coombs Marr, Mish Grigor en Natalie Rose
met als gast Eden Falk)
Regie | Zoe Coombs Marr en Mish Grigor
Originele productie | Sydney Theatre Company
Met steun van | Australian Government via the Australia
Council en Playing Australia, the national performing
arts touring program.
See noorderzon.nl for extended credits
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post presents post

who’s the best?

Theater | Nederlandse première | Sydney, Australië | 75 min

1er stratagème

forecasting

Theater | Nederlandse première | Parijs, Frankrijk | 60 min
Hybride wereld tussen theater en YouTube
Wat kun je inmiddels niet vinden op het internet? Dankzij sites als YouTube hoef je je huis niet meer
uit om de wereld te leren kennen. Vanachter je computer reis je gemakkelijk door ruimte en tijd. Hoe
anders is dan het theater, waar je vrijwel altijd in een besloten ruimte live samen bent met de acteur. De
opmerkelijke voorstelling Forecasting doet een poging de wereld van het theater en die van het virtuele
samen te brengen. Performer Barbara Matijević probeert letterlijk op te gaan in de YouTube-filmpjes die
ze op haar laptop toont en maakt zo van haar lichaam en de computer het snijpunt tussen het echte en
virtuele. Het resultaat is een bizarre, vaak erg humoristische hybride wereld die zowel het theater als de
internetfilmpjes een totaal nieuwe betekenis geven. www.premierstratageme.net

Hybrid world between theatre and YouTube
Is there anything you cannot find on the Internet? Thanks to sites such as YouTube you never need to
leave your home to become familiar with what is going on in the world. You can easily travel through
space and time while seated at your computer. In that respect, theatre is completely different. There,
you are almost always seated in an enclosed space, in the presence of a live actor. Forecasting aims to
bring together these worlds of theatre and virtual reality. Performer Barbara Matijević literally attempts
to dissolve into the YouTube films that she views on her laptop, thus creating a domain where her
body and the computer form the interface of the real and the virtual. The result is a bizarre, frequently
amusing hybrid world that gives new meaning to theatre and internet films.

prinsentheater

Makers | Giuseppe Chico en Barbara Matijević

ma 19 en di 20 aug | 20.15 uur
wo 21 aug | 19.30 en 22.00 uur
Entree | 12,50

Performer | Barbara Matijević

Taal | Engels

Co-productie | UOVO, Milaan

Language | English

Uitvoerend producent | 1er stratagème en De facto

Video | Giuseppe Chico
Productie | Kaaitheater, Brussel

Foto | Olivier Heinry
See noorderzon.nl for extended credits
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eisa jocson

macho dancer
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Dans | Nederlandse première | Manilla, Filippijnen | 45 min
Verleidelijk dansspel met man/vrouw-zijn
Als een man danst, moet het stoer zijn. Als een vrouw danst, moet het sexy zijn. Een dans zegt alles over
hoe we naar de verschillende seksen kijken. Dat gegeven verwerkte de jonge Filipijnse choreografe Eisa
Jocson in haar solo Macho Dancer. Macho Dancers zijn een typisch Filipijns fenomeen. Jonge mannen
dansen in nachtclubs voor mannen én vrouwen hun typisch mannelijke, maar toch verleidelijke dans.
Maar wat gebeurt er als een vrouw die mannelijke danstaal overneemt? Door zelf als Macho Dancer op
te treden, daagt Jocson haar publiek uit om na te denken over seksualiteit, gender en over het lichaam
als economisch kapitaal.

Seductive dance play on masculine/feminine
When a man dances, he should be strong and robust. When a women dances, she must be supple
and sexy. A dance tells all about the way we look at the different genders. The young Philippine
choreographer Eisa Jocson elaborates on that theme in her solo dance Macho Dancer. Macho Dancers
are a typical Philippine phenomenon: young men dance their typically male – but nevertheless
seductive – dance for men and women in nightclubs. But what would happen if a woman adopts that
typically masculine dance language? By performing as a Macho Dancer herself, Jocson challenges her
public to reflect on gender, sexuality, and the body as economic capital.

prinsentheater

Concept, choreografie en dans | Eisa Jocson

vr 16 t/m zo 18 aug | 22.00 uur
Entree | 10

Productie | Tang Fu Kuen

Taal geen probleem | Language no problem

Beursschouwburg, Brussel

Co-productie | Workspacebrussels en
Foto | Giannina Ottiker
See noorderzon.nl for extended credits

st. wolf/charles hens

deep water

Muziek/theater | Première | Amsterdam, Nederland | 60 min

Dobberend zoeken naar geluk
De onaangepaste visser Peter Grimes dobbert op zee. Hij is al gestorven, maar het lukt hem niet om
rust te vinden in een eindeloze herhaling van herinneringen: aan zijn gestorven leerjongens, aan de
wraakzuchtige dorpsbewoners, aan de al dan niet terechte beschuldigingen van kindermishandeling
en –moord. Benjamin Britten schreef over deze gekwelde Peter Grimes een gelijknamige opera.
Hij baseerde zich daarvoor op het gedicht Letters from the Borough van George Crabbe. Samen met
Joey Hageman en Peter van Os voegde tenor Charles Hens deze bronnen samen tot een nieuwe
aangrijpende operamonoloog (op een spannende locatie!) over het persoonlijk onvermogen om het
geluk vorm te geven en de onschuldige en jonge slachtoffers die daarbij kunnen vallen. Deep Water is
een co-productie van Noorderzon en Grand Theatre Groningen. www.stichtingwolf.com

Floating search for happiness
The maladjusted fisherman Peter Grimes is bobbing at sea. He is already dead, but he is unable to find
rest amidst an endless repetition of memories: of his deceased apprentices, of the vengeful villagers, of
the – perhaps justified – accusations of child abuse and murder. Benjamin Britten made this tormented
fisherman the subject of his opera Peter Grimes, which he based on George Crabbe's poem Letters from
the Borough. In conjunction with Joey Hageman and Peter van Os, tenor Charles Hens combined these
sources to generate a new, poignant operatic monologue (on an exciting location!), about a personal
incapability to give substance to happiness, and about the innocent young victims that may suffer in the
attempt. Deep Water is a co-production of Noorderzon and Grand Theatre Groningen.

de suikerfabriek

Idee, decor en zang (tenor) | Charles Hens

vr 23 aug (try-out) | 20.00 uur (Entree | 8)
za 24 aug | 20.00 uur
zo 25 aug | 16.00 en 20.00 uur
Entree | 11

Accordeon en trombone | Peter van Os

Taal | Engels | Language | English

See noorderzon.nl for extended credits

Spel | Joey Hageman
Regie, vormgeving, productie | Roswitha Bergmann
Coproductie | Noorderzon/Grand Theatre Groningen

main programme

2b theatre company
& hawksley workman

the god that comes
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Muziek/theater | Nederlandse première | Halifax, Canada | 75 min
Stomend nachtclubtheater
Wat hebben een Griekse tragedie en een nachtclub met elkaar te maken? Alles, volgens de Canadese
zanger, multi-instrumentalist en acteur Hawksley Workman. Hij bewerkte De Bachanten van Euripides
tot een stomend en swingend nachtclubcabaret waarin hij alle rollen speelt. Net als de Griekse tragedie
schuwt Workman de rafelrandjes van de menselijke geest niet: seks, drank, rock ’n roll en andersoortige
dierlijke driften gutsen over het podium. Workman nodigt je uit het glas met hem te heffen en te
proosten op onze driften en op onze eeuwenoude verhalen om je daarna voor eventjes te laten
verliezen in zijn prachtige muziek. www.2btheatre.com

Steamy nightclub theatre
What do a Greek tragedy and a nightclub have in common? Everything, declares the Canadian singer,
multi-instrumentalist and actor Hawksley Workman. He adapted The Bacchae by Euripides to create
a steamy and swinging nightclub cabaret in which he plays all the roles. Just as in the Greek tragedy,
Workman does not shrink from the frayed edges of the human mind: sex, drink, rock ‘n’ roll and other
manifestations of feral urges flood the stage. Workman invites you to raise a glass with him and toast to
our drives and age-old narratives, to subsequently lose yourself – even if it is only temporarily – in his
wonderful music.

spiegeltent

Idee | Hawksley Workman en Christian Barry

do 22 aug | 21.00 uur
Entree | 11

Concept en regie | Christian Barry

Taal | Engels | Language | English

See noorderzon.nl for extended credits

Spel en muziek | Hawksley Workman

amund sjølie sveen

sound of freedom

Theater/lezing/muziek | NL première | Oslo, Noorwegen | 60 min

Kinderliedjes, akoestische bazooka’s en heavy metal
Muziek is niet meer dan bewegende lucht. En toch spelen die luchtdrukverschilletjes een grote rol in het
menselijk leven. Muziek kan mensen tot diep in hun hart raken en is daarom uitermate geschikt om een
partner mee te veroveren. Daar weten ook vogels alles van. Maar muziek kan net zo goed worden ingezet
als oorlogswapen. Zoals een kolonel van het Amerikaanse leger het verwoordde: “Na 24 uur non-stop heavy
metal is je uithoudingsvermogen wel gebroken. En dan komen we binnen om met je te praten.” Muziek
als wapen is het onderwerp van de lecture-performance van de talentvolle jonge Noorse theatermaker
Amund Sjølie Sveen. Nadat hij klaar is met je trommelvliezen en je alles weet over akoestische bazooka’s,
geluidsgolven en kinderliedjes zal muziek nooit meer hetzelfde zijn. www.amundsveen.no

Children’s songs, acoustic bazookas and heavy metal
Music is more than moving air. Nevertheless, these differences in air pressure play a major role in human life.
Music can touch the depths of one’s heart and, accordingly, is extremely suited to winning a desired partner.
Birds know all about such matters. But music can also be deployed as a weapon of war. As a colonel in the
American army once remarked: "After 24 hours of non-stop heavy metal, your resistance is truly broken. Then we
come in and have a small conversation with you." Music as a weapon is the theme of this lecture-performance by
the talented young Norwegian theatre-maker Amund Sjølie Sveen. After he’s finished with your eardrums and
you know all about acoustic bazookas, sound waves and children’s songs, music will never be the same again.

spiegeltent

Performance | Amund Sjølie Sveen

vr 23 en za 24 aug | 21.00 uur
Entree | 11

Met steun van | Culture council Norway, Freedom of

Taal | Engels - Let op | Gebruik stroboscoop

See noorderzon.nl for extended credits

Language | English - Note | Use of strobe light

Expression foundation, Spenn.no

main programme

gérald kurdian

1999
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Theater/muziek | Nederlandse première | Parijs, Frankrijk | 55 min
Lo-fi, sci-fi muziektheater
Ruimteschepen, strakke pakjes met schoudervullingen, ontmoetingen met ruimtewezens. In de jaren
‘70 had men een bijzonder idee van hoe de jaren ’90 eruit zouden zien. Tenminste, als je Britse sci-fitelevisieserie Space 1999 mag geloven. Dat hemelsbrede verschil tussen de gefantaseerde toekomst en
de werkelijkheid intrigeert de Franse muzikant en performer Gérald Kurdian mateloos. Dus bewerkte
hij de 48 afleveringen van de televisieserie tot een ‘space opera’ die hij in zijn eentje ten gehore brengt,
gewapend met zijn laptop, een keyboard en wat ouderwetse muziekapparatuur. Minimalistisch, lo-fi en
geestig muziektheater is het resultaat. Kurdian voert je mee terug naar een tijd waarin de toekomst nog
simpel was en een musical nog gewoon een musical. www.geraldkurdian.com

Lo-fi, sci-fi music theatre
Spaceships, tight suits with shoulder pads, encounters with aliens. In the 1970s, people nurtured
bizarre ideas of what the ‘90s would look like. At least, that was the case if you believed the British
sci-fi television series Space 1999. The huge gap between the imagined future and fulfilled reality is a
source of fascination for the French musician and performer Gérald Kurdian. Accordingly, he revised
the 48 episodes of the television series to form a ‘space opera’ that he performs alone, armed with just
a notebook computer, a keyboard and some old-fashioned music devices. The result is minimalist, lo-fi
and entertaining music theatre. Kurdian carries you back to a time in which the future was simple and a
musical was still just a musical.

spiegeltent

Concept en performance | Gérald Kurdian

di 20 en wo 21 aug | 21.00 uur
Entree | 11

Geluid en techniek | Adrien Gentizon

Taal | Engels | Language | English

Met dank aan | Les Laboratoires d'Aubervilliers,

Coproductie | Centre Clark / Montréal, W2 productions
Philippe Quesne / Vivarium Studio, CCN de Montpellier,
la Ménagerie de Verre.
See noorderzon.nl for extended credits

compagnie bakélite

braquage (overval)

Objecttheater | Nederlandse première | Rennes, Frankrijk | 50 min

Vergeet je badhanddoek niet
Stiekem altijd al eens een overval willen plegen? In de prijswinnende familievoorstelling Braquage
(Frans voor ‘overval’) krijg je alle tips die je nodig hebt om een kluis te kraken, een autoachtervolging te
overleven, gewapende bewakers te neutraliseren en de high-tech bewakingsapparatuur te omzeilen.
Tip 1: neem de juiste spullen mee en vergeet niet je badhanddoek om na afloop onder een palmboom
te kunnen relaxen. Compagnie Bakélite maakt objecttheater als een achtbaan, waarbij het gezelschap
alledaagse gebruiksvoorwerpen verknutselt, motoriseert en misbruikt om je zo de even geestige als
levensechte ervaring van een overval te laten beleven. Inclusief boze maffiabazen, hoge gebouwen die
beklommen moeten worden, achtervolgingen en een aftellende bom. www.compagnie-bakelite.com

Don’t forget your bath towel
Secretly always wanted to carry out a robbery? The prize-winning family show Braquage (French for
‘robbery’) provides all the tips you need to crack a safe, survive a car chase, neutralize armed guards
and elude high-tech security devices. First tip: take the right tools with you and don’t forget your bath
towel, so that you may relax under a palm tree when everything is done and dusted. Compagnie Bakélite
produces object theatre like a roller coaster, where the company tinkers with, motorizes and misuses
everyday user objects to enable you to undergo this amusing yet true-to-life experience of a hold up. We
encounter angry mafia bosses, tall buildings that have to be climbed, car chases and a ticking time-bomb.

ophelia tent

za 17 aug | 19.30 uur
zo 18 aug | 16.00 en 19.30 uur
Entree | 8
Taal geen probleem | Language no problem
Voor jong en oud | For young and old

Regie, spel, rekwisieten | Olivier Rannou
Licht, rekwisieten, toneel | Alan Floc’h
Muziek | Jean-Luc Briand
See noorderzon.nl for extended credits

main programme

martha!tentatief

lot
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Theater | Nederlandse première | Mortsel, België | 30 min
Familievoorstelling over dat hele kleine fabrieksradertje
Ergens in een door het Vlaamse gezelschap MartHa!tentatief zelf gebouwd universum staat een fabriek.
Op een dag besluit een miniscuul onderdeeltje van die fabriek dat het mooi is geweest. Het heeft
lang genoeg geestdodende werkzaamheden moeten verrichten. Maar door met zijn werk te stoppen,
veroorzaakt het fabrieksradertje stilstand in het gehele universum. De goden moeten er dan ook alles
aan doen om de staker weer aan het werk te krijgen. Met een spannend gevecht tot gevolg. LOT is
ontstaan uit de liefde die de leden van MartHa!tentatief hebben voor techniek, mechanica en elektronica
en uit de vraag hoe je die kan vermengen met theater. Het resultaat is toegankelijk en humoristisch
theater over een onderwerp dat even groot als herkenbaar is. www.marthatentatief.be

Family show about a small industrial cog
Somewhere, in the self-manufactured universe of the Flemish company MartHa!tentatief, stands a factory.
One day, a minute component of that factory decides that it has had enough. For far too long, it has had
to perform mind-numbingly dull work. But by stopping, this small cog causes the entire universe to grind
to a halt. The gods have to do everything in their power to get the striker back to work, which leads to a
tense struggle. LOT arose from a love affair that the members of MartHa!tentatief have with technology,
mechanics and electronics, and from the question how these can be integrated within theatre. The result
is accessible and humorous theatre about a subject that is as far-reaching as it is recognizable.

