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Elke keer als Noorderzon opkomt, verschijnt het licht van Mark Yeoman. Zelf zal hij 
om zo’n observatie glimlachen, want hij is ook maar bij toeval begonnen, niet om 
doelbewust te verschijnen als hemellichaam in de atmosfeer van Groningen. 

Dat het aantrekkingskracht was, zal Mark niet ontkennen, integendeel. Onaangekondigd landde hij op 
een magische dag in de stad met zowat theaterbagage uit andere verten, zonder de wil om er ook weer 
ongemerkt te vertrekken. Hij voelde dat Groningen hem mogelijk zocht en dat het de plaats was om te 
blijven en een eigen festivaluniversum te scheppen, vol elementen uit een oneindig galactica. Om die 
elementen draait Noorderzon, zal Mark zeggen, niet om hem. Daar heeft hij gelijk in. Maar het kan niet 
zonder hem, als onvermoeibare sterrenplukker in een perfecte Groningse Brexit.

Eerst was er Oerol. Als rondreizende culturele hobo voor NOS-Radio1 koesterde ik het Terschellinger 
locatiefestival als opperste bestemming naar een langwerpige waddenplaneet. Het was in de 
vorderende jaren negentig. Destijds maakten ruim 50.000 mensen de overtocht. Ze kwamen uit heel 
Nederland. 

Zo was het niet met Noorderzon. Mijn goede Groninger collega Eric Nederkoorn opperde begin deze 
eeuw tijdens Oerol dat in Noorderzon ook een reportage voor Radio 1 zat. Sindsdien ben ik vijftien 
Noorderzon-bezoeken verder. Het was goed om het festival bekendheid te geven buiten Groningen, 
samen met een paar krantencollega’s. Het heeft nog niet geleid tot tienduizenden bezoekers extra uit 
heel het land. Ik weet dat Mark Yeoman en algemeen directeur Femke Eerland en de hele staf daar niet 
bijzonder mee zitten. Meer bezoek is reuze welkom, maar Noorderzon heeft genoeg om van Groningen 
een kosmopolitische cultuurstad van zichzelf te maken, met meer dan 150.000 fans per keer.

Het belangrijkste is de verrassing. Zo’n volslagen onbekende groep, ver van buiten Nederland. Hij 
staat in een tent in het Noorderplantsoen, of in het Grand Theatre, of in een ander verrassend pand 
elders in de stad. Middelmatig kan het niet zijn, want Yeoman heeft ze gezien op een festival ver buiten 
Nederland en samen met zijn staf besloten dat ze zullen sprankelen op Noorderzon. Ik herinner me 
een voorstelling op het kruispunt midden in het Noorderplantsoen, met stil spel van een Australisch 
gezelschap, goed zichtbaar gemaakt op een koptelefoon, want luisteren is ook zien.

Als er iets centraal staat is het de theatrale virtuositeit van forse, steeds weer nieuwe en jonge 
gezelschappen, soms in fantastisch mee bewegende decors. In permanente vernieuwing laten ze hun 
begeestering zien, hun fysieke en bezielde talenten, in performances vol moderne interpretaties van 
universele thema’s, alles van het theater van het leven, in de uitdaging om grenzen te overschrijden, 
met zweetdruppels en tranen, tot de apotheose van een geslaagde voorstelling op Noorderzon. Dan 
komt het applaus. En glimlacht Mark Yeoman, alweer denkend aan de zoektocht voor het volgend jaar.  

Jeroen Wielaert 
(NOS-Radio1-verslaggever -  aanwezig bij Noorderzon vanaf 2005)
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legenda

Geschikt voor doven en slechthorenden | Door het 

testpanel van het Clubhuis voor Doven geschikt bevonden 

voor doven en slechthorenden.

Rolstoelvriendelijk | Let op: het aantal rolstoelplaatsen per 

locatie is beperkt. Er zijn rolstoelplaatsen te reserveren via de 

website bij het kopen van de kaartjes. Neem voor meer informatie 

contact op met tickets@noorderzon.nl, ook wanneer de rolstoel 

bovengemiddeld groot is.

Familievoorstelling | Het hoofdprogramma van Noorderzon 

is grotendeels bedoeld voor (jong)volwassenen. 

Voorstellingen voorzien van dit icoontje zijn ook geschikt voor 

families met kinderen tussen de 6 en 12 jaar oud. 

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’. 

 This icon shows performances that are suitable for non-

 Dutch speakers: language is either English or no problem. 

Online | Blijf op de hoogte, praat mee en deel je foto’s en 

filmpjes met ons via

#nzon19  

@noorderzonnl

www.noorderzon.nl

ContaCt noorderzon 
kijk voor kaartverkoopinformatie op pagina 90-91

stICHtIng noorderzon gronIngen
Bezoek | Noorderbuitensingel 11 
Post | Postbus 1736, 9701 BS Groningen
T 050 314 02 78 | info@noorderzon.nl 
www.noorderzon.nl

klaCHtennummer gemeente gronIngen
Evenementenklachtentelefoon +31 (0)50 367 11 33
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welCome to noorderzon
 
Noorderzon Performing Arts Festival Groningen is the somewhat curious combination of a 
cutting-edge international art festival and a large-scale summer fest for 135,000 visitors. 
The heart of the festival is the idyllic Noorderplantsoen where, for eleven summer days, a freely 
accessible festival village appears almost out of nowhere to provide a setting for theatre, dance, 
music, literature and visual art in combination with eating, drinking and social encounters.

PROGRaMME FOR NON-duTchiEs
English translations of the programme descriptions of everything suitable for non-Dutch 
speakers – and there’s a broad selection! – can be found at www.noorderzon.nl/en. 
Also look for the LNP-icon online and in this magazine and find all performances suitable for you.

Our website also has all practical festival information: information about ticketing, maps, 
timetables and more. Need more info? Please contact us via social media, info@noorderzon.nl 
or call our office at +31 (0)50 314 02 78.

Voor de 29e keer halen we in augustus vol enthousiasme 
de wereld naar Groningen. Elf dagen lang is de 
‘achtertuin’ van ‘stad’ even het middelpunt van ons 
universum. En daar heten we je ontzettend graag welkom. 

Sommigen van jullie kennen ons al even lang als we er zijn, 
zijn met ons opgegroeid. Sommigen zijn splinternieuw; 
Noorderzonners in de dop. Onze publieksonderzoeken laten 
zien dat jullie een trouw publiek zijn en dat tegelijkertijd 
ieder jaar 10% nieuwe aanwas zich meldt. We stellen ons 
daarom graag (opnieuw) aan je voor. 

iN diT MaGaZiNE
In dit magazine vind je alles wat je nodig hebt om goed 
voorbereid te kunnen beginnen aan jouw Noorderzon. 
Naast programma-informatie vind je er alles over 
kaartverkoop, timetables, plattegronden, eten & drinken, 
spelregels  en andere praktische zaken. Op onze website 
noorderzon.nl staan uitgebreidere teksten, Engelse 
vertalingen, achtergronden, foto’s, video’s en meer.

WiE ZiJN WiJ?
Noorderzon Performing Arts Festival Groningen is de ietwat 
curieuze combinatie van een internationaal kunstenfestival 
op het scherpst van de snede met spannende hedendaagse 
podiumkunsten uit alle delen van de wereld... én een groots 
zomerfeest in een vrij toegankelijk plantsoen voor zo’n 
135.000 bezoekers. 

ONZE MissiE & VisiE VOOR 2017-2020 
(uit ons beleidsplan On the Road, as we are traveling)

 Noorderzon is een interdisciplinair, trendsettend en 
trendvolgend podiumkunstenfestival.

 Noorderzon is makelaar in ontmoetingen door het 
aanbod van uitdagende en relevante programmering. 
Daarin beschouwt Noorderzon de wereld als zijn 
achtertuin en het festival als aangewezen platform  
voor spiegeling en dialoog.

 In de gecondenseerde periode van het festival toont 
Noorderzon zijn genuanceerde, persoonlijke visie op de 
wereld om je heen en levert een waardevolle bijdrage aan 
het prikkelen van je nieuwsgierigheid.

 Door zowel het uitdagende internationale programma als 
het publiek een centrale rol te geven, slaat Noorderzon 
een brug tussen artistieke actualiteit en brede 
toegankelijkheid.

PROGRaMMa & hOE daT WERKT
Van donderdag 15 t/m zondag 25 augustus kun je 
kiezen uit unieke voorstellingen uit ons (inter-)nationale 
hoofdprogramma, die we speciaal voor deze elf dagen 
festival naar Groningen hebben gehaald, of voor één van 
de vele festivals-binnen-het-festival:

Lokale makers komen aan bod bij het Gemaakt in het 
Noorden-programma. Literaire helden bij Literaturia, 
uitdagende lezingen, exposities en debatten bij ons 
Contextprogramma, meer dan 70 concerten in het 
Muziekprogramma, voorstellingen en doe-dingen voor 
onze jongste gasten bij De Speelweide en korte 
voorstellingen in het Containerprogramma. 

MEER daN PROGRaMMa 
Maar Noorderzon is nog zoveel meer dan het programma. 
We werken samen met heel veel lokale, nationale en 
internationale partners, individueel en in georganiseerd 
verband. We initiëren en doen mee aan sociale en duurzame 
initiatieven. We zijn op alle vlakken zo toegankelijk mogelijk. 
Onze crew is in augustus meer dan 800 mensen groot en 
iedereen is welkom. Groningen is Noorderzon, Noorderzon 
is Groningen en verwelkomt iedereen. Op die golf van 
collectieve energie komende uit jullie, uit het programma, 
uit ons, creëren en onderhouden we voor elf dagen een 
wereld waar het goed toeven is voor iedereen.  We hebben 
er ontzettend veel zin in: over to you, willen we zeggen, nu is 
het aan jullie, aan het publiek, aan jou. 

Tot Noorderzons!

Welkom op 
noorderzon

WERC | Lily | Noorderzon 2018 © Niels Knelis Meijer
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NoorderzoN’s maiN programme 
eNglish traNslatioNs at NoorderzoN.Nl

hET hoofdProGrAmmA vAn noordErzon
vErhAlEn vAn ovEr dE hElE wErEld, vErTEld in GroninGEn

Hoofd  
programma

La Tristura | Future Lovers [Unplugged] © Mario Zamora



Pluizig bosdierenorkest verkent het heelal in krankzinnige poppenmusical   Dansende poppen en aanstekelijke funk gecombineerd 
met de grandeur van klassiek Broadway: het grootste liefdesverhaal ooit (of in ieder geval sinds Titanic) gaat over een beer. In de ruimte. 
De Canadese rapper, illusionist, componist, filmmaker en poppenspecialist Josh ‘Socalled’ Dolgin opent de 29e editie van Noorderzon 
met zijn nieuwe obscure, anarchistische poppenmusical Space - The 3rd Season. Dit krankzinnige, op zichzelf staande derde seizoen heeft 
in de hoofdrol hipster-beer Bear, een pluizig, uiterst muzikaal bosdierenorkest en de buitenaardse Fuzzies. Bijgestaan door de bekroonde 
Indiase-Canadese zangeres Kiran Ahluhwalia en een twintigkoppig team onder wie Hollywoodacteur Joe Cobden staat een bezoek aan 
Socalled garant voor een uur lang heerlijk mesjogge entertainment, dat al eerder een festivalhit was in Hamburg en Wenen. Lichtvoetig 
mèt een boodschap, voor alle leeftijden. 

“Een toneelstuk dat kinderen en volwassenen verrukt in de zorgeloze, onverschrokken kritiek op het milieu en het kapitalisme - 
een onverwacht hoogtepunt van de Wiener Festwochen.” - Christina Böck, Wiener Zeitung

ROMEO TENT | 60 MiN
do 15 [besloten] en vr 16 aug | 21:00 uur
za 17 aug | 18:00 en 21:00 uur
zo 18 aug | 20:00 uur [met nagesprek]
entree | 18
taal | Engels met Nederlandse ondertiteling

poppeNtheater / muziek | NederlaNdse première | moNtreal, CaNada

soCalled & frIends
space - the 3rd season

8

Regie | Josh ‘Socalled’ Dolgin
Spel | Joe Cobden, Katie Moore, Rich Ly, C-Rayz Walz/Narcyssist, Michael 
Felber, Kiran Ahlualiah as The Queen
Programme in English and extensive credits at noorderzon.nl

9

urgent en sexy stuk over kunst, fake news en verraad   Uit de koker van een van Chili’s belangrijkste schrijvers en regisseurs 
komt Dragón, een razendknap, urgent, sexy en tikje duister stuk over een groep politiek actieve kunstenaars: The Dragón 
Group. Het collectief komt geregeld nachtelijk samen in hetzelfde restaurant in downtown Santiago, waar ze in het grootste 
geheim beslissen over de volgende installatie waarmee ze de samenleving willen opschudden. Ditmaal kiezen ze voor zo’n 
ingewikkeld onderwerp dat hun kunst hun ondergang dreigt te worden. De enige oplossing is een extreme creatieve vlucht 
voorwaarts, een ontsnapping die berust op hoogverraad. Vol zwarte humor en onverbloemde dialogen met een fijn sinistere 
ondertoon, reflecteert Guillermo Calderóns Dragón op de waarde van kunst in moderne tijden: wat is nog waar en wat niet in 
een tijd van fake news en verstoorde machtsverhoudingen? Wie kun je nog vertrouwen? Calderón dus, met zijn Dragón Group.

“A rigorously experimental theater artist who is also a screenwriter (“Neruda”), Calderón is inexorably drawn to those 
points where art and politics uneasily intersect.” - Charles McNulty, Los Angeles Times 

GRaNd ThEaTRE | 90 MiN
do 15 aug  | 19:00 uur
vr 16 en za 17 aug | 19:30 uur [vr 16 aug met nagesprek] 
entree | 15
taal | Spaans met Engelse ondertiteling

theater | europese première | saNtiago, Chili

guIllermo Calderón
dragón

Tekst en regie | Guillermo Calderón
Spel | Luis Cerda, Camila González y Francisca Lewin
Regie | María Paz González
Programme in English and extensive credits at noorderzon.nl



Verbluffende slapstick over omgaan met wat het leven op je afvuurt   Optraken, uitgevoerd door vijf elegante 
elastieken heren, trakteert je een dik uur lang op verbluffende, intelligente slapstick. De voorstelling van het Parijse 
acrobatiekgezelschap gaat over volhouden in een vijandige wereld. Over staan blijven wanneer alles in je omgeving erop 
gericht is je te laten vallen. Letterlijk vallen in dit geval, want in het universum van Optraken valt er voortdurend van alles 
naar beneden. Dat wil zeggen: als voor die tijd de grond al niet onder de voeten van het vijftal is verdwenen. In een poging 
om al deze zotte hectiek te overleven, zwieren, springen en ontwijken de acrobaten alsof het een lieve lust is. Want ze 
weten: wie overeind weet te blijven tussen zo veel extern fysiek geweld, hoeft ook de existentiële uitdagingen van het 
leven niet te vrezen. Met stip de beste Franse slapstick die je dit jaar zult zien. 

“Intelligent en grappig, innovatief en knotsgek, uitdagend chaotisch en duidelijk. Dat is ‘Optraken’, een artistieke 
circusroetsjbaan die beklijft.” - www.perplx.be

ROMEO TENT | 60 MiN
di 20 en wo 21 aug | 21:00 uur
do 22 en vr 23 aug  | 19:30 uur
entree | 18
taal | geen probleem

CirCus | NederlaNdse première | parijs, FraNkrijk

le galaCtIk ensemble
optraken

10

Tekst en regie | Le Galactik Ensemble
Spel | Mathieu Bleton, Mosi Espinoza, Jonas Julliand, 
Karim Messaoudi, Cyril Pernot    
Programme in English and extensive credits at noorderzon.nl
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unieke intieme ontmoeting van twee roemruchte choreografen   Ze zijn totaal verschillend, door de wol geverfd 
en beiden wereldberoemd. Deze Noorderzon ontmoeten ze elkaar in een onweerstaanbaar, intiem concert en 
dansperformance in één. De Ierse Colin Dunne stond vorig jaar nog op Noorderzon met zijn bloedmooie solodansoptreden 
Concert. Hierin ontworstelde hij zich op iconische wijze aan eeuwenoude volksdanstradities. In Session gaat hij samen met 
de Vlaams-Marokkaanse Sidi Larbi Cherkaoui - een van de origineelste en productiefste choreografen ter wereld en tien jaar 
geleden al eens bij ons - op een ontdekkingstocht die de twee samenbrengt bij wat hen verbindt. Session zoekt de grenzen 
op tussen beweging en muziek, tussen kijken en luisteren. De voorstelling zwiert van elegant naar absurd, bijgestaan door 
muziek van componist Michael Gallen en musicus Soumik Datta: een vierstemmige soundscape die melodisch-excentrieke 
percussiedans en rijk versierde Ierse zang met elkaar verbindt. Gecoproduceerd door o.a. Grand Theatre/Noorderzon.

“Sidi Larbi Cherkaoui en Colin Dunne: een wereldse mix van twee verschillende dansgrootheden,” 
– Eric Nederkoorn, Dagblad van het Noorden

sTadsschOuWbuRG | 90 MiN
zo 18 en ma 19 aug | 20:15 uur
entree | 18
taal | Engels

daNs / muziek | limeriCk, ierlaNd / aNtwerpeN, België

ColIn dunne & sIdI larbI CHerkaouI
session

Choreografie en regie | Colin Dunne & Sidi Larbi Cherkaoui
Spel | Colin Dunne, Sidi Larbi Cherkaoui, Michael Gallen, Soumik Datta 
Programme in English and extensive credits at noorderzon.nl
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Onverschrokken circustheater vol zelfspot   Waar de meeste kinderen vroeger na schooltijd gingen knikkeren of voetballen, 
hingen de leden van Gravity & Other Myths middagen lang dubbelgevouwen in de rekstokken. En met succes. Het Australische 
gezelschap, dat in 2017 zorgde voor een daverende Noorderzonopening met Backbone, wordt wereldwijd bejubeld om zijn 
kracht, durf en voortreffelijke atletische kwaliteiten. Dit jaar keert de groep terug naar Groningen; stoutmoediger, ambitieuzer en 
explosiever dan ooit. In Out Of Chaos… is het circus een ontsnappingsroute. Onderweg boetseren de acrobaten uit de wanorde 
van het leven een nieuw en baanbrekend universum. Maar niet zonder zichzelf van hun kwetsbaarste kant te laten zien. Terwijl de 
artiesten vallen en rollen, stoeien en zwaaien, klinkt op de achtergrond een soundtrack van hun hijgende stemmen die vol zelfspot 
de show – en zichzelf – becommentariëren. Onontkoombaar adembenemend.  Gecoproduceerd door Grand Theatre/Noorderzon.

“Conceptually briljant and sophisticatedly simple, Out of Chaos… is new “new circus”, unpicking its own seams and delighting 
in the dishevelment.” - Allison Flett, InDaily

MachiNEFabRiEK | 70 MiN
do 15 aug | 21:00 uur
vr 16 aug | 16:00 uur [met nagesprek] en 21:00 uur 
za 17 aug | 21:00 uur en zo 18 aug | 16:00 uur
entree | 18 (uitverkocht)
taal | geen probleem

CirCus | NederlaNdse première | adelaide, australië

gravIty & otHer mytHs
out of Chaos…

12

Tekst en regie | Darcy Grant
Spel | Martin Schreiber, Simon McClure, Lisa Goldsworthy, Lewis Rankin, 
Dylan Phillips, Lewie West, Mieke Lizotte, Amanda Lee
Programme in English and extensive credits at noorderzon.nl

Een harde Latijns-amerikaanse realiteit gegoten in briljante vertelkunst   Geestig, lief en keihard tegelijk. Carnaval 
neemt je mee op reis langs de verhalen van kinderen van over de hele wereld, die zich aan de onderkant van de samenleving 
bevinden. Die kinderen die we naar eten zien zoeken tussen het puin, die zonder ouders aankomen bij een grensovergang, die 
ver weg zijn van alles wat goed, mooi en welvarend is. Het Chileense Teatro Anónimo geeft hen op ontwapenende en speelse 
wijze een stem – prachtig vertolkt door drie volwassenen - met de veerkracht en directheid die kinderen zo eigen is. Iedereen 
die wel eens carnaval heeft gevierd, herkent het tijdelijk verdwijnen van hiërarchie, het stilstaan van tijd en de louterende 
werking daarvan. Met dat in het achterhoofd rijgt regisseur Gónzalez met humor, muziek, zang en dans acht verschillende, 
hemeltergende situaties aan elkaar tot een broodnodige collage van de realiteit waar we allemaal deel van uitmaken. 
Vertelkunst van de bovenste plank, in een verfijnde mix van licht en donker. 

“A very special experience, whose name conveys an event, an atmosphere and a cultural dimension that includes music 
and dance, as well as the humor that surfaces at even the saddest moments.” - Bio Bio Radio

VRiJdaG ThEaTER | 90 MiN
do 15 t/m zo 18 aug | 21:00 uur
[vr 16 aug met nagesprek] 
entree | 15
taal | Spaans met Nederlandse boventiteling

theater | europese première | saNtiago, Chili

trInIdad gonzález / teatro anónImo
Carnaval

Tekst en regie | Trinidad González
Spel | Matteo Citarella, Tomás González, Trinidad González 
Programme in English and extensive credits at noorderzon.nl
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aanstekelijk stiekem doen in de publieke ruimte   Wanneer deed jij voor het laatst iets ongewoons of zelfs ondeugends? 
Meervoudig bekroond theatermaker Yan Duyvendak reist dit jaar af naar Noorderzon voor de wereldpremière van invisible. 
Hij nodigt je uit om mee te doen aan deze radicaal rebelse maar uiterst elegante ervaring. Wees er snel bij; een amusantere 
festivaldag zul je niet gauw beleven. In invisible ben je als bezoeker de veroorzaker én toeschouwer van subtiele, opwindende 
verstoringen in de publieke ruimte. Ontwrichting van het maatschappelijk aanvaardbare waarvan alleen jij, als onzichtbare 
medeplichtige, de oorsprong kent. Gewapend met instructies, bestaande uit een kort scenario en getuigenverslagen van 
eerdere deelnemers, vervul je samen met een kleine groep een aantal stiekeme opdrachten op nabijgelegen openbare 
plekken. Aarzel niet en doe mee met dit hoogst vermakelijke en aanstekelijke spel dat meer teweeg zal brengen dan je ooit 
had kunnen vermoeden. Gecoproduceerd door Grand Theatre/Noorderzon.

“(His plays) force their audience to leave the frame, to revive the surprise, the trouble, the pleasure that each provides in a 
loop,” - Alexandre Demidoff, Le Temps
 
 
sTaRTPuNT VERa | 150 MiN
vr 16 t/m do 22 aug | 15:30 en 19:30 uur
entree | 8 
taal | Nederlands

spel / ervariNg | première | geNève, zwitserlaNd

yan duyvendak
invisible

Tekst | Yan Duyvendak, met medewerking van Delphine Abrecht, 
Claire Astier, Rémi Dufay, Claire Perret, Jean-Daniel Piguet, 
Monica Hofman, Merel Kotterer, Jaana van Vliet, Marian 
van Voorn, Karijn van der Wijk, Mark Yeoman, Milan van der Zwaan
Programme in English and extensive credits at noorderzon.nl

Magnifieke, verontrustende beschouwing op de relatie tussen mens en machine   Een levensechte robot als enige speler 
in een toneelstuk over mens-zijn. Er komt verder geen levend wezen aan te pas. Het gebeurt in Uncanny Valley van Stefan 
Kaegi, waarbij de titel verwijst naar het ongemakkelijke gevoel dat je krijgt als robots te veel op mensen lijken. Kaegi betrad 
deze ‘angstaanjagende vallei’, strikte (toneel)schrijver Thomas Melle en liet een exacte robotkopie van hem maken. In de 
voorstelling neemt de robot-Melle de plaats in van de mens Melle. De machine probeert antwoorden te vinden op vragen 
als: wat gebeurt er als een robotkopie het leven van de originele mens overneemt? Leert hij zichzelf beter kennen? Is de 
elektronische dubbelganger een vijand of kan het ook een vriend zijn? Het invloedrijke Duitse gezelschap Rimini Protokoll 
keert na tien jaar terug op Noorderzon met een magnifieke, verontrustende beschouwing op de relatie tussen mens en 
machine.