oberon tent

Concept, spel en bouw | Manu Siebens

wo 21 en do 22 aug |
14.30, 16.30 en 19.00 uur
Entree | 6

Spel en bouw | Joris Festjens

Taal | Nederlands | Language | Dutch

Muziek | Peter Van Laerhoven

Voor jong en oud | For young and old

Foto | Tim Clement

Spel en kostuum | Tom Clement
Scenario | Kirsten Roosendael

See noorderzon.nl for extended credits

dinanda luttikhedde

duif

Muziek/film | Nederlandse première | Groningen, Nederland | 50 min

Een duivenmelker, wachtend op zijn duif
Duif is een visueel concert op locatie over een duivenmelker wachtend op de terugkeer van zijn
lievelingsduif. Een voorstelling over verlangen, eenzaamheid, teletekst, zware shag en het nut van de
tl-buis. De beelden van Dinanda Luttikhedde, met livemuziek en poëzie van geluidskunstenaar Mike
Kramer en de Friese broers Jan en Romke Kleefstra, vertellen over de relatie tussen een mens en een
dier. Een uniek project in samenwerking met de plaatselijke fanfare Avanti en postduivenvereniging
De Luchtbode, in de meer dan 110 jaar oude duiventuin in de Groningse Florabuurt.
www.dinandaluttikhedde.com

A pigeon fancier, waiting for his pigeon
Duif ('pigeon') is a visual concert on location, about a pigeon fancier awaiting the return of his favourite
bird. It is a performance about longing, loneliness, teletext, strong tobacco and the usefulness of a neon
lamp. The images of Dinanda Luttikhedde, with live music and poetry conveyed by sound artist Mike
Kramer and the Frisian brothers Jan and Romke Kleefstra, tell the story of the relationship between a
human being and an animal. It is a unique project in collaboration with the local brass band, Avanti,
and De Luchtbode pigeon-post association, in the 110-year old pigeon garden in the Flora quarter of
Groningen.

duiventuin

Concept, regie, film | Dinanda Luttikhedde

verzamelpunt avia tankstation
oliemuldersweg 8 (korte voettocht)
za 17 t/m ma 19 aug | 18.00 en 20.00 uur
Entree | 8

Compositie, uitvoering | Jan en Romke Kleefstra,

Taal | Nederlands | Language | Dutch

De Luchtbode

Mike Kramer, Jan Sietse Haarsma
Gedichten | Jan Kleefstra
I.s.m. | Fanfare Avanti en postduivenvereniging
Coproductie | Cultura Nova, (h)ear
Met steun van | Kunstraad Groningen
See noorderzon.nl for extended credits

meer programma

dennis van tilburg

musique parabolique

59

Ontdekkingsreis | Utrecht, Nederland | 20 min

Een auditieve ontdekkingsreis
Gewapend met paraboolmicrofoon en live sampling-installatie neemt muzikant en geluidskunstenaar
Dennis van Tilburg zijn publiek met draadloze koptelefoons mee op een auditieve ontdekkingsreis.
Tijdens een wandeling door de omgeving vangt hij flarden van straattaferelen op en mixt deze
live tot een compositie die de werkelijkheid manipuleert. De voorstelling roept associaties op met
spionagefilms en tart de grenzen van de privacy in de openbare ruimte wanneer buitenstaanders
ongevraagd onderdeel worden van de performance. www.dennisvantilburg.nl

An auditory voyage of discovery
Armed with a parabolic microphone and a live sampling installation, musician and sound artist
Dennis van Tilburg takes his audience on an auditory voyage of discovery with wireless headphones.
During a stroll through the surroundings he captures shards of street scenes and he mixes these live to
generate a composition that manipulates reality. The performance evokes associations with spy films
and assails the limits of privacy in public space when outsiders unwittingly become a component of the
performance.

binnenstad groningen
verzamelen voor grand theatre
za 17 t/m wo 21 aug |
16.00, 19.00 en 21.00 uur
Entree | 6
Taal geen probleem | Language no problem

Met | Dennis van Tilburg
Foto | Dinanda Luttikhede

spouwhaus

de bouwvoorstelling

Theater | Première | Groningen, Nederland | 50 min
Een soap vol schroeven, glaswol, stucwerk en ander bouwmateriaal
Hoe vaak slaat Tjalling vandaag op zijn vinger? Hoe zal Freddie de WC installeren? En komt het weer
goed tussen Emiel en Paul na dat hoog opgelopen conflict over isolatiewaarde? Een bouwsoap vol
schroeven, glaswol, stucwerk, kit en ander bouwmateriaal. Tijdens De Bouwvoorstelling zit je met je neus
op de bouwpraktijk. Tijdens het festival bouwen de leden van Spouwhaus een echt huis. Spouwhaus
brengt een wervelende voorstelling, kluscursus en sitcom in één. Net als bij een echte soap kan je de
afleveringen los, maar ook als een serie volgen. Van de aanleg van het fundament tot het plaatsen van
douche en toilet. www.platformgras.nl

A soap full of screws, glass fibre, stucco, and other construction material
How often will Tjalling hit his thumb today? How will Freddie install the toilet? Will Emiel and Paul ever
be reconciled after their furious row about insulation values? A construction soap full of screws, glass
fibre, stucco, adhesive and other construction materials. During De Bouwvoorstelling you can observe
the finest details of real-life practice. In a period of eleven days, the members of Spouwhaus will
construct a real house. Spouwhaus presents a fascinating show, jobbing course and sitcom, all in one.
Just as in a real soap you can follow the episodes individually and also as a series, from the laying of the
foundations to the installation of the shower and toilet.

de suikerfabriek

do 22 t/m za 24 aug | 19.00 en 21.00 uur
zo 25 aug | 14.00 uur
Entree | 8
Taal | Nederlands
Language | Dutch

Een voorstelling van Platform GRAS, pvanb architecten,
Zofa architecten, Freddie Brossois, Melle Koot en Akira
Le, in samenwerking met Noorderzon

meer programma

cbk | suzanne bodde

core
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Beeldende kunst | Groningen, Nederland

De aarde in haar naakte gedaante
Het Centrum Beeldende Kunst Groningen (CBK Groningen) geeft talentvolle startende kunstenaars
een kans om zich op Noorderzon aan een groot publiek te presenteren. Suzanne Bodde is de tiende
kunstenaar van CBK in deze reeks. Suzanne Bodde realiseert CORE, een object op de Speelweide. In
CORE komen landschapselementen als water, aarde en bomen samen. Het kunstwerk laat de aarde in
haar naakte gedaante zien. Je kunt eromheen lopen, je kunt het betasten, maar ook je oren te luister
leggen. Praat tegen CORE, en het kunstwerk geeft antwoord. Wat heeft het te zeggen?
www.cbkgroningen.nl

The Earth in all its nakedness
Centrum Beeldende Kunst Groningen (CBK Groningen) gives talented up-and-coming artists the
opportunity to present their work to a wide public at Noorderzon. Suzanne Bodde is the tenth CBK
artist in this series. In this edition she will realize CORE, an object in the Speelweide section of the park.
Landscape elements such as water, soil and trees converge in this artwork, which displays the earth in
all its nakedness. You can walk around it, touch it, but also listen to it. Talk to CORE and you will receive a
response. What does it have to say?

speelweide
dagelijks

Voor jong en oud | For young and old

Door | Suzanne Bodde

arno van der heyden

arno’s aperitief

Talkshow | Groningen, Nederland | 60 min

Traditionele start van de Noorderzonavond
Begin je Noorderzonavond goed met Arno’s Aperitief. Voor de dertiende keer ontvangt gastheer Arno van
der Heyden je iedere dag tussen 18.00 en 19.00 uur op charmante en lichtvoetige wijze onder het genot
van een amuse en een aperitief. Artiesten van naam en sterren in wording maken hun opwachting en
geven demonstraties of optredens. Daarnaast is er de hectische Noorderzon Quiz waar vrijkaarten en droge
worsten te winnen zijn. Op de twee donderdagen is er Dove Donderdag – een show met doventolk. Op de
slotavond, zondag 25 augustus kun je aanschuiven bij de traditionele dinnershow: Het Laatste Avondmaal.
Hier kan je genieten van een door chef-kok Dennis Nolle klaargemaakt driegangendiner, onderbroken door
en omlijst met muziek, theater en cabaret. www.arnovanderheyden.nl

Traditional start to the Noorderzon evening
Arno’s Aperitif is the ideal start to a Noorderzon evening, as it has been for the past thirteen years. In this edition, host Arno van der Heyden receives visitors every evening between 18.00 and 19.00 in a charming and
light-footed presentation garnished with an amuse-bouche and an aperitif. Renowned artists and rising stars
give performances and demonstrations. In addition, there is the hectic Noorderzon Quiz where prizes such as
free show tickets and droge worst (‘dry sausage’ – a local speciality) can be won. On the two Thursdays in the
festival (called Deaf Thursdays) the show is presented in the presence of a sign language interpreter. On the
last day of the festival, you can sit down at the traditional dinnershow table, The Last Supper, where you can
enjoy a three-course meal made by chef Dennis Nolle, interspersed with music, theatre and cabaret.

spiegeltent

Concept en presentatie | Arno van der Heyden

do 15 t/m za 24 aug | 18.00 uur
Entree | 6
Dinnershow | zo 25 aug | 18.00 uur
Entree | 30 (150 min)

Productie en regie | Geert Oude Weernink

Taal | Nederlands | Language | Dutch

Met dank aan | Droge Worst uut Grunnen en Dennis

Secretaris | Bram Douwes
Fotografie en live beamen | Pjotr Wiese
Kok | Dennis Nolle
Cooking Place
Foto | Pjotr Wiese

meer programma

artiesten van de nacht

leet nait
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Circus/theater | Nederlandse première | Groningen, Nederland | 60 min

Zinderende nachtclub waar alles kan en alles mag
Voel je welkom bij Leet Nait, waar gastvrouw Gabriëlle Glasbeek je ontvangt in de zinderende
nachtclub waar alles mogelijk is. Deinend op het ritme van de nacht neemt ze je mee naar een
wereld vol acrobaten, danseressen en goochelaars. Zij hebben jouw fantasie en verlangen nodig om
duizelingwekkende kunsten te vertonen, hen naar de nok te laten reiken en mysteries te laten ontstaan.
Alles kan, alles mag. Droom weg onder het genot van de warme klanken van de jazzpianist. Een heerlijk
toetje na een dag Noorderzon of een mooi begin van de nacht. Waar dit eindigt? Leet Nait, Wait Nait!
www.facebook.com/LeetNait

Exhilarating nightclub where everything is possible
Welcome to Leet Nait, where hostess Gabriëlle Glasbeek receives you in the scintillating nightclub
where everything goes. Swaying to the rhythm of the night, she carries you off to a world full of
acrobats, dancers and conjurors. They need your imagination and yearnings to be able to demonstrate
their vertiginous tricks, to stimulate them to climb the heights, and to enable the genesis of mystery.
Everything is possible, everything is allowed. Let your thoughts drift away on the warm melodies of the
jazz pianist. A marvellous dessert after a long day at Noorderzon, or a fine start to the night.
Where will it end?

desdemona tent

Initiatief | Marco Bonisimo (Duo Diesel)

di 20 aug (try-out) | 22.00 uur (Entree | 6)
wo 21 en do 22 aug | 22.00 uur
za 24 aug | 22.00 uur
Entree | 8

Gastvrouw | Gabriëlle Glasbeek (Vrouw Holland)

Taal geen probleem | Language no problem

Bruine, Remko Wind, Gabriëlle Glasbeek

Dans en choreografie | Inge de Bruine (o.a. USVA)
Spelers | Peter Woerde (de Valsspeler), Roos en Salim
(Duo Musa), Tonny en Marco (Duo Diesel), Inge de

stichting metafora

de klucht van de molenaar

Theater | Première | Groningen, Nederland | 60 min

Stadse vrouw zoekt veilige herberg bij dubieuze molenaar
De Klucht van de Molenaar is een bewerking van Bredero’s Klucht van den Molenaer, geschreven in 1613.
Het verhaal neemt je mee terug naar de tijd waarin de molenaar een speciale positie in de samenleving
had als leverancier van brood. De molens stonden veelal aan de rand van de stad, waar makkelijker
dingen gebeurden die het daglicht niet konden verdragen... In deze bewerking moet Trijn Jans, een
vrouw uit de stad, noodgedwongen op zoek naar een veilige slaapplaats omdat de stadspoort gesloten
is. Ze besluit een kans te wagen bij molenaar Slimme Piet. Trijn mag bij hem overnachten, maar tegen
welke prijs? www.stichtingmetafora.nl

City lady seeks safe lodgings at dubious mill
De Klucht van de Molenaar (The Miller’s Tale) is an adaptation of Bredero’s Klucht van den Molenaer, written
in 1613. It transports you back to an age in which the miller occupied a special position in society as the
supplier of bread. Mills often stood on the edge of town, where it was easier to perpetrate deeds that
should not be available to public gaze… In this adaptation, Trijn Jans, a lady from town, is obliged to
seek safe lodgings somewhere because the city gates are already locked. She decides to take a chance
at the mill of Slimme Piet. Trijn is allowed to stay there overnight, but at what price?

molen noorderhoogebrug

Regie en tekstbewerking | Ben Smit

molenstreek 1, noorderhoogebrug
do 22 t/m za 24 aug | 19.00 en 20.30 uur
zo 25 aug | 14.00 en 16.00 uur
Entree | 10

Met | Gerard Hilbrants, Astrid Warntjes en Theo Dellebarre

Taal | Nederlands | Language | Dutch

Wilhelmina, Nico van der Wijk, Jacques Tersteeg

Speciale dank aan | Kunstraad Groningen, Prins Bernhard
Cultuurfonds, SNS fonds Middelstum, SNS fonds
Eemsmond, Stiefbeen & Zn, molenaars van de Molen
Foto | Ben Smit
See noorderzon.nl for extended credits

meer programma

baboesjka!

het grote queer debat 2013

65

Film/debat | Groningen, 120 min

Jezelf kunnen zijn in Rusland
In Nederland is de Gay Pride een onmisbaar evenement geworden en het is moeilijk voor te stellen dat
homoseksuelen niet met elkaar op straat zouden mogen zoenen. In Rusland staat hier echter een boete
van 124 euro voor en is een Gay Pride ondenkbaar. Homoseksualiteit in Rusland is dan ook het centrale
onderwerp in Baboesjka! Het Grote Queer Debat 2013. Is er nog een strijd te voeren voor gelijke rechten
en gelijke behandeling? En kun je er überhaupt nog veilig rondlopen als homoseksueel of transgender?
Hoogtepunt van de avond is de première van een documentaire waarin enkele Groningers in de stad
Moermansk spraken met Russische homoseksuelen. Pleitbezorgers en activisten gaan vervolgens met
elkaar in debat. En je kunt volop mee doen. www.5000roebel.com

Being yourself in Russia
In the Netherlands, Gay Pride has become an indispensable event, and it is difficult to imagine that
homosexuals should be prohibited from kissing in public. In Russia, however, the police impose a fine
of 124 euro on such an action, and a Gay Pride parade is inconceivable. Homosexuality is the focus of
attention in Baboesjka! The Big Queer Debate 2013. Is it still possible to fight for equal rights and equal
treatment? And can one even openly manifest oneself as a transgender or homosexual without having
to fear violence? The highlight of the evening is the première of a documentary film in which several
people from Groningen speak to Russian homosexuals in the city of Murmansk. Supporters and activists
then enter into debate with one another. And you can participate too, if you like.

ophelia tent

Met | Kris van der Veen

ma 19 aug | 20.00 uur
Entree | 7

(verbonden aan Stichting LGBT Groningen)

Taal | Nederlands | Language | Dutch

Camera en montage | Sharelly Emanuelson

Een documentaire van | Kris van der Veen
Vormgeving | Egmar Irausquin
Vertaling | Janneke Fokkema

tryater

fabelkracht

Theater | Leeuwarden, Nederland | 50 min
De fantasie en het lichaam die elkaar in de maling nemen
Wat is er met Remmelt aan de hand? Hij ligt doodstil op een kastplank en het lijkt wel alsof hij niet
kan bewegen. Maar zijn ogen lachen en hij heeft duidelijk veel plezier. Hij heeft 1001 ideeën in zijn
hoofd. Joes begrijpt er niets van. Hij wil gewoon samen spelen. Gaat Joes mee in de onuitputtelijke
fantasie van Remmelt? Met Fabelkracht maakt Tryater een beweeglijke en humoristische voorstelling
met veel beweging en weinig taal, waarin de fantasie en het lichaam elkaar in de maling nemen. Het
Friese theatergezelschap Tryater was al meerdere jaren op Noorderzon te zien met prachtige, kleine
voorstellingen voor jong en oud. www.tryater.nl

Imagination and physique, fooling one another
What is wrong with Remmelt? He is lying mouse-still on a shelf and it looks like he cannot move. But his
eyes are laughing and he is obviously enjoying himself. He has 1001 ideas in his head. Will Joes go along
with Remmelt’s inexhaustible fantasy? With Fabelkracht, Tryater has created a moving and amusing
performance with lots of movement and little text, where imagination and physique try to play tricks on
one another. The Frisian theatre company Tryater is a frequent guest of the festival with their wonderful,
small-scale performances for young and old.

oberon tent

Regie | Tamara Schoppert

vr 16 t/m zo 18 aug | 14.30, 16.00, 19.00
ma 19 en di 20 aug | 15.30, 17.00, 19.00
Entree | 6

Met | Gerben de Jong, Hali Neto

Taal | Nederlands | Language | Dutch

Foto | Reyer Boxem

Voor jong en oud | For young and old

Vormgeving | María Noël Dourron
Licht/geluid | Jan Bruinsma

meer programma

het houten huis

droogland
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Theater | Groningen, Nederland | 25 min
Dierenmaskers spreken boekdelen in ontroerend locatietheater
Twee boertjes – half geit, half mens – slepen zich door een onvruchtbaar bestaan. Op de akker langs
hun huis wil niets groeien en hoewel een kruisje op de kalender aangeeft wanneer het tijd is om te
vrijen, laat het nageslacht op zich wachten. De twee spreken hun verdriet niet uit, maar hun onhandige
bokkensprongen verraden hun onderdrukte pijn en verlangens. Een poëtische en tragikomische
voorstelling op locatie met maskers en live muziek. Het Houten Huis verrast en verbaast je met een
eigen stijl en vindingrijkheid. Dit zie je terug in een fysieke speelstijl, poëtische beelden, humorvolle
scènes en betoverende live-muziek. www.hethoutenhuis.org

Animal masks speak volumes in poignant theatre on location
Two smallholders – half goat, half human – drag themselves through an infertile existence. Nothing
will grow in the field adjoining their house, and although a cross on the calendar indicates when it is
time to copulate, there is no sign of any progeny as yet. The two do not articulate their sadness, but
their awkward capers betray their suppressed pain and yearnings. It is a poetic and tragic-comical
performance on location, with masks and live music. Het Houten Huis surprises and amazes you with its
own special style and inventiveness. This is demonstrated in a physical form of acting, poetic images,
amusing scenes and captivating live-music.

locatie nog te bepalen

Regie | Elien van den Hoek

di 20 t/m do 22 aug | 16.30 en 19.30 uur
Entree | 8

Spel | Anne Harbers, Michel Visser

Taal | Nederlands | Language | Dutch

Maskers | Daan Bakker

Vanaf 10 jaar

Vormgeving | Michiel Groothof

Muziek | Radek Fedyk

Regie assistent | Inez de Bruijn
Producent 2012 | Speeltheater Holland

in de spiegeltent

De sfeervolle Spiegeltent in het Noorderplantsoen is al jaren de plek waar je
’s avonds memorabele concerten mee kunt maken. Ook dit jaar presenteren wij weer
prachtige muziek van talentvolle muzikanten en bands op deze unieke locatie.
The atmospheric Spiegeltent in the Noorderplantsoen has for years been the place
where you can enjoy memorable concerts in the evening. This year we will present some
wonderful music by talented artists at this unique location.

DO 15 AUG 20.30 the staves [GB] Entree | 11
Luisteren naar muziek van The Staves leidt tot wegdromen
naar verre vredige oorden. De betoverende harmonieën
van de drie zusjes schitteren over hun folk-achtige gitaarbegeleiding. Als support-act van Bon Iver heeft iedereen
kunnen constateren dat ze live simpelweg steengoed zijn.
Listening to music by The Staves leads to daydreams of
distant tranquil places. The enthralling harmonies of the three
sisters shimmer over their folk-like guitar accompaniment. As
supporting act to Bon Iver, they proved without a doubt that
they are simply top class.

VR 16 AUG 20.00 faustus [GB] Entree 11
het gerenommeerde Britse folktrio Faustus. Dé mogelijkheid om op Noorderzon kennis te maken met springlevende
muziek uit vervlogen tijden, gespeeld door een van de beste
hedendaagse folkgroepen.
In conjunction with Stichting Folk we present the renowned
British folk trio Faustus. Their show offers the opportunity to become acquainted with vibrant music from bygone days, played
by one of the best modern folk groups.

ZA 17 AUG 20.30 lucy rose [GB] Entree | 11
Als achtergrondzangeres droeg singer-songwriter Lucy Rose
bij aan het geluid van Bombay Bicycle Club, maar niemand
wist eigenlijk wie ze was. Met haar solodebuut Like I Used To
kwam daar verandering in. Met een ontwapenende eenvoud
weet ze genadeloos te raken.
As a background singer, singer songwriter Lucy Rose contributed to the sound of Bombay Bicycle Club, but nobody actually
knew who she was. This all changed with the issue of her solo
debut album Like I Used To. The disarming simplicity of her
music enables her to touch the hearts of the listeners.

ZO 18 AUG 20.30 daughter [GB] Entree | 13,50
Het Londense indiefolk trio Daughter is begonnen aan een
succesverhaal. Het debuutalbum If You Leave wordt gezien
als een van de muzikale hoogtepunten van het jaar. De
prachtige, fragiele stem van zangeres Elena Tonra stijgt uit
boven de donkere folk van Daughter, die hier en daar uitgroeit tot grootse bombastische proporties.
The London indie folk trio Daughter has embarked upon a successful voyage. Their debut album If You Leave is regarded as
being one of the musical highlights of the year. The beautiful fragile voice of singer Elena Tonra floats over the dark folkmusic of
Daughter, which occasionally develops into grand proportions.

MA 19 AUG 21.15 brendan benson [VS] Entree | 11
Vorig jaar kon het optreden van Brendan Benson helaas
niet doorgaan. Dit jaar de herkansing! Multi-instrumentalist
Benson richtte samen met Jack White The Raconteurs op,
en richtte zich na enkele jaren weer op zijn solocarrière. Op
What Kind of World (2012) laat hij een persoonlijkere en gevoeligere kant als songwriter zien.
Multi-instrumentalist Brendan Benson and Jack White together
founded The Raconteurs. After several years he decided to
devote more effort to his solo career. What Kind of World (2012)
reveals a more personal and sensitive side as a songwriter.
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In samenwerking met Stichting Folk presenteren we dit jaar

het dok - jupiler music stage
Elke avond 22.30 uur (behalve zo 25 aug) - Vrije toegang

op het dok

Het muziekpodium van Noorderzon heeft vanaf dit jaar een andere naam,
maar je vindt het gratis toegankelijke Dok - Jupiler Music Stage nog altijd in
het hart van het Noorderplantsoen. Op deze unieke locatie – een podium
boven een vijver – speelt elke avond om 22.30 uur (25 aug om 19.30 en 21.00
uur) een (inter)nationale artiest. Dankzij Lichtpunt Theatertechniek is het
Dok energiezuinig.
In the heart of the Noorderplantsoen (park), you will find Het Dok - Noorderzon's
main music stage. At this unique location - a stage at the end of a pond - you
can enjoy a great (inter)-national artist every evening at 22.30 (except on
Sunday the 25th at 19.30 and 21.00). For free! With special thanks to Lichtpunt
Theatertechniek, The Dok gets a little more energy efficient every year.

DO 15 AUG lord huron Los Angeles, VS
Lord Huron vertelt mysterieuze verhalen, gebracht op een dromerig, licht
galopperend ritme en doet denken aan Fleet Foxes en Mumford & Sons.
Lord Huron brings mysterious narratives, told to the cadence of a dreamy, lightly
galloping rhythm. The full sound of the band calls to mind the music of Fleet Foxes
and Mumford & Sons.

VR 16 AUG bosnian rainbows El Paso, VS
Nieuwste project van gitaarvirtuoos Omar Rodríguez-López (The Mars Volta),
vol experimentele drums, psychedelische synthesizers en vurige zang.
Latest project by guitar virtuoso Omar Rodríguez-López (The Mars Volta), filled
with experimental drums, psychedelic synthesizers and animated vocals.

ZA 17 AUG heartless bastards Austin, VS
Heartless Bastards is een vierkoppige rock ’n roll band uit Austin, Texas. Met
haar rauwe stem en scherpe lyrics bewijst frontvrouw en drijvende kracht
Erika Wennerstrom echter alles behalve heartless te zijn.
Heartless Bastards is a four-strong rock ’n’ roll band from Austin, Texas. With her
raw voice and cutting lyrics, lead singer and driving force Erika Wennerstrom
proves to be everything but heartless.

ZO 18 AUG noisettes Londen, GB
De kracht van de energie- en kleurrijke Noisettes schuilt in het kameleonachtige vermogen om het publiek in iedere stijl te overtuigen, of het nou
Afrikaanse muziek, jazz, Van Morrison of Black Sabbath is.
The merit of the energetic and colourful Noisettes lies in the chameleon-like ability
to impress their audience, in whichever style they play, time after time. Whether
that style may be African music, jazz, Van Morrison or Black Sabbath.

MA 19 AUG tba

DI 20 AUG haim Los Angeles, VS
popgroepen uit de jaren ’90 als TLC en Destiny’s Child. De band is door de
BBC tot meest veelbelovende band van 2013 uitgeroepen.
HAIM performs folkrock with an R&B undertone, having been inspired by pop
groups of the nineties such as TLC and Destiny’s Child. The trio’s unique sound
stimulated the BBC to name them as the ‘sound of 2013’.

WO 21 AUG pokey lafarge St. Louis, VS
Pokey en zijn band bouwen voort op een rijke traditie van zuidelijk blues-,
country-, ragtime- en swinggeluid dat voor een roaring twenties-sfeer in het
plantsoen gaat zorgen.
Pokey and his band elaborate on the rich tradition of southern blues, country,
ragtime and swing. They will make sure that the park will soon host a
mesmerizing roaring twenties ambience.

DO 22 AUG deep sea arcade Sydney, AUS
Deep Sea Arcade geeft een eigen, psychedelische draai aan het sixties-geluid
dat we herkennen van The Beatles, The Zombies en The Kinks – met een
vleugje down under natuurlijk.
Deep Sea Arcade give their own personal and psychedelical touch to the sixties
sound that we know so well from the Beatles, Zombies and Kinks – with a splash of
‘down under’ of course.

VR 23 AUG tba
ZA 24 AUG la chiva gantiva Brussel, BE
La Chiva Gantiva is een grote muzikale familie die festivals over de hele wereld
platspeelt, met een Latijns-Amerikaans molotovcocktail van rock, rap, soul en
aanstekelijke funk.
La Chiva Gantiva has grown to become a large musical family that stuns festivals
all over the world, with a Latin American Molotov cocktail of rock, rap, soul and
contagious funk.

ZO 25 AUG 19.30 maison du malheur Amsterdam, NL
Deze negen man sterke formatie smelt vooroorlogse drumbeats, honky-tonk
piano’s en knetterend koper samen tot een feestelijk geheel met een hoog Oh
Brother, Where Art Thou?-gehalte.
This nine-strong formation blends pre-war drumbeats, honky-tonk pianos and
piercing brass to form a festive whole with a high Oh Brother, Where Art Thou?-feel.

ZO 25 AUG 21.00 puggy Brussel, BE
Met inspiratie uit muziek van de New Orleanse roaring twenties tot aan 21e
eeuwse metal, speelt het Belgische Puggy vooral ijzersterke popsongs.
Puggy takes their inspiration from sources ranging from New Orleans roaring twenties
music to metal from the 21st century. But their forte is primarily cast-iron pop songs.
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HAIM maakt folkrock met een R&B ondertoon en is geïnspireerd door

op de werf & op zuid

de werf

DO 15 AUG 20.00 Shishani

Het vrij toegankelijke muziekpodium

Vr 16 aug 20.00 Tribute to Rico

De Werf bevindt zich in horecagele-

Za 17 aug 16.00 Harmonie 67

genheid De Dwergen, aan de rand van

Za 17 aug 20.00 The Tightropes

de welbekende vijver in het Noorder-

Zo 18 aug

16.00 Inge van Calkar

plantsoen. Elf dagen lang kun je hier

Zo 18 aug

19.30 Solidaritas Presents

komen kijken en luisteren naar ver-

Ma 19 aug 20.00 Big Ear

schillende (lokale) muzikale acts. Meer

Di 20 aug 20.00 Hans van Lier & 		

informatie op noorderzon.nl.

		 the Sidekicks
Wo 21 aug 19.30 POPgroningen presenteert

De Werf is located in catering facility

Do 22 aug 20.00 Quatro Pollo

De Dwergen, on the edge of the famous

		 Country and Rock Revue

pond in the Noorderplantsoen. During

Vr 23 aug 19.30 Best of Fifteen Minutes

eleven days you can listen to different

Za 24 aug 16.00 Los Bomberos

(local) musical acts. Entrance is free! Visit

Za 24 aug 20.00 Anthony's Putsch

noorderzon.nl for more information

Zo 25 aug 17.00 Knight Susan

Hielke proat

podium op zuid

DO 15 AUG 22.00 Remko Wind and the

In het zuidelijke gedeelte van het Noor-

		 Dream Experience

derplantsoen, op de Speelweide, vind

Vr 16 aug

17.00 Wishfulmusic

je het vrij toegankelijke Podium op

Vr 16 aug

22.15 Spindrift

Zuid. ’s Avonds en overdag spelen hier

Za 17 aug 16.00 Tiedo

diverse bands en muzikanten, vooral uit

Za 17 aug 22.15 Wicked Hammond

het Noordelijk gedeelte van Nederland.

Zo 18 aug

16.00 Sol do Norte

Van jazz, folk en americana tot soul,

Zo 18 aug

22.15 3LaX

wereldmuziek, latin en singer-song-

Ma 19 aug 17.00 Big Fish

writer – je hoort het allemaal Op Zuid.

Ma 19 aug 22.15 Ritual

Meer informatie op noorderzon.nl.

Di 20 aug

17.00 Shoe Eating Rabbits

Di 20 aug 22.30 Smederij Jazzparty XXL
In the southern part of the Noorderplant-

Wo 21 aug 17.00 Annemarieke Coenders

soen, the Speelweide (Kids Area), you’ll

		 en Wim Sebo

find Podium op Zuid, entrance is free.

Wo 21 aug 22.00 World Music Band Artkiki

Every evening and during daytime se-

Do 22 aug 17.00 Harlequin Hovers

veral bands and musicians will perform

Do 22 aug 22.30 De Todos Modos

here, mostly from the northern part of

Vr 23 aug 17.00 'In The Neighbourhood'

the Netherlands. From jazz, folk and

		 Tom Waits tribute

Americana to soul, world, latin and sin-

Vr 23 aug 22.30 Dick Rusticus Quintet

ger-songwriter - you hear it all Op Zuid.