“Dit moet je gezien hebben! Je gaat het nooit vergeten!” - Karim Saab, Maz-online.de

GRaNd ThEaTRE  | 60 MiN
vr 16 en za 17 aug | 18:00 en 21:30 uur
[za 17 aug 18:00 uur met nagesprek] 
entree | 15
taal | Engels

theater | BerlijN, duitslaNd

stefan kaegI 
uncanny valley

Tekst en regie | Stefan Kaegi
Tekst, lichaam, stem | Thomas Melle
Muziek | Nicolas Neecke
Programme in English and extensive credits at noorderzon.nl

rImInI protokoll
& münCHner kammerspIele



16 17

bevrijdende dans met een ironische knipoog   De vijf dansende mannen van Ambiguous Dance Company zitten vol zelfspot 
en energie. Rhythm of Human verbeeldt met een bevrijdende knipoog en met veel humor de moderne mens die zich een weg 
baant in het keurslijf van het bestaan. Zoekend naar een ritme en botsend tegen het opgelegde tempo van de maatschappij, 
transformeert het vijftal met het grootste plezier eenvoudige gebaren in een geheel eigen levensritme. In hun bewegingen 
schemert behalve de universele herkenbaarheid van de zoekende mens het besef door dat in ieder van ons een danser schuilt: 
we zwieren, dartelen en kronkelen ons allemaal door het leven, speurend naar het juiste ritme en een passende vorm. Rhythm 
of Human werd door de Korean Association of Dance Critics bekroond met de prijs voor beste voorstelling van het jaar; in 
augustus laten ze in Groningen zien waarom. 

“Vibrant and fresh, brimming with emotion, interesting images and questions, and its five dancers’ impressive, 
wide-rainging skills.” - Melissa Strong, Broadstreetreview.com

OPhELia TENT | 50 MiN
do 15 t/m za 17 aug | 19:30 uur
entree | 15
taal | geen probleem

daNs | NederlaNdse première | seoul, zuid-korea 

ambIguous danCe Company
rhythm of human

Regie | Kim Boram | Dans | Kim Boram, Jang Kungmin, Nam Hyunwoo, 
Park Sihan, Choi Kyoung Hoon
Coproductie | Producer Group DOT en Arts Council Korea
Programme in English and extensive credits at noorderzon.nl

Onvergetelijke en bloedmooie gedaantewisseling   Uit pure wanhoop begon Olivier de Sagazan twintig jaar geleden 
met het aanbrengen van klei op zijn lichaam. Het was de enige manier om zijn diepgewortelde maar onvervulde verlangen 
te bevredigen: om één te worden met zijn materiaal. Om zijn klei tot leven te brengen, moest hij zichzelf transformeren tot 
een sculptuur. Transfiguration vertelt het verhaal van deze allesoverweldigende gedaanteverandering, die tegelijkertijd 
vervreemdend en bloedmooi is – en een beetje angstaanjagend. In dit 45 minuten durend visueel spektakel begraaft 
De Sagazan zichzelf in zijn materiaal, laagje voor laagje, tot er van niets minder van hem overblijft dan een levend kunstwerk: 
een geesteloos schepsel dat het midden houdt tussen een marionet en een poppenspeler. Maar op het moment dat de klei 
hem letterlijk verblindt, wordt hij gedwongen om naar binnen te keren en zichzelf terug te vinden in de diepste emotionele 
krochten van zijn wezen. Gegarandeerd onvergetelijk.

“Olivier de Sagazan’s Transfiguration, a performance first created 20 years ago, has to be one of the most original, 
incredible things you’re likely to see.” -  Lyndsey Winship, The Guardian

GRaNd ThEaTRE | 45 MiN
zo 18 aug | 19:30 uur
ma 19 en di 20 aug | 21:30 uur
entree | 15
taal | geen probleem

perFormaNCe | NederlaNdse première | saiNt Nazaire, FraNkrijk

olIvIer de sagazan
transfiguration

Tekst en regie | Olivier de Sagazan
Spel | Olivier de Sagazan
Programme in English and extensive credits at noorderzon.nl



theater | NederlaNdse première | BeijiNg, ChiNa

wang CHong & tHéâtre du rêve expérImental 
Constellations

19

Op zoek naar de muzikale geest van antarctica   Met de experimentele, multi-instrumentalistische performance Polar 
Force biedt Noorderzon je de unieke kans om je - midden in de zomer - onder te dompelen in de geluiden en het landschap 
van Antarctica. In een speciale opblaasbare ruimte waan je je beschut op een Antarctische ijsschots, waar de schoonheid 
en oneindige complexiteit van het continent zich om je heen ontvouwen. De makers (die je onder meer kent van Aphids en 
Chamber Made) verzamelden op poolexpeditie in de meest extreme weersomstandigheden oorspronkelijke geluiden uit 
het gebied. In de voorstelling combineren ze hun vondsten met live percussie, zonder ook maar één traditionele drum te 
gebruiken. Het resultaat is een intense, meditatieve soundscape uitgevoerd in een fabelachtige omgeving. Een performance 
die je niet alleen je relatie met de natuur en het klimaat laat heroverwegen, maar ook menselijke breekbaarheid en existentiële 
eenzaamheid onderzoekt vanuit het perspectief van een van de koudste, winderigste en droogste continenten op aarde. 

“…this is a tremendous and thought provoking listening experience,” - Jonathan W. Marschall, Seesaw  

MachiNEFabRiEK | 60 MiN
vr 23 aug | 16:00, 19:30 en 21:30 uur
za 24 aug | 16:00 [met nagesprek] en 19:30 uur
entree | 15
taal | geen probleem

muziek / perFormaNCe | NederlaNdse première | melBourNe, australië

speak perCussIon
polar Force

18

Concept en regie | Eugene Ughetti
Performance | Eugene Ughetti, Matthias Shack-Arnott
Regie | Sheah Sutton
Programme in English and extensive credits at noorderzon.nl

het ingewikkelde pad van de liefde door chinese ogen   In Constellations, een prijswinnende toneeltekst uit 2012 van de Britse 
schrijver Nick Payne, kruist het pad van kosmoloog Liu Mei met dat van professioneel bijenhouder Du Lei.  Ze raken in gesprek, leren 
elkaar kennen, worden verliefd en gaan uit elkaar. Einde, zou je zeggen. Maar de Chinese regisseur Wang Chong – vorig jaar ook op 
Noorderzon met zijn geestige Ibsen-bewerking Ghosts 2.0 – creëert oneindig veel parallelle werelden. Met behulp van twaalf camera’s, 
een hamster (in de rol van de god van tijd) en een klokvormig podium verbeeldt hij hoe het Liu Mei en Du Lei zou vergaan in deze 
andere universums. De veelbekroonde Wang belicht in zijn hypermoderne bewerking thema’s als tijd en ruimte, waarin oneindige 
aantallen van het koppel soms bij elkaar blijven, en dan weer verdwijnen uit elkaars leven. Humor en tragedie wisselen elkaar perfect 
af in deze beeldschone filmische tour de force, die door The Beijing Post is genomineerd als meest controversiële voorstelling van het 
jaar en actrice Xiaohuan Wang de titel Young Theatre Artist of the Year opleverde. 

“It captures the loneliness of humans and the vastness of the universe through simplistic means. The moments of the actress 
getting into alienating from the character provide great emotion. It is excellently done.” - Li Jong, schrijver

 
GRaNd ThEaTRE | 90 MiN
ma 19 [met nagesprek] en di 20 aug | 19:30 uur
entree | 15
taal | Mandarijn met Engelse ondertiteling

Tekst | Nick Payne
Regie | Chong Wang
Spel | Xiaohuan Wang, Jialong Li
Programme in English and extensive credits at noorderzon.nl



20 21

spaanse pubers vieren het hier en nu   Zes bevriende jongeren ontmoeten elkaar op een heuvel net buiten de stad. Het is 
een warme zomeravond; ze drinken, dansen, praten en kussen. Het zestal koestert zich rijkelijk in een moment waarvan ze 
weten dat het eindig is, een gevoel van hier en nu dat alleen de jeugd gegeven is. Ze praten en gedragen zich alsof niemand 
naar hen kijkt. Dan stelt een van hen zichzelf voor als een 50-jarige dame: hoe zal haar leven er dan uitzien en hoe kijkt ze 
dan terug op dit moment? Als kijker zit je zo dichtbij dat het voelt alsof je erbij hoort, bij het groepje vrienden in hun veilige 
bubbel vol oneindige mogelijkheden. Misschien denk je met hen mee: wat waren jouw verwachtingen van het leven? Zijn 
ze uitgekomen? La Tristura is een van de meest veelbelovende Spaanse gezelschappen van dit moment. Met Future Lovers, 
dromerig, licht, sfeervol en eenvoudig, spelen de vroegwijze acteurs zich zonder twijfel rechtstreeks ieders hart in. 

“Yes, they are flesh and bone beings. Beings who wish, like we all do, to love and be loved. The simple vulnerability that 
make us human, no matter the age. Because we know we have one life, and we have to live it loving.” - Huffington Post

 

MachiNEFabRiEK | 75 MiN
di 20 [met nagesprek] en wo 21 aug | 19:30 uur
entree | 15
taal | Spaans met Nederlandse ondertiteling

theater | NederlaNdse première | madrid, spaNje

la trIstura
Future lovers (unplugged)

Tekst en regie | Celso Gimnénez, Itsaso Arana, Violetta Gil
Spel | Pablo Díaz, Manuel Egozkue, Gonzalo Herrero, Itziar Manero, 
Siro Ouro, Sara Toledo
Programme in English and extensive credits at noorderzon.nl

de ontdekking van liefde en seks in tijden van oorlog en vrede   Iedereen kent wel zo’n verhaal: de jonge jongen 
die jarenlang via de tuin bij zijn heimelijke getrouwde liefde naar binnen glipte, of een rits auto’s op een parkeerplaats 
bovenop een heuvel die bij het vallen van de nacht lustig heen en weer bewegen. In de multimediale installatie 
I Once Entered A Garden draait het om de eerste seksuele en liefdeservaringen van verschillende generaties mannen en 
vrouwen uit het Midden-Oosten. Met de verhalen van hun tienerjaren als uitgangspunt, onderzoeken theatermakers 
Bissane Al Charif (Parijs) en Chrystèle Khodr (Beiroet) de ontdekking van liefde en seks in tijden van oorlog en vrede, 
alsook de menselijke neiging om ‘de ander’ te exotiseren. Via een reeks interactieve audio-installaties, bewegend tussen 
feit en fictie, krijg je de kans om te verdwalen in een verloren tuin vol unieke - maar o zo herkenbare - herinneringen. 
Ondeugend, liefdevol en overrompelend. 

“Syrian-Palestinian set designer Bissane al-Charif and Syrian director Wael Ali created an interactive, playful and 
slightly voyeuristic installation inspired by the Asmahan song “I Once Entered a Garden.” - Zéna Zalzal, lorientlejour.com

WaTERTOREN | 50 MiN
do 15 t/m wo 21 aug | 14:30, 15:45, 17:00, 19:30, 20:45 uur
[do 15 aug 19:30 uur met nagesprek] 
entree | 7,50
taal | Arabisch met Engelse, Franse en Nederlandse vertaling

iNstallatie | NederlaNdse première | parijs, FraNkrijk / Beiroet, liBaNoN

bIssane al CHarIf & CHrystèle kHodr
i once entered a garden

Idee | Bissane Al Charif, Chrystèle Khodr, Waël Ali
Vormgeving | Bissane Al Charif, Chrystèle Khodr, Waël Ali
Muziek | Hadi Deaibess
Programme in English and extensive credits at noorderzon.nl
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charmante kleine robot verleidt mens en publiek tot filosofische dans   Ludvig Daae is een menselijke danser, 
opgegroeid in het Noorse Nesbven. Alex is een koddige kleine robotdanser met fluorescerend blauwe oren van 
Japanse makelij, opgegroeid op de afdeling computer- en informatiewetenschappen van de universiteit van 
Linköping in Zweden. In The Most Human delen ze het podium, waarbij Alex de robot zich langzaam ontpopt tot 
een volwaardig danser. Hij krijgt niet alleen Ludvig naar believen aan het bewegen, maar verleidt jou ook. Op een 
choreografie van Robin Jonsson buigt het kostelijke duo zich lichtvoetig over de grote vragen van het leven: wat 
is authenticiteit? Wat betekent het om mens te zijn? In hun liefdevolle zoektocht naar manieren om het beste in 
zichzelf en elkaar naar boven te halen, reflecteert The Most Human op radicale veranderingen in de maatschappij, 
waar robots en mensen hoe langer hoe meer het toneel moeten delen.

“An intimate, touching and thoughtful performance about the human condition,” - Dagens Nyheter

VRiJdaG ThEaTER | 45 MiN
ma 19 aug | 21:00 uur
di 20 aug | 19:00 en 21:30 uur
wo 21 aug | 20:30 uur
entree | 12,50
taal | Engels

daNs | NederlaNdse première | stoCkholm, zwedeN

robIn Jonsson
the most human

Concept en regie | Robin Jonsson
Dans | Ludvig Daae & Alex
Programme in English and extensive credits at noorderzon.nl

droogkomische dansmix zet de wetten van de fysica op zijn kop   Bij Screws, de nieuwste voorstelling van de jonge 
Belgische choreograaf en oud-circusartiest Alexander Vantournhout, zit je eens niet in je stoel te kijken naar wat er op het 
podium gebeurt. Nee, je wandelt rond in het prachtige oude gebouw van Minerva aan de Praediuniussingel en kiest zelf 
vanuit welke hoek je de verschillende live miniatuurcomposities wilt bekijken. Samen met vijf dansers-acrobaten gidst 
Vantournhout je in een absurdistische tocht langs een parcours van microperformances. Van korte poëtische solo’s en duetten 
tot puntige groepschoreografieën. Dansers blijven in evenwicht - of net niet - dankzij voorwerpen die zijn vastgemaakt aan 
hun lichaam: ijssteigers, bowlingballen en antizwaartekrachtschoenen. De voorwerpen helpen hen de zwaartekracht te 
overwinnen – of juist heviger te voelen. Zo tart Screws de wetten van de fysica en zet de verhouding tussen lichaam en object 
op zijn kop. Geef je over aan deze eigenzinnige, droogkomische mix tussen circus en moderne dans.  

“Het werk van Alexander Vantournhout is ongemakkelijk, grappig, gevaarlijk, verbijsterend en vooral heel meeslepend.” 
- Dancing Review

MiNERVa PRaEdiNiussiNGEL | 60 MiN
wo 21 en do 22 aug | 18:00 en 20:30 uur
[wo 21 aug 20:30 uur met nagesprek] 
entree | 15
taal | geen probleem

daNs | Brussel / roesselare, België

alexander vantournHout
screws

Choreografie/circografie | Alexander van Tournhout
Creatie en performance | Petra Steindl, Josse De Broeck, Felix Zech, 
Hendrik van Maele, Emmi Väisänen, Alexander Vantournhout/Axel Guérin
Programme in English and extensive credits at noorderzon.nl
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Verbluffende cross-culturele b-boy battle   Twee b-boys, twee stijlen, twee steden. In de verleidelijke sfeer van onze 
Spiegeltent, een eeuw geleden vervaardigd om in te dansen, verrassen danstalenten Erak Mith (Phnom Penh) en Aaron Lim 
(Darwin) je met een rauwe, energieke show die geheel nieuwe kijk op dans biedt. Vier jaar lang werkten ze aan het project, 
ontstaan tijdens een uitwisseling tussen Australische en Cambodjaanse dansers. In een cirkel tussen het publiek gebruiken 
ze de rituelen, stijlen en taal van hun gedeelde hiphop-achtergrond om de tegenstellingen tussen hun twee werelden 
te verbeelden. Tegelijkertijd zijn ze onlosmakelijk verbonden door hun hiphop-dna. Zo ontstaat een verbluffende 
versmelting van b-boy battles en bedreven improvisaties, voorbij de geografische grenzen van stijl, taal en cultuur. Met 
een uitmuntende choreografie van de internationaal gelauwerde Nick Power en opzwepende muziek van Jack Prest 
beslecht Between Tiny Cities subtiel de vooroordelen over hiphop en mannelijkheid.

“A breakdance bromance minus the street cred,” - Andrew Fuhrmann, The Sydney Morning Herald

sPiEGELTENT | 50 MiN
do 22 aug | 20:15 uur
vr 23 aug | 20:15 en 22:00 uur
za 24 aug | 21:00 uur [met nagesprek]
entree | 15
taal | geen probleem

daNs | NederlaNdse première | sydNey, australië

nICk power 
Between tiny Cities

Choreografie | Nick Power
Dans | Erak Mith, Aaron Lim
Muziek | Jack Prest
Programme in English and extensive credits at noorderzon.nl

25

Een postkoloniale schoolmusical over een ongemakkelijke waarheid   Welkom op Nauru, een tropisch eiland vol palmbomen, 
fosfaatmijnen, kokoswater en kinderen. Tegen een achtergrond van handgemaakte kostuums en kolonialisme vertelt We All 
Know What’s Happening je een absurd, waargebeurd verhaal over Leonardo da Vinci, zeemeeuwenkletspraat en kinderen in 
gevangenschap. In een mix van schoolmusical, geschiedenisles en politiek onderzoek vertellen zeven bevoorrechte kinderen het 
verhaal van tientallen leeftijdsgenoten die minder geluk hebben: zij zitten vast. Gevangen in het omstreden detentiecentrum op 
het eiland waar Australië zijn migranten heen stuurt in afwachting van hun immigratiepapieren. Het rijke, ooit zo paradijselijke 
eiland haalt geregeld de krant vanwege mishandelingen, seksueel misbruik en zelfmoordpogingen onder vluchtelingen. We All 
Know What’s Happening legt op ontwapenende wijze de schrijnende rafelranden van een ongekend wreed migrantenbeleid bloot, 
een beleid dat we in Europa soms maar al te goed herkennen.

“Passionate and political, affecting and entertaining, We All Know What’s Happening throws down the gauntlet to the adults 
in the audience.” - The Age

GRaNd ThEaTRE | 60 MiN
do 22 aug | 19:30 uur
vr 23 aug | 16:30 uur en 19:30 uur
za 24 aug | 19:30 uur [met nagesprek]
entree | 15
taal | Engels met Nederlandse ondertiteling

theater | NederlaNdse première | melBourNe, australië

samara HersCH & lara tHoms
we all know what’s happening

Tekst en regie | Samara Hersch
Spel | Allegra Di Lallo, Lazar Feldman, Finn Owen, Tove Due, Venu Elisaia, 
Casper Plum and Theo Boltman
Programme in English and extensive credits at noorderzon.nl
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intiem stop-motiontheater over onverwacht vaderschap   Hij deed ooit mee aan de Britse versie van Idols (Fame Academy), 
scoorde een top 5-hit en - na een carrièreswitch die hem van een succesvolle singer-songwriter tot fabuleuze animator maakte 
- won hij in 2013 een BAFTA. En nu zet de Schot Ainslie Henderson de eerste stappen om ook de theaterwereld naar zijn hand te 
zetten. Adjust is zijn allereerste voorstelling-in-wording, over hoe hij vorig jaar zeer onverwachts vader werd. Terwijl Henderson 
hardop naar antwoorden op vragen over liefde en vaderschap zoekt, maakt hij live op het podium animaties die zijn verhaal 
begeleiden. Daarbij gunt deze begenadigd verhalenverteller je een intiem kijkje in zijn hoofd én in de magische wereld van stop-
motion film. Hij gaat met zijn kind, zijn vader, zichzelf én vooral met jou als toeschouwer een diepe verbintenis aan. In het tweede 
deel presenteert Henderson fragmenten van zijn veelbekroonde animatiewerk tot nu toe. 

“In a way, by letting us into his headspace and studio space, Henderson hasn’t softened the spectacle of stop-motion but magni-
fied it by revealing to his audience the love and care that goes into making his puppets,” Rob Munday, Short of the Week over Stems

VRiJdaG ThEaTER | 60 MiN
ma 19 aug | 19:30 uur
di 20 aug | 20:30 uur [met nagesprek]
wo 21 aug | 17:00 en 19:30 uur
entree | 12
taal | Engels

theater / aNimatie / gesprek | NewCastle, vereNigd koNiNkrijk

aInslIe Henderson
adjust

Tekst en regie | Ainslie Henderson
Spel | Ainslie Henderson
Programme in English and extensive credits at noorderzon.nl
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Verontrustende real-life toneelthriller over het Trumpiaanse tijdperk   Is This A Room vertelt het ongelofelijke, waargebeurde 
en nog altijd voortdurende verhaal van de 26-jarige Amerikaanse inlichtingenspecialist Reality Winner uit Texas. Beschuldigd 
van het lekken van geheime informatie over Russische inmenging bij de laatste Amerikaanse presidents-verkiezingen, vallen 
op 3 juni 2017 drie FBI-agenten haar huis binnen en onderwerpen haar aan een verhoor. Reality eindigt achter de tralies en 
zit daar - tot op de dag van vandaag - nog steeds. De New Yorkse regisseur Tina Satter wekt op het podium de letterlijke tekst 
van Reality’s ondervraging in zijn geheel tot leven: woord voor woord, zoals opgetekend in de rechtszaak. Het resultaat is een 
zinderende reconstructie van die omstreden avond. Je bent getuige van de verontrustende maar prachtige woordendans tussen 
de bezorgde burger Reality en de drie agenten, die broodnodige vragen opwerpt over taal, macht, patriottisme en toe-eigening 
in deze turbulente Trumpiaanse tijden. Met onvergetelijk acteerwerk dat je pijnlijk doet beseffen: dit gebeurt echt, nu, right now. 

“Is This a Room feels almost like a Duchamp readymade: the transcript is presented in its entirety, down to the redactions, 
and it forms a taut, crazily suspenseful, human-interest-filled story all by itself.” - Loren Noveck, exeuntnyc.com

GRaNd ThEaTRE | 60 MiN
do 22 t/m za 24 aug | 21:00 uur
[vr 23 aug met nagesprek] 
entree | 15
taal | Engels met Nederlandse ondertiteling

theater | NederlaNdse première | New york, vereNigde stateN

Half straddle
is this a room

Tekst en regie | Tina Satter
Score | Sanae Yamada
Spel | Emily Davis, Frank Boyd, TL Thompson, Becca Blackwell
Programme in English and extensive credits at noorderzon.nl
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Magistrale film-happening in de geest van anton Tsjechov   Al zestien zomers lang, in een eeuwenoude boerderij vlakbij 
New York, komt een bijzondere groep van prijswinnende acteurs, schrijvers, muzikanten, koks en kostuumontwerpers bijeen. 
Waarom? Om hun jaarlijkse Tsjechov voor te bereiden: een intense week van delen en spelen, die samenkomt in één enkele en 
unieke voorstelling, voor en mét de lokale gemeenschap. Een moderne traditie in de geest van Anton Tsjechov, de Russische 
toneelschrijver die ongeëvenaard is in het portretteren van de lanterfantende rijkeluislevens van de bourgeoisie. Verwijzend 
naar Tsjechovs The Seagull, waarin - onder andere - alle personages vallen op de verkeerde, rijgt deze kunstzinnige film subliem 
beelden aan elkaar. Een meesterlijke mix van een buitengewone theatergebeurtenis en de bijbehorende spanning achter de 
schermen. Ruw, onverwachts mooi en lichtelijk hartverscheurend.
 
“Through juxtaposed phases of rehearsal, live performance, and pure cinema, this experience captures the idealism, 
contradictions, and raw instinct that fuel theater-making itself.” - Theatermania.com

schiP JaMEs LaMiNG, NOORdERhaVEN 1023 
90 MiN + iNLEidiNG EN NaGEsPREK

do 15 aug | 16:00 uur
vr 16 t/m do 22 aug | 16:00 en 19:00 uur
entree | 7,50
taal | Engels

Film | NederlaNdse première | New york, vereNigde stateN

tHe CHekHov proJeCt
i am a seagull

Regie | Brian Mertes. Artistieke leiding | Melissa Kievman
Spel | Gabe Ebert, Didi O’Connell, Rob Campbell, Gayle Rankin, Annie 
Baker, Glen Berger, Joan MacIntosh, T.R. Knight, Wendy Vanden Heuvel, 
Guy Boyd, Lynn Cohen
Programme in English and extensive credits at noorderzon.nl

Gedurfd en humoristisch dansexperiment daagt publiek uit   Ooit de neiging gehad om tijdens een voorstelling op te 
staan? Om hardop commentaar te leveren? Of mee te dansen? Marco Chenevier – met TIDA dé verrassingshit van Noorderzon 
2017 – komt dit jaar terug om samen met Elena Pisu een vriendelijk maar meedogenloos experiment met je aan te gaan. Hoe 
ver durf je te gaan? Een robotstem onderbreekt regelmatig de choreografie met donkere en geestige publieksopdrachten:  
wie laat de lactose-intolerante danser zonder blikken of blozen een glas melk leegdrinken voor een beloning van vijf euro? En 
wie roept naar goed geweten ‘stop!’ en kiest daarmee voor een lege portemonnee? De dansers wurmen zich in de pijnlijkste 
poses om je op tragikomische wijze te confronteren met thema’s als moraal, machtsverhoudingen en goed en kwaad, in een 
tijd waarin we geneigd zijn onze ziel voor een schamel bedrag te verkopen aan de duivel.

“[...] an extremely intelligent and sharp show, that presents dance not as an object to admire, but rather as an experience 
that questions patterns of thought through the movement of the body, with a philosophical approach” - Enricopastore.com

OPhELia TENT | 5O MiN
wo 21 aug | 19:30 uur
do 22 en vr 23 aug | 21:00 uur
entree | 15
taal | Nederlands

theater / daNs | NederlaNdse première | aosta, italië

marCo CHenevIer
this work about the orange

Regie | Marco Chevenier
Dans | Marco Chevenier, Elena Pisu
Programme in English and extensive credits at noorderzon.nl
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Mix van hilarische stand-up bravoure en kwetsbaren onthullingen   Do my Mouth is moedige, theatrale stand-up comedy 
reflecterend op het leven, de dood, #metoo en een grootvader in de Ku Klux Klan. Of - beter misschien - een openhartige, zelf 
confronterende en tragikomische mix van TED Talk en peptalk. Davis Freeman, zeer gewaardeerd in het alternatieve circuit, keert 
zichzelf binnenstebuiten in zijn nieuwste show. Balancerend tussen stand-up bravoure en gevoelige openbaringen, heroverweegt hij 
zijn bestaan als artiest en man. Hij verbant zijn demonen in een kwetsbare ontleding van zijn intiemste relaties. Dit is het relaas van 
een kunstenaar, een vader, een broer en een minnaar, die zichzelf confronteert met een verleden van beschamende herinneringen 
aan ongemakkelijke seksuele escapades en pijnlijke familiegeheimen in een innerlijke zoektocht naar vreugde, licht en geluk. Een 
daverende ode aan de scherven van het leven.

“Joy, Light and Happiness not just for himself but for us too,” - Elke van Campenhout, randomscream.be

 
 
VRiJdaG ThEaTER | 90 MiN
do 22 t/m za 24 aug | 21:00 uur
entree | 12,50 
combiticket Karaoke(ART) & Do My Mouth | 20
taal | Engels

theater / staNd-up | NederlaNdse première | Brussel, België

davIs freeman / random sCream
do my mouth

Tekst en regie | Davis Freeman
Spel | Davis Freeman, Kaya Freeman

karaoke / Film | Brussel, België

davIs freeman
karaoke(art)

Onbetaalbare karaoke-belevenis   Alweer vijf jaar geleden beleefde Davis Freeman met zijn filmische Karaoke(ART) een 
daverende première op Noorderzon. Dit jaar is hij terug met zijn meezing-videotentoonstelling van maar liefst 26 politieke, 
conceptuele en licht-pornografische karaokeparels. Het idee is even eenvoudig als onbetaalbaar: de Belgisch-Amerikaanse 
filmmaker vroeg internationaal bekende artiesten, onder wie Phil Collins (‘In the Air Tonight’), Sarah Vanagt (‘These boots are 
made for walking’) en Visual Kitchen (‘Bohemian Rhapsody’) om een video te maken bij een populair karaokeliedje. Elke artiest 
mocht kiezen uit een selectie van nummers en daar in geheel eigen stijl een hedendaagse, muzikale reflectie op de wereld van 
vandaag van maken – zo lang de muziek en teksten intact bleven. Maar de enige artiest tijdens de voorstelling ben je zelf, want 
de visuele kunstwerken komen pas tot leven wanneer je de microfoon ter hand neemt. Moedig (mee)zingen dus!

“The structure of Karaoke(ART) adapts to manifest layers of spectatorship, conversation and humour, blurring borders 
between the audience and performer, the intentions of the song and those of the video artist.” - Cathy Wade, thisistomorrow.info

 
sPiEGELTENT | 120 MiN
za 17 aug | 22:00 uur
entree | 10 
combiticket Karaoke(ART) & Do My Mouth | 20
taal | Engels

Concept | Davis Freeman
Video-ontwerp | Sam Vanoverschelde
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betoverende filmhommage aan het wad met 42-koppig Noordpool Orkest   Vijf jaar werk, driehonderd draaidagen en 
vijfhonderd uren filmmateriaal zitten er in WAD, overleven op de grens van water en land, de nieuwste film van Ruben Smit. 
De filmmaker vermaarde roem én een Gouden Kalf met kaskraker De Nieuwe Wildernis (2013). Zijn Waddenode WAD behaalde 
onlangs de status van Gouden Film met meer dan 120.000 bezoekers. In de Romeo Tent zie je de première van WAD live, 
een betoverende live versie van de film, vol niet eerder vertoonde beelden. Regisseur Smit, die optreedt als verteller, zorgt 
samen met het 42-koppige Noordpool Orkest voor een unieke, muzikale filmhommage aan de ongerepte schoonheid van 
het enige Nederlandse natuurgebied dat behoort tot Unesco Werelderfgoed. Dirigent Reinout Douma bewerkte de muziek 
van Boy Edgar Prijswinnaar Martin Fondse tot een glorieuze waddensymfonie, passend bij vier jaargetijden boven- en 
onderwaterpracht.

“De gefilmde schoonheid van het wad is adembenemend. (…) dit is onwaarschijnlijke natuur.” 
- Kester Freriks, NRC Handelsblad

ROMEO TENT | 90 MiN
za 24 aug | 19:00 en 21:00 uur
entree | 18 (uitverkocht)
taal | Nederlands

muziek / Film | première | leuveNheim / groNiNgeN, NederlaNd

noordpool orkest & ruben smIt
wad live

Regie | Ruben Smit
Muziek | Noordpool Orkest, Reinout Douma, Martin Fondse
Programme in English and extensive credits at noorderzon.nl

Troostrijke viering van het leven en de dood voor jong en oud   Precies een jaar geleden overleed de hond van een 
broer en een zus. En dus vieren ze feest. De taart is net aangesneden en de limonade uitgeschonken wanneer de bel 
gaat. De Dood staat voor de deur. En dat blijkt heel gezellig. Filosofisch theatermaker en toneelpoëet Freek Vielen 
wekt in het melancholische Doe de groeten aan de ganzen met zijn getalenteerde gezelschap een wonderlijke en 
wonderschone wereld tot leven waarin de acteurs samen met jou het leven én de dood vieren. Een van de hoofdrollen 
is voor Danny Ronaldo van Circus Ronaldo, het gezelschap dat in 2002 Noorderzon al eens aandeed en het publiek 
in rijen deed toestromen. Doe de groeten aan de ganzen is een troostrijke, hartverwarmende en muzikale voorstelling 
voor de jongere theaterbezoekers, maar zeker ook voor hun ouders. 

“Dit is een onvervalst circustheaterfeest met een zuurzoete toets én een overheerlijke slotverrassing waar jong en 
oud zich gretig aan tegoed doen.” - Els van Steenberghe, Focus Knack
 
OPhELia TENT | 75 MiN
zo 18 en ma 19 aug | 19:00 uur
entree | 9
taal | Nederlands

6+

CirCus / theater | NederlaNdse première | aNtwerpeN, België

de nwe tIJd / freek vIelen & HetpaleIs  
doe de groeten aan de ganzen

Tekst en regie | Freek Vielen
Spel | Tim David, Danny Ronaldo, Margo Verhoeven
Muziek | Harald Austbø
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mystery routes
en mystery voorstelling

geef een toegIft
koop een kaartje voor 
iemand anders

vrIenden
en duo vrienden

nagesprekken
en achtergronden

heb je moeite met kiezen of laat je ons liever iets 
voor je uitzoeken? Ga dan voor een Mystery Route! 
Wij stellen een geheim programma voor je samen en 
je hoort pas diezelfde dag welke voorstellingen uit het 
programma je gaat zien. Liever één voorstelling zien? Ga 
dan voor de Mystery Voorstelling: ook hier hoor je pas op 
de dag zelf waar je naartoe gaat. 

Mystery Routes en Mystery Voorstellingen zijn vanaf 
maandag 15 juli 12:00 uur via noorderzon.nl te bestellen 
en zijn tijdens het festival verkrijgbaar via een van de 
Kiosken (beperkte capaciteit) 

Mystery Route (inclusief 2 drankjes) – 27,50 
Mystery Voorstelling (inclusief 1 drankje) - 12,50 

Meer informatie op noorderzon.nl

Wil je het festival steunen en tegelijkertijd een fijne korting 
meepakken? Ieder jaar is Noorderzon weer blij met de steun van onze 
trouwe, groeiende Vriendengroep. Onze Vrienden ondersteunen het 
festival voor 25 euro per jaar. Sinds dit jaar is het ook mogelijk om samen 
met iemand anders Duo Vriend van het festival te worden voor 40 euro. 
Vrienden ontvangen de volgende extra’s:

 een persoonlijke korting op een flink aantal Noorderzonvoorstellingen
 het Noorderzonmagazine toegestuurd zodra het van de persen is gerold
 10% korting op alle Noorderzonmerchandise, tijdens het festival 

verkrijgbaar bij de Noorderzon Shop
 de Noorderzon Vriendenpas
 korting op geselecteerde voorstellingen bij partners als het Grand 

Theatre, vaak van artiesten die je eerder op Noorderzon hebt kunnen 
zien of die later bij ons te zien zijn

Je kunt heel gemakkelijk (Duo) Vriend worden via 

noorderzon.nl/steun-ons en vervolgens meteen met korting kaarten kopen.
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Bij een flink aantal voorstellingen, voornamelijk uit het (inter)nationale 
hoofdprogramma, is het mogelijk om na de voorstelling nog even te 
blijven zitten voor een nagesprek met de makers. Dus wil jij meer weten 
over wat je net hebt gezien? Waar haalt iemand zijn inspiratie vandaag? 
Wie zit er nou eigenlijk achter een voorstelling? Antwoorden op deze en 
meer vragen komen allemaal aan bod. En natuurlijk ben je zelf ook van 
harte welkom om een vraag te stellen. Nagesprekken staan vermeld bij 
de betreffende voorstelling in dit magazine en op noorderzon.nl.

Wil je nóg meer weten? Bekijk dan de filmpjes gemaakt door artiesten op onze 
website, lees de achtergrondverhalen en houd onze sociale media in de gaten.

Daarnaast gaan dit jaar ook weer een Noorderzon Redactie en een 
Noorderzon Fotoclub van start. Beide groepen bestaan uit beginnende 
‘verhalenvertellers’ die hun Noorderzon-ervaring uiten in tekst, audio, 
video of fotografie, onder begeleiding van respectievelijk journalist Joost 
Ramaer en fotograaf Jan Westerhof. In de fotoclub zit ook een groepje 
bijzondere fotografen, voor wie een beperking geen probleem is. Bekijk 
al hun werk op noorderzon.nl en onze andere kanalen.

Voor het tweede jaar doet Noorderzon mee met 
Geef een Toegift, een initiatief van De Verenigde 
Podiumkunstenfestivals - het samenwerkingsverband 
van meer dan 40 landelijke festivals. Door het hele land 
wordt publiek opgeroepen een entreekaartje te kopen 
voor iemand met minder financiële middelen, zo ook bij 
Noorderzon. 

Bij aankoop van een kaartje via onze website vragen 
we je of je een extra kaartje wilt kopen voor iemand 
die graag een voorstelling zou bezoeken, maar niet de 
financiële mogelijkheden heeft. Samen met Stichting 
Quiet Groningen zorgen we ervoor dat jouw extra 
kaartje goed terecht komt. Zo zetten we samen in 
op inclusiviteit en diversiteit en onderstrepen we 
de verbindende kracht van kunst en cultuur in onze 
samenleving. Meer informatie op noorderzon.nl.
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theater | wergea

Illustere fIguren I.s.m. de verHalen van gronIngen
100 jaar vrouwenkiesrecht, en nu dan?

theater | groNiNgeN

Het Houten HuIs / maarten smIt
Blinde vlek

Professionele buitenstaanders   Illustere Figuren begrijpen vaak 
dingen niet. Soms zijn dat de grote thema’s des levens, soms zijn het 
de kleine dagelijkse dingen. Daarom onderzoeken ze ook dat wat zij 
zelf niet zijn, in een mix van theatrale scènes en een open gesprek met 
het publiek. Dit jaar bestaat het vrouwenkiesrecht 100 jaar. Moet het 
worden verlengd of is het wel genoeg geweest? Illustere Figuren Zen 
Roorda en Joeso Peters onderzoeken samen met Joran de Boer waar 
de vrouw nu staat en waar ze heen moet; terug naar het aanrecht of 
naar de femmecratuur! Want, hoe meer je van iets weet, hoe meer je 
weet dat je niks weet. Dus laten wij zeggen dat wij ontzettend veel 
weten van vrouwenkiesrecht: wij zijn professionele buitenstaanders. 
Gecoproduceerd door De Verhalen van Groningen en Noorderzon.

sTadhuis | 60 MiN
ma 19 t/m do 22 aug | 17:00 en 19:30 uur
[di 20 aug 19:30 uur met nagesprek]
[wo 21 aug 19:30 uur met doventolk]
entree | 11  

Over de technologie die iedereen verb(l)indt   De technologische 
evolutie dendert voort. Zo snel, dat het moeilijk is om bij te blijven. 
Regelgeving en veiligheidsmaatregelen lopen altijd achter. Onze 
persoonlijke gegevens zijn te koop en onze privacy verdwijnt bijna 
onopgemerkt. Hoog tijd voor een kritische blik, vond regisseur 
Maarten Smit, en hij schreef samen met Don Duyns Blinde Vlek: een 
muzikale, acrobatische poging om ons kritisch te laten kijken naar 
de gevolgen van de moderne technologie. We worden omringd 
door robots en computers die ons helpen en onze levens redden, 
maar ons ook (on)zichtbaar bestuderen en ons op zorgwekkende 
wijze kunnen manipuleren. Blinde Vlek wordt ondersteund door We 
the North en daarnaast door NNT, Jonge Harten en Tryater, vanuit 
samenwerkingsverband Station Noord. 

GYMZaaL ViOLENsTRaaT 2 | 50 MiN
za 24 aug | 19:30 uur
zo 25 aug | 13:30 [met nagesprek] en 16:30 uur
entree | 11 
12+

gemaakt 
in het 
noorden
 
bIJzonder werk uIt noord-nederland
van rauwe monoloog tot dansen In de watertoren
en van vrouwenkIesreCHt tot aan mannen aCHter Het raam

noorderzon’s local programme 
english translations (when applicable) at noorderzon.nl

foto: Het Houten Huis | Blinde Vlek © Freja Roelofs
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theater | groNiNgeN

mads wIttermans
a hard day’s Night

daNs | groNiNgeN

teddy’s last rIde
killerwave

Rauwe monoloog op een onverwachte plek   De voorstelling A Hard 
Day’s Night van mimegroep Nieuw West was begin jaren ’90 legenda-
risch. In deze bijna-monoloog over het zwarte, nachtelijke straatleven 
van een skinhead, mengde toneelschrijver Rob de Graaf duistere poëzie 
met felle maatschappijkritiek. Nu, bijna dertig jaar later, brengt acteur 
Mads Wittermans deze tekst opnieuw tot leven: ‘Ik heb het zwart 
gekozen, en de nacht.’ Zijn harde, rauwe monoloog is een multidisci-
plinaire voorstelling in tekst, beeld en dans, over een maatschappelijk 
randfiguur, losgeslagen van de heersende conventies. De voorstelling 
vindt buiten plaats, dus het kan koud worden - neem je jas of trui mee.

Deze voorstelling is vertrokken vanaf Station Noord, het netwerk voor 
talentontwikkeling in Noord-Nederland, en kwam tot stand met dank 
aan Grand Theatre, Noorderzon, Het Houten Huis, Tryater en Peergroup.

MiNERVa ZuidERdiEP | 60 MiN
wo 21 t/m za 24 aug | 22:30 uur
entree | 11

Waar eindigt de lucht   Verlies is een overgang, een moment van 
transformatie. Het performing arts-collectief Teddy’s Last Ride laat je 
over de grenzen kijken van de sterfelijkheid, en breekt je uit de vaste 
ideëen die we hebben over de dood. KillerWave is een modern requiem 
waarin moderne dans, de Japanse dansvorm butoh, live elektronische 
muziek en tekst samen een hypnotische wereld creeëren zonder einde 
en zonder begin. Laat je meevoeren in de beweging en laat de dansers 
je leiden op deze reis tot aan de andere kant van de dood, naar waar je 
wordt herboren! KillerWave wordt uitgevoerd door Jonathan Bonny en de 
Italiaanse danser en choreograaf Manuel Paolini, die tevens het concept 
bedacht. 

WaTERTOREN | 40 MiN
vr 23 en za 24 aug | 18:00 en 21:00 uur
[vr 23 aug 21:00 uur met nagesprek]
zo 25 aug | 16:00 en 18:00 uur
entree | 9

theater | groNiNgeN

nIna wIJnmaalen
ich Brauche liebe

stadswaNdeliNg & FietstoCht | groNiNgeN

platform gras
urban tour ontdekkingstocht

Liefhebben is moeilijk, geliefd worden nog meer   Een groep jonge 
mannen en vrouwen op zoek naar liefde en geborgenheid. Ze vieren 
het leven maar doen vergeefse pogingen om elkaar te bereiken. De 
Groningse beeldend kunstenaar Nina Wijnmaalen maakte met Ich 
Brauche Liebe een aangrijpende voorstelling over kwetsbaarheid 
en de complexiteit van intermenselijke communicatie. De zeven 
spelers en twee muzikanten - een zangeres en een pianist - brengen 
elkaar naar een hoogtepunt en houden ons uiteindelijk een spiegel 
voor: dit is de manier waarop we met elkaar omgaan. Wijnmaalen 
toonde eerder werk bij o.a. FLAM Performancefestival, Dansmakers 
Amsterdam, festivals en galeries in Rusland, Brazilië en Italië, haar 
salonavonden in de stad Groningen en op Noorderzon. 

MiNERVa PRaEdiNiussiNGEL | 45 MiN
za 17 t/m ma 19 aug | 20:30 uur 
entree | 9

Ontdek een stad die je dacht te kennen   Hoe lang je ook in 
Groningen woont, er zijn altijd plekken waar je nog nooit bent 
geweest en verhalen die je niet kende. Ga mee met de nieuwe serie 
Urban Tours, waarin de andere kant van de stad wordt blootgelegd. 
Kritisch, vervreemdend, grappig, spannend en vooral: onverwacht. 
Speciaal voor Noorderzon nodigt Platform GRAS professionele 
ontdekkingsreizigers uit, die elk een eigen tour samenstellen. 
Fiets mee met Bram Esser op zoek naar de bron van ons Gronings 
drinkwater, onderzoek de mogelijkheden van menselijke spierkracht 
met Melle Smets en Kris De Decker en volg de spannende audiotour 
van Alexander Weeber en Bram Esser naar het Groningen van 2050. 
Info over de tours, tijden en de rondleiders van dit jaar vind je op de 
websites van GRAS en Noorderzon. 

sTaRTPuNT Zuid | 60 TOT 180 MiN
vr 16 t/m zo 18 aug | vanaf 14:00 uur
entree | 7
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theater / waNdeliNg | groNiNgeN

sCHout bIJ naCHt
glory glory holelujah!

theater | groNiNgeN

sIeger balJon
Bezweringen

Waar zijn de mannen achter de ramen   Deze theatrale 
ontdekkingstocht door Groningen voert je naar spannende 
plekken waar het publiek zich in het decor en tussen de spelers 
bevindt. Glory Glory Holelujah! gaat over een onderwerp waar 
iedereen iets van vindt en dat zucht onder een juk van aannames 
en vooroordelen: mannenprostitutie. Dio van Velden dook in de 
wereld van de onzichtbare mannelijke prostituee en sprak met 
aanbieders, afnemers, hulpverleners, beleidsmakers, handhavers 
en onderzoekers. Hieruit distilleerde hij een reeks monologen, 
dialogen, muziek, dans en interacties met het publiek, rond een 
maatschappelijk onderwerp waar nog altijd een taboe op rust. 
Laat je verleiden en leiden naar onbekende plaatsen met deze 
liefdevolle, wandelende theatershow. Confronterend, brutaal en vol 
humor. 

sTaRTPuNT Zuid | 90 MiN
wo 21 t/m za 24 aug | vanaf 19:00 uur [elke 15 min]
entree | 10 
18+

Welkom onder de motorkap van de wereld   Zet je telefoon uit. Haal je 
laptop uit het stopcontact. Sluit alle vensters op je innerlijke bureaublad 
en onttrek jezelf aan het koor van meningen op sociale media. Niet zes 
muisklikken, maar zes fysieke handdrukken scheiden ons van de rest van 
de mensheid; wat zou er gebeuren als die mensheid de behandelkamer 
van een huisarts of sjamaan binnen zou wandelen? Als de wil tot 
genezing aanwezig is, is niets onmogelijk. In Bezweringen verkent 
beweger en (klank)dichter sieger baljon de mogelijkheid van ‘politiek 
sjamanisme’ en een vernieuwde verhouding tot de toestand in de wereld, 
voorbij de zelfversterkende en oppervlakkige negativiteit van media. 

schiP JaMEs LaMiNG, NOORdERhaVEN 1023 | 50 MiN
vr 23 t/m za 25 aug | 16:00, 18:00 en 20:00 uur
entree | 9

theater | leeuwardeN & groNiNgeN

up nortH: e&e Company 
in de vitrine

theater | groNiNgeN

margJe wIttermans 
Nestgoud

binnenkijken in een wereld zonder echte verbinding   
We communiceren in toenemende mate digitaal. Welke invloed 
heeft dit op ons, op onze contacten en onze intimiteit? Neemt ons 
vermogen tot het aangaan van werkelijke, intieme relaties door 
digitale communicatie af? Muzikant Esther de Jong schreef het 
nummer ‘Vitrine’ en baseerde hierop samen met regisseur Evelien van 
Arkel de muzikale mimevoorstelling In de vitrine. In samenwerking 
met de spelers en muzikanten creëeren ze een absurde en 
vervreemde wereld, waar nooit een echte verbinding wordt gelegd 
en we ons in onze relatie tot anderen net zo gedragen als in onze 
digitale communicatie. Neem een kijkje in deze opengewerkte 
wereld, waar werkelijk contact wordt misgelopen. 