Za 24 aug 16.00 Garabgi

Visit noorderzon.nl for more information

Za 24 aug 22.30 Sexy B 'Blast from the Past'

noorderzon nightclub
alle voorstellingen en optredens in het Noorderplantsoen en DownTown Groningen
afgelopen zijn. Gelukkig hoeft dat niet het einde van de avond te betekenen voor
iedereen die nog een afsluitend drankje wil doen, want ook dit jaar is de Noorderzon
Nightclub in het Platformtheater de ideale plek om je dag af te sluiten in stijl. Elke
avond zorgt een DJ voor een ontspannen sfeer zodat je lekker na kunt praten over
een enerverende voorstelling of een spraakmakend concert. Of je nu op een gezellige
manier een vermoeiende festivaldag af wilt sluiten of wanneer je nog energie over
hebt om een dansje te wagen, de Noorderzon Nightclub is the place to be… en wie
weet, misschien loop je wel een artiest tegen het lijf waarvan je eerder die dag nog een
optreden hebt gezien!

End your festival day in style Every festival day gets to the moment when all shows
and performances in the Noorderplantsoen and DownTown Groningen have come to a close.
Fortunately, that does not necessarily mean the end of the evening for everyone who wishes to
enjoy one last drink, as the Noorderzon Nightclub is the ideal spot to finish your day in style.
Platformtheater | do 15 t/m za 24 aug van 0.00 tot 04.00 | deur sluit om 02.30
Entree | 3 (Kaartverkoop aan de deur)

noorderzondag
Voorbode van het nieuwe culturele seizoen De NoorderZondag staat al jarenlang
bekend als de gezellige dag ter afsluiting van het festival. Overal langs de Leliesingel
presenteren allerlei culturele groepen en organisaties hun aanbod voor het komende
jaar. Dit maakt deze dag ideaal om alvast inspiratie op te doen voor het nieuwe culturele
seizoen. Uiteraard is er op deze laatste dag van het festival wederom live muziek te
vinden, verspreid over verschillende plekken in het park. Ook is er ruimte om je eigen talenten tentoon te stellen in één van de vele workshops die worden aangeboden. Geniet
dus met je vrienden en familie van de laatste festivaldag van Noorderzon! Het volledige
programma voor de NoorderZondag is vanaf half augustus te vinden op noorderzon.nl.

Preview of the new cultural season For years, the NoorderZondag has been known as
the vibrating closing day of the festival. Along the length of the Leliesingel, all kinds of cultural
organizations present their programmes for the coming year. Of course this last festival day also
brings live music, dance and theatre, spread out across the park.
In het hele plantsoen | zo 25 aug van 13.00 - 18.00 uur | vrije toegang
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Sluit je festivaldag af in stijl Bij elke festivaldag hoort ook dat moment waarop

negendaags literatuurfestijn

stefan vertelt

schone woordkunsten
op verschillende plekken in het park
Literaturia, het literaire en poëtische programma van Noorderzon, zwermt dit jaar
uit over het hele festivalterrein. Overal in het park kom je de schone woordkunsten
tegen. Natuurlijk in de Desdemona Tent, al sinds jaar en dag de literaire hoek van
het festival, maar ook aan de Leliesingel, op de Speelweide en in de Ophelia Tent.
Ook dit jaar staat Literaturia weer garant voor spannende, eigenwijze en dwarse
literaire avonden. Opnieuw geen katheder, geen stukje voorlezen en geen obligaat
interviewtje vooraf. Wel Amerikaanse slamkampioenen, wel J. Kessels op muziek, wel
een 'zeer korte verhalen'-marathon van twee dagen, en zelfs cowboys, dictators en
beren. Je bent niet alleen gewaarschuwd maar ook van harte uitgenodigd.
Noorderzon also presents a daily literature programme hosted by Stefan Nieuwenhuis and
Buro05. Almost all of it is in Dutch (except for the poetryslam on Friday 16 August). You can
find English translations of all texts on our website.
Meer informatie over het programma is te vinden op noorderzon.nl
en op buro05.nl vindt u iedere dag videoverslagen van de voorstellingen.
Curator | Stefan Nieuwenhuis, Buro05 | www.buro05.nl
Mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds en LIRA

75
De vrijdag van Literaturia staat helemaal in het teken van poetryslam. De Spoken
Summer Tour is een internationale slamavond met de Poetry Circle Groningen en de
Amerikaanse slamcoryfeeën Black Ice, NovaKane en George Yamazawa Jr: een perfecte
mix van lokaal, nationaal en internationaal talent.
vr 16 aug | 20.30 uur | Ophelia Tent
90 min | Nederland en Verenigde Staten | Entree 6 euro
In samenwerking met Urban House

spoken summer tour afterparty
Aansluitend op de Spoken Summer Tour-avond is er een afterparty in de Desdemona
Tent (vanaf 22.30 uur) met de Amerikaanse slammers en de Groningse editie van Stand
Up Poetry, de slamwedstrijd waarbij de winnaar kans maakt op een optreden tijdens de
Spoken-night in New York op 26 september.
vr 16 aug | 22.30 uur | Desdemona Tent
90 min | Nederland en Verenigde Staten |
Entree 4 euro (2 euro in combinatie met de voorstelling van 20.30 uur)
In samenwerking met Urban House

tom america & p.f. thomése:
groeten uit tilburg, texas | portretten en zelfportretten
In deze speciaal voor Literaturia geschreven voorstelling gaan Tom America en
P.F. Thomése met elkaar en met zichzelf in gesprek. Ze kennen elkaar uit Tilburg,
waar Tom America nog steeds woont en waar P.F. Thomése roemruchte, lamlendige
avonturen heeft beleefd met zijn beste vriend en favoriete personage J. Kessels, de
doorrookte antiheld uit de cultroman J. Kessels: The Novel. Tom America en P.F. Thomése
onderzoeken in Groeten uit Tilburg, Texas het beeld dat wij van onszelf hebben en zij
van zichzelf. Soms doen ze dat samen, soms apart. Dreh- und Angelpunkt blijft Tilburg,
begin en eind van hun dwaaltochten langs zichzelf en anderen. Gewoon ongewoon
Tilburg voor Tom America en Tilburg, Texas voor P.F. Thomése en J. Kessels, die er zelf
helaas wederom niet bij zal kunnen zijn.
za 17 aug | 21.30 uur | Desdemona Tent
60 min | Nederland | Entree 8 euro
foto | Massimo America

literaturia

spoken summer tour + poetry circle groningen

literaturia in de desdemona tent
kantoorpoëzie
De Stadsdichter van Groningen, Joost Oomen, laat als presentator van Kantoorpoëzie
zien wat er aan literair talent in Groningen en omstreken rondloopt. Voor al het nieuwe
op het gebied van poëzie, literatuur, muziek, performance en - laten we maar eerlijk
zijn - gekheid.
do 15 aug | 21.00 uur | Desdemona Tent | 90 min | Nederland | Vrijwillige bijdrage
foto | Stichting Kargadoor Utrecht

de middag van het debuut
Vier miljoen Nederlanders hebben de wens om een boek te schrijven. Drie debutanten
van Uitgeverij Atlas Contact, te weten Frederique Schut, Bertram Koeleman en Sabine
van den Berg vertellen over hun eerste schreden: het schrijfproces, het manuscript,
het contact met de uitgeverij en de redacteur en de roman zelf.
zo 18 aug | 14.30 uur | Desdemona Tent | 90 min | Nederland | Entree 5 euro
foto | Tessa Posthuma de Boer

pignon & leeuwis
waar beren drinken
Samen brengen Joubert Pignon & Mathijs Leeuwis het verhaal van twee oude vrienden
die elkaar jaren niet hebben gezien, omdat een klein drama ze uiteen heeft gedreven.
Waar beren drinken is een even schrijnende als ontroerende raamvertelling
met een knallend einde.
zo 18 aug | 20.30 uur | Desdemona Tent | 45 min | Nederland | Entree 6 euro
foto | Nienke Koedijk

in de rondte
Geïnspireerd door het Amerikaanse In the Round brengen Harry Zevenbergen en
Eva Meijer dichters, schrijvers en muzikanten samen. Tijdens de voorstelling staan
de artiesten in een halve cirkel op het podium. Om beurten lezen ze een gedicht of
prozafragment voor of spelen ze een liedje. Tijdens Literaturia zullen Laura Arkana,
Sylvia Hubers, Eva Meijer en Harry Zevenbergen de harde kern vormen, aangevuld
met lokale dichters en muzikanten.
ma 19 aug | 21.00 uur | Desdemona Tent | 90 min | Nederland | Entree 6 euro

de verkiezing van de kinderdichter van groningen
Opnieuw is Literaturia het podium voor de bekendmaking van de Kinderdichter
van Groningen. Op een avond vol poëzie en muziek bepaalt een vakkundige jury
wie zich het komende jaar de kinderdichter van Groningen mag noemen,
als opvolger van Sifra Kramer.
za 24 aug | 19.00 uur | Desdemona Tent | 90 min | Nederland
Entree 6 euro (kinderen tot en met 12 jaar, 3 euro)
In samenwerking met het Poëziepaleis

literaturia aan de Leliesingel
Aan de hand van vertellingen, liedjes, strips en anekdotes nemen Jan en Cowboy John
je mee in hun wereld die strekt van achtertuin tot prairie. In de Literaturia-container
vertelt Jan Vriends over de essentie van het leven volgens hemzelf: liefde, schoonheid
en troost. En Cowboy John? Die heeft zijn eigen logica.
di 20 aug | vanaf 16.00 uur (ieder heel uur) | Literaturia-container Leliesingel
20 min | Nederland | Kaartverkoop aan de deur | Entree 4 euro

ten adem
bas woord piano
Ten adem zijn drie mannen met drie instrumenten: een bas, een piano en het woord.
Podiumdichter Bardthesque Jaques, pianist Ben Schockaert en bassist Joshua Dellaert
combineren onvervalste performancepoëzie met muziek. Een containervoorstelling
met maximale miniatuurtjes in poëzieformaat.
di 20 aug | vanaf 16.30 uur (ieder half uur) | Literaturia-container Leliesingel
20 min | België | Kaartverkoop aan de deur | Entree 4 euro
foto | Lynn Delbeecke

a.l. snijders en joubert pignon
de koning en de kroonprins van het zkv (zeer korte verhaal)
Vanuit een wederzijdse bewondering brengen A. L. Snijders en Joubert Pignon
maar liefst twee dagen een gezamenlijk marathonprogramma van zeer korte
verhalen op Noorderzon: intelligent, grappig, inlevend, verrassend en schilderend
op de vierkante millimeter.
wo 21 en do 22 aug | vanaf 16.00 uur (ieder half uur) | Literaturia-container
Leliesingel | 20 min | Nederland | Kaartverkoop aan de deur | Entree 4 euro
foto | Nienke Koedijk en AFdH Uitgevers - Henny de Mînnink

kom naar managuay
Managuay, bekend uit de Volkskrant, is een militaire dictatuur waar men het niet zo
nauw neemt met de mensenrechten en zich ver houden van goede smaak. Toch is
Managuay een geweldig interessant land, als we globetrotter
en Managuay-kenner Roger Abrahams mogen geloven.
vr 23 aug | vanaf 16.00 uur (ieder heel uur) | Literaturia-container Leliesingel
20 min | Nederland | Kaartverkoop aan de deur | Entree 4 euro

michael van kekem
ik draag je tranen naar de zee
Illustrator en performer Michael van Kekem neemt je mee in een poëtisch
beeldverhaal over de traan. Met animatie, geluid en een betraande omgeving
waan je je even in een zee van woorden waarin je heerlijk kunt blijven drijven.
Je vertrekt uiteindelijk met meer dan een belevenis.
vr 23 aug | vanaf 16.30 uur (ieder half uur) | Literaturia-container Leliesingel
20 min | Nederland | Kaartverkoop aan de deur | Entree 4 euro
foto | Michiel Brouwer

literaturia

jan vriends

77

doe-dingen op de speelweide

doe-dingen en voorstellingen
Op de Speelweide kan iedereen vanaf 4 jaar ook dit jaar weer terecht voor mooie
voorstellingen en spannende dingen om te doen. Zo kun je een kleine voorstelling
bezoeken, een aflevering van Noorderzon TV maken, knutselen, dansen met een
door jouzelf ontworpen poppetje, of spannende dingen onderzoeken.
Alle activiteiten en voorstellingen kun jij zelf betalen met kidsmunten.
Deze munten zijn te koop bij Kleintje Kiosk, die ook te vinden is op de Speelweide.
Eén munt kost 1,50 euro, vier munten kosten 5 euro. De Speelweide is iedere dag
van het festival geopend van 14.00 - 18.00 uur, met uitzondering van de eerste dag
(vanaf 17.00 uur). In het weekend zijn we vanaf 13.00 uur open. Wil je meer informatie over een voorstelling of activiteit? Kijk dan op de locatie of op noorderzon.nl.
Het programma op de Speelweide komt tot stand met hulp van vele partners, zoals:
Buro05, Groninger Forum, BK050, Rabonk, Viesueel Geweld, De Maakschappij,
De Jonge Onderzoekers en Rabobank Stad en Midden Groningen

This year once again, everybody of four years old and upward will discover
fascinating things to do and see on the Speelweide. You can find more information
in English and full translations on noorderzon.nl.

noorderzon tv

als een vis

Ben jij een reporter in de dop? Iedere dag maakt

do 15 aug t/m ma 19 aug | v.a. 14.00 uur

een groep kinderen met de hulp van Viesueel

Als een vis is een combinatie van video, animatie, per-

Geweld een televisie uitzending over Noorderzon.

formance en schaduwspel. Met deze ingrediënten

De jonge reporters produceren de gehele show!

wordt ter plekke een film gemaakt. Een bijzondere
voorstelling voor kinderen van 2 tot 102 jaar oud.

pannenkoekenmachine
De pannenkoekmachine van Rabonk is de meest

duo diesel

bijzondere die je ooit hebt gezien. Hij zet namelijk

fijn stof

jouw tekening om in een echte pannenkoek!

di 20 aug t/m za 24 aug | v.a. 14.00 uur
Acrobaat Tonny Mulder en Marco Bonisimo zetten

bouwen aan !eureka

het kleine schuurtje op de Speelweide helemaal

Hoe zou het zijn als je de huizen uit je dromen

op z’n kop met hun betoverende voorstellingen,

kunt bouwen? En dat je die mag neerzetten waar je

barstensvol knappe stunts en trucs.

wil? Help De Maakschappij dan mee de stad !Eureka
te bouwen, er is zelfs plaats voor luchtkastelen.

knuffelparachute
Vind jij je knuffel ook zo lief en wil je hem

het vertikaal laboratorium

een onvergetelijke ervaring geven?

Stel dat je zou moeten springen, hoe kom je dan

Laat hem parachutespringen! De koning

veilig beneden? En wie valt er eigenlijk sneller? Jij of

en koningin waren je al voor…

je vader? Dit, en nog veel meer andere spannende
dingen kan jij zelf gaan onderzoeken in het lab. Een

textiel- en bouw atelier

project van De Jonge Onderzoekers

Bouw samen in het atelier van Kinderwerkplaats
BK050 met andere kinderen en kunstenaars aan

zelf bibberbeestjes maken

een groot kunstwerk bij de poort van het terrein.