Deze productie is gemaakt in het kader van het interdisciplinair 
laboratorium Up North.

MiNERVa PRaEdiNiussiNGEL | 45 MiN
vr 23 t/m zo 25 aug | 18:00 en 20:30 uur
entree | 9

Een ode aan thuiskomen   Actrice en zangeres Margje Wittermans 
werd moeder van dochtertje Bess. Het grootste geluk dat ze kende, en 
toch was het vormgeven van haar nieuwe leven - met alles wat daarbij 
komt kijken - niet eenvoudig. De grote impact die moederschap 
heeft op het artiestenleven en haar wezen als kunstenaar, inspireerde 
Wittermans tot de intieme voorstelling NestGoud: een ode aan 
thuiskomen en het volgen van je hart. Vol eigen verhalen, gedichten 
van Vasalis en liedjes en muziek van Jeroen Mesker. 

VRiJdaG ThEaTER | 60 MiN
do 22, vr 23 en zo 25 aug | 19:30 uur
entree | 12
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talkshow / theater | groNiNgeN

arno van der Heyden
arno’s aperitief

talkshow | groNiNgeN

glasnost
glasnost op Noorderzon

Vertrouwd en verrassend   Arno van der Heyden heet het 
Noorderzonpubliek van harte welkom bij de talkshow Arno’s Aperitief. 
Voor de negentiende keer op rij stort Arno zich tien dagen lang 24/7 
in het Noorderzongedruis en geeft daarvan elke avond tussen 18:00 
en 19:00 uur een sfeerverslag in de Spiegeltent. In beeld en geluid, 
met liedjes, verhalen, conferences en dagelijks wisselende gasten. 
Artiesten en muzikanten sluiten aan om te komen vertellen over 
hun voorstelling en live hun muziek te laten horen. In de inmiddels 
niet meer weg te denken Aperitief Quiz zijn vrijkaarten te winnen, en 
uiteraard vindt dit alles plaats onder het genot van een hapje en een 
drankje. Op beide donderdagen wordt het Aperitief live getolkt door 
een gebarentolk. Een avondje Noorderzon begint met het Aperitief!

sPiEGELTENT | 60 MiN
do 15 t/m za 24 aug | 18:00 uur 
[op donderdagen met doventolk] 
entree | 7

Ze staan op scherp en op Noorderzon: Glasnost!   Voor het vijfde 
jaar op rij maakt Glasnost – hét Groningse journalistieke magazine 
over kunst en wetenschap – een dagelijkse live talkshow op 
Noorderzon. Anne Jan Toonstra en Jelte Posthumus presenteren 
elke Noorderzonavond een verrassend programma, waarin je wordt 
meegenomen langs alle onderdelen van het festival. Glasnost op 
Noorderzon is een interactieve show die je in een spetterend uur 
op de hoogte brengt van het programma, de randactiviteiten en 
alle andere perikelen van het festival. Luchtig en grappig, maar ook 
serieus en inhoudelijk. Gesprekken met artiesten worden afgewisseld 
met mini-colleges van wetenschappers en publieksrecensies vanuit 
de hoogste stoel van het festivalterrein. Uitgesproken columnisten 
klimmen op de zeepkist, het publiek kan vrijkaarten winnen in de 
zonnebrilquiz en er is altijd live muziek. Natuurlijk wordt de show elke 
avond afgesloten met het fameuze Glasnost-spiraalspel!

TERRas VaN dE caRROusEL | 60 MiN
do 15 aug t/m za 24 aug | 19:00 uur
vrije toegang

doCumeNtaire | groNiNgeN

stICHtIng parmando
theater suer

theater | eelde

Hent HammIng & nICo van der wIJk
ijs

Leven scheppen uit een ijzeren plaat   Stichting Parmando 
presenteert een documentaire over performer en beeldend 
kunstenaar Patricia Suer, geregisseerd door Buddy Hermans en Lejo 
Siepe. Suers werk, waarin ze theater combineert met beeldende 
kunst om schitterende figuren, beelden en attributen van ijzer te 
maken, staat in de eeuwenoude traditie van het straattheater. Ze 
maakt surrealistische voorstellingen waarbij de ijzeren objecten 
zowel als decor als allerhande personages fungeren. Als autodidact 
ontwikkelde Patricia Suer zich tot een eigenzinnige vormgeefster, die 
uit de losse pols de meest wonderlijke vormen tevoorschijn tovert.

Tijdens Noorderzon is ook dagelijks van 12:00 tot 18:00 uur de Expositie 
Patricia Suer te bezoeken, in Kunsthandel Peter ter Braak (Noorderhaven 
50). Zie peterterbraak.nl voor meer informatie.

OPhELia TENT | 60 MiN 
di 20 aug | 19:30 uur
entree | 9

de kracht van een mens   In de solovoorstelling IJs speelt Hent 
Hamming, die nog nooit eerder op het podium stond, met zijn leven. 
Dit is nadrukkelijk zijn verhaal, hard en persoonlijk, maar zó belangrijk. 
Zijn hele leven houdt Hamming al van schaatsen. Als zevenjarige 
werd hij Nederlands kampioen in zijn leeftijdsklasse en zijn vader 
was directeur van een schaatsbaan. Maar Hammings leven als kind 
bestond uit angst, een angst die zich in hem vastvroor, als slachtoffer 
van stelselmatig huiselijk geweld. Met IJs gaat hij de confrontatie aan 
met zijn verleden. Over mishandeling, wegkijken en over de kracht 
van een mens. Hamming probeert in gesprek te komen met zijn 
moeder en laat zien hoe iemand, ondanks een historie van geweld, 
enorme lef en kracht kan tonen. Tekst en regie zijn van Nico van der 
Wijk.

VRiJdaG ThEaTER | 105 MiN
do 15 en za 17 aug | 19:30 uur
vr 16 aug | 16:00 en 19:30 uur
entree | 12
18+
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aRTiEsT VOORsTELLiNG LOcaTiE duuR PaG auG auG auG auG auG auG auG auG auG auG auG
socalled & Friends Space – The  3rd Season Romeo Tent 60 min 8 21:00 besloten 21:00 18:00, 21:00 20:00

Guillermo calderón Dragón Grand Theatre 90 min 9 19:00 19:30 19:30

Le Galactik Ensemble Optraken Romeo Tent  60 min 10      21:00 21:00 19:30 19:30

colin dunne & sidi Larbi Session Stadsschouwburg 90 min  11    20:15 20:15 

Gravity & Other Myths Out of Chaos… Machinefabriek 70 min 12 21:00 16:00, 21:00 21:00 16:00

Trinidad González Carnaval VRIJDAG Theater 90 min 13 21:00 21:00 21:00 21:00

Yan duyvendak invisible Startpunt VERA 150 min 14  15:30, 19:30 15:30, 19:30 15:30, 19:30 15:30, 19:30 15:30, 19:30 15:30, 19:30 15:30, 19:30

stefan Kaegi (Rimini Protokoll)  Uncanny Valley Grand Theatre 60 min 15  18:00, 21:30 18:00, 21:30

Olivier de sagazan Transfiguration Grand Theatre 45 min 16    19:30 21:30 21:30

ambiguous dance company Rhythm of Human Ophelia Tent 50 min 17 19:30 19:30 19:30

speak Percussion Polar Force Machinefabriek 60 min 18          16:00, 19:30

Wang chong & Théâtre ... Constellations Grand Theatre 90 min 19     19:30 19:30

al charif & Khodr I Once Entered A Garden Watertoren 50 min 20 v.a. 14:30 v.a. 14:30 v.a. 14:30 v.a. 14:30 v.a. 14:30 v.a. 14:30 v.a. 14:30

La Tristura Future Lovers Machinefabriek 75 min 21      19:30 19:30

alexander Vantournhout Screws Minerva Praedinius 60 min 22       18:00, 20:30 18:00, 20:30

Robin Jonsson The Most Human VRIJDAG Theater 45 min 23     21:00 19:00, 21:30 20:30

Nick Power Between Tiny Cities Spiegeltent 50 min 24        20:15 20:15, 22:00 21:00

samara hersch & Lara Thoms We All Know... Grand Theatre 60 min 25        19:30 16:30, 19:30 19:30

ainslie henderson Adjust VRIJDAG Theater 60 min 26     19:30 20:30 17:00, 19:30

half straddle Is This A Room Grand Theatre 60 min 27        21:00 21:00 21:00 

The chekhov Project I am a Seagull Schip James Laming 90 min 28 16:00 16:00, 19:00 16:00, 19:00 16:00, 19:00 16:00, 19:00 16:00, 19:00 16:00, 19:00 16:00, 19:00

Marco chenevier This work about the... Ophelia Tent 50 min 29       19:30 21:00 21:00

davis Freeman Karaoke(ART) Spiegeltent 120 min 30   22:00

davis Freeman / Random scream Do My Mouth VRIJDAG Theater 90 min 31        21:00 21:00 21:00

Noordpool Orkest & Ruben smit WAD live Romeo Tent 90 min 32          19:00, 21:00

de Nwe Tijd / Freek Vielen Doe de groeten aan... Ophelia Tent 75 min 33    19:00 19:00

illustere Figuren 100 jaar vrouwenkiesrecht Stadhuis 60 min 37     17:00, 19:30 17:00, 19:30 17:00, 19:30 17:00, 19:30

het houten huis / Maarten smit Blinde Vlek Gymzaal Violenstraat 50 min 37          19:30 13:30, 16:30

Teddy’s Last Ride KillerWave Watertoren 40 min 38         18:00, 21:00 18:00, 21:00 16:00, 18:00 

Platform GRas Urban Tour  Startpunt Zuid 60-180 min 38  v.a. 14:00 v.a. 14:00 v.a. 15:00

Mads Wittermans A Hard Day’s Night Minerva Zuiderdiep 60 min 39       22:30 22:30 22:30 22:30

Nina Wijnmalen Ich Brauche Liebe Minerva Praedinius 45 min 39   20:30 20:30 20:30

sieger baljon Bezweringen Schip James Laming 50 min 40         v.a. 16:00 v.a. 16:00  v.a. 16:00

Margje Wittermans NestGoud VRIJDAG Theater 60 min 40        19:30 19:30  19:30

schout bij Nacht Glory Glory Holelujah! Startpunt Zuid 90 min 41       v.a. 19:00 v.a. 19:00 v.a. 19:00 v.a. 19:00

up North: E&E company In de vitrine Minerva Praedinius 45 min 41         18:00, 20:30  18:00, 20:30  18:00, 20:30

stichting Parmando  Theater Suer Ophelia Tent 60 min 42      19:30

hent hamming & Nico v/d Wijk  IJs VRIJDAG Theater 105 min 42 19:30 16:00, 19:30 19:30 

45

16:00, 19:30
21:30
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 dO 15 VR 16 Za 17 ZO 18 Ma 19 di 20  WO 21  dO 22  VR 23 Za 24 ZO 25
aRTiEsT VOORsTELLiNG LOcaTiE duuR PaG auG auG auG auG auG auG auG auG auG auG auG
arno van der heyden Arno’s Aperitief Spiegeltent 60 min 43 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00

Glasnost Glasnost op Noorderzon Terras Carrousel 60 min 43 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00

dirk de Wachter Laat ons ook ongelukkig... Spiegeltent 90 min 53   20:30

Ellen Laan Seks! Een leven lang leren Spiegeltent 90 min 53    20:30

Menno schilthuizen Darwin in de Stad Ophelia Tent 90 min 54          20:00

hanka Otte, Erik akkermans e.a. De zin van theater Horatio Tent 90 min 54     20:00

iris sommer, barend van heusden Kunst die je beweegt Desdemona Tent 120 min 55       20:30

Jan de Jong Moeders en monumenten Desdemona Tent 60 min 55        21:00

Emily Kocken en Thijs Lijster Welke taal spreekt... Desdemona Tent 90 min 55          21:00

dagblad van het Noorden Rarekiekfestival Horatio Tent wisselend 56 16:00, 20:00 v.a. 15:00 v.a. 15:00

Groninger Museum  Mini Museum On Tour Kerklaan/Kruissingel doorlopend  56 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00

uMcG e.a.  The Escape Horatio Tent wisselend 56       v.a. 14:00

annemieke huls e.a. Zin in muziek Horatio Tent 75 min 57        20:00

de Verhalen van Groningen 100 jaar vrouwenkiesrecht Horatio Tent doorlopend 57         v.a. 18:00 v.a. 13:00

cbK Groningen & Platform GRas De Human Power Plant Leliesingel doorlopend 57 v.a. 16:00 v.a. 14:00 v.a. 13:00 v.a. 13:00 v.a. 14:00 v.a. 14:00 v.a. 14:00 v.a. 14:00 v.a. 14:00 v.a. 13:00 v.a. 13:00

Michiel Lieuwma Naar de maan... Spiegeltent 60 min 58     20:30

RuG/Young academy Groningen Noorderlichten Oberon Tent wisselend 58  v.a. 14:00 v.a. 14:00 v.a. 14:00 v.a. 14:00 v.a. 14:00

sustainable sunday Noorderzon & partners Horatio Tent 90 min 58    16:00

de Linkse Mannen Wat er met water moet Horatio Tent 60 min 58    20:30

Lévi Weemoedt & Özcan akyol Pessimisme kun je leren! Spiegeltent 75 min 66 20:00

Floss Literaire Kunst Quiz Desdemona Tent 75 min 66  21:00

hé hallo zeg Leven van Karel ten Haaf Desdemona Tent 75 min 66   20:00

Literaturia over de grens Titia Ketelaar Desdemona Tent 75 min 66    14:30

Literaturia over de grens Harry de Paepe Desdemona Tent 75 min 66    19:30

Jacques hermes Het culinaire noorden Desdemona Tent 75 min 67     20:00

Jellema, driessen, cornelisse Eeuw van de Amateur live Ophelia Tent 90 min 67          18:00

stee in Plantsoen Nooit te oud... Terras Carrousel doorlopend 72      v.a. 13:00 v.a. 13:00 v.a. 13:00

NoorderZondag Familiedag Noorderplantsoen doorlopend 72           v.a. 13:00

stampestuen Concert Spiegeltent 70 min 60  20:30

Next of Kin  Concert Spiegeltent  90 min 60      21:00

charley crockett Concert Spiegeltent 90 min 60       21:00

Vicky chow Speelt Philip Glass Lutherse Kerk 60 min 61    16:00

Vicky chow Speelt Tristan Perich Lutherse Kerk 70 min 61     20:00

someone/Tessa Rose Jackson Orbit - concert Simplon  90 min 61        21:00

someone/Tessa Rose Jackson Orbit - expo Simplon doorlopend 61      v.a. 14:30 v.a. 14:30 v.a. 14:30

OOsT After Noorderzon OOST doorlopend 65  0:00 0:00     0:00 0:00 0:00  



 dO 15 VR 16 Za 17 ZO 18 Ma 19 di 20  WO 21  dO 22  VR 23 Za 24 ZO 25
aRTiEsT VOORsTELLiNG LOcaTiE duuR PaG auG auG auG auG auG auG auG auG auG auG auG
Golden dawn arkestra Concert Het Dok 60 min 62 22:30

bobby Oroza  Concert Het Dok 60 min 62  22:30

KOKOKO! Concert Het Dok 60 min 62   22:30

Peter cat Recording co. Concert Het Dok 60 min 62    22:30

YĪN YĪN Concert  Het Dok 60 min 62     22:30

durand Jones & The indications Concert Het Dok 60 min 62      22:30

Joe armon-Jones Concert Het Dok 60 min 63       22:30

imarhan Concert Het Dok 60 min 63        22:30

boy azooga Concert Het Dok 60 min 63         22:30

ThecolorGrey Concert Het Dok 60 min 63          22:30

swinder Concert Het Dok 60 min 63           18:30

de Likt Concert Het Dok 60 min 63           20:30

Lo:now Concert Podium Plataan 45 min 64 19:30

benedict Concert Podium Plataan 45 min 64  19:30

Paula Tebbens Concert Podium Plataan 45 min 64   16:00

Paula Tebbens ft. Town of saints Concert Podium Plataan 45 min 64   19:30

Tba Concert Podium Plataan 45 min 64    16:00

aidan & the Wild Concert Podium Plataan 45 min 64    19:30

Tomás González Concert Podium Plataan 45 min 64     19:30

het Kanaal Concert Podium Plataan 45 min 64      19:30

Laura sijn Concert Podium Plataan 45 min 64       19:30

Woe blind birds Concert Podium Plataan 45 min 64        19:30

Oldseed Concert Podium Plataan 45 min 64         19:30

cashmyra Concert Podium Plataan 45 min 64          16:00

la loye Concert Podium Plataan 45 min 64          19:30

babaddaar presents Concert Podium Op Zuid 90 min 64 22:30

OOsT presents Concert Podium Op Zuid wisselend 64  

JaMundo presents Concert Podium Op Zuid wisselend 64 

Jan Wouter Oostenrijk presents Concert Podium Op Zuid wisselend 64       

Northern Musical Meetings Concert Podium Op Zuid wisselend 64      

daan Kleijn ensemble Concert Podium Op Zuid wisselend 64      15:30, 18:30

steernvanger Concert Podium Op Zuid wisselend 64      22:00

bart-Jan hogenhuis Kwartet Concert Podium Op Zuid wisselend 64       15:30

Prins  claus conservatorium Concert Podium Op Zuid wisselend 64       18:30, 22:00

Joost dijkema presents Concert Podium Op Zuid wisselend 64 

urban house Groningen presents Concert Podium Op Zuid wisselend 64            

Middagconcerten Concert Dwergenpodium wisselend 65  14:30, 16:00 14:30, 16:00 14:30, 16:00 14:30, 16:00 14:30, 16:00 14:30, 16:00 14:30, 16:00 14:30, 16:00 14:30, 16:00

dJ’s Muziek Dwergenpodium wisselend 65 v.a. 18:00 v.a. 18:00 v.a. 18:00 v.a. 18:00 v.a. 18:00 v.a. 18:00 v.a. 18:00 v.a. 18:00 v.a. 18:00 v.a. 18:00  v.a. 18:00
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15:30, 18:30
22:00, 23:00

15:30, 18:30
23:00

15:30, 18:00
22:00

15:30, 18:30
22:00

15:30, 18:30
22:00, 22:30

15:30, 18:00
22:30

15:30, 18:30
22:00, 23:00



 dO 15 VR 16 Za 17 ZO 18 Ma 19 di 20  WO 21  dO 22  VR 23 Za 24 ZO 25
aRTiEsT VOORsTELLiNG LOcaTiE duuR PaG auG auG auG auG auG auG auG auG auG auG auG
studio Tape De afgetrapte schoentjes Oberon Tent 40 min 68 

Jasmin hasler Landing Oberon Tent 40 min 68      14:00, 16:00 14:00, 16:00

Erin stel en sara scholten PLAY Oberon Tent 50 min 68        14:30, 16:30 14:30, 16:30

KRaaK Spelen Oberon Tent 60 min 68        20:30

circustheater Marco solo Marco Solo gaat op Reis Oberon Tent 50 min 68          14:00, 16:00

Theater Pannenkoek Schone Draak Speelweide 30 min 68      v.a. 14:00

Jamila Faber Haqiqa’s Reis Speelweide 25 min 68       v.a. 14:00 v.a. 14:00 v.a. 14:00 v.a. 13:00  v.a. 13:00

Floris Maathuis e.a. Man vs Robot Speelweide 20 min 68  v.a. 14:00 v.a. 13:00 v.a. 13:00 v.a. 14:00 v.a. 14:00

KidsLiteraturia Het paard van de prinses Speelweide 20 min 69  v.a. 14:00 v.a. 13:00 v.a. 13:00 v.a. 14:00

chantalla Pleiter/Taeckele soepboer De lopende band Speelweide 20 min 69  v.a. 14:00 v.a. 13:00 v.a. 13:00 v.a. 14:00 v.a. 14:00

Van der bij & de Jong RUIM Speelweide 20 min 69       v.a. 14:00 v.a. 14:00 v.a. 14:00 v.a. 13:00  v.a. 13:00

doe-dingen op de speelweide Divers Speelweide wisselend 69  v.a. 14:00 v.a. 13:00 v.a. 13:00 v.a. 14:00 v.a. 14:00 v.a. 14:00 v.a. 14:00 v.a. 14:00 v.a. 13:00  v.a. 13:00

Noorderpoort Andermans geluk Kruissingel 20 min 70 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00

Noorderpoort De Smart Speaker Kruissingel 20 min 70   v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00

cakiflomarsan …nog een beetje meer Kruissingel 20 min 70 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00

de Noorderlingen Sin Sinner Sinister Kruissingel 20 min 70      v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00

brandstof Tdi Box Xperiment Kruissingel 20 min 70      v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00

VRiJdaG Nest & Mijn Geluk Kruissingel 20 min 70      v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00

Kiers & den hollander De Kliko’s Leliesingel 20 min 71 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00

Marijke Rasing Vertrouwen op het eerste... Leliesingel 40 min 71 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 

cbK container Penris en De Graaf Leliesingel doorlopend 71 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00

Wijkwold & beekhek Neem een eenhoorn Leliesingel 25 min 71 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00

NNTWEE The Chapel Leliesingel 20 min 71 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00

Wansmakelijk Goed Filmhuisje Onalledaagse Mini-bios  Leliesingel 20 min 71 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00

Groninger bodem beweging e.a. BewegingsBeleving Leliesingel 5 min 71 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00

Glasboer (Glasbeek en v/d Tol)  Glasboer  Leliesingel 20min 71 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 

de casanova’s Containerbegrip Leliesingel 30 min 71    v.a. 16:00 v.a. 16:00 

Michel Velt e.a. Torno Subito Leliesingel 12 min 71 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00

babaddaar De Woestijn Leliesingel 20 min 71      v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00

Theater de dames slier Schoon! Leliesingel 20 min 71      v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00

buning & Van der Wijk Ho! De musical Leliesingel 20 min 71      v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00

Marco e Guido (4,2)(0,2) Leliesingel 20 min 71      v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00

Ronald hünneman  Een vlucht in genot Leliesingel 30 min 71      v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00

NNT Yours faithfully, Winnie Leliesingel 20 min 71      v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00

Meindert Talma Balsturig Leliesingel 20 min 71      v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00

Minerva Time based arts C I N E M A M I N E R VA Leliesingel doorlopend 71         v.a. 16:00 v.a. 16:00

RuG i.s.m. PeerGroup Energie van Groningen Leliesingel doorlopend 71      v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 

Jonge sla MCBTH Leliesingel 20 min 71      v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00 v.a. 16:00   
       
Literaturia Op de Leliesingel Leliesingel 20 min 67      v.a. 19:00 v.a. 19:00 v.a. 19:00 v.a. 19:00 v.a. 19:00  
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14:30, 16:30
19:30

14:30, 16:30
19:30

14:30, 16:30
19:30

14:30, 16:30
20:30



52 53

Een dwarsdoorsnede van de actuele stand van zaken in de kunst en de 
wereld om ons heen. Inspirerende lezingen, gesprekken & debatten, 
workshops, installaties en exposities. Samen met onze partners bieden 
we je verbreding en verdieping. 

Noorderzon-artiesten ontmoet je daarnaast bij de talkshows van arno van der heyden 
en Glasnost (p. 48), tijdens nagesprekken bij voorstellingen (p. 40) en op noorderzon.nl

Context
programma

PaRTNERs 

Studium Generale Groningen

Rijksuniversiteit Groningen

Arts in Society (RUG)

UMCG

Dagblad van het Noorden

De Verhalen van Groningen

Young Academy Groningen

Groninger Museum

CBK Groningen/ Platform GRAS

Waarom moet alles toch altijd ‘leuk’ zijn? Mogen we niet een keer 
een avondje zwelgen op de bank? Onze westerse samenleving lijkt 
zich te verliezen in een overtrokken en illusoire obsessie van geluk. 
Psychiater Dirk De Wachter pleit voor meer ruimte voor het verdriet en 
het tekort, die onvermijdelijk zijn in een mensenleven. Voorwaarden 
daarvoor zijn verbinding, complexiteit, hechting, taal, tijd en stilte. 
Deze thema’s behandelt hij aan de hand van voorbeelden uit het 
dagelijkse leven.

Dirk De Wachter is werkzaam als psychiater en als hoogleraar 
verbonden aan de KU Leuven. Hij werd bekend door zijn bestseller 
Borderline Times – het einde van de normaliteit in 2011. Hierin 
bekritiseert hij de westerse wereld. In maart verscheen zijn meest 
recente boek De kunst van het ongelukkig zijn.

sPiEGELTENT | 90 MiN
za 17 aug | 20:30 uur 
entree | 7,50 (uitverkocht)

Wat weet je eigenlijk van de clitoris? Hebben mannen altijd zin? En 
hoe beleef je nu echt plezier aan seks? Hoewel blijkt dat mensen van 
alle leeftijden seksualiteit zien als een essentieel onderdeel van hun 
leven, beschikken ze vaak niet over voldoende ‘tools’ om er echt van 
te genieten. Hoogleraar seksuologie Ellen Laan geeft voorlichting 
voor volwassenen. Om plezier te beleven aan seks moet je weten wat 
jij en je partner nodig hebben om opgewonden te worden en zin te 
krijgen, én moet je kunnen en durven aangeven wat je wel en niet 
wilt. 

Seksuoloog en psycholoog Ellen Laan verwierf internationale 
bekendheid met haar baanbrekende promotie-onderzoek naar de 
seksualiteitsbeleving van vrouwen. Ze is sinds 2016 hoogleraar aan 
de Universiteit van Amsterdam. Samen met collega Rik van Lunsen 
schreef Laan het boek Seks!, een leven lang leren.

sPiEGELTENT | 90 MiN
zo 18 aug | 20:30 uur 
entree | 7,50

leziNg

dIrk de waCHter I.s.m. studIum generale
laat ons ook ongelukkig zijn

leziNg

ellen laan I.s.m. studIum generale
seks! een leven lang leren



kunst dIe Je beweegt
IrIs sommer, barend van Heusden en frans 
CornelIssen I.s.m. arts In soCIety 
Kunst brengt ons in beweging. Soms alleen onze gedachten, soms onze 
emoties en soms ons hele lichaam. In drie korte lezingen verdiepen Iris Sommer, 
Barend van Heusden en Frans Cornelissen zich verder in het onderwerp dat 
ze verkenden tijdens Noorderzon 2018: (kunst) kijken doe je met je brein. Het 
kijken gebeurt met je brein, maar wat gebeurt er allemaal nog meer? Doe 
mee aan het experiment om de kunstkijker in balans te brengen, in balans te 
houden, of juist uit balans te brengen. Iris Sommer is neurowetenschapper 
in het UMCG, Barend van Heusden is hoogleraar Cultuur en Cognitie aan de 
Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en Frans Cornelissen is hoogleraar in de 
vakgebieden neurowetenschappen, oogheelkunde en neuroimaging. 
desdemona Tent | wo 21 aug | 20:30 uur | 120 min | entree 5

moeders en monumenten
Jan de Jong I.s.m. arts In soCIety
Heb je wel eens nagedacht over wat op de grafsteen van je moeder zal 
staan? Hoe wil je dat zij herinnerd wordt, hoe geef je uiting aan je verdriet? 
Grafmonumenten en grafschriften zeggen iets over de overledenen, maar meer 
over de nabestaanden. Zij vertellen over rouw en verdriet, over geloof, rangen, 
standen en hoe men tegenover de dood stond. De vele, vaak prachtige graven 
in Romeinse kerken zijn vooral opgericht voor en door mannen. Dat maakt het 
des te boeiender om nu eens te kijken naar grafmonumenten en grafschriften 
voor en door moeders, waardoor duidelijk wordt wat de rol van vrouwen was in 
de 15e en 16e eeuw binnen hun gezin, het huwelijk en de samenleving. Jan de 
Jong is universitair docent kunstgeschiedenis van de vroeg moderne tijd.
desdemona Tent | do 22 aug | 21:00 uur | 60 min | entree 5

welke taal spreekt de kunst? 
een gesprek over de zIn van onzIn
emIly koCken en tHIJs lIJster I.s.m. arts In soCIety 
en InstItuut voor kunst en krItIek
Wat zegt kunst ons? We voelen dat er in het kunstwerk betekenis zit, maar 
kunnen die niet altijd precies vaststellen. Schrijver en beeldend kunstenaar 
Emily Kocken schreef met Huh? Aha! Duh. Over de zin van onzin het tweede 
Kunstgeschenk, waarin ze vanuit drie perspectieven de ervaring van kunst 
onderzoekt. Uitgangspunt is Dada, de beroemde en beruchte artistieke 
beweging van het begin van de 20e eeuw. Universitair docent kunst- en 
cultuurfilosofie Thijs Lijster onderzoekt in Kijken, Proeven, Denken. Essays over 
kunst, kritiek en filosofie hoe het kunstwerk niet alleen terugkijkt, maar ook 
terugdénkt. Wat zijn de implicaties van zo’n denken-door-kunst voor ons 
begrip van het kunstwerk, van kunstkritiek en van de verhouding tussen kunst 
en filosofie? Na hun lezingen gaan Kocken en Lijster met elkaar in gesprek over 
de zin en de onzin van kunst.
desdemona Tent | za 24 aug | 21:00 uur | 90 min | entree 5
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Ooit gehoord van de falsetto-merel, de detox-duif en heavymetal-
planten? Evolutiebioloog Menno Schilthuizen neemt je mee op reis 
door de stadsjungle, aan de hand van zijn boek Darwin in de Stad. 
De natuur past zich razendsnel aan in de stad en zit vol onverwachte 
dieren en planten, van verkeerstolerante vogels tot nachtbrakende 
spinnen. Schilthuizen vertelt hoe wij dit spannende proces van 
urbane evolutie kunnen sturen en ombuigen in ons eigen voordeel én 
dat van de flora en fauna waar we de stad mee delen. 

Menno Schilthuizen werkt als evolutiebioloog en -onderzoeker 
aan Naturalis Biodiversity Center in Leiden en als hoogleraar aan 
de Universiteit Leiden. Hij schrijft regelmatig over evolutie en 
biodiversiteit voor NRC Handelsblad, de Volkskrant, New Scientist, 
Natural History en Science. Eerder verscheen van hem Het mysterie der 
mysteriën en Darwins peepshow.

OPhELia TENT | 90 MiN
za 24 aug | 20:00 uur [met doventolk]
entree | 7,50

Wat is de ware rol die kunst in de samenleving vervult? Op welke 
manier dragen gemeenten hier aan bij, en laten zij zich hierbij 
niet teveel leiden door economische argumenten? Hanka Otte, 
onderzoeker aan de Universiteit van Antwerpen, pleit ervoor dat 
plaatselijke theaters en festivals voorstellingen programmeren 
die bezoekers betekenis geven aan wie zij zijn en wat zij in de 
samenleving doen, zodat de kunst werkelijk mee kan vormgeven aan 
het sociaal weefsel. Met als uitgangspunt artikelen die zij eerder in de 
Theatermaker schreef, nodigt Otte een politicus, een theaterdirecteur, 
een theatermaker en een festivaldirecteur uit om in debat te gaan – 
met haarzelf, met elkaar én met het publiek. Een dynamisch en open 
gesprek over kunst en festivals als deel van de gemeenschap, onder 
leiding van Erik Akkermans.

hORaTiO TENT | 90 MiN
ma 19 aug | 20:00 uur  
entree | 3

leziNg

menno sCHIltHuIzen I.s.m. studIum generale
darwin in de stad

leziNg & deBat

Hanka otte met erIk akkermans | nIek vom bruCH 
Jeffrey meulman | eva wortmann e.a.
de zin van theater
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zIn In muzIek: leren luIsteren 
met andere oren
annemIeke Huls, peter Henk steenHuIs 
I.s.m. ensemble montage en tHIJs de vlIeger
Een avond over luisteren, geïnspireerd door voormalig Denker des 
Vaderlands René Gude. ‘Zin’ is Zinnelijk, Zintuiglijk, Zinrijk en Zinvol, aldus 
Gude. Begrippen die van toepassing zijn op ons leven, ons werk én op 
muziek. Trouw-journalist Peter Henk Steenhuis en altvioliste Annemieke 
Huls onderzoeken met het publiek hoe luisteren werkt. Hoe beïnvloeden 
‘vertrouwde oren’ wat we ervaren? Hoe kunnen we met andere oren 
leren horen? En hoe luister je naar muziek die mijlenver afstaat van wat je 
doorgaans zelf kiest? Aan de avond dragen bij: celliste Judit Berendschot en 
Thijs de Vlieger (een van de drie leden van Noisia). Op zoek naar een nieuwe 
en verdiepende luisterervaring!
horatio Tent | do 22 aug | 20:00 uur | 75 min | entree 5

100 Jaar vrouwenkIesreCHt
de verHalen van gronIngen
Precies honderd jaar geleden verkregen Nederlandse vrouwen na een lange 
strijd kiesrecht. In Groningen wordt dit jubileum groots gevierd. Allerlei 
Groninger partijen geven op eigen manier invulling aan het themajaar en 
halen op uitnodiging van De Verhalen van Groningen hun activiteiten naar 
Noorderzon. Het resultaat: een spannend en divers doorlopend programma 
met theater, cabaret, muziek, lezingen en debatten, waarin vrouwen, 
feminisme en inclusiviteit centraal staan. Bekijk de Groninger Vrouwengalerij 
met portretten van bijzondere Groninger vrouwen, en kom naar optredens 
van onder meer Marlene Bakker, Gabrielle Glasbeek, Het Peloton en de 
Noorderlingen. 
horatio Tent | vr 23 aug | 18:00-21:30 uur en 
za 24 aug | 13:00-22:30 uur | vrije toegang
Bekijk het programma op noorderzon.nl of bij de tent

Cbk gronIngen & platform gras
de Human power plant
In een sportschool verdampt alle energie die mensen er met hun lichaam 
verbruiken. Dat is eigenlijk zonde. Momenteel wordt het antwoord op het 
energievraagstuk altijd gezocht in technologische oplossingen. De Human 
Power Plant laat je met behulp van luchtpompen en waterpompen een 
complete workout doen, waarbij je niet alleen energie verbruikt, maar 
vooral ook energie opwekt. Door alles met menselijke spierkracht te doen, 
kom je automatisch uit bij de vraag: wat hebben we eigenlijk nodig? Melle 
Smets werkt als conceptueel kunstenaar, curator en onderzoeker in de 
openbare ruimte. Kris De Decker is onderzoeksjournalist en oprichter 
van Lowtech Magazine.
Leliesingel | do 15 t/m zo 25 aug | doorlopend | vrije entree

rarekIekfestIval: ode aan Het 
korte verHaal dagblad van Het noorden
De Rarekiek is de knipoog van de krant: scènes uit het stadsleven, uit het leven 
gegrepen. Dagblad van het Noorden komt met een bundel van de honderd mooiste 
Rarekieks. Ga mee op wandel- of fietstocht langs de leukste Rarekiek-plekken in 
Groningen. Ontmoet literaire kortschrijvers, ontdek de oorsprong van deze column 
en ervaar de kracht van de scène. Rasverhalenvertellers, van A.L. Snijders tot de 
Noorderlingen, en van Robert Alberdingk Thijm tot De Casanova’s, brengen een ode 
aan het korte verhaal. Meld je ook aan voor de workshops Rarekiek schrijven, waarna 
de mooiste stukjes in DvhN worden gepubliceerd. Via: dvhn.nl/rarekiekworkshop
horatio Tent | entree 4
do 15 aug | 16:00 uur boekpresentatie | 20:00 uur het korte verhaal | 90 min
vr 16 en za 17 aug | 16:30 uur workshop | 60 min  | 20:00 uur lezing | 90 min 

startpunt Moesstraat | wandel- en fietstocht | entree 4 
vr 16 en za 17 aug | 15:00 en 16:30 uur | 60 min
Bekijk het programma op noorderzon.nl of bij de tent

mInI gronInger museum on tour 
gronInger museum
Het Groninger Museum gaat on tour! Tijdens Noorderzon kun je in het 
Noorderplantsoen een bezoekje brengen aan het Mini Groninger Museum. Kom 
kunst kijken of steek je handen uit de mouwen in de opvallende zilveren, originele 
Amerikaanse Airstream-caravan uit 1963. In deze blinkende caravan word je onder 
andere geïntroduceerd tot het begrip slow looking, waarbij je in een groepje, 
onder begeleiding van een museumdocent, anders naar kunst kijkt en kunst anders 
beleeft. Daarnaast vind je verschillende voorproefjes van tentoonstellingen die in het 
Groninger Museum te zien (zullen) zijn, en kun je ook nog eens zelf aan de slag! 
hoek Kerklaan/Kruissingel | do 15 t/m zo 25 aug |  16:00-22:00 uur
doorlopend | vrije toegang

tHe esCape: kraak de Code 
voor geluk
umCg, aletta JaCobs sCHool of publIC HealtH, 
gemeente gronIngen, HanzeHogesCHool, Hannn
Gelukkig. Als we social media mogen geloven, zijn we het allemaal. Toch hebben 
we ‘stiekem’ baaldagen, zorgen, onzekerheden en stress. Gelukkig maar! Want hoe 
kunnen we gelukkig zijn als we niet weten wat het is om ons ongelukkig te voelen? 
Kom naar het eerlijkste plekje van Noorderzon, de plek om écht jezelf te zijn. Vrolijk, 
chagrijnig, blij of verdrietig. Fuck de filters, hier vieren we het echte leven! Kom alles 
te weten over mentale gezondheid en ga tijdens interactieve lezingen in gesprek met 
experts. Bezoek de Escape Room, breek uit de dagelijkse gekte, kraak de code en vind 
je weg naar buiten! Middagprogramma geschikt voor kinderen. 
horatio Tent | wo 21 aug | 14:00-17:00 uur - interactief | vrije toegang 
20:00-22:00 uur -  lezingen 15-30 min | entree 3
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naar de maan of naar de HaaIen
mICHIel lIeuwma
Als we het maar lang genoeg over de toekomst hebben, komt er altijd wel 
een punt waarop we óf vrezen voor een wereldwijde catastrofe, óf geloven 
dat we op tijd de melkweg koloniseren. Michiel Lieuwma (o.a. De Snijtafel) 
neemt je mee in zijn even briljante als absurde hersenspinsels. Een onstui-
mige, satirische tocht door de krochten van de Powerpoint: weten wij de 
menselijke soort te redden, of is onze ondergang onvermijdelijk? 
Geproduceerd door NUT (Nieuw Utrechts Toneel). 
spiegeltent | ma 19 aug | 20:30 uur | 60 min | entree 7,50

sustaInable sunday: foCus H2o
noorderzon & partners
Op Sustainable Sunday staan we stil bij recente, duurzame ontwikkelingen. 
Dit jaar kijken we naar hoe we als festival en als stad omgaan met water. 
Aan het woord komt Innofest, een project dat festivals inzet als proeftuin 
voor (duurzame) innovaties, en het Waterbedrijf Groningen over 140 jaar 
water in de stad. Ook onderzoeken we hoe het klimaat invloed heeft 
op de beschikbaarheid en het gebruik van water.  Daarnaast kun je op 
ontdekkingstocht met Platform GRAS, op zoek naar de bron van ons 
drinkwater, of rondlopen in Groningen anno 2050 (zie p. 38 en noorderzon.nl).
horatio Tent | zo 18 aug | 16:00 | 90 min | entree 3

talksHow: wat er met water moet
de lInkse mannen lossen Het op
Linkse Mannen Wilbert Van De Kamp en Bram Douwes duiken in het water. 
Hoe zorgen we ervoor dat water geen eliteproduct wordt? Kunnen we Boyan 
Slat helpen bij het leeg-plastificeren van de oceanen? Hoeveel hyacinten 
moeten we in onze tuinen planten om al dat regenwater op te vangen? Deze 
hands-on talkshow stuurt je oplossingsgericht weer het festivalterrein op. 
Water zal nooit meer hetzelfde zijn.
horatio Tent | zo 18 aug | 20:30 uur | 60 min | entree 3 

noorderlICHten: 
unIversIteIt van noorderzon
rug/young aCademy gronIngen
Altijd al eens een wetenschapper willen zijn en ben je zes jaar of ouder? Kom 
proefjes, breinkrakers en uitdagingen doen bij Noorderlichten! Echte, bevlogen 
wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen laten je zien hoe een 
neuron eruitziet, of hoe je van LEGO een stad kunt nabouwen. 
’s Avonds worden er colleges gegeven, speciaal voor jongeren vanaf 12 jaar. 
Elke avond zijn er weer andere sprekers die je via een koptelefoon bijspijkeren 
over uiteenlopende interessante onderwerpen. Meer info op noorderzon.nl.
Veld voor de Oberon Tent | vr 16 t/m di 20 aug | 14:00 – 22:00 uur
middag 6+ | entree 1 munt, te koop bij Kiosk Zuid
avonds 12+ | entree 2 euro
Meer programma voor de jongste bezoekers op p. 68-69.

muzIek op 
noorderzon
op de volgende pagIna’s vInd Je meer dan 70 ConCerten 
van artIesten uIt bInnen- en buItenland - verdeeld over podIa 
In Het noorderplantsoen en downtown gronIngen

Concerten op Het dok, podium plataan, podium op zuid 
en het dwergenpodium zijn vrij toegankelijk

noorderzon’s music programme
english translations at noorderzon.nl 

foto © Niels Knelis Meijer



muziek | NoorwegeN | vereNigde stateN

muzIek In de 
spIegeltent
drie fantastische redenen voor 
een muzikale avond Noorderzon

stampestuen 
I.S.M. STICHING FOLK 
Een epische reis naar de nieuwe wereld   Halverwege de 19e eeuw groeide de 
Noorse emigratie richting het westen enorm. Hoe ervoeren deze Noren de reis 
over de Atlantische Oceaan naar het veelbelovende Amerika? De Noorse band 
Stampestuen dook de archieven in om de verhalen van haar landgenoten in 
ere te herstellen. Doorgewinterde muzikanten met achtergronden in jazz, pop 
en folk die zich wagen aan authentieke instrumenten als de psalmodikon en de 
hakkebord. Een avond waar epische verhalen tot leven komen, over avonturiers 
op zoek naar een nieuw begin.
vr 16 aug | 20:30 uur | 70 min | entree 12,50 | zitconcert

next of kIn 
DeWolff, Tim Knol, DaWn BroThers e.a.
Laat je infecteren met een Nederlands americana-virus   Tussen 1989 en 
1994 werd er op een paar plaatsen in Nederland een tiental kinderen op de 
verkeerde tijd en plek geboren: ruim 40 jaar te laat en zo’n 7000 kilometer te ver 
naar het oosten. Next of Kin is een genootschap dat bestaat uit getalenteerde 
muzikanten die je waarschijnlijk al kent: Tim Knol, DeWolff, Dawn Brothers, 
Merel Sophie en nog een paar andere Nederlandse swampers. Ze delen een 
voorliefde voor Amerikaanse rootsklassiekers en een onweerstaanbare drang 
voor het maken van tijdloze maar actuele muziek. Met de gelijknamige EP 
Next of Kin laten ze de vloer van de Spiegeltent goed trillen en infecteren ze 
langzaam maar zeker heel Nederland met hun eigen Americana-virus. 
di 20 aug | 21:00 uur | 90 min | entree 12,50 | staconcert

CHarley CroCkett 
Texas blues, cajunmuziek en rauwe eerlijkheid   Voordat hij de oude 
tourbus van niemand minder dan Willie Nelson overkocht, speelde hij op 
de straathoeken van New Orleans en in de metrostations van New York 
City. Hij reisde een tijd door de woestijnen van Noord-Afrika en zwierf op 
straat in Parijs. Charley Crockett ontleent heel toepasselijk zijn naam aan de 
beroemde avonturier Davy Crockett. Hij ontwikkelde zich muzikaal op straat 
en perfectioneerde zijn ambacht in de studio en in bandformatie. Texas blues, 
cajunmuziek en rauwe eerlijkheid: wat wil een mens nog meer?
wo 21 aug | 21:00 uur | 90 min | entree 12,50 | staconcert
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muziek | CaNada | NederlaNd

muzIek downtown
Concerten en meer in de 
lutherse kerk en simplon

vICky CHow 
I.S.M. SOUNDSOFMUSIC
De Canadese wereldpianiste Vicky Chow (Bang on a Can All-Stars) is twee keer te 
gast in de Lutherse Kerk tijdens Noorderzon. Haar expressieve en genuanceerde 
spel werd in de Amerikaanse pers “briljant” (New York Times) genoemd en zijzelf 
een “nieuwe ster van de actuele muziek” (Los Angeles Times).  

ViCKY ChoW sPeelT PhiliP Glass   
Tijdens het zondagmiddagconcert staan de Etudes van de godfather van 
minimal music, Philip Glass, centraal. De Etudes zijn betoverende pianostukken 
die lang alleen door de legendarische maestro zelf gespeeld werden. Maar die 
tijd is voorbij; de uitvoering van zijn piano-etudes door Vicky Chow evenaart de 
grootmeester en is een van de meest memorabele. 
zo 18 aug | 16:00 uur | Lutherse Kerk | 60 min | entree 12,50
combiticket zo 18 & ma 19 aug | entree 20 | zitconcert

ViCKY ChoW sPeelT TrisTan PeriCh 
Surface Image is een ronduit meesterlijk stuk waarin elektronica en pianoklanken 
een bijzondere relatie aangaan, geschreven door geluidskunstenaar Tristan Perich. 
Omringd door veertig luidsprekers zit Vicky Chow in haar eentje achter een vleu-
gel terwijl digitale en analoge geluiden samenkomen: haar virtuoze pianospel en 
de 1-bits elektronica zijn in dialoog met elkaar en creëren een harmonisch geheel. 
Een onvergetelijke ervaring als afsluiter van haar bezoek aan Groningen.
ma 19 aug | 20:00 | Lutherse Kerk | 70 min | entree 12,50
combiticket zo 18 & ma 19 aug | entree 20 | zitconcert

someone / tessa rose JaCkson
PresenTs: orBiT i.s.m. simPlon 
augmented Reality concert en expo    Someone is het nieuwe project van Tessa 
Rose Jackson. De getalenteerde Nederlandse singer-songwriter, producer en 
multi-instrumentalist schudt naar eigen zeggen haar lieve-meisjes-imago van 
zich af om de gevaarlijke, rauwe en mysterieuze diepten van het pop-spectrum te 
verkennen en te mengen met andere disciplines. Tijdens haar optreden omringt 
ze zichzelf met live projecties vol psychedelische animaties, die je meenemen naar 
een wereld vol drijvende planeten en gloeiende zonsondergangen. 
Naast het concert kun je ook een Augmented Reality expositie bezoeken, die 
muziek combineert met cutting edge technologie en hypnotiserende kunst. 
concert | do 22 aug | 21:00 uur | simplon | 90 min | entree 10 | staconcert
expo | di 20 t/m do 22 aug | 14:30-17:30 uur | simplon | vrije toegang 
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Zodra het theaterprogramma in het Noorderplantsoen is afgelopen, komt Het Dok tot leven.
Elke dag om 22:30 uur sluiten we de Noorderzon-dag af met een gratis toegankelijk concert op dit opvallende 
podium boven de vijver (op de laatste zondag zijn er twee afsluitende concerten).