Bibberbeestjes zijn grappige zelfgemaakte schar-

Al je wensen en gedachten komen erin terug. Nog

relaars met een motortje en zwiepstaart. Ga samen

gesloten op donderdag 15 augustus.

met Ynze van De Maakschappij aan de slag en bepaal
zelf hoe jouw bibberbeestje eruit komt te zien.

de poppetjes aan het dansen
Teken je mooiste, gekste of stoerste poppetje

miniparade

en Het Groninger Forum brengt het samen met

Paradeer jij ook zo graag? Knutsel samen met

Nou & Herkauw tot leven! Je digitale vriendje

Pretvormer op vrijdag 23 augustus de mooiste

heeft wel zin in een dansje. Leer jij hem de coolste

objecten en kostuums en laat ze aan iedereen zien

moves?

op de miniparade zaterdagmiddag.

kids literaturia

rotoskoop

Samen met Buro05 en een echte dichter ga je

Heb je zin in duistere verhalen, of juist dromerige

op zoek naar de woorden voor je eigen gedicht. Ze

sprookjes? Iedere dag zijn er animatiefilmblokken

zijn ergens verstopt in Oud Hollandse spelletjes.

met een ander thema. Neem je vader en moeder

Durf jij het avontuur aan te gaan?

mee, want ook voor hen is er een programma!

nynke vertelt
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jonge gasten

ida & jelien

in the park

het noorderplantsoen

Verschillende korte voorstellingen en installaties verspreid door het
Noorderplantsoen zorgen ervoor dat je telkens weer even een kleine, andere
wereld kunt binnenstappen. Zo wordt je wandeling door het plantsoen op
een verrassende manier onderbroken door talent uit Groningen, Noord
Nederland of elders. Ook kun je lekker design-shoppen bij Stuff 'n Goods.
Dagelijks begint het programma in het park om 16.00 uur, tenzij anders staat
aangegeven. Op de openingsdag, 15 augustus, begint het programma om
17.00 uur. Natuurlijk zijn veel voorstellingen ook leuk voor kinderen, dan
staat er ‘A.L. (alle leeftijden)’ bij de omschrijving. Kaarten zijn alleen aan de
deur verkrijgbaar (geen voorverkoop). Uitgebreide beschrijvingen en meer
informatie over deze voorstellingen vind je op noorderzon.nl
The programme in the park starts at 16.00 (with some exceptions). Tickets are
available at the performance location only. You can find full descriptions of the
performances mentioned on these pages on our website.
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Opiniepanel Hotze Hiemstra &
Jikke Joustra

dame flux

Groningen, 15 min

Groningen, 20 min

In deze vrolijke mini-voorstelling over provinciale

Onder de naam Dame Flux maakt Irene

herindeling nemen Alina Kiers en Fokko Jelsma

Wiersma bijzondere, sprankelende muziek

recente ontwikkelingen in onze samenleving op de

vol knipogen. Hierbij voeren de opvallende

hak. Ze hopen op een breed draagvlak…

Nederlandstalige teksten en pakkende

Leliesingel | di 20 t/m za 24 aug

melodieën de boventoon.

vanaf 16.00 uur | Entree 4 euro | A.L.

Leliesingel | do 15 t/m ma 19 aug

Champagne Potpourri

vanaf 16.00 uur | Entree 4 euro | A.L.

beno & marija
Een hedendaagse
historische vertelling

de groeten

Groningen, 20 min

Groningen, 20 min

Deze vertelling maakt je bewust van de historische

Tot de schijt ons doodt is een kritische en

achtergrond van het festivalterrein. Wees voorbereid

humoristische voorstelling die je doet

op een prettige, confronterende ontmoeting die alle

nadenken over het huwelijk als conservatieve

grenzen tussen tijd en ruimte doet vervagen.

traditie in onze moderne samenleving.

Leliesingel | do 15 t/m ma 19 aug

Leliesingel | do 15 t/m ma 19 aug

vanaf 16.00 uur | Entree 4 euro | A.L.

vanaf 16.00 uur | Entree 4 euro | A.L.

tryater en z25

de valsspeler

Oantinken een transmediale installatie

Eerlijk duurt het langst

Leeuwarden, doorlopend

Goochelaar Peter Woerde staat aan de

Op het festivalterrein is een grote muur van

vooravond van zijn derde verschijning op

weckflessen verrezen. Je kunt hier foto’s van

Noorderzon. Peter pakt het anders aan dit

festivalmomenten die jij je wilt herinneren, via een

jaar. Hij hoeft namelijk niet meer vals te

speciale app naartoe overbrengen. Download de

spelen om te winnen…

app en bouw mee aan de collectieve herinnering!

Leliesingel | di 20 t/m za 24 aug

Hoek Kerklaan/Kruissingel

vanaf 16.00 uur | Entree 4 euro

Tot de schijt ons doodt

Groningen, 15 min

do 15 t/m za 24 aug | vrije toegang | A.L.

circusdrome

gehandikat
Ik Hier NU

Morna, het meisje in de vissenkom

Leeuwarden, 30 min

Groningen, 5 min

Ik Hier NU is een absurde circusvoorstelling.

Morna is het kleinste vrouwtje ter wereld en

Een belevenis waarin niemand precies

brengt haar leven door in een vissenkom, drijvend

weet wat er gaat gebeuren, vol circus,

op haar eigen tranen. Ontdek het waargebeurde

aardbeienveters, plastic duiven in roze

verhaal en ontmoet haar in levende lijve!

jurkjes, muziek en interactie.

Leliesingel | do 15 t/m ma 19 aug

Leliesingel | do 15 t/m ma 19 aug

vanaf 16.00 uur | Entree 2 euro | A.L.

vanaf 16.00 uur | Entree 4 euro | A.L.

in het plantsoen | in the park

alina kiers & fokko jelsma

meer in het plantsoen

floris maathuis & kasper peters

nyk de vries

WoorD

De laatste van de kleine boertjes

Groningen, 10 min

Amsterdam, 20 min

WoorD presenteert het theater van de taal,

De Friese schrijver/performer Nyk de Vries vertelt

een nieuwe wereld van tien minuten met taal

op humoristische wijze het levensverhaal van

in de hoofdrol. Want woorden zijn het beste

zijn vader. Hij doet dit aan de hand van komische

speelgoed van de wereld. Ook voor volwassenen.

ultrakorte teksten uit zijn nieuwe boek Glans.

Leliesingel | di 20 t/m za 24 aug

Leliesingel | do 15 t/m ma 19 aug

vanaf 16.00 uur | Entree 3,50 euro | A.L.

vanaf 16.00 uur | Entree 4 euro

maask

de noorderlingen

MAASK Container Club Edition
Leeuwarden, 25 min

De Noorderlingen Light –
een scheppingsverhaal

Deze stemkunstenaar maakt muziek met alleen

Groningen, 20 min

zijn stem en een zelf geprogrammeerd loop-

In De Noorderlingen Light – een scheppingsverhaal

systeem. Samen met VJ Doofpot tovert hij de

brengen zes spelers van De Noorderlingen

container om tot een kleine club!

licht in de duisternis in een prachtige kleine

Leliesingel | di 20 t/m za 24 aug

familievoorstelling.

vanaf 16.00 uur | Entree 4 euro

Kruissingel | wo 21 t/m zo 25 aug
vanaf 16.00 uur | Entree 4 euro | A.L.
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werc collective

Box Xperiment

B00M!!

Assen, 45 min

Groningen, doorlopend

Dit jaar brengt NiznO met Box Xperiment

WERC vermijdt overdag de zon om 's nachts de

vijf dagen lang diverse producten uit het

bomen uit het Noorderplantsoen verder te laten

eigen laboratorium naar Noorderzon, zoals

groeien. Een spannend, interactief beamproject!

verteltheater, performance en een bizarre

Leliesingel | di 20 t/m za 24 aug | vanaf de

improvisatie-avond.

schemering | vrije toegang | A.L.

Kruissingel | do 15 t/m ma 19 aug
vanaf 16.00 uur | Vrijwillige bijdrage

vera i.s.m. lepel concerts

werktheater môi
Draadsel
Groningen, 30 min

Vera Muziekcontainer

Werktheater Môi is een theaterdagbesteding

Groningen, 20 min

voor authentieke mensen met een passie

In samenwerking met Lepel Concerts presenteert

voor theater. Dit jaar brengt Môi Draadsel, een

Popundergroundtempel VERA een reeks van

voorstelling over de confrontatie met je grootste

kleine concerten aan de Leliesingel. Intiemer dan

angsten.

dit wordt een concert niet!

Kruissingel | vr 16 t/m zo 18 aug | 16.00, 17.00

Leliesingel | di 20 t/m za 24 aug

en 19.00 uur | vrije toegang | A.L.

vanaf 19.30 uur | Entree 4 euro

vincent de rooij & csilla lakatos

amateurtheaterschool en
jeugdtheaterschool groningen

Vioollusie

Groningen, 20 - 40 min

Amsterdam, 12 min

Ook dit jaar maken jongeren van de

Live video- en muziektheater met virtuoos

Jeugdtheaterschool Groningen en volwassenen

vioolspel op maar 20 centimeter afstand en

uit het Peloton speciaal voor Noorderzon een

betoverende, live gemaakte filmbeelden die je

aantal acts en korte voorstellingen. Grappig,

haast met je oren kan zien.

hilarisch en ontroerend.

Leliesingel | di 20 t/m za 24 aug

Kruissingel | di 20 t/m zo 25 aug

vanaf 16.00 uur | Entree 4 euro | A.L.

vanaf 16.00 uur | Entree 4 euro

wishfulmusic

edan gorlicki i.s.m. cinedans

Containerhuiskamersessies

&Dance - A series of dance on film

Groningen, 30 min

Groningen, 30 – 45 min

Kom langs in de huiskamer van Wishfulmusic!

&Dance is een collectie van korte dansfilms,

Dit jaar verzorgen ze wederom een mooie

opgedeeld in drie afzonderlijke sets in de

reeks exclusieve miniconcerten van binnen- en

prachtige Muziekkoepel. Zet een koptelefoon op

buitenlandse artiesten in de huiskamercontainer.

en neem een kijkje!

Leliesingel | do 15 t/m ma 19 aug

Muziekkoepel | vr 16 t/m wo 21 aug

vanaf 20.00 uur | Entree 4 euro

vanaf 21.30 uur | Entree 2 euro

in het plantsoen | in the park

theatergroep nizno

openingstijden park/horeca
Opening hours park and catering
Do 15 augustus | 17.00 – 01.00 uur
Vr 16 augustus | 14.00 – 01.00 uur
Za 17 augustus | 13.00 – 01.00 uur
Zo 18 augustus | 13.00 – 01.00 uur
Ma 19 augustus | 14.00 – 01.00 uur
Di 20 augustus | 14.00 – 01.00 uur
Wo 21 augustus | 14.00 – 01.00 uur
Do 22 augustus | 14.00 – 01.00 uur

general information

Vr 23 augustus | 14.00 – 01.00 uur
Za 24 augustus | 13.00 – 01.00 uur
Zo 25 augustus | 13.00 – 23.00 uur

eten en drinken op noorderzon
Op Noorderzon is er veel keuze op het gebied van eten en drinken. Op de terrassen van de
Spiegeltent, de Carrousel en Bar op Zuid kan je rustig genieten van een drankje. Gezellige
drukte vind je bij de bars van de Dwergen en het Paviljoen. Op Zuid vind je ook de Wijnbar,
en sinds dit jaar ook de Theetuin. In Noorderzon Restaurant ‘Alu, Alu’ kun je goed eten, en
daar tegenover bij de Spiegeltent, zit een heuse Bierbar. Op diverse plekken van het terrein
zijn watertappunten aangebracht in samenwerking met Waterbedrijf Groningen. Verder
werken wij met vele (lokale) ondernemers die allerlei soorten eten aanbieden, zodat je echt
de hele dag in het plantsoen kunt vertoeven. Op noorderzon.nl vind je meer informatie.
Good food and nice drinks are important for a festival. We have lots of choices and variety. At
noorderzon.nl you can find more information in English about all our food and drinks.

noorderzonshop
Natuurlijk is er weer een Noorderzonshop, waar je duurzaam geproduceerde
festivalmerchandise kan kopen. Nieuw dit jaar zijn onze special edition t-shirts, ontworpen
door verschillende kunstenaars, live gezeefdrukt door Cultuurbarbaar en met dank aan P&P.
At our Noorderzon shop in the Noorderplantsoen you can buy festival merchandise. This year
we’ve added our special edition Noorderzon t-shirts, designed by various artists, screen printed
live by Cultuurbarbaar and supported by P&P.
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Omdat wij een dorp bouwen in een kwetsbaar plantsoen, is er een aantal regels
om de sfeer goed én het park schoon te houden:
Het kan zeer druk zijn in het plantsoen, houd rekening met een ander en let op je kinderen
Noorderzon mag ieder jaar rekenen op de (vrijwillige) inzet van honderden mensen –
ga respectvol met onze crew om
Deponeer afval in de daarvoor bestemde afvalbakken/verzamelpunten
Noorderzon heeft het duurzaamheidskeurmerk Green Key mogen ontvangen, help mee ons
festival zo schoon en netjes mogelijk te houden
Honden dienen aangelijnd te zijn – is ook fijn voor de viervoeters in al die drukte
Om 00:00 moet het stil zijn, om 01:00 uiterlijk sluiten de horecapunten. Je wordt verzocht je
plezier eventueel elders voort te zetten (bijvoorbeeld bij de Noorderzon Nightclub)
Wildplassen is niet toegestaan, gebruik de gratis toegankelijke toiletvoorzieningen en
plaskruizen
Meld eventuele overlast en/of overtredingen bij de toezichthouders, security of medewerkers,
herkenbaar aan crewshirts en hesjes
Onderneem bij problemen geen actie op eigen houtje. Noorderzon houdt toezicht,
zowel met herkenbare toezichthouders, als met niet-herkenbare toezichthouders
Let altijd goed op je eigendommen
Het betreden van het Noorderplantsoen is op eigen risico

the rules of the park
We have built a village in a vulnerable park, there are a number of regulations to make
sure the atmosphere in the park remains amiable and the park remains clean:
It can be very crowded in the park, please take other people into account and
please keep an eye on your children
Noorderzon is privileged to be able to rely upon the (voluntary) commitment of hundreds
of people – please treat our crew with respect
Deposit your waste in the rubbish bins or at the waste collection points
Noorderzon has received a Green Key for environmental friendliness.
Please help us to keep the festival as neat and clean as possible
Dogs must be kept on a leash – this is also beneficial to the animals themselves in
the hustle and bustle
The park must be quiet at midnight. All catering points must be closed by 1 a.m. After this,
you are requested to seek your pleasure elsewhere (at the Noorderzon Nightclub for instance)
The park is not a public toilet, there are free toilet facilities in the park
Please report any nuisance or transgression of the rules to the security services or members of staff,
recognizable by their Crew T-shirts, vests and certified badges
In case of trouble, please do not undertake any action on your own. Noorderzon will keep watch, with
both recognizable and non-recognizable supervisors
Nevertheless, take good care after your own possessions
Entering the festivalpark during the festival is at your own risk

algemene informatie | general information

de parkregels

general information

bereikbaarheid noorderplantsoen
Lopend/fiets | Vanaf het Centraal Station loop of fiets je via de loopbrug van het
Groninger Museum richting het centrum. Eenmaal op de Vismarkt aangekomen, ga je
rechtdoor via de Stoeldraaierstraat en de Oude en Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat naar het
Noorderplantsoen.
Bus | Vanaf Centraal Station: buslijn 5, richting Station Noord, halte Kerklaan
Auto | In verband met de complexe verkeerssituatie rond Groningen adviseren wij je
om voor het vertrek een actuele route te plannen via GPS of internet. Wij adviseren je
te parkeren in parkeergarage Boterdiep.

accessibility of the noorderplantsoen
On foot/by bicycle | Coming from the Central Station, you cross the canal via the
pedestrian bridge at the Groninger Museum and go toward the city centre. Having arrived
at the Vismarkt you continue straight on, through the Stoeldraaierstraat and the Oude
and Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat to the Noorderplantsoen park.
Bus | From the Central Station: bus line 5, direction Station Noord, busstop ‘Kerklaan’
Car | In connection with the complex traffic situation around Groningen, we advise you to
plan your route on internet or via a SatNav application prior to your departure.
The subterranean car park on the Boterdiep is the best place to park the car.

bereikbaarheid downtown-locaties
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Noorderplantsoen. Voor routebeschrijvingen naar de diverse locaties kun je terecht op onze website.

accessibility of downtown locations
The timetables indicate how far away the DownTown locations are from the Noorderplantsoen.
For route descriptions to the various locations, please see our website.

parkeren
Wij raden natuurlijk iedereen aan om met het openbaar vervoer te komen, dan wel met de fiets of lopend het
terrein te benaderen. Omdat Noorderzon en de Gemeente Groningen de omgeving van het Noorderplantsoen de laatste jaren zoveel mogelijk willen ontlasten van een gespannen parkeersituatie, werken wij samen
met de parkeergarage Boterdiep. Dit is de garage die het dichtst bij het Noorderplantsoen te vinden is.

parking
Of course, we advise everyone to reach the park by public transport or by bicycle or on foot. Because Noorderzon
and the Municipality of Groningen wish to limit parking congestion in the areas around the park, we have
realized a special co-operative arrangement with the Boterdiep car park. This is the car park that is closest to the
Noorderplantsoen.

overnachten in groningen
Noorderzon werkt samen met een aantal fijne hotels, die hieronder staan vermeld.
Uiteraard bevelen wij deze hotels ook graag aan.

staying in groningen
Noorderzon works closely together with a couple of fine hotels in the city.
They are mentioned underneath. Of course we recommend these hotels to you.