16 aug 19 aug 22 aug 25 aug

17 aug 20 aug 23 aug 25 aug

15 aug 18 aug 21 aug 24 aug

do 15 aug golden dawn arkestra VS
Er is geen betere manier om het Dok te openen dan met een 
twaalfkoppig muziekbeest dat zich beweegt tussen disco, 
soul, psych rock en Braziliaanse tropicália. Golden Dawn 
Arkestra bestaat uit een markante groep kunstenaars die de 
wereld afreist met een kosmische boodschap: muziek over-
stijgt tijd en ruimte. Neem al je zorgen mee en laat ze los, 
want deze zonnekinderen bezitten helende krachten.

vr 16 aug BoBBy oroza FI
Dat Bobby Oroza muzikant zou worden stond geschreven in 
de Finse sterrenhemel. Als kind maakte hij namelijk al vroeg 
kennis met Latin en Cubaanse klassiekers via zijn Boliviaanse 
grootvader. Zijn debuutsingle ‘This Love’ zette de toon 
voor zijn bedwelmende stemgeluid en een alternatieve lo-fi 
sound. Veelbelovende warme soul uit een van de koudste 
en donkerste landen in Europa op de eerste vrijdagavond 
van Noorderzon.

za 17 aug kokoko! CD
Tegen de achtergrond van het politiek instabiele Congo 
is in de afgelopen jaren een spannende, revolutionaire 
muziekscene in hoofdstad Kinshasa ontstaan. Eén van de 
toonaangevende bands uit deze scene is KOKOKO!. Hun 
combinatie van industriële 808 drummachines, synthesizers 
en zelfontworpen - van straatafval gemaakte - muziekinstru-
menten creëert een onmiskenbaar geluid: rauw, hoopvol en 
vrij, vol aanstekelijke beats. 

wo 21 aug Joe armon-Jones VK
Rechtstreeks vanuit hartje Londen, springen we vanaf Het 
Dok diep in het domein van jazz en psychedelische muziek. 
De Britse producer en keyboardvirtuoos Joe Armon-Jones 
is een van de meest veelbelovende spelers in de Londense 
jazz-scene. Met een steengoede formatie muzikanten achter 
zich eigent deze creatieve ziel zichzelf een eigenaardige en 
complexe sound toe. Authentieke jazz gevoerd met dub 
flows, hiphop en een reikende hand vanuit een nieuwe 
dimensie.

do 22 aug Imarhan DZ
Het kleine broertje van Toeareg-rock pionier Tinariwen 
speelt deze zomer op Het Dok. Maar alle kleine broertjes 
worden groot, en dat geldt zeker voor Imarhan. Met hun 
muziek leren ze nieuwe generaties binnen en buiten de 
Algerijnse muziekgemeenschap het belang van vriend-
schap, wijsheden van oudere generaties en een sterke ge-
meenschap. Meditatieve woestijnblues waar een frisse wind 
doorheen waait vol funk, disco en wijze levenslessen.

vr 23 aug Boy azooga VK
Boy Azooga gaat om het vieren van de immense verschei-
denheid die muziek te bieden heeft. Het geluid van deze 
jonge band uit Wales spant zich dan ook over een wijd spec-
trum aan genres en stijlen. Flirten ze niet met Nigeriaanse 
funk dan halen ze wel sfeer  uit een jaren ‘40 noir roman. 
Krautrock, Beachboys, 70s synthpop: het is allemaal mogelijk 
in het universum van Boy Azooga, waarvan het middelpunt 
even op Noorderzon ligt. 

zo 18 aug Peter Cat reCordIng Co. IN
Van gipsy jazz tot psychedelische cabaret; Engelse walsjes 
naar epische space-disco; bossa supernova naar het expe-
rimentele: Peter Cat Recording Co. is een explosie van sma-
ken. Frontman Suryakant Sawhney is één van de weinige 
producers uit India die voet aan Europese grond weet te 
zetten. Met een enorm stembereik en zijn Sinatra-achtige 
geluid weet hij donkere humor ontzettend romantisch te 
brengen. Volgens NME “the best band you’ve never heard.”

ma 19 aug yĪn yĪn NL
Helemaal wild van de jaren ‘60 en ‘70 sound uit Zuidoost-
Azië en een voorliefde voor disco, funk en wereldmuziek: 
dat karakteriseert YĪN YĪN. Hun debuut-cassetteband Ping-
pxng verscheen pas vorig jaar en nu al staan ze op menig 
festival. Rollende baslijntjes die je tegenkomt in een Donna 
Summer-plaat worden gecombineerd met funky gitaren, 
drums en percussie. Een exotische en opzwepende afsluiter 
van je Noorderzon-maandag!

dI 20 aug durand Jones & the IndICatIons VS
Met hun laatste dollars en een krat bier voor de producer 
nam dit groepje studievrienden in 2016 hun eerste album 
op. Terwijl zanger Durand Jones stiekem liever saxofonist 
wilde worden, wordt hij inmiddels bestempeld als de weder-
geboorte van Otis Redding. Durand Jones & the Indications 
brengt ontzettend romantische soul naar Noorderzon. Veel 
groove, veel liefde en een hartverscheurende oprechtheid.

za 24 aug theColorgrey BE
De Antwerpse rapper TheColorGrey wilde net als zijn vriend 
Romelu Lukaku professioneel voetballer worden, maar zijn 
muzikale talent bracht hem heel ergens anders. De 25-jarige 
Will Michiels brengt zijn vlijmscherpe raps over een heerlijk 
zwoele mix van R&B, jazz en soul. Moeiteloos schakelt hij 
tussen dromerige zang en supersonisch snelle coupletten. 
Een broodnodige stem tegen het zwart-wit denken - en ook 
nog eens een prachtige stem. 

zo 25 aug 18:30 uur swInder NL
Niemand minder dan Swinder betreedt op de Noorder-
Zondag Het Dok.  Grunns trots speelde vorig jaar het 
publiek bij Podium op Zuid helemaal weg en doet dat 
nu nog eens dunnetjes over. Hun nieuwe album Nosk is 
beatlesque, melancholisch en behandelt serieuzere thema’s 
als eenzaamheid, liefde en loslaten. Hoe het ook zij, Swinder 
zou Swinder niet ‘wezen’ als het zijn publiek niet vanaf de 
eerste noot pakt!

zo 25 aug 20:30 uur de lIkt NL
Dit jaar sluiten we Noorderzon af met een heuse 
Rotterdamse sloopkogel, bediend door de ruige 
knapen van De Likt! Vanaf de eerste noot vergaarden 
ze cultstatus in eigen stad en sindsdien maken ze 
iedere vastgoedverzekeraar zenuwachtig. Rauwe beats, 
elektronische soundscapes, tikkende kicks en vooral scherpe 
en hilarische teksten die je maar al te graag meezingt. 
Ga helemaal los met De Likt op de laatste zondag en vergeet 
je veiligheidsbril niet!
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muziek

dwergenpodIum 
het kleinste podium van Noorderzon

muziek

podIum plataan 
magie achter de muziekkoepel

aFterparty

oost 
after Noorderzon

muziek

podIum op zuId  
de wereld rond op zuid

Het kleinste podium van Noorderzon heeft de toepasselijke naam 
Dwergenpodium. Op het terras bij Bar de Dwergen kun je bijna elke 
middag genieten van gratis toegankelijke pop-up concerten. 
Zo hoor je klassieke ensembles van VRIJDAG (huis van de 
amateurkunst) en popbands van de Academie van Popcultuur. 
Omringd door verschillende eettentjes en barretjes - en hopelijk in de 
zon - genieten van gratis toegankelijke middagconcerten. Wat wil een 
mens nog meer? 

En elke dag vanaf 18:00 uur tot het concert op Het Dok start, draaien 
verschillende dj’s bij het Dwergenpodium. 

dWERGENPOdiuM | TERRas baR dE dWERGEN
vr 16 t/m za 24 aug | 14:30 en 16:00 uur | vrije toegang  

Bekijk het programma op noorderzon.nl 

In het noorden van het park vind je achter de herkenbare 
muziekkoepel een bijzonder, klein podium. Podium Plataan is 
dè plek waar je elke dag intieme concerten van aanstormend en 
gevestigd talent meemaakt. Met de reuring van het festivalterrein 
op de achtergrond geniet je elke dag van muziek van internationale 
artiesten als de Canadese Oldseed, de Deense Paula Tebbens en de 
Chileense Tomás González. Daarnaast maak je kennis met nieuw 
talent van eigen bodem met onder meer Woe Blind Birds, Het Kanaal 
en Cashmyra! 

POdiuM PLaTaaN | achTER dE MuZiEKKOEPEL
do 15 t/m za 24 aug | 19:30 uur (weekend ook 16:00 uur) 
vrije toegang  

Bekijk de timetable op pagina 48-49 voor het precieze 

programma of kijk op noorderzon.nl

Als de zon al lang onder is, kun je vijf nachten lang je 
Noorderzonbeleving verlengen tot diep in de nacht tijdens de 
afterparty’s die OOST organiseert. Verborgen achter de glazen 
deuren van Oosterstraat 13a vind je elke festivalvrijdag en -zaterdag 
(en één donderdag, in samenwerking met Clash) de perfecte reden 
om nog lang niet naar huis te gaan. In OOST begint het feest zodra 
de laatste klanken hebben geklonken in het Noorderplantsoen: 
vanaf middernacht ben je meer dan welkom. Daarnaast host OOST 
op beide festivalvrijdagen Podium op Zuid, vol muziek en met een 
elektronisch randje. Verwacht in OOST een combinatie van live-acts, 
DJ’s, internationale artiesten en lokale helden met o.a. Antal, JASSS, DJ 
Marcelle, Dollkraut en Jensen Interceptor. 

OOsT | OOsTERsTRaaT 13a
vr 16, za 17, do 22, vr 23 en za 24 aug | vanaf 0.00 uur
entree | 7 (alleen kaartverkoop aan de deur)

Bekijk het programma op noorderzon.nl of komoost.nl

Van jazz tot hiphop, van klassiek tot woestijnblues: op Podium op 
Zuid hoor je van alles. Het dagelijkse muziekprogramma komt tot 
stand door nauwe samenwerkingen met lokale cultuurorganisaties, 
waaronder club OOST, Urban House Groningen, en het Prins Claus 
Conservatorium. Naast de diverse programma’s van deze organisaties 
zijn er artiesten als Joost Dijkema, Jan Wouter Oostenrijk en Bert Kleijn 
die het podium voor een dag overnemen met hun muzikale vrienden. 
Dus kom vooral langs en maak het mee! 

POdiuM OP Zuid | NaasT dE sPEELWEidE
do 15 t/m za 24 aug | diverse tijden vanaf 15:30 uur
vrije toegang 

Bekijk de timetable op pagina 48-49 voor het precieze 

programma of kijk op noorderzon.nl
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Literaturia is het sprankelende, literaire en poëtische programma 
van Noorderzon waarbij het vooral om de mooie verhalen gaat. 
Geen stukjes voorlezen, geen interviewtjes over het zoveelste
nieuwe boek, maar bevlogen avonden vol verrassingen. 

Weemoedig, vrolijk of smaakvol, maar evengoed op en top Brits, Berbers 
en kleurrijk. Kortom, literatuur en poëzie in al haar gedaantes: van kookboeken 
tot graphic novels en van klassieke taalvirtuositeit tot live podcasting. 

Leg je boek even terzijde en kom luisteren, kijken en genieten van literatuur 
en poëzie op Noorderzon. We vieren de literatuur en jij mag erbij zijn!

JacquEs hERMEs
hET cuLiNaiRE NOORdEN, EEN aVONd 
OVER LiTERaTuuR EN ETEN
Aan de hand van zijn eigen boeken en die van anderen 
beschouwt culinaire (boeken)liefhebber Jacques Hermes de 
geschiedenis van het eten in de literatuur: welke rol had en 
heeft eten in de literatuur? Bestaat er zoiets als de literaire Febo?

dEsdEMONa TENT
ma 19 aug | 20:00 uur | 75 min | entree 7

bOTTE JELLEMa, YPE dRiEssEN 
EN PauLiEN cORNELissE
EEuW VaN dE aMaTEuR LiVE
Behoeft de podcast De eeuw van de amateur nog enige 
introductie? Het is uitgeroepen tot de beste podcast van 
Nederland en dat is voor een groot deel te danken aan de 
presentatoren, Botte, Ype en Paulien. Ze zijn op Literaturia om 
live een podcast op te nemen, mét publiek. Uniek, groots en 
meeslepend.

OPhELia TENT
za 24 aug | 18:00 uur | 90 min | entree 7

lIteraturIa 
op de lelIesIngel
Kaartverkoop op locatie

babah TaRaWaLLY
GEVaNGEN iN ZWaRT-WiT dENKEN: 
EN hOE WE KuNNEN ONTsNaPPEN
Tarawally, Trouw-columnist en auteur van de eye-opener 
Gevangen in zwart-witdenken, gaat op zoek naar een uitweg in 
het vastgelopen debat over kleur en identiteit. Met persoonlijke 
ervaringen en pittige reacties van lezers op zijn uitgesproken 
columns probeert hij antwoorden te vinden - het publiek wordt 
daarbij van harte uitgenodigd om mee te denken.
di 20 aug | 19:00, 20:00, 21:00 en 22:00 uur
20 min | entree 4

MOhaMMEd bENZaKOuR
TiEN OP EEN EZEL
Benzakour doet in zijn vermakelijke taalbundel Tien op een ezel 
onderzoek naar spreuken en spreekwoorden in het Berbers en 
kwam tot interessante ontdekkingen. Als taal de spiegel is van de 
ziel, is er dan een betere kennismaking denkbaar dan via het hart 
van de taal. Hij deelt zijn mooiste taalschatten met het publiek. 
wo 21 aug | 19:00, 20:00, 21:00 en 22:00 uur
20 min | entree 4

LiTERaiR disPuuT FLaNOR 
ZO (MOOi) is LiTERaTuuR
Het literaire studentendispuut Flanor bestaat bijna 35 
jaar. Hoog tijd om de studentenkamer te verlaten en alle 
Groningers - en Noorderzonbezoekers -  te laten zien wie ze 
zijn en wat ze doen. De Flanorianen delen hun enthousiasme 
voor literatuur, met bevlogen lezingen en voordrachten. 
do 22 aug | 19:00, 20:00, 21:00 en 22:00 uur
20 min | entree 4

TObi dahMEN
FiETsMOd
Fietsmod is een autobiografische graphic novel die je 
terugbrengt naar de wilde jaren tachtig en negentig, met 
mods, skinheads en scooterboys, vriendschap en heel veel 
muziek. Tobi Dahmen neemt je in zijn lezing mee op deze 
tijdreis met plaatjes, muziek en animaties.
vr 23 aug | 19:00, 20:00, 21:00 en 22:00 uur
20 min | entree 4

MaRGREET dE hEER 
sTRiPMaKER dEs VadERLaNds 
OVER dE GRaPhic NOVEL
De Stripmaker des Vaderlands is op een missie. Ze wil de 
schoonheid van de literaire strip onder de aandacht brengen. 
Op een bevlogen manier put ze uit haar eigen werk en 
dat van anderen en laat ze zien welke rijkdom er achter 
de graphic novel schuilgaat, met animaties, film en veel 
stripplaatjes.
za 24 aug | 19:00, 20:00, 21:00 en 22:00 uur
20 min | entree 4

Zie p. 69 voor KidsLiteraturia, het programma-
onderdeel van Literaturia speciaal voor 
de jongste bezoekers. 

Op www.literaturia.nl vind je iedere dag 
videoverslagen van de voorstellingen. 

Mede mogelijk gemaakt door het 
Nederlands Letterenfonds en LIRA.

Curator: Stefan Nieuwenhuis, Buro05
6766

lIteraturIa
wIe mooIe verHalen zoekt 
zal ze (hier) vinden

LéVi WEEMOEdT & ÖZcaN aKYOL
PEssiMisME KuN JE LEREN!
Literaturia opent deze Noorderzon met een literaire avond 
rond twee positieve zielen. Samen nemen zij het publiek 
mee in de wereld van de meesterlijke observatie en zachte 
melancholie. Om stilletjes te gniffelen, maar in ieder geval 
om voluit van te genieten. 

sPiEGELTENT
do 15 aug | 20:00 uur | 75 min | entree 7,50

FLOss 
LiTERaiRE KuNsT quiZ
De populaire Groningse kunstquiz van het Grand Theatre 
verlegt voor deze keer de focus naar  literatuur. Haak aan bij 
de diepgravende en toch luchtige kennisquiz die leunt op 
mooie beelden, zinnen en fascinaties. 

dEsdEMONa TENT
vr 16 aug | 21:00 uur | 75 min | entree 7

hé haLLO, ZEG
hET LEVEN EN WERK VaN KaREL TEN haaF
Een vrolijke, politieke, dichterlijke en literaire avond met diverse 
auteurs rond het werk van Karel ten Haaf, de eigenzinnige 
stem in de vaderlandse literaire wereld die onlangs overleed. 
Met voordrachten, film en veel herinneringen aan deze unieke, 
bevlogen figuur. 

dEsdEMONa TENT
za 17 aug | 20:00 uur | 75 min | entree 7

LiTERaTuRia OVER dE GRENs: ENGELaNd
TiTia KETELaaR EN haRRY dE PaEPE 
Een Londense oud-correspondent van NRC en een anglofiele 
historicus vertellen over het land, de mensen en redenen voor 
de chaos in het pre-Brexit tijdperk, aan de hand van hun boeken 
over Engeland, de Engelse mentaliteit en de buitengewone Britse 
gewoonten. Uiteraard met ruimte voor vragen en discussie.

dEsdEMONa TENT
zo 18 aug | 14:30 Titia Ketelaar – Mind the gap | 75 min | entree 7 
19:30 uur | Harry de Paepe – Stiff upper lips | 75 min | entree 7  
combiticket 14:30 en 19:30 uur | 10  

lIteraturIa In een tent



voorstellIngen 
In de oBeron tent
Kaarten voor deze voorstellingen zijn online 
verkrijgbaar vanaf 15 juni en bij de Kiosken

studIo taPe | DE AFGETRAPTE 
SCHOENTJES 6+
Ken je dat sprookje van 
de stukgedanste schoentjes van de 
gebroeders Grimm? Studio Tape geeft er een 
geheel eigen draai aan met de humoristische 
familievoorstelling De afgetrapte schoentjes. Durf 
jij dit sprookje vol dans en muziek te 
kijken? Nait soezen, moar broezen! 
vr 16, zo 18 en ma 19 aug | 14:30, 16:30 en 
19:30 uur | za 17 aug | 14:30, 16:30 en 20:30 
uur | 40 min | 6 euro 

JasmIn hasler | LANDING 2+
Gordels vast, wij gaan landen! Landing van Jasmin 
Hasler is een muzikaal-zintuigelijke voorstelling, 
voor iedereen die wel eens vol verbazing iets heeft 
laten vallen. Over landen en wat ervoor nodig is 
om te kunnen landen. 
di 20 en wo 21 aug | 14:00 en 16:00 uur | 40 
min | 6 euro 

erIn stel en sara sCholten | PLAY 8+
Met PLAY speel je samen met andere kinderen een 
spel over de grote wereld. Help jij mee beslissingen 
te maken, voordat we GAME-OVER zijn? Want 
winnen is immers het allerbelangrijkste... toch?
do 22 en vr 23 aug | 14:30 en 16:30 uur | 50 min 
| 6 euro 

kraak | SPELEN 16+ 
Voor iedereen die geïnteresseerd is in cultuur-
educatie is er de verdiepende avond van KRAAK. 
Een netwerk van professionals binnen de 
cultuureducatie in het Noorden bespreekt het 
thema ‘spelen’. 
Gratis kaarten via noorderzon.nl of de Kiosken. 
do 22 aug | 20:30 uur | 60 min | vrije toegang 

CIrCustheater marCo solo (marCo 
BonIsImo) | MARCO SOLO GAAT OP REIS 4+
Ga je mee? We gaan varen over de wilde zee. 
Klauteren in de bergen en doen soms wat vette 
circuskunsten. Avonturen beleven. En dat zonder 
je stoel te hoeven verlaten. Nou ja, soms heel even, 
als je durft.
za 24 aug | 14:00 en 16:00 uur | 50 min | 6 euro

voorstellIngen 
oP de sPeelweIde
Munten voor deze voorstellingen zijn 
verkrijgbaar bij Kiosk Zuid

theater Pannenkoek | SCHONE DRAAK 2+ 
Daan wil het liefste draken zoeken, maar heeft 
nergens geduld voor. Wanneer ze haar geduldige 
vriendinnetje Sterre kwijtraakt, krijgt Daan 
hulp van een aantal bijzondere figuren. Een 
sprookjesachtige voorstelling over wat je allemaal 
mist als je te veel haast hebt.
di 20 aug | 30 min |  2 munten 

JamIla FaBer | HAQIQA’S REIS 6+
Haqiqa is weggestuurd door de gemene leider 
van haar stad. Nu moet ze in haar eentje zien te 
overleven in het vreemde Tussenwoud. Komt ze 
ooit nog thuis? Met behulp van liedjes en papieren 
beelden komt het verhaal van Haqiqa tot leven. 
wo 21 t/m zo 25 aug | 25 min |  2 munten 

FlorIs maathuIs / de wonderlIJke 
wereld  | MAN VS ROBOT 8+
Neem het in een boksduel op tegen een robot 
bij Man vs Robot! Wat is eigenlijk het verschil tussen 
jijzelf en een robot? Floris Maathuis laat je ervaren 
hoe het is als robots gevaarlijk worden worden en 
wat dit betekent voor jou als mens.  
vr 16 t/m di 20 aug | 20 min |  2 munten 

kIdslIteraturIa  | HET PAARD VAN DE 
PRINSES 4+
De Prinses is haar paard kwijt en het toeval wil dat 
het paard op Noorderzon is. Kinderen brengen in 
een groepje het paard naar de prinses terug, maar 
dat is nog niet zo eenvoudig: onderweg komen ze 
allerlei spannende obstakels tegen. Hoe lossen ze 
dat op? Samen bedenken ze het verhaal, met een 
blije prinses op het einde.
vr 16 t/m ma 19 aug | 20 min |  2 munten 