Hampshire Hotel Groningen
Radesingel 50, 9711 EK Groningen +31 (0)50 316 29 00 www.hampshire-groningen.nl

Hampshire Hotel Plaza Groningen
Laan Corpus Den Hoorn 300, 9728 JT Groningen +31 (0)50 524 80 00 www.hampshireplaza-groningen.nl

Het Paleis
Boterdiep 111, 9712 LM Groningen +31 (0)50 311 88 49 www.hetpaleisgroningen.nl

Hotel Corps de Garde
Oude Boteringestraat 74, 9712 GN Groningen +31 (0)50 314 54 37 www.corpsdegarde.nl

contact noorderzon
Stichting Noorderzon Groningen
Bezoek/visitors | Akerkhof 12 | Post/mail | Postbus/P.O.Box 1736, 9701 BS Groningen
T +31 (0)50 314 02 78 | info@noorderzon.nl | www.noorderzon.nl

klachtennummer
Centraal Meldpunt Evenementen Groningen 050 367 11 33
Central Registration Desk for Complaints Groningen +31 (0)50 367 11 33

algemene informatie | general information

In de timetables staat aangegeven hoe ver de DownTown-locaties verwijderd zijn van het

noorderzon 2013

Directe verkoop
Op maandag 22 juli om 12.00 uur start de reguliere kaartverkoop in het Noorderzon
Ticket- en Infocentrum in Grand Theatre (Grote Markt 35, Groningen).
Vanaf maandag 12 augustus 12.00 uur is ook de Kiosk in het Noorderplantsoen geopend.
Betalen is op beide locaties mogelijk via contant en pin, niet via creditcard.

Openingstijden
Noorderzon Ticket- en Infocentrum in Grand Theatre: maandag 22 juli t/m woensdag 14
augustus – op werkdagen geopend van 12.00 tot 18.00 uur en in het weekend van 12.00
tot 17.00 uur. Tijdens het festival 15 t/m 25 augustus geopend van 12.00 tot 19.30 uur.
Kiosk Noorderplantsoen: maandag 12 augustus t/m zondag 25 augustus – dagelijks
geopend van 12.00 tot 22.00 uur (behalve op zondag 25 augustus, tot 20.00 uur)

Online verkoop Vanaf maandag 22 juli 12.00 uur is het mogelijk online kaarten te kopen
via onze website noorderzon.nl. Je kunt direct via iDEAL (en dus via je eigen bank) of met
creditcard (Visa en Mastercard) betalen en wanneer je voor maandag 12 augustus kaarten
via het web koopt, dan krijg je ze meteen thuisgestuurd. Servicekosten bedragen 2 euro per
gehele online transactie (iets hoger voor het gebruik van creditcard).
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mail. Op vertoon van deze voucher kun je de kaarten vanaf maandag 12 augustus afhalen bij de Kiosk
in het Noorderplantsoen of het Ticket- en Infocentrum in het Grand Theatre. Wanneer een voorstelling
NIET plaatsvindt in het Noorderplantsoen, kunnen de gekochte kaarten ook vanaf een half uur voor de
voorstelling worden afgehaald bij de festivallocatie. Gekochte kaarten voor voorstellingen in het plantsoen
(Romeo Tent, Ophelia Tent, Spiegeltent, Desdemona Tent etc.) moeten worden opgehaald bij de Kiosk.

Last-minute tickets Kaarten kunnen tot een uur voorafgaand aan de voorstelling worden gekocht
bij de Kiosk en tot twee uur voor aanvang via de website van Noorderzon. Vanaf een half uur van
tevoren zijn de overgebleven tickets op locatie verkrijgbaar als last-minute tickets.

Tickets aan de deur Voor enkele voorstellingen worden kaarten alleen bij de voorstellingslocatie
verkocht vanaf een half uur voor aanvang. Als dit het geval is, staat dit aangegeven bij de betreffende
voorstelling. Voor deze voorstellingen geldt: enkel contante betaling mogelijk!

Kortingen Dit jaar is het voor een aantal voorstellingen mogelijk om tickets te kopen met 20% combikorting op de totaalprijs. Zo kun je France Distraction combineren met Germinal of After the Walls (UTOPIA)
met Michel Dupont. Dit jaar werkt Noorderzon ook weer samen met Bureau Stadjerspas. Met verschillende
coupons is een flinke korting te krijgen. Kijk voor meer informatie op gemeente.groningen.nl/stadjerspas.

Informatienummer Heb je vragen over kaartverkoop, dan kun je ons bellen via informatienummer
+31 (0)6 38 576 488 dat van maandag 22 juli tot en met woensdag 14 augustus op werkdagen bereikbaar
is van 12.00 uur tot 18.00 uur. Tijdens het festival is dit nummer ook in het weekend bereikbaar van
12.00 uur tot 18.00 uur. Je kunt ook contact met ons opnemen via tickets@noorderzon.nl.

Spelregels
Gekochte kaarten worden niet geruild of teruggenomen
Maximaal 6 kaarten per persoon per voorstelling
Na aanvang geen toegang, wees dus op tijd bij de betreffende locatie
Huisdieren en kinderen onder 4 jaar geen toegang in de voorstellingen
Fotograferen of video-opnames maken tijdens de voorstellingen is niet toegestaan
Mobiele telefoons uitzetten tijdens de voorstelling
Roken tijdens de voorstelling is niet toegestaan
Programma, duur en aanvangstijden zijn onder voorbehoud
Mocht je de voorstelling voortijdig verlaten (bijv. toiletbezoek), houd er dan rekening mee dat bij
terugkomst de toegang geweigerd kan worden, aangezien dit acteurs en publiek kan storen of
gevaarlijke situaties kan opleveren
Eventuele kortingsmogelijkheden mogen niet worden gecombineerd

De mythe: ‘alles is altijd uitverkocht’ Dat doorgaans een aantal voorstellingen erg snel uitverkoopt is
een feit, maar dat vervolgens ook meteen ‘alles’ uitverkocht is, is een mythe. Vaak zijn er op de avond zelf
nog meer dan genoeg kaarten verkrijgbaar voor vele voorstellingen. Bij de Kiosk lichten ze je graag voor.

kaartverkoop

Wanneer je vanaf maandag 12 augustus kaarten bestelt via de website, dan krijg je een voucher via de

noorderzon 2013

Direct ticket sales
Direct ticket sales at the Noorderzon Ticket- en Info center at the Grand Theatre will start
on Monday July 22, at 12.00.
Direct ticket sales at the Noorderzon Kiosk in the Noorderplantsoen will start on
Monday August 12, at 12.00.
You can pay in cash or by card (no credit card) and will receive your tickets straightaway.

Opening hours
Noorderzon Ticket- & Info center at the Grand Theatre: Monday July 22 – Friday August 23
– open on working days from 12.00 to 18.00 and in weekends from 12.00 to 17.00. During
the festival open every day from 12.00 to 19.30.
Kiosk Noorderplantsoen: Monday August 12 – Sunday August 25 – open every day from
12.00 to 22.00 (Sunday August 25, until 20.00).

Online ticket sales
Our online ticket sales start on Monday July 22 at 12.00. From that moment you can buy
tickets through noorderzon.nl, and pay with iDEAL (through your own bank) or with a
creditcard (Visa and Mastercard). If you buy your tickets online before Monday August 12,
your tickets will be sent to you through post (only to adresses in The Netherlands). The service
costs are 2 euros for the total of every online transaction (and a little more if you choose to
pay by credit card).
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With this voucher you can pick up your tickets at the Kiosk in the Noorderplantsoen from Monday August
12 onwards or at the Noorderzon Ticket- en Info center. If the performance will NOT take place in the
Noorderplantsoen but at a DownTown location, you can also collect your tickets at the venue half an
hour before the start of the performance. If the performance will take place in one of the venues in the
Noorderplantsoen (Romeo Tent, Ophelia Tent, Spiegeltent, Desdemona Tent) you have to collect the
tickets you have purchased at the Kiosk.

Last-minute tickets Tickets are sold at the Kiosk until an hour, and on the Noorderzon website until
two hours before the performance starts. The remaining ‘last-minute’ tickets are sold on location of the
performance 30 minutes before the show starts.

Tickets at the door For a number of smaller shows you can only buy tickets at the door. Ticket sales
here start 30 minutes before the performance starts. This is indicated in the magazine and on the website.
We can only accept cash for these tickets.

Discount This year, it is possible to buy tickets for a couple of performances with a 20%
combi-discount. You can combine France Distraction with Germinal, and After the Walls (UTOPIA) with
Michel Dupont.

Information If you need any help or have any questions, please contact us via tickets@noorderzon.nl or
+31 (0)6 38 576 488 . You can reach us on this number on weekdays from Monday July 22 until Wednesday
August 14 between 12.00 and 18.00. During the festival you can reach us in the weekend too, between
12.00 and 18.00. Of course you can also contact us via tickets@noorderzon.nl.

Rules of the game
Tickets cannot be exchanged or refunded
You can buy a maximum of six tickets per person for every performance
Admittance will be refused to visitors who turn up after the performance has started
Pets and children under 4 years old are not allowed in the performances
Photography or video-registration is not permitted during the performance
Please switch off your cell phone during the performance
Please note that smoking is prohibited during the performance
The scheduled programme, duration and starting times are conditional
Note that if you leave the performance early (to go to the toilet, for instance), please take
into account that you may be refused admittance at your return, because it may disturb the
actors or the audience, or lead to dangerous situations
Discounts cannot be combined

The myth ‘that tickets are always sold out’ A number of performances will certainly sell out
fast, but this certainly isn’t the case for all of the shows; this is a myth. You can often still buy tickets
for shows on the evening of the performance itself. There are a lot of alternatives. Please visit the
Kiosk for more information.

ticket sales

If you purchase your tickets from Monday August 12 onwards, you will receive an email with a voucher.

en business friends

Ieder jaar is Noorderzon weer blij met de steun van onze trouwe Vriendengroep.
Als Vriend steun je ons festival voor 25 euro per jaar en ontvang je de volgende extra’s:
Vrienden krijgen korting op een flink aantal voorstellingen
Vrienden krijgen als eerste het Noorderzon-magazine toegestuurd
Vrienden worden op de hoogte gehouden van nieuws rond Noorderzon
Vrienden krijgen 10% korting op alle Noorderzon-merchandise
Vrienden krijgen de Noorderzon Vriendenpas
Wil je ook Vriend van Noorderzon worden of meer informatie ontvangen?
Stuur dan een e-mailtje naar info@noorderzon.nl.

Steun ons als bedrijf
Ook bedrijven kunnen Noorderzon ondersteunen. Wanneer je het personeel van je
organisatie mee wilt nemen naar een verrassende voorstelling, een aantal relaties wilt
verrassen of gewoon liefhebber bent van Noorderzon, dan is ons Business Friendship
zeker interessant! Neem contact op met info@noorderzon.nl voor meer informatie.

TIMETABLE DONDERDAG | THURSDAY 15 AUG
ARTIEST
GENRE
ARTIST		

PAG.
PAGE

LOCATIE
LOCATION

TIJD
TIME

DUUR
LENGTH

111

PRIJS
PRICE

LOOPAFSTAND
WALK >

PROGRAMMA | PROGRAMME
Anne-Cécile Vandalem

Hoorspel

40

Prinsentheater

17.30 | 21.15 60 min

7,50

10 min > park

Dayna Hanson

Theater/dans 22

Grand Theatre

19.00

60 min

8

25 min > park

Cie111

Circus/Theater 26

Romeo Tent

20.30

60 min

15

-

Arno van der Heyden

Talkshow

62

Spiegeltent

18.00

60 min

6

-

Kantoorpoëzie

Literatuur

76

Desdemona Tent

21.00

90 min

6

-

The Staves

Muziek

68

Spiegeltent

20.30

75 min

11

-

Lord Huron

Muziek

70

Het Dok

22.30

-

gratis

-

Shishani

Muziek

72

De Werf

20.00

-

gratis

-

Remko Wind e.a.

Muziek

72

Podium op Zuid

22.00

-

gratis

-

Doe-dingen e.a.

Jonge Gasten 78

Speelweide

v.a. 17.00

-

v.a. 1

-

Optredens in het plantsoen

Divers

80

In het plantsoen

v.a. 17.00

-

v.a. 2

-

Noorderzon Nightclub

Nachtclub

73

Platformtheater

v.a. 0.00

-

3

10 min > park

main
programme

meer
programma

muziek
music

literatuur
literaturia

jonge gasten
doe-dingen

in het
plantsoen

noorderzon
classics

TIMETABLE VRIJDAG | FRIDAY 16 AUG
ARTIEST
GENRE
ARTIST		

PAG.
PAGE

LOCATIE
LOCATION

TIJD
TIME

DUUR
LENGTH

PRIJS
PRICE

LOOPAFSTAND
WALK >

PROGRAMMA | PROGRAMME
Anne-Cécile Vandalem

Hoorspel

40

Prinsentheater

14 | 18 | 20.00 60 min

7,50

10 min > park

Christiane Jatahy

Theater

14

De Suikerfabriek

20.00

85 min

13,50

30 min > park

Cie111

Circus/Theater 26

Romeo Tent

21.15

60 min

15

-

Dayna Hanson

Theater/dans 22

Grand Theatre

19.00 | 22.00 60 min

8

25 min > park

Eisa Jocson

Dans

51

Prinsentheater

22.00

45 min

10

10 min > park

Fernando Rubio

Theater

10

Plantsoenvijver

v.a. 16.00

10 min

6

-

Janek Turkowski

Theater/film

46

B&B 3 Vlasbloemen

16.00 | 19.30 60 min

9

15 min > park

Platforma/Club Guy & Roni

Dans

36

Grand Theatre

20.30

60 min

13,50

25 min > park

Arno van der Heyden

Talkshow

62

Spiegeltent

18.00

60 min

6

-

Tryater

Theater

66

Oberon Tent

v.a. 14.30

50 min

6

-

Spoken Summer Tour

Literatuur

75

Ophelia Tent

20.30

90 min

6

-

Spoken Summer Tour afterp.

Literatuur

75

Desdemona Tent

22.30

90 min

4

-

Faustus

Muziek

69

Spiegeltent

20.00

75 min

11

-

Bosnian Rainbows

Muziek

70

Het Dok

22.30

-

gratis

-

Tribute to Rico

Muziek

72

De Werf

20.00

-

gratis

-

Wishfulmusic

Muziek

72

Podium op Zuid

17.00

-

gratis

-

Spindrift

Muziek

72

Podium op Zuid

22.15

-

gratis

-

Doe-dingen e.a.

Jonge Gasten 78

Speelweide

v.a. 14.00

-

v.a. 1

-

Optredens in het plantsoen

Divers

80

In het plantsoen

v.a. 16.00

-

v.a. 2

-

Edan Gorlicki i.s.m. Cinedans

Film/dans

83

Muziekkoepel

v.a. 21.30

-

2

-

Noorderzon Nightclub

Nachtclub

73

Platformtheater

v.a. 0.00

-

3

10 min > park

TIMETABLE ZATERDAG | SATURDAY 17 AUG
ARTIEST
GENRE
ARTIST		

PAG.
PAGE

LOCATIE
LOCATION

TIJD
TIME

DUUR
LENGTH

113
PRIJS
PRICE

LOOPAFSTAND
WALK >

PROGRAMMA | PROGRAMME
Anne-Cécile Vandalem

Hoorspel

40

Prinsentheater

14 | 18 | 20.00 60 min

7,50

10 min > park

Christiane Jatahy

Theater

14

De Suikerfabriek

20.00

85 min

13,50

30 min > park

Cie111

Circus/Theater 26

Romeo Tent

21.15

60 min

15

-

Compagnie Bakélite

Theater

Ophelia Tent

19.30

50 min

8

-

Dayna Hanson

Theater/dans 22

Grand Theatre

19.30

60 min

8

25 min > park

Eisa Jocson

Dans

51

Prinsentheater

22.00

45 min

10

10 min > park

Fernando Rubio

Theater

10

Plantsoenvijver

v.a. 16.00

10 min

6

-

Janek Turkowski

Theater/film

46

B&B 3 Vlasbloemen

16.00 | 19.30 60 min

9

15 min > park

Platforma/Club Guy & Roni

Dans

36

Grand Theatre

21.00

60 min

13,50

25 min > park

Arno van der Heyden

Talkshow

62

Spiegeltent

18.00

60 min

6

-

56

Dennis van Tilburg

Ontdekkingsreis 59

Verz. Grand Theatre

16 | 19 | 21.00 20 min

6

25 min > park

Dinanda Luttikhedde

Film/muziek

58

Duiventuin

18.00 | 20.00 50 min

8

25 min > park

Tryater

Theater

66

Oberon Tent

v.a. 14.30

50 min

6

-

Tom America & P.F. Thomése

Literatuur

75

Desdemona Tent

21.30

60 min

8

-

Lucy Rose

Muziek

69

Spiegeltent

20.30

75 min

11

-

Heartless Bastards

Muziek

70

Het Dok

22.30

-

gratis

-

Harmonie 67

Muziek

72

De Werf

16.00

-

gratis

-

The Tightropes

Muziek

72

De Werf

20.00

-

gratis

-

Tiedo

Muziek

72

Podium op Zuid

16.00

-

gratis

-

Wicked Hammond

Muziek

72

Podium op Zuid

22.15

-

gratis

-

Doe-dingen e.a.

Jonge Gasten 78

Speelweide

v.a. 13.00

-

v.a. 1

-

Optredens in het plantsoen

Divers

80

In het plantsoen

v.a. 16.00

-

v.a. 2

-

Edan Gorlicki i.s.m. Cinedans

Film/dans

83

Muziekkoepel

v.a. 21.30

-

2

-

Noorderzon Nightclub

Nachtclub

73

Platformtheater

v.a. 0.00

-

3

10 min > park

main
programme

meer
programma

muziek
music

literatuur
literaturia

jonge gasten
doe-dingen

in het
plantsoen

noorderzon
classics

TIMETABLE ZONDAG | SUNDAY 18 AUG
ARTIEST
GENRE
ARTIST		

PAG.
PAGE

LOCATIE
LOCATION

TIJD
TIME

40

Prinsentheater

DUUR
LENGTH

PRIJS
PRICE

LOOPAFSTAND
WALK >

14 | 18 | 20.00 60 min

7,50

10 min > park

15

-

PROGRAMMA | PROGRAMME
Anne-Cécile Vandalem

Hoorspel

Cie111

Circus/Theater 26

Romeo Tent

21.15

Compagnie Bakélite

Theater

56

Ophelia Tent

16.00 | 19.30 50 min

8

-

Eisa Jocson

Dans

51

Prinsentheater

22.00

45 min

10

10 min > park

Fernando Rubio

Theater

10

Plantsoenvijver

v.a. 16.00

10 min

6

-

Janek Turkowski

Theater/film

46

B&B 3 Vlasbloemen

16.00 | 19.30 60 min

9

15 min > park

La Laguna

Theater

44

Grand Theatre

19.45

55 min

12,50

25 min > park

The Hilliard Ensemble

Muziek

24

Noorderkerk

16.00 | 19.30 60 min

13,50

10 min > park

Arno van der Heyden

Talkshow

62

Spiegeltent

18.00

60 min

6

-

Dennis van Tilburg

Ontdekkingsreis 59

Verz. Grand Theatre

16 | 19 | 21.00 20 min

6

25 min > park

Dinanda Luttikhedde

Film/muziek

58

Duiventuin

18.00 | 20.00 50 min

8

25 min > park

Tryater

Theater

66

Oberon Tent

v.a. 14.30

50 min

6

-

De middag van het debuut

Literatuur

76

Desdemona Tent

14.30

90 min

5

-

Pignon & Leeuwis

Literatuur

76

Desdemona Tent

20.30

45 min

6

-

Daughter

Muziek

69

Spiegeltent

20.30

75 min

13,50

-

Noisettes

Muziek

70

Het Dok

22.30

-

gratis

-

Inge van Calkar

Muziek

72

De Werf

16.00

-

gratis

-

Solidaritas presents

Muziek

72

De Werf

19.30

-

gratis

-

Sol do Norte

Muziek

72

Podium op Zuid

16.00

-

gratis

-

3LaX

Muziek

72

Podium op Zuid

22.15

-

gratis

-

Doe-dingen e.a.

Jonge Gasten 78

Speelweide

v.a. 13.00

-

v.a. 1

-

Optredens in het plantsoen

Divers

80

In het plantsoen

v.a. 16.00

-

v.a. 2

-

Edan Gorlicki i.s.m. Cinedans

Film/dans

83

Muziekkoepel

v.a. 21.30

-

2

-

Noorderzon Nightclub

Nachtclub

73

Platformtheater

v.a. 0.00

-

3

10 min > park

60 min

TIMETABLE MAANDAG | MONDAY 19 AUG
ARTIEST
GENRE
ARTIST		

115

PAG.
PAGE

LOCATIE
LOCATION

TIJD
TIME

DUUR
LENGTH

PRIJS
PRICE

LOOPAFSTAND
WALK >

PROGRAMMA | PROGRAMME
1er Stratagème

Theater

50

Prinsentheater

20.15

60 min

12,50

10 min > park

Amit Drori

Objecttheater 42

Grand Theatre

19.30

55 min

11

25 min > park

Anne-Cécile Vandalem

Hoorspel

40

Prinsentheater

14 | 18 | 21.30 60 min

7,50

10 min > park

DeLaVallet Bidiefono

Dans

20

Romeo Tent

21.15

75 min

15

-

Fernando Rubio

Theater

10

Plantsoenvijver

v.a. 16.00

10 min

6

-

Janek Turkowski

Theater/film

46

B&B 3 Vlasbloemen

16.00 | 19.30 60 min

9

15 min > park

La Laguna

Theater

44

Grand Theatre

21.00

55 min

12,50

25 min > park

Arno van der Heyden

Talkshow

62

Spiegeltent

18.00

60 min

6

-

Dennis van Tilburg

Ontdekkingsreis 59

Verz. Grand Theatre

16 | 19 | 21.00 20 min

6

25 min > park

Dinanda Luttikhedde

Film/muziek

58

Duiventuin

18.00 | 20.00 50 min

8

25 min > park

Het Grote Queer Debat

Film/debat

65

Ophelia Tent

20.00

120 min

7

-

Tryater

Theater

66

Oberon Tent

v.a. 15.30

50 min

6

-

In de rondte

Literatuur

76

Desdemona Tent

21.00

90 min

6

-

Brendan Benson

Muziek

69

Spiegeltent

21.15

75 min

11

-

Muziek op Het Dok

Muziek

70

Het Dok

22.30

-

gratis

-

Big Ear

Muziek

72

De Werf

20.00

-

gratis

-

Big Fish

Muziek

72

Podium op Zuid

17.00

-

gratis

-

Ritual

Muziek

72

Podium op Zuid

22.15

-

gratis

-

Doe-dingen e.a.

Jonge Gasten 78

Speelweide

v.a. 14.00

-

v.a. 1

-

Optredens in het plantsoen

Divers

80

In het plantsoen

v.a. 16.00

-

v.a. 2

-

Edan Gorlicki i.s.m. Cinedans

Film/dans

83

Muziekkoepel

v.a. 21.30

-

2

-

Noorderzon Nightclub

Nachtclub

73

Platformtheater

v.a. 0.00

-

3

10 min > park

main
programme

meer
programma

muziek
music

literatuur
literaturia

jonge gasten
doe-dingen

in het
plantsoen

noorderzon
classics

TIMETABLE DINSDAG | TUESDAY 20 AUG
ARTIEST
GENRE
ARTIST		

PAG.
PAGE

LOCATIE
LOCATION

TIJD
TIME

DUUR
LENGTH

PRIJS
PRICE

LOOPAFSTAND
WALK >

PROGRAMMA | PROGRAMME
1er Stratagème

Theater

50

Prinsentheater

20.15

60 min

12,50

10 min > park

Amit Drori

Objecttheater 42

Grand Theatre

19.30

55 min

11

25 min > park

DeLaVallet Bidiefono

Dans

20

Romeo Tent

21.15

75 min

15

-

Gérald Kurdian

Theater/muziek 55

Spiegeltent

21.00

55 min

11

-

Goerger & Defoort

Theater

16

De Suikerfabriek

20.15

80 min

13,50

30 min > park

La Laguna

Theater

44

Grand Theatre

21.00

55 min

12,50

25 min > park

Ms Revolutionary Idol Berserker

Theater

12

Noorderkerk

19.00 | 22.30 40 min

11

10 min > park

Arno van der Heyden

Talkshow

62

Spiegeltent

18.00

60 min

6

-

Artiesten v/d nacht (try-out)

Circus/theater 63

Desdemona Tent

22.00

60 min

6

-

Dennis van Tilburg

Ontdekkingsreis 59

Verz. Grand Theatre

16 | 19 | 21.00 20 min

6

25 min > park

Het Houten Huis

Theater

67

Nog te bepalen

16.30 | 19.30 25 min

8

ntb

Tryater

Theater

66

Oberon Tent

v.a. 15.30

50 min

6

-

Jan Vriends

Literatuur

77

Literaturia container v.a. 16.00

20 min

4

-

Ten adem

Literatuur

77

Literaturia container v.a. 16.30

20 min

4

-

HAIM

Muziek

71

Het Dok

22.30

-

gratis

-

Hans van Lier & The Sidekicks

Muziek

72

De Werf

20.00

-

gratis

-

Shoe Eating Rabbits

Muziek

72

Podium op Zuid

17.00

-

gratis

-

Smederij Jazzparty XXL

Muziek

72

Podium op Zuid

22.30

-

gratis

-

Doe-dingen e.a.

Jonge Gasten 78

Speelweide

v.a. 14.00

-

v.a. 1

-

Optredens in het plantsoen

Divers

80

In het plantsoen

v.a. 16.00

-

v.a. 2

-

Edan Gorlicki i.s.m. Cinedans

Film/dans

83

Muziekkoepel

v.a. 21.30

-

2

-

Noorderzon Nightclub

Nachtclub

73

Platformtheater

v.a. 0.00

-

3

10 min > park

TIMETABLE WOENSDAG | WEDNESDAY 21 AUG
ARTIEST
GENRE
ARTIST		

PAG.
PAGE

LOCATIE
LOCATION

TIJD
TIME

DUUR
LENGTH

117

PRIJS
PRICE

LOOPAFSTAND
WALK >

PROGRAMMA | PROGRAMME
1er Stratagème

Theater

50

Prinsentheater

19.30 | 22.00 60 min

12,50

10 min > park

Amit Drori

Objecttheater 42

Grand Theatre

19.30

55 min

11

25 min > park

Fernando Rubio

Theater

Plantsoenvijver

v.a. 16.00

10 min

6

-

Gérald Kurdian

Theater/muziek 55

Spiegeltent

21.00

55 min

11

-

Goerger & Defoort

Theater

16

De Suikerfabriek

20.15

80 min

13,50

30 min > park

Janek Turkowski

Theater/film

46

B&B 3 Vlasbloemen

16.00 | 19.30 60 min

9

15 min > park

10

MartHa!tentatief

Theater

57

Oberon Tent

v.a. 14.30

6

-

Ms Revolutionary Idol Berserker

Theater

12

Noorderkerk

19.00 | 22.30 40 min

30 min

11

10 min > park

post presents post

Theater

48

Ophelia Tent

19.30

75 min

11

-

Arno van der Heyden

Talkshow

62

Spiegeltent

18.00

60 min

6

-

Artiesten van de nacht

Circus/theater 63

Desdemona Tent

22.00

60 min

8

-

Dennis van Tilburg

Ontdekkingsreis 59

Verz. Grand Theatre

16 | 19 | 21.00 20 min

6

25 min > park

Het Houten Huis

Theater

67

Nog te bepalen

16.30 | 19.30 25 min

8

ntb

A.L. Snijders en J. Pignon

Literatuur

77

Literaturia container v.a. 16.00

20 min

4

-

Pokey LaFarge

Muziek

71

Het Dok

22.30

-

gratis

-

POPgroningen presenteert

Muziek

72

De Werf

19.30

-

gratis

-

Coenders en Sebo

Muziek

72

Podium op Zuid

17.00

-

gratis

-

World Music Band Artkiki

Muziek

72

Podium op Zuid

22.00

-

gratis

-

Doe-dingen e.a.

Jonge Gasten 78

Speelweide

v.a. 14.00

-

v.a. 1

-

Optredens in het plantsoen

Divers

80

In het plantsoen

v.a. 16.00

-

v.a. 2

-

Edan Gorlicki i.s.m. Cinedans

Film/dans

83

Muziekkoepel

v.a. 21.30

-

2

-

Noorderzon Nightclub

Nachtclub

73

Platformtheater

v.a. 0.00

-

3

10 min > park

main
programme

meer
programma

muziek
music

literatuur
literaturia

jonge gasten
doe-dingen

in het
plantsoen

noorderzon
classics

TIMETABLE DONDERDAG | THURSDAY 22 AUG
ARTIEST
GENRE
ARTIST		
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LOCATION

TIJD
TIME

DUUR
LENGTH

PRIJS
PRICE

LOOPAFSTAND
WALK >

32

Noorderkerk

20.00

35 min

10

10 min > park

PROGRAMMA | PROGRAMME
Antony Hamilton

Dans

Compañia Luis Biasotto

Dans/theater 28

Grand Theatre

21.30

65 min

12,50

25 min > park

Fernando Rubio

Theater

Plantsoenvijver

v.a. 16.00

10 min

6

-

Hawksley Workman

Muziek/theater 53

Spiegeltent

21.00

75 min

11

-

Janek Turkowski

Theater/film

46

B&B 3 Vlasbloemen

16.00 | 19.30 60 min

9

15 min > park

MartHa!tentatief

Theater

57

Oberon Tent

v.a. 14.30

30 min

6

-

post presents post

Theater

48

Ophelia Tent

19.30

75 min

11

-

Stalker Theatre

Dans/Theater 34

Romeo Tent

21.30

50 min

15

-

10

Theatre Replacement

Theater

30

Prinsentheater

19.30

85 min

12,50

10 min > park		

Arno van der Heyden

Talkshow

62

Spiegeltent

18.00

60 min

6

-

Artiesten van de nacht

Circus/theater 63

Desdemona Tent

22.00

60 min

8

-

Het Houten Huis

Theater

67

Nog te bepalen

16.30 | 19.30 25 min

8

ntb

Spouwhaus

Theater

60

De Suikerfabriek

19.00 | 21.00 50 min

8

30 min > park

Stichting Metafora

Theater

64

Molen

19.00 | 20.30 60 min

10

30 min > park

A.L. Snijders en J. Pignon

Literatuur

77

Literaturia container v.a. 16.00

20 min

4

-

Deep Sea Arcade

Muziek

71

Het Dok

22.30

-

gratis

-

Quatro Pollo

Muziek

72

De Werf

20.00

-

gratis

-

Harlequin Hovers

Muziek

72

Podium op Zuid

17.00

-

gratis

-

De Todos Modos

Muziek

72

Podium op Zuid

22.30

-

gratis

-

Doe-dingen e.a.