Chantalla PleIter & teaCkele soeP-
Boer | MUZIEKMAAKMACHINE DE 
LOPENDE BAND 6+
Breng de lopende band in beweging en zorg dat 
alle melkpakken op de lopende band geluid gaan 
maken. Door samen te werken kun je muziek 
maken, maar...  pas op want alles kan ook zo in de 
soep draaien en een gigantische chaos worden!
vr 16 t/m di 20 aug | 20 min |  2 munten 

sander van der BIJ en marCel davId de 
Jong | RUIM 3+
Maak een reis door het heelal met RUIM! Duik 
de tent in en bekijk hoe honderden gelaagde 
foto’s samensmelten in een film over planeten en 
sterrenstelsels. Ondertussen luister je naar een 
informatief verhaal over het universum en naar 
dromerige muziek.
wo 21 t/m zo 25 aug | 20 min |  2 munten 

doe-dIngen 
oP de sPeelweIde 4+
Munten voor deze activiteiten zijn 
verkrijgbaar bij Kiosk Zuid

vrIJdag | DE WITTE & DE BONTE WAS
Bij VRIJDAG hoopt de witte was en bonte was zich 
op. Kom jij hen helpen? Op de witte was staan 
woorden, punten en komma’s, waarmee je de 
mooiste zinnen kunt maken aan de waslijn. De 
bonte was zit vol met vrolijke sokken, die je met 
andere materialen kunt gaan versieren. 
vr 16 t/m zo 25 aug |  1 munt voor witte of 
bonte was | 2 munten voor beide

vIesueel geweld | ZOODLE
Maak in deze workshop je eigen fantasiedier! Wat 
voor geluid maakt jouw beest? Wat eet hij? En wat 
is zijn natuurlijke leefomgeving? Allemaal vragen 
om over na te denken in deze workshop.
wo 21 t/m zo 25 aug | 1 munt

de Jonge onderzoekers | REIS NAAR 
MARS – ZOU JIJ WILLEN WONEN OP MARS?!
Bij de Jonge Onderzoekers ga je op reis naar Mars. 
Elke dag is er weer een andere workshop, met 
daarin de rode planeet in de hoofdrol. Je kunt 
er bijvoorbeeld een karretje of een robotarm 
bouwen, maar ook kijken naar Mars of zelf tuinkers 
verbouwen op de planeet.   
vr 16 t/m di 20 aug | 1 munt

grId | TASJES BEDRUKKEN
Wel eens je eigen stoffen tas willen maken? In 
de workshop van GRID ga je zelf aan de slag 
met sjablonen, inkt, rollers en letters. Druk 
bijvoorbeeld je eigen naam of je lievelingsdier met 
mooie kleuren. Na afloop mag je je zelfgemaakte 
tas mee naar huis nemen! 
wo 21 t/m zo 25 aug | 2 munten 

vIesueel geweld | ROTOSCOPIA
Laat een paar van je beste dansposes zien, trek 
deze over en kleur ze in! Alle tekeningen samen 
maken een dynamische videoclip, deze is online 
terug te vinden en te delen met de wereld.
wo 21 t/m zo 25 aug | 2 munten

maaIke hermse / tICadesIgn
HET GROTE KNUFFELARCHIEF 
Zet je liefste knuffelbeest in het zonnetje op 
Noorderzon! Elke knuffel is uniek, maar waarom 
is ‘ie eigenlijk zo bijzonder? Wat heeft ‘ie allemaal 
te vertellen? Kom met je knuffel naar het festival 
en verdien samen een plekje in Het Grote 
Knuffelarchief.
vr 16 t/m di 20 aug | 2 munten 

nou & herkauw | MUTANTME VR
Maak een digitale avatar van jezelf 
bij Nou&Herkauw! Laat jezelf inscannen in de 
virtual reality installatie door een 3D-scanner en 
zweef door een virtuele wereld met de avatars 
van andere kinderen. Niet tevreden? Vervorm en 
muteer je uiterlijk tot je tevreden bent!
wo 21 t/m zo 25 aug |  1 munt

vIesueel geweld | UNDARCOVER
Hoe ziet jouw vermomming eruit in de vorm van 
een masker of een bril? Maak een ontwerp en wij 
toveren deze om naar een digitale versie die je 
direct kunt testen! Bekijk alle vermommingen op 
de videomuur, kan jij nog iemand herkennen?
vr 16 t/m di 20 aug | 1 munt

rug/young aCademy gronIngen | 
NOORDERLICHTEN: UNIVERSITEIT VAN 
NOORDERZON
Proefjes en lezingen voor jonge Noorderzonners. 
Kijk voor meer informatie bij het 
Contextprogramma op p. 58.
vr 16 t/m di 20 aug | doorlopend |  1 munt

Chantal de wolde
HET ONDERWATER DUIKBOOTTIMMERFESTIJN
Maak bij deze workshop je eigen boot. Je gaat zelf 
aan de slag met resthout en bouwt zo je eigen 
kunstzinnige voertuig. Wanneer het werk klaar is, 
komt het in een houten onderwaterwereld, zodat 
alle festivalbezoekers ervan kunnen genieten.
wo 21 t/m zo 25 aug | 1 munt

avondProgramma 
oP de sPeelweIde
deze voorstellingen gaan ’s avonds door 
en kosten 4 euro entree
Floris Maathuis | Jamila Faber | Chantalla Pleiter & 
Taeckele Soepboer | Sander van der Bij & 
David Marcel de Jong | Young Academy Groningen 
(2 euro) | KRAAK en Nou & Herkauw. 

meer leuke dIngen 
voor de hele FamIlIe

 Socalled & Friends (p. 8)
 Le Galactik Ensemble (p. 10)
 De Nwe Tijd / Freek Vielen & hetpaleis (p. 33)
 The Escape: kraak de code voor geluk (p. 56)
 Workshop kijkdozen van Esse’s Wurk maken 

 bij Stee in Plantsoen, 20 & 22 aug (p.72)

mInI-festIval voor de Jongste bezoekers 
Speciaal voor de jongste Noorderzonbezoekers is er de Speelweide in het 
Noorderplantsoen: een mini-festival voor iedereen tussen 4 en 12 jaar oud.                         
Op de Speelweide betaal je met speciale speelmunten, die zijn te koop bij Kiosk Zuid. 
1 munt kost 1,80 euro en 5 munten kosten 7 euro. De Speelweide is vanaf vrijdag 16 
t/m zondag 25 augustus geopend. Doordeweeks beginnen we om 14:00 uur, in het 
weekend om 13:00 uur – en stoppen we om 18:00 uur. Veel activiteiten gaan ’s avonds 
door voor je ouders. Meer informatie vind je op noorderzon.nl.

dE speelweIde
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noorderpoort
ANDERMANS GELUK 
In deze voorstelling, gemaakt door Vera 
Wielhouwer, droomt een vrouw over een 
onbereikbaar leven. Dit doet ze door dag 
in dag uit als verlangende toeschouwer 
hetzelfde huis in te kijken waar een man, 
gespeeld door Tristan Stäbler, samen met 
zijn partner woont. 
do 15 t/m za 17 aug | 20 min
 
noorderpoort
DE SMART SPEAKER 
Een One-Man-Show van Bas van der Heide, 
waarin de reputatie van Google eens flink 
wordt opgekrikt. Natuurlijk komt hij ook zelf 
aan bod, want het is een One-Man-Show. 
Dus dat moet wel.
za 17 t/m ma 19 aug | 20 min

de noorderlIngen
SIN SINNER SINISTER
In de schemerzone tussen realiteit en fan-
tasie lezen gemaskerde spelers de zwartste 
bladzijden  uit hun eigen dagboeken voor. 
di 20 t/m za 24 aug | 20 min

CakIflomarsan
…NOG EEN BEETJE MEER
Schaamteloos en eigenzinnig muziektheater 
van en over jonge, bevlogen vrouwen. Ver-
volg op de feel good ‘CAKIFLOMARSAN De 
Voorstelling’, vorig jaar in de container op 
Noorderzon.
do 15 t/m ma 19 aug | 20 min

brandstof tdI 
(onderdeel van garage tdI)
BOX XPERIMENT
Iedere avond is er tijdens Noorderzon iets 
nieuws te ontdekken in de experimentenbox 
van theateropleiding Brandstof TDI. 
di 20 t/m za 24 aug | 20 min

vrIJdag
NEST & MIJN GELUK
De kinderen en jongeren van VRIJDAG spelen 
twee voorstellingen: Nest, door de Oedipus-
mythe geïnspireerd beeldend theater en Mijn 
Geluk, een collage van muziek, beweging en 
spel over het thema geluk.
di 20 t/m za 24 aug | 20 min

Kijk ook eens bij de caravan van het Groninger 
Museum, meer info op pagina 56.

zuId
babaddaar 
DE WOESTIJN
Babaddaar is een huis waarvan de deur 
altijd open staat, en achter elke deur schuilt 
een verhaal. Choreograaf en danser Ahmed 
Abdulwahab vertelt het verhaal achter deur 
zes: De Woestijn.  
di 20 t/m za 24 aug | 20 min

kIers & den Hollander
DE KLIKO’S
Eddy en Freddy Kliko wonen al jaren in hun 
zeecontainer op een industrieterrein, totdat 
hun onderkomen opeens wordt opgetild en 
in een groen plantsoen terecht komt. 
do 15 t/m ma 19 aug | 20 min  

tHeater de dames slIer
SCHOON!
De dames van Lycra Sensations proberen het 
oude synchroonzwemteam weer bij elkaar 
te krijgen voor een reünie tijdens de actie 
‘Schoonzwemmen 2019’.
di 20 t/m za 24 aug | 20 min 

marIJke rasIng
VERTROUWEN OP HET EERSTE GEZICHT
Interactieve voorstelling met wandeling en 
nagesprek over vertrouwen, geluk en angst 
van één van de winnende deelnemers van 
theaterspel The Money (hoofdprogramma 
Noorderzon 2018).
do 15 t/m za 17 aug | 40 min | toegang = 
donatie

bunIng & van der wIJk
HO! DE MUSICAL
Buning en Van der Wijk doen niets liever dan 
zingen en musical spelen, maar ontevreden 
dochter Merel luistert liever naar de vlotte 
dominee dan naar haar vaders. 
di 20 t/m za 24 aug | 20 min

marCo e guIdo
(4,2)(0,2)
Twee balkunstenaars deden onderzoek naar 
de kunst van het jongleren en maakten er 
een toegankelijke, experimentele 
voorstelling vol verrassingen over. 
di 20 t/m za 24 aug | 20 min 

wIJkwold & beekHek 
NEEM EEN EENHOORN
Komisch theater over de maakbaarheid van 
het leven, met daarin een speciale rol voor 
de eenhoorn. Lukt het om geluk te vinden, 
zolang je het maar heel graag wilt?
do 15 t/m ma 19 aug | 25 min

ronald Hünneman
EEN VLUCHT IN GENOT
Aan boord van een neerstortend vliegtuig 
moeten een dominee, een Boeddhistische 
monnik, een milieuactivist en een hedonist 
hun einde onder ogen zien. Hilarische stand-
up filosofieles. 
di 20 t/m za 24 aug | 30 min

nntwee 
THE CHAPEL
Is het huwelijk nog relevant in onze tijd? 
Ontdek het tijdens deze interactieve per-
formance over liefde, wanhoop en houvast, 
geïnspireerd door de nieuwe dansvoorstel-
ling LOVE van Club Guy & Roni. 
do 15 t/m ma 19 aug | 20 min

noord nederlands toneel 
YOURS FAITHFULLY, WINNIE
Teaser-voorstelling over de nieuwe NNT-
productie Dear Winnie. Maak in deze korte 
voorstelling kennis met Winnie Madikizela-
Mandela door middel van zang en dans. 
di 20 t/m za 24 aug | 20 min

wansmakelIJk goed fIlmHuIsJe
ONALLEDAAGSE MINI-BIOS
Dompel je onder in de wereld van onalle-
daagse film bij Wansmakelijk Goed, in haar 
tot knusse mini-bios omgebouwde contai-
ner. Bereid je voor op een breed scala aan 
“wansmakelijke” short films, die normaliter 
niet snel op het witte doek verschijnen en 
laat je verrassen! 
do 15 t/m ma 19 aug | 20 min

meIndert talma
BALSTURIG
Muzikale spreekbeurt met droogkomische 
inleidingen en ondersteunend beeld-
materiaal over ’s lands grootste voetballers 
en trainers. Ook geschikt voor voetbalhaters.
di 20 t/m za 24 aug | 20 min 

gronInger bodem bewegIng en 
davey smand
BEVINGSBELEVING
In deze kunstige virtual reality beleving 
onderga je het gevoel van de (on)zichtbare 
schade van gaswinning in de provincie 
Groningen. Slaap lekker. 
do 15 t/m ma 19 aug | 5 min

rIJksunIversIteIt gronIngen 
I.s.m. peergroup
ENERGIE VAN GRONINGEN
Groeiende ‘estafette expositie’ over de 
toekomst van Groningen. Samenwerking van 
theatergezelschap PeerGrouP en 
onderzoekers uit heel Europa.
di 20 t/m do 22 aug | doorlopend

Cbk ContaIner
CAROLINE PENRIS EN KOEN DE GRAAF AAN 
HET WERK
In de container van het CBK zie je afwisse-
lend kunstenaars Caroline Penris en
Koen de Graaf aan het werk. Ook krijg je 
alvast een voorproefje van de Kunstuitleen.
do 15 t/m ma 19 aug | vrije toegang 

mInerva tIme based arts
C I N E M A M I N E R V A
Bekijk een selectie korte films, documentai-
res, korte clips en animaties van kunstaca-
demiestudenten in de kleine openlucht-
bioscoop van Academie Minerva.
vr 23 & za 24 aug | doorlopend 

glasboer (gabrIëlle glasbeek  
en robert van der tol)
GLASBOER 
Gabriëlle Glasbeek en Robert van der Tol 
(bekend van respectievelijk Vrouw Holland 
en Vis à Vis) maken van hun container een 
huiskamer waarin elke sleur bestreden wordt 
en schuwen geen muzikaal middel om het 
publiek alle hoeken van hun tiny house te 
laten zien.
do 15 t/m za 17 aug | 20 min

de Casanova’s
CONTAINERBEGRIP
Swingende luisterverhalen over de noor-
delijke vlakten en de zwarte romantiek van 
de stad, gecombineerd met Amerikaans-
Italiaanse rhythm & blues.
zo 18 & ma 19 aug | 30 min

lIteraturIa
OP DE LELIESINGEL
Kijk voor de programmering van de 
Literaturia-container op pagina 67.
di 20 t/m za 24 aug 

mICHel velt en tHe sHItfaCed 
mermaIds
TORNO SUBITO
Gewapend met accordeon, zingende zaag 
en zelfgemaakte instrumenten bezingt 
folkband The Shitfaced Mermaids bier, vis en 
existentiële eenzaamheid te midden van een 
spectaculair decor en gehuld in kostuums 
van Michel Velt. 
do 15 t/m ma 19 aug | 12 min

Jonge sla
MCBTH
Bloederige moorden, gewetenswroeging 
en hallucinaties… De spelers van Jonge Sla 
brengen Shakespeares klassieker MacBeth 
samen tot een huiveringwekkende en 
komische voorstelling van 20 minuten.
di 20 t/m za 24 aug | 20 min

zuId
lelIesIngel

kruIssIngel

noord
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zIn In een korte voorstellIng? 
door Het Hele noorderplantsoen 
vInd Je versCHIllende ContaIners 
vol korte voorstellIngen en 
InstallatIes. 

elke dag vanaf 16:00 uur openen zIJ Hun deuren voor 
Je. kaartJes zIJn alleen Contant aan de deur te koop 
voor CIrCa 4 euro. uItgebreIde besCHrIJvIngen en 
meer InformatIe op noorderzon.nl 

de ContaIners op de lelIesIngel (zuId) zIJn op één na rolstoel-
toegankelIJk door mIddel van een mobIele ramp. vraag ernaar 
bIJ de kassa’s van de ContaIners. 



noorderzon ClassICs pleIntJe bIJ de kIosk
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stee In  
plantsoen 
Je bent nooit te oud voor Noorderzon! Voor alweer de derde 
editie nodigen we je uit om workshops en colleges te volgen, 
elkaar te ontmoeten en te dansen en zingen bij Stee in Plantsoen. 
Neem jouw oude schatten en gebruiksvoorwerpen mee en laat 
ze taxeren door expert Erik Boerma bij Wat Is ’t Weerd; schrijf een 
verhaal met Eisso Post, maak een kijkdoos bij Esse’s Wurk en klim 
in de collegebanken met Oud Geleerd, Jong Gedaan. Kunstenaar 
Rosa Everts leert je schilderen in de stijl van De Ploeg, en Janneke 
Bruggink laat iedereen dansen. Iedere dag sluiten we zingend af 
met klassiekers bij het meezingcafé van VRIJDAG. Kom je ook de 
festivalsfeer opsnuiven? De koffie staat klaar! 

Bekijk het volledige programma op noorderzon.nl 

Terras van Bar de Carrousel
di 20 t/m do 22 augustus | 13:00 – 16:00 uur | vrije toegang

Op di 20 en do 22 augustus komt een groepje kinderen vanaf de 
Speelweide meedoen aan de workshop kijkdozen maken 
van Esse’s Wurk!

noorderzondag
Op de laatste dag van Noorderzon stroomt het plantsoen helemaal 
vol met culturele groepen en organisaties die samen het culturele 
jaar komen openen. Een fijne traditie en een goed moment om 
jouw laatste dag Noorderzonnen te combineren met het opdoen 
van inspiratie voor het nieuwe culturele seizoen. Struin over de 
gezellige culturele markt en leer van alles over de organisaties bij 
de kraampjes, doe mee aan één van de vele workshops of geniet 
op verschillende plekken in het plantsoen van live optredens en 
muziek. De perfecte manier om de allerlaatste dag van Noorderzon 
door te brengen.

Bekijk het volledige programma vanaf begin augustus 
op noorderzon.nl 

In het hele plantsoen
zo 25 aug | 13:00 – 18:00 uur | vrije toegang

noorderzon 
sHop
De Noorderzon Shop met daarin onze enige, echte, originele 
festivalmerchandise vind je in de Centrale Kiosk. T-shirts, hoodies, 
sweaters en tasjes: alles is duurzaam en fair trade geproduceerd 
en soms zelfs van gerecyclede PET-flessen gemaakt. 
Kunstenaarscollectief WERC heeft ook dit jaar de ontwerpen 
verzorgd. Dus wil je een tastbaar en duurzaam aandenken aan 
Noorderzon 2019? Kom langs! Betalen kan met cash en pin.
ma 12 t/m wo 14 aug | 12:30 – 17:30 uur
tijdens festival | 14:00 – 0:00 uur (weekend vanaf 13:00)
zo 25 aug | 13:00 – 20:00 uur

noorderzon
maquette
Voor het derde jaar achtereen is er een prachtige 3D-geprinte 
Noorderzon Maquette te zien op het festivalterrein, dit jaar in 
de Centrale Kiosk. Kom dus vooral even de indrukwekkende 
onderwaterwereld van kunstenaarscollectief WERC in het 
echt bekijken. WERC geeft met deze maquette(s) een eigen 
interpretatie van het festival en bouwt tegelijkertijd een eigen 
Noorderzon-wereld. Meer informatie en de making of vind je op 
noorderzon.nl.
ma 12 t/m wo 14 aug | 12:30 – 17:30 uur
tijdens festival | 14:00 – 0:00 uur (weekend vanaf 13:00)
zo 25 aug | 13:00 – 20:00 uur

vera art 
dIvIsIon 
Zeefdrukken heeft een lange geschiedenis in VERA - de poptem-
pel die dit jaar haar 120e verjaardag viert-  en speciaal voor Noor-
derzon verhuizen zij ook dit jaar weer hun Art Division naar het 
Noorderplantsoen. Hier maken kunstenaars elke dag exclusieve 
zeefdrukposters voor bands die op Het Dok of in de Spiegeltent 
spelen en voor een aantal voorstellingen uit ons hoofd-
programma. Onder leiding van Willem Kolvoort, die onlangs zijn 
500e VERA-poster drukte (gefeliciteerd!).  Ook koop je hier na het 
concert bandmerchandise van de acts die op Het Dok spelen – 
mits ze dit aanbieden. Betalen kan met pin en contant. 
do 15 t/m za 24 aug | 14:00 – 0:00 uur (weekend vanaf 13:00)
zo 25 aug | 13:00 - 20:00 uur
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NNT & KVS

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

Toneelgroep Maastricht

Peachez
ZA 7 DEC

Marcel Hensema

Alles in de 
Hens
18 T/M 21 DEC
        

Toneelgroep Jan Vos & NNT

GAS
27 & 28 DEC

ITA

Oedipus
DO 23 JAN
        

Het Nationale Theater

Othello
ZA 29 FEB

Porgy Franssen, 
Jacqueline Blom e.a.

Tonio
VR 20 MRT
        

Het Nationale Theater

Leedvermaak 
trilogie
21 T/M 23 MEI

2 & 3 APRIL
12 T/M 28 MRT &

14 T/M 16 MEI 

TROJAN 
WARS

BEFORE/
AFTER

HET NATIONALE THEATER & 
HNTJONG NITE

WARD/WARD

Blue Print on Memory
MA 30 SEP

Nanine Linning

Endless Song 
of Silence
MA 7 OKT

L-E-V

Love Chapter 2
VR 1 NOV

Kris Verdonck / HZT

Conversations 
(at the end of the World)
MA 24 FEB

The 7 Fingers

Passagers
DO 30 APR 

Peeping Tom

Kind
ZA 30 MEI

WO 4 SEP DI 15 OKT

I AM 
EUROPE

ORESTES 
IN MOSUL

THÉÂTRE NATIONAL DE STRASBOURG/NNT NTGENT 

SPOTGRONINGEN.NL

STADSSCHOUWBURG
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VRIJDAG 30 AUGUSTUS 2019
PROLOOG • VERA GRONINGEN  

TRIO KALFA / WARELIS / EKINCIOGLU • KUHN FU VS DIKEMAN

ZATERDAG 31 AUGUSTUS 2019
ZOMERJAZZFIETSTOUR • REITDIEPDAL GRONINGEN

LOUIS MOHOLO-MOHOLO 5 BLOKES • GERRY HEMINGWAY  
& TRIO KAUFMANN / GRATKOWSKI / DE JOODE 

PAAL NILSSEN-LOVE FISH & STEEL • WOODY BLACK 4
TANIA GIANNOULI TRIO • GARD NILSSEN ACOUSTIC UNITY 
JULIE SASSOON / WILLI KELLERS • REUT REGEV / JON SASS

DE BEREN GIEREN • JORIS ROELOFS / HAN BENNINK
JASPER VAN ’T HOF / JAMIE PEET • RUBEN HEIN & NJJO

MICHAEL VATCHER / JOKE LANZ • BERT VAN ERK ZJFT BAND
ESTAFEST • BONE CRUSHER: BISHOP / MÜLLER / MUCHE

TUUR FLORIZOONE TRICYCLE • ZIV TAUBENFELD FULL SUN
JOHN DIKEMAN / ERNST GLERUM SPIRITUALS • HALA 

KUHN FU • HI THERE, THE MUSIC OF SEAN BERGIN  
PETER ZEGVELD L’ORCHESTRE MÉCANICIEN • VOORT4 

BUISONIC • TRIO KALFA / WARELIS / EKINCIOGLU
NATALIO SUED NATIVE SPEAKER • DALGOO • ABU

KAARTVERKOOP START 1 JULI VIA      WWW.ZJFT.NL

GRONINGEN, WE LOVE YOU 365 DAGEN 
PER JAAR, MAAR TIJDENS EUROSONIC 

NOORDERSLAG BEN JE NOG NÉT 
WAT MOOIER DAN ANDERS. 

GENIETEN. 
 - SIKKOM - 

ESNS: EU 

ESNS: EU  creative europe

STICHTING 
EUROSONIC 
NOORDERSLAG

STICHTING 
EUROSONIC 
NOORDERSLAG

EUROSONIC NOORDERSLAG IN 
GRONINGEN IS HÉT NETWERKPLATFORM, 

DISCUSSIEFORUM EN DÉ HANDELSPLAATS 
VOOR DE NEDERLANDSE EN EUROPESE

 MUZIEKBRANCHE.  
- VNPF - 

DRIE DAGEN PARELDUIKEN IN 
GRONINGSE HOTSPOTS 

-NRC - 

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

KORFBAL
TOGETHER
PANGEA
PIP BLOM

INDIAN ASKIN

TRIGGERFINGER
SOLD OUT

THE PAPER KITES

THE GATHERING
VIVE LA FÊTE

SEBADOH

EUT

THE CHATS

06/09

11/09

14/09

23/11

22/09

01/12

18/10

25/10

24/09

19/12

14/11

VOLLEDIGE PROGRAMMA OP
WWW.SIMPLON.NL

VR 13 SEPTEMBER

LARRY GUS
ZA 21 SEPTEMBER

FOR I AM KING
VR 4 OKTOBER

THE SKINTS
VR 18 OKTOBER

SEAN KOCH
ZA 2 NOVEMBER

WALTZBURG
VR 8 NOVEMBER

MEROL
ZA 16 NOVEMBER

TABITHA
VR 22 NOVEMBER

JO GOES HUNTING

UITVERKOCHT

UITVERKOCHT

VERA
CLUB FOR THE
INTERNATIONAL
POP UNDERGROUND
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3 t/m 30 
september

2019 

€15,-
tickets & info
p�rgroup.nl

muziektheater op ‘t oldambtm�r
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VROEGE VOGEL KAARTEN VERKRIJGBAAR T/M 31 AUGUSTUS
EXPLORE-THE-NORTH.NL

FESTIVAL EXPLORE THE NORTH  22-24 NOV 2019

"IMAGINE IF
WE HAD THE

POWER
TO MEET OUR
OWN FUTURE"
– MARIA ALYOKHINA VAN PUSSY RIOT  [TE ZIEN OP EXPLORE]



22.6.2019 –  12.1.2020

Hoofdpartner:

IMAGE: DAAN ROOSEGAARDE, PRESENCE, 2019, GRONINGER MUSEUM, PHOTO: WIM TE BRAKE
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VR 4 OKTOBER 

GAS 
Fijne familiekroniek vol humor, alledaagsheid en  
hebzucht. Een avond die in sfeer lijkt op Borgen  

van het NNT of Cloaca van Maria Goos.