Jonge Gasten 78

Speelweide

v.a. 14.00

-

v.a. 1

-

Optredens in het plantsoen

Divers

80

In het plantsoen

v.a. 16.00

-

v.a. 2

-

Noorderzon Nightclub

Nachtclub

73

Platformtheater

v.a. 0.00

-

3

10 min > park

TIMETABLE VRIJDAG | FRIDAY 23 AUG
ARTIEST
GENRE
ARTIST		

PAG.
PAGE
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LOCATIE
LOCATION

TIJD
TIME

DUUR
LENGTH

PRIJS
PRICE

LOOPAFSTAND
WALK >

PROGRAMMA | PROGRAMME
Amund Sjølie Sveen

Theater/muziek 54

Spiegeltent

21.00

60 min

11

-

Anne-Cécile Vandalem

Theater

38

Grand Theatre

19.30

90 min

12,50

25 min > park

Antony Hamilton

Dans

32

Noorderkerk

20.00

35 min

10

10 min > park

Charles Hens (try-out)

Muziektheater 52

De Suikerfabriek

20.00

60 min

8

30 min > park

Compañia Luis Biasotto

Dans/theater 28

Grand Theatre

21.30

65 min

12,50

25 min > park

France Distraction

Attractiepark 18

Stadsschouwburg

v.a. 19.30

60 min

11

20 min > park

Janek Turkowski

Theater/film

46

B&B 3 Vlasbloemen

16.00 | 19.30 60 min

9

15 min > park

post presents post

Theater

48

Ophelia Tent

19.30

11

-

Stalker Theatre

Dans/Theater 34

Romeo Tent

19.00 | 21.30 50 min

15

-

Theatre Replacement

Theater

30

Prinsentheater

21.00

85 min

12,50

10 min > park		

Arno van der Heyden

Talkshow

62

Spiegeltent

18.00

60 min

6

-

Spouwhaus

Theater

60

De Suikerfabriek

19.00 | 21.00 50 min

8

30 min > park

Stichting Metafora

Theater

64

Molen

19.00 | 20.30 60 min

10

30 min > park

Kom naar Managuay

Literatuur

77

Literaturia container v.a. 16.00

20 min

4

-

Michael van Kekem

Literatuur

77

Literaturia container v.a. 16.30

20 min

4

-

Muziek op Het Dok

Muziek

71

Het Dok

22.30

-

gratis

-

Best of Fifteen Minutes

Muziek

72

De Werf

19.30

-

gratis

-

In The Neighbourhood

Muziek

72

Podium op Zuid

17.00

-

gratis

-

Dick Rusticus Quintet

Muziek

72

Podium op Zuid

22.30

-

gratis

-

Doe-dingen e.a.

Jonge Gasten 78

Speelweide

v.a. 14.00

-

v.a. 1

-

Optredens in het plantsoen

Divers

80

In het plantsoen

v.a. 16.00

-

v.a. 2

-

Noorderzon Nightclub

Nachtclub

73

Platformtheater

v.a. 0.00

-

3

10 min > park

main
programme

meer
programma

muziek
music

literatuur
literaturia

jonge gasten
doe-dingen

75 min

in het
plantsoen

noorderzon
classics

TIMETABLE ZATERDAG | SATURDAY 24 AUG
ARTIEST
GENRE
ARTIST		

PAG.
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LOCATIE
LOCATION

TIJD
TIME

DUUR
LENGTH

PRIJS
PRICE

LOOPAFSTAND
WALK >

PROGRAMMA | PROGRAMME
Amund Sjølie Sveen

Theater/muziek 54

Spiegeltent

21.00

60 min

11

-

Anne-Cécile Vandalem

Theater

38

Grand Theatre

19.30

90 min

12,50

25 min > park

Antony Hamilton

Dans

32

Noorderkerk

20.00

35 min

10

10 min > park

Charles Hens

Muziektheater 52

De Suikerfabriek

20.00

60 min

11

30 min > park

Compañia Luis Biasotto

Dans/theater 28

Grand Theatre

21.30

65 min

12,50

25 min > park

France Distraction

Attractiepark 18

Stadsschouwburg

v.a. 19.30

60 min

11

20 min > park

post presents post

Theater

48

Ophelia Tent

19.30

75 min

11

-

Stalker Theatre

Dans/Theater 34

Romeo Tent

19.00 | 21.30 50 min

15

-

Theatre Replacement

Theater

30

Prinsentheater

21.00

85 min

12,50

10 min > park		

Arno van der Heyden

Talkshow

62

Spiegeltent

18.00

60 min

6

-

Artiesten van de nacht

Circus/theater 63

Desdemona Tent

22.00

60 min

8

-

Spouwhaus

Theater

60

De Suikerfabriek

19.00 | 21.00 50 min

8

30 min > park

Stichting Metafora

Theater

64

Molen

19.00 | 20.30 60 min

10

30 min > park

Verkiezing kinderdichter

Literatuur

76

Desdemona Tent

19.00

90 min

6

-

La Chiva Gantiva

Muziek

71

Het Dok

22.30

-

gratis

-

Los Bomberos

Muziek

72

De Werf

16.00

-

gratis

-

Anthony's Putsch

Muziek

72

De Werf

20.00

-

gratis

-

Garabgi

Muziek

72

Podium op Zuid

16.00

-

gratis

-

Sexy B 'Blast from the Past'

Muziek

72

Podium op Zuid

22.30

-

gratis

-

Doe-dingen e.a.

Jonge Gasten 78

Speelweide

v.a. 13.00

-

v.a. 1

-

Optredens in het plantsoen

Divers

80

In het plantsoen

v.a. 16.00

-

v.a. 2

-

Noorderzon Nightclub

Nachtclub

73

Platformtheater

v.a. 0.00

-

3

10 min > park

TIMETABLE ZONDAG | SUNDAY 25 AUG
ARTIEST
GENRE
ARTIST		
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PAG.
PAGE

LOCATIE
LOCATION

TIJD
TIME

DUUR
LENGTH

PRIJS
PRICE

LOOPAFSTAND
WALK >

32

Noorderkerk

18.00

35 min

10

10 min > park

PROGRAMMA | PROGRAMME
Antony Hamilton

Dans

Charles Hens

Muziektheater 52

De Suikerfabriek

16.00 | 20.00 60 min

11

30 min > park

France Distraction

Attractiepark 18

Stadsschouwburg

v.a. 15.00

60 min

11

20 min > park

Stalker Theatre

Dans/Theater 34

Romeo Tent

19.00

50 min

15

-

Theatre Replacement

Theater

30

Prinsentheater

16.00

85 min

12,50

10 min > park		

Arno van der Heyden

Dinnershow

62

Spiegeltent

18.00

150 min

30

-

Spouwhaus

Theater

60

De Suikerfabriek

14.00

50 min

8

30 min > park

Stichting Metafora

Theater

64

Molen

14.00 | 16.00 60 min

10

30 min > park

Maison du Malheur

Muziek

71

Het Dok

19.30

-

gratis

-

Puggy

Muziek

71

Het Dok

21.00

-

gratis

-

Knight Susan

Muziek

72

De Werf

17.00

-

gratis

-

Doe-dingen e.a.

Jonge Gasten 78

Speelweide

v.a. 13.00

-

v.a. 1

-

Optredens in het plantsoen

Divers

80

In het plantsoen

v.a. 13.00

-

v.a. 2

-

Noorderzondag

Familiedag

73

Plantsoen

v.a. 13.00

-

gratis

-

main
programme

meer
programma

muziek
music

literatuur
literaturia

jonge gasten
doe-dingen

in het
plantsoen

noorderzon
classics

voorstellingslocaties
performance locations
1
Romeo Tent
2
Speelweide
3
Podium op Zuid
4
Oberon Tent
5
Leliesingel
6
Fernando Rubio
7
Het Dok - Jupiler Music Stage
8
De Werf
9
Kruissingel
10
Spiegeltent
11
Muziekkoepel
12
Desdemona Tent
13
Ophelia Tent

eten en drinken

in the park

food and drinks
A
Bar op Zuid
B
Wijnbar
C
Theetuin
D
Carrousel
E
Koffiebar
F
Het Paviljoen
G
De Dwergen
H
Flinders Café
I
Spiegelterras | bierbar
J
Noorderzon restaurant 'Alu, Alu'
Eten | food (vele eetgelegenheden, van kaasfondue tot festibal)
Gratis kraanwater | free drinking water

faciliteiten
facilities
Kiosk | Kaartverkoop | Gevonden voorwerpen
ticket sales | lost and found
Kleintje Kiosk | kids ticketing
Infowand | info wall
Noorderzonshop
EHBO | first aid
Ingang | uitgang | entrance | exit
Toiletten | toilets
Minder validen toilet | disabled toilets
Bewaakte fietsenstalling | guarded bike park
Fietsenstalling | bike park
Taxi standplaats | taxi stand
Minder validen parkeerplaats | disabled parking (limited space)
Pinautomaat | ATM (cash machine)
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plattegrond noorderplantsoen

noord

voorstellingslocaties
performance locations
1

Noorderplantsoen | The Park

2

Noorderkerk | Akkerstraat 28

3

Prinsentheater | Noorderbuitensingel 11

4

Platformtheater | Boterdiep 46-48

5

Stadschouwburg Backstage | Turfsingel 86

6

Grand Theatre | Grote Markt 35
(verzamelpunt Dennis van Tilburg)

7

B&B de Drie Vlasbloemen | Hoge der A 7

8

De Suikerfabriek | Van Heemskerckstraat 101

9

Duiventuin | Verzamelen bij tankstation oliemuldersweg 8

faciliteiten

city map groningen

facilities
Ticket- en infocentrum | Grand Theatre
Parkeergarage Boterdiep | parking Boterdiep
Parkeergarages | parking
VVV | Tourist information
NS Station | Central Train and Bus Station
Pinautomaten rond het park
Cash machines around the park
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publiek
visitors

partnerpodia
partner venues

Noorderzon kan niet bestaan zonder de steun
van vele partners, supporters, leveranciers,
partnerpodia en vrienden. Iedereen draagt op
geheel eigen wijze bij aan het slagen van het
festival. Benieuwd hoe deze partnerschappen
in zijn werk gaan? Op onze nieuwe website
noorderzon.nl vind je een omschrijving van
hoe wij samenwerken met al deze fijne mensen,
bedrijven en organisaties.
Noorderzon can't exist without the help of many
partners, supporters, suppliers, partner venues
and friends. Everyone is contributing to the
success of the festival in his own unique way. You
can find a description of all our partnerships with
these great people, companies and institutions
on our website noorderzon.nl.

vrijwilligers
volunteers

127

partners en suporters

who is who?

Femke Eerland | Algemeen directeur
Mark Yeoman | Artistiek directeur
Henk Bothof | Programmacoördinator
Mark Hospers | Algemeen coördinator
Roland Oostinga | Officemanager en boekhouding
Maryanti Tjia | Officemanager
Arnout Dieleman | Productieleider
Folkert Swart en Cathelijne Baron | Productie
Milan Breukers | Assistent artiestenproductie
Jelmer Tuinstra en Martin Lambeek (assistent) | Coördinatie techniek
Patrick van Lint en Shannen Badenbroek (assistent) | Coördinatie vrijwilligers
Arjan Smit en Sigo Koning | Coördinatie horeca
Milou de Boer | Marketing & communicatie
Fleur Elverding, Justus Hoen en Johanna Seelbach | Stagiaires marketing & communicatie
Robbert van Heuven | Tekstschrijver
Karlijn Profijt en Marinke Kerkhoff (assistent) | Kaartverkoop
Nynke Oele | Jonge Gasten programma
Peter Sikkema, Joey Ruchtie en Hielke Wenselaar | Muziekprogramma
Lotte Dijkstra | Coördinatie NoorderZondag
Nastia van Lint, Floor Hannewijk, Cindy Oostra, Marieke de Smet en Susan Casemier | Crew Office

Dirk de Jong/Studio D2 | Vormgeving campagne (met dank aan Pim Klomp en WERC)
Carol van Gelder | Hospitality
Tjerk Poppinga en Jorrit Boonstra | Water
Jaap de Vries en Ids Blaauw | Merchandise
Pierre Borasci en Karel Zwaneveld | Festivalfotografie
Arnold Groen | Coördinatie techniekvrijwilligers
Ernst Witte/Ernst Kookt | Backstagecatering
Geke Hankel | Lunchcoördinator
MES Groningen | EHBO
Hondenbrigade Bakker Beveiliging (HBB) | Security en sfeerbeheer
Kayla Spoelman, Anne Geluk, Vera van den Bemt en Josien de Boer | Coördinatie schoonmaak
Annemieke Lowijs | Coördinatie bouwploeg
Barhoofden en barcoördinatoren

Evelien Vogelzang | Eva Plaut | Tim Mioch | Marleen Fleer | Sandra Kuiper

Sam Wijnberg | Stephan Meinders | Pascal Meinders | Koen de Wit | Samantha van der Sluis | Luuk Stelder
Dorieke Berends | Serge Verolme | Dave van Tricht | Tjarda Zuidersma | Linda Posthuma | Marte Smit
Pascal Nieuwland | Koos Kobès | Marleen van der Veen | Francien van Bruggen | Jesse Koffeman
Liesbeth Schutter | Jolinde Beuling | Sanne Wilts | Franscesca Deppenbrock | Floor Hannewijk | Cindy Oostra
Anton Smit | Henk Middelberg | Marleen Reinders | Phil Russell | Vincent Prinsse | Bernhard Bakker
Lydia Glasbergen | Liona de Graaf | Susan Zeldenrijk | Yvette Snijder | Benni Leemhuis | Daan van de Wetering
Janet Blaauw | Laura Grootens | Anna Liefers | Jeroen Veerman | Tamara Loomulder | Sophie Wichers
Locatie- en stagemanagers

Sjoerd Hendrix | Patrick Binee | Lotte Dijkstra | Ella Stoffers | Annemarie

Wijnberg-Dijkhuis | Larry Nicolai | Jurjan Scheper | Tessa de Vries | Joost Schuringa | Rolf van Delden | Ingrid Blok
Anouk Tholen | Maarten Arkenbout | Lobke Vale | Katja Kolhorn | Rohdie van der Velde | Bart Reinink | Auke van
der Heide | Diederik Stevens | Robert Vonkeman | Iris van Dijk
Bestuur Noorderzon

Bert Bruggeman (voorzitter) | Baukje Jensma | Rob Janssen | Dirk Nijdam | Hans Gerritsen

Meer dan 700 vrijwiligers

Ook in 2013 werken er weer meer dan 700 vrijwilligers mee aan het succes van

Noorderzon. Zij verdienen het grootste applaus van allemaal! Ook grote dank aan de klankbordgroep.
Grote dank aan (artistieke) partners 2013

Grand Theatre Groningen | Prinsentheater | Buro05 | Stichting

Folk | Stichting Jazz | Platformtheater | BK050 | Arno van der Heyden | Wishfulmusic | VERA | WERC
Urban Academy Groningen | Stichting GAVA | De Noorderlingen | Groninger Forum | Stadsschouwburg Groningen
Platform GRAS | CBK Groningen | Theatergroep NiznO | Club Guy & Roni | Tryater | Het Houten Huis
G7 Groningen | Kampnagel Hamburg | Zürcher Theater Spektakel | Kulturetage Oldenburg | Festival De Keuze |
NXTSTP the 2nd generation | Create to Connect | Festivalsectie VSCD | Scoutinggroep De Jutters | Clubhuis voor
Doven | Frits Selie | Marco Bonisimo | B&B de Drie Vlasbloemen | Studium Generale | Marketing Groningen
Colofon magazine
Tekst en eindredactie Robbert van Heuven | Mark Hospers | Femke Eerland | Milou de Boer | Justus Hoen
Fleur Elverding | Ilja Nieuwland | Maryanti Tjia
Ontwerp

Dirk de Jong, Studio D2 vormgeving, Groningen

Engelse vertaling

George Hall

Druk

Pijper Media, Groningen

Papier

Offset Recycled

Verspreiding

Volle Zalen, Groningen

Oplage

25.000

wie is wie? | who is who?

Nico Wijnberg en Edzo Smid | Stroom
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