VR 15 NOVEMBER 

THOM MONCKTON
Slapstick en clownerie, waar Charlie Chaplin en  
Buster Keaton hun hoed voor zouden afnemen.

 

DO 26 MAART 

CCDC (HONG KONG)  
14 dansers geven je een blik op het zelfbeeld van 

China. Soms serieus, soms met een glimlach.

ZA 28 MAART 

RECIRQUEL CO. 
 BUDAPEST 

Tijdens het Edinburgh Fringe Festival in 2018 was 
dit dé hit met 28 uitverkochte voorstellingen.

ZA 23 MEI

7 FINGERS 

Een Canadese mix van verbluffende acrobatiek,  
visuele hoogstandjes, muziek en belichting.

SEIZOEN
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VR 1 NOVEMBER

EKATERINA LEVENTAL
De Grens is gebaseerd op dagboekfragmenten van 

toen Ekaterina Levental als 16 jarige vluchteling  
aankwam in Nederland. 

ZA 2 NOVEMBER 

ULRIKE QUADE CO.
De Droomlozen is een auditieve trip, waarin de 
grens tussen wat je hoort, ziet en denkt steeds  

onheilspellender wordt. 

ZA 23 NOVEMBER 

ZOUTMUS 

Na drie jaar succes op Theaterfestival de Parade 
plus één jaar groot succes in het theater komt  

Zoutmus terug. 

ZA 11 JANUARI 

HOTEL MODERN
De spelers dwalen in Ons Wereldrijk met minica-

mera’s door oerwouden en rijstvelden in Indonesië, 
langs tempels, vulkanen, dorpjes en moskeeën.

ZA 7 MAART 

THE GREAT GATSBY 

Jeroen van Koningsbrugge in The Great Gatsby,  
in een nieuwe vertaling van Jibbe Willems bij  

Toneelgroep Maastricht.

SEIZOEN

concept
grafisch ontwerp
fotografie

OOsterhamrikkade 20 | 9714 BC GrOninGen
infO@studiO-d2.nl | www.studiO-d2.nl

Ontwerper van O.a. 
nOOrderzOn & nOOrderliCht
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ContaCt noorderzon 
[kijk voor kaartverkoopinformatie op pagina 90-91]

sTiChTinG noorDerzon GroninGen
Bezoek | Noorderbuitensingel 11
Post | Postbus 1736, 9701 BS Groningen
T 050 314 02 78 | info@noorderzon.nl
www.noorderzon.nl

KlaChTennummer GemeenTe GroninGen
Evenementenklachtentelefoon
+31 (0)50 367 11 33

praktische   InformatIe
openIngstIJden 
festIvalterreIn 
noorderplantsoen 

 do 15 aug | 16:00 – 01:00 uur
 doordeweekse dagen | 14:00 – 01:00 uur
 weekenddagen | 13:00 – 01:00 uur
 zo 25 aug | 13:00 – 23:00 uur

eten en drInken oP noorderzon 
Wanneer je eenmaal in het Noorderplantsoen bent, hoef 
je (behalve na sluitingstijd) eigenlijk niet meer naar huis. Je 
kunt de hele dag overal op het festivalterrein terecht voor 
eten en drinken, veelal verzorgd door (lokale) ondernemers. 
Natuurlijk is er ook een vegetarisch, veganistisch en 
glutenvrij aanbod. Op noorderzon.nl vind je een overzicht 
van wat er zoal te eten en te drinken is. Pinnen: graag!

neem Je eIgen FlesJe mee!
Ook vind je op verschillende plekken van het terrein 
watertappunten, aangebracht door Waterbedrijf Groningen, 
die zijn aangeven op de plattegrond op pagina 96. 

hoe kom Ik er? 
LOPEND OF MET DE FIETS
Natuurlijk raden wij iedereen aan om waar mogelijk 
lopend of met de fiets naar het Noorderplantsoen of 
naar de DownTown-locaties te komen. Rondom het 
Noorderplantsoen worden vele tijdelijke fietsenstallingen 

geplaatst. Help ons en zet je fiets netjes in de rekken. Voor 
routebeschrijvingen naar alle Noorderzonlocaties kun je 
terecht op onze website.

MET DE BUS
Je kunt Noorderzon het gemakkelijkst met Q-link groen 
lijn 1 bereiken. Deze lijn heeft een halte vlak voor het 
Noorderplantsoen en rijdt vanaf Hoofdstation Groningen en 
P+R Reitdiep. 
heen: Lijn 1 vanaf Hoofdstation richting Reitdiep/Zuidhorn. 
Uitstappen bij halte Noorderplantsoen. 
Terug: Lijn 1 vanaf Noorderplantsoen richting Hoofdstation. 
Opstappen bij de halte Noorderplantsoen (zie plattegrond 
pagina 97 voor de locatie van de opstap- en uitstaphaltes).
Lijn 1 is niet de enige bus waarmee je Noorderzon kunt 
bereiken. Je kunt ook lijn 9 vanaf het Hoofdstation pakken 
en uitstappen bij de halte Oranjesingel. Ook dan sta je zo 
op het festivalterrein. Vind je een kleine wandeling niet 
erg? Dan kun je ook Q-link 15 of buslijn 8 nemen vanaf het 
Hoofdstation naar de bushalte Westerhaven. Vanaf daar 
is het nog 5 minuten lopen over de Westersingel naar het 
Noorderplantsoen.

AUTO EN PARKEREN
In verband met de complexe verkeerssituatie rond 
Groningen adviseren wij je om voor het vertrek een actuele 
route te plannen. Parkeergarage Boterdiep is de garage die 
het dichtst bij het Noorderplantsoen te vinden is, ter hoogte 
van Boterdiep 85 of Bloemsingel 10.  

toegankelIJkheId
Noorderzon vindt het belangrijk om zo toegankelijk mogelijk 
te zijn: zowel qua toegangsprijzen voor de voorstellingen 
als door in dit magazine en online goed aan te geven welke 
voorstellingen bereikbaar zijn per rolstoel en geschikt voor 
doven en slechthorenden (bekijk de legenda op pagina 
3 voor meer uitleg). Daarnaast zijn op de plattegrond 
(pagina 96) minder-validentoiletten en –parkeerruimte 
aangegeven en doen wij samen met onze pachters ons best 
om elke bar, tent en terras bereikbaar te maken.  We werken 
hiervoor samen met het Clubhuis voor Doven en Stichting 
Toegankelijk Groningen. Tips? Graag! Mail dan naar 
info@noorderzon.nl of spreek ons aan op het festivalterrein. 

mens, mIlIeu, materIe
Hardcups, koffiedik inzamelen, minder printen, duurzame 
merchandise, een inclusief beleid en voedsel voor de geest: 
Noorderzon heeft bewustwording en duurzaamheid hoog 
in het vaandel staan. We hebben niet voor niets als eerste 
publieksevenement het duurzaamheidskenmerk Green Key 
(goud) ontvangen. Meer daarover zie je overal (zichtbaar en 
onzichtbaar) in het park en lees je op noorderzon.nl. 

noorderzon HuIsregels
Omdat wij een dorp bouwen in een monumentaal 
plantsoen vragen wij je om je aan onze huisregels te hou-
den, om de sfeer goed én het plantsoen schoon te houden:

 Houd rekening met een ander en dus ook met onze 
(vrijwillige) crew.

 Houd rekening met de buurt & omwonenden, ook bij het 
verlaten van het terrein. 

 Gooi je afval in de daarvoor bestemde bakken.
 Noorderzon werkt met hardcup bekers. Lever deze weer 

in bij de bar.
 Tijdens openingstijden is fietsen en gemotoriseerd 

vervoer niet toegestaan.

 Optredens en of warenverkoop vinden alleen op 
uitnodiging van Noorderzon plaats.

 Plaats fietsen in de daarvoor bestemde stallingen.
 Maak gebruik van de diverse gratis toiletvoorzieningen.
 Noorderzon houdt toezicht met herkenbare en niet 

herkenbare toezichthouders en middelen.
 Op het terrein kun je gefilmd of gefotografeerd worden, 

de organisatie kan deze opnames gebruiken voor 
promotiedoeleinden.

 Volg instructies en aanwijzingen van Noorderzoncrew en 
beveiliging op.

 Meld eventuele overlast bij beveiliging of 
Noorderzoncrew, onderneem geen actie op eigen houtje.

 Overtredingen worden gemeld bij aangewezen instanties 
en kunnen leiden tot een gehele of gedeeltelijke 
toegangsontzegging.

 Bij constatering van strafbare feiten wordt altijd de politie 
ingeschakeld.

 Om 0:00 stopt alle versterkt geluid, om 01:00 sluit ons 
terrein. Bezoekers wordt verzocht hun plezier eventueel 
elders voor te zetten.

 Eventuele aanvullende algemene voorwaarden van 
Noorderzon vind je op noorderzon.nl.
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TICKETS AAN DE DEUR 
Voor enkele voorstellingen worden kaarten alleen bij de 
voorstellingslocatie verkocht vanaf een half uur voor aanvang 
en niet via onze website of de Kiosken. Wanneer dit het geval 
is, staat dit aangegeven bij de betreffende voorstelling. Voor 
deze voorstellingen geldt: enkel contante betaling mogelijk.

CONTAINERPROGRAMMA
Tickets voor de korte voorstellingen in de containers in het 
Noorderplantsoen zijn alleen contant verkrijgbaar bij de 
voorstellingslocatie. 

SPEELWEIDE – MUNTEN
Op de Speelweide, het mini-festival voor de jongste 
Noorderzon-bezoekers, kun je entree met speciale munten 
betalen. Deze zijn te koop bij Kiosk Zuid. Ook kun je online 
een voucher kopen, die je bij Kiosk Zuid kunt inwisselen 
voor munten. Let op: teveel gekochte munten worden niet 
teruggenomen.  

meer InFormatIe en sPelregels

INFORMATIENUMMER 
Heb je vragen over kaartverkoop, dan kun je ons bellen via 
het informatienummer 050 211 38 73, bereikbaar op:

   ma 15 juli t/m vr 9 aug van 12:30 – 17:30 uur.
   ma 12 t/m zo 25 aug elke dag (ook in het weekend).
   Je kunt uiteraard ook altijd contact met ons opnemen via   

     tickets@noorderzon.nl.

SPELREGELS
 Je kunt maximaal 6 tickets p.p. per voorstelling kopen.
 Na aanvang geen toegang; kom dus s.v.p. op tijd.
 Kaarten worden niet teruggenomen of geruild.
 Ons programma is voor volwassenen, tenzij anders 

aangegeven. Geen van onze voorstellingen zijn geschikt  
voor kinderen van drie jaar en jonger.

 Kortingen kunnen niet worden gecombineerd.
 Programma, duur en aanvangstijd zijn onder voorbehoud.
 Geen toegang voor huisdieren, behalve voor 

hulphonden. Meld dit s.v.p vooraf bij aanschaf ticket via 
tickets@noorderzon.nl. Water voor een hulphond wordt 
dan ook altijd verstrekt.

 Onze voorstellingen zijn ongeplaceerd: je mag ter plekke  
zelf een plaats kiezen. 

 Bekijk onze uitgebreide spelregels en voorwaarden op 
noorderzon.nl.

WORD (DUO-) VRIEND
Ben je van plan om veel voorstellingen te gaan bezoeken en  
wil je tegelijkertijd het festival steunen? Word dan onze  
Vriend en bestel je kaarten met korting! Meer informatie op 
pagina 34 en op noorderzon.nl. 

GEEF EEN TOEGIFT 
Voor het tweede jaar doet Noorderzon mee met Geef een 
Toegift: bij aankoop van een kaartje via onze website vragen 
we je of je een extra kaartje wilt kopen voor iemand die 
graag een voorstelling zou bezoeken, maar niet de financiële 
mogelijkheden heeft. Samen met Stichting Quiet Groningen 
zorgen we ervoor dat jouw extra kaartje goed terecht komt. 
Meer informatie op pagina 35 of noorderzon.nl.

IS ECHT ALLES ALTIJD UITVERKOCHT?  
Wij horen wel eens dat alles altijd is uitverkocht. Nou geldt 
dat soms zeker voor de populaire voorstellingen, maar laat 
dat je niet weerhouden om je bij een van de Kiosken of via 
e-mail of sociale media te laten voorlichten over de rest van 
het programma. Er is (bijna) altijd nog meer dan genoeg te 
doen!

HELP MIJ KIEZEN?
Bij diezelfde Kiosken of via Facebook, Instagram of Twitter 
helpen we je ook heel graag met al je vragen over het 
programma. We snappen natuurlijk als geen ander dat 
het best ingewikkeld kan zijn om iets te kiezen uit ons 
uitgebreide programma! Liever mailen? Dat kan natuurlijk 
ook, via helpmijkiezen@noorderzon.nl

MYSTERY ROUTE OF MYSTERY VOORSTELLING
Laat je ons liever iets voor je uitkiezen? Ga dan voor een 
Mystery Route of Mystery Voorstelling. 
Meer info op pagina 34.
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onlIne verkooP
Op maandag 15 juli om 12:00 uur start de online voorverkoop 
voor vrijwel het gehele Noorderzon-programma via 
noorderzon.nl. De kaartverkoop voor het hoofdprogramma is 
op 15 juni al gestart. Kaarten zijn online verkrijgbaar tot één 
uur voorafgaand aan een voorstelling.

Je kunt online direct via iDEAL (en dus via je eigen bank) of 
met creditcard (Visa en Mastercard) betalen. Servicekosten 
bedragen 2 euro per gehele online transactie (iets hoger voor 
het gebruik van creditcard). 

E-TICKETS
Sinds dit jaar werkt Noorderzon met e-tickets. Je krijgt je tickets 
dus niet meer via de post thuisgestuurd, tenzij je dat specifiek 
hebt aangegeven (dit kan tot en met 9 augustus). Om je tickets via 
de post te ontvangen betaal je een kleine bijdrage van 1 euro. 

Om online e-tickets te kunnen aanschaffen is het niet nodig om 
een account aan te maken. We raden je desondanks aan om 
dat wel te doen – je kunt je gekochte tickets namelijk ook altijd 
terugvinden in je account. Je ontvangt je e-tickets direct na 
aanschaf in de inbox van je e-mailaccount. 

Heb je na 24 uur nog niets ontvangen? Check dan je spambox, 
controleer of de betaling is gelukt en of je het juiste e-mailadres 
hebt ingevuld. Klopt dat allemaal en nog steeds niks ontvan-
gen? Neem dan contact met ons op via tickets@noorderzon.nl. 

Om toegang te krijgen tot de voorstelling laat je je geprinte 
e-ticket (de PDF-bijlage, niet de mail zelf) zien of de mobiele 
versie op je telefoon. Zet in dat laatste geval wel even je scherm 
zo helder mogelijk, zodat wij je ticket goed kunnen scannen.

oFFlIne verkooP
Heb je liever even live contact? Van woensdag 1 t/m zaterdag 
24 augustus kun je voor al je tickets en vragen ook terecht 
bij ons Ticket-en Infocentrum in het VRIJDAG Theater aan de 
Noorderbuitensingel 11. Vervolgens opent op maandag 12 
augustus de Centrale Kiosk in het Noorderplantsoen. Er zijn 
tijdens het festival drie kiosken in het plantsoen: de Centrale 
Kiosk, Kiosk Zuid en Kiosk Noord. Betalen is bij alle Kiosken 
mogelijk via contant en pin.

NOORDERZON TICKET- EN INFOCENTRUM 
IN HET VRIJDAG THEATER
wo 1 t/m wo 14 aug | 12:30 – 17:30 uur 
(geopend op wo, do, vr en za) 
doordeweekse dagen tijdens festival | 14:00 – 21:00 uur 
weekenddagen tijdens festival | 13:00 – 21:00 uur 
(tijdens festival dagelijks geopend)

CENTRALE KIOSK IN HET NOORDERPLANTSOEN
ma 12 t/m wo 14 aug | 12:30 – 17:30 uur
doordeweekse dagen tijdens festival | 14:00 – 0:00 uur
weekenddagen tijdens festival | 13:00 – 0:00 uur
zo 25 aug | 13:00 – 20:00 uur 

KIOSK ZUID IN HET NOORDERPLANTSOEN 
doordeweekse dagen tijdens festival | 14:00 – 22:00 uur
weekenddagen tijdens festival | 13:00 – 22:00 uur
zo 25 aug | 13:00 – 18:00 uur
Bij deze Kiosk is ook muntverkoop voor de activiteiten op de 
Speelweide. 

KIOSK NOORD IN HET NOORDERPLANTSOEN
doordeweekse dagen tijdens festival | 14:00 – 22:00 uur
weekenddagen tijdens festival | 13:00 – 22:00 uur
zo 25 aug | gesloten

last-mInute tICkets & deurverkooP 

LAST-MINUTE TICKETS IN HET NOORDERPLANTSOEN 
Kaarten kunnen tot één uur voorafgaand aan de voorstelling 
online worden gekocht via noorderzon.nl. Vanaf één uur 
van tevoren zijn de overgebleven last-minute tickets voor 
voorstellingen in het Noorderplantsoen alleen verkrijgbaar bij 
de drie Kiosken en het Ticket- en Infocentrum in het VRIJDAG 
Theater - en dus niet bij de tent zelf. Er bevindt zich een Kiosk 
dichtbij alle voorstellingslocaties in het Noorderplantsoen. 

LAST-MINUTE TICKETS DOWNTOWN 
Bij DownTown-locaties buiten het Noorderplantsoen is het 
wel mogelijk om last-minute tickets aan de deur van de zaal te 
kopen, mits de voorstelling niet is uitverkocht. 

kaart   verkoop
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vrienden

Een festival organiseer je niet in je eentje; we kunnen en willen het ook niet alleen! Een festival als Noorderzon vangt alles en 
iedereen in zijn uitdijende spinnenweb, verbindt mensen, organisaties, wensen, doelen en ambities aan elkaar. En deze brede 
waaier presenteert zich dan eenmaal per jaar, elf dagen lang als een dwarsdoorsnede van dat mooie Groningen én natuurlijk 
de rest van de wereld!  We worden genereus ondersteund door:

supporters partners 
vrienden bekenden

iNhOudELiJKE, PROGRaMMaTischE VERbiNdiNGEN EN ONdERsTEuNiNG   Verhalen van Groningen | RHC Groninger Archieven
RuG | Arts in Society | Studium Generale Groningen | Kunsten Cultuur & Media van de RuG | Thijs Lijster | SoundsofMusic | Stichting Folk | Buro05 
Arno van der Heyden | Stichting Vier het Leven | Samen in Beeld TV | Station Noord | Verenigde Podiumkunstenfestivals | Lobbyclub Noord
Zürcher Theater Spektakel | Bunker/Mladi Levi | Kampnagel Festival Hamburg | Create to Connect -> Create to Impact | Innofest | VRIJDAG | SKSG
de vriendjes & vriendinnen van Simplon | van Vera | van Grand Theatre | van SPOT (De Oosterpoort & De Stadsschouwburg Groningen) | van WERC 
de ‘Cultuurpijlers’ | Club Guy & Roni/NNT | CBK Groningen | Glasnost/OOGradio | Clubhuis voor Doven Groningen/Doofvriendelijk Groningen
Marketing Groningen | Jeugd Cultuurfonds | Noorderpoort College | ZomerJazzFietsTour | St. Jazz Groningen | Platform GRAS | OOST | Babaddaar 
JAMundo | Jan Wouter Oostenrijk | Bert Kleijn | Joost Dijkema | Gelly Talsma, De Culturele Onderneming |  Tuin in de Stad | Kunstraad Groningen
Bestuur St. Noorderzon | Robert Bangma | Ton Broekhuis | Hanze/Academie Minerva | Josh Dolgin | Jeroen Wielaert | Meinko, Stephan en Lucas
Dagblad van het Noorden | Het Houten Huis | Urban House Groningen - dank allemaal!

Dank aan alle lokale bedrijven en ondernemers die ons steunen, dank aan alle pachters voor het heerlijke eten, dank aan jullie als publiek voor het bezoek!
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dE MaGiE achTER hET (ThEaTER-)GORdiJN; 
hET NuT VaN dE NOOdZaaK VaN saMEN
Dat wat Noorderzon is, is per definitie een collectieve 
inspanning: alles en iedereen moet op dat ene moment 
samenvallen, de radertjes in elkaar laten grijpen zodat de 
machine soepel kan lopen. Wellicht minder bekend - en door ons 
als festivalmakers minder uitgelegd -  is die onzichtbare werking 
van hoe we samenwerken achter het theatergordijn. Hoe komt al 
dat programma tot stand? Wat betekenen die partnerschappen 
nou eigenlijk? Samenwerken lijkt vandaag wel een toverwoord, 
een veronderstelling van noodzaak in zich te herbergen, maar 
wat betekent dat voor Noorderzon, voor artiesten, publiek?

iNVEsTEREN iN RELaTiEs. 
saMENWERKEN = cONTacT
Samenwerken ontstaat niet uit het niets; het begint wat ons 
betreft met het gevoel van een noodzaak. Dat je voorop wilt 
lopen, en iedereen mee wilt nemen en niet achter wilt laten. 
Dat zit diep in ons festival-DNA.  We hebben ideeën die we 
graag willen delen met anderen, willen toetsen en/of willen 
verbeteren. Daar zit ons gevoel van urgentie: we kunnen alleen 
maar beter worden door én met anderen te werken én door 
elkaar te helpen. Die anderen, dat zijn jullie – ons publiek – dat 
zijn heel erg veel partners. En dat ontstaat niet zomaar; daar 
moet en wil je wat voor doen. Heel concreet zien wij de beste 
basis voor samenwerken in het investeren in duurzaam contact, 
in het aangaan en onderhouden van duurzame relaties. En dat 
bestaat niet uit wat afspraken op papier, maar juist uit echt 
contact. Zo reizen we veel, we praten en overleggen veel, we 
steken onze nek uit en alles vanuit een oprechte belangstelling 
in de ander.

iNTERNaTiONaaL & LOKaaL
Uiteraard bestaan er meer formele netwerken, zoals het 
Europese netwerk Create to Connect -> Create To Impact 
waar wij onderdeel van zijn samen met meer dan 10 Europese 
festivals. We leren van elkaar, investeren in elkaar en kunnen 
door dit netwerk bijvoorbeeld ons contextprogramma 
samenstellen. Maar ook, heel concreet, onze vriendschap 
met festivals in Zürich, Berlijn en Hamburg: samen boeken we 
tours voor gezelschappen. Zo delen (en besparen) we kosten, 
waardoor we bijzondere voorstellingen van ver kunnen halen en 
bereikt het gezelschap veel meer publiek. En we ondersteunen 
en coproduceren samen gezelschappen: zo komen zij verder en 
is er voor publiek fantastisch werk te zien. Dit is de ‘uitbetaling’ 
van jaren investeren in vriendschappen, van elkaar bezoeken, 
met elkaar overleggen en niet op een eiland willen opereren; 
de samenwerking juist opzoeken. 

En natuurlijk gebeurt dit ook op lokaal niveau; wellicht 
nog wel veel meer! Expertinstellingen als SoundsofMusic, 
Stichting Folk, Rijksuniversiteit Groningen & Hanze-
hogeschool, Literaturia dragen programmatisch bij; via 
ons platform wordt een ander of breder publiek bereikt, 
krijgt talent een kans en professionele ondersteuning en 
podia. Door al meer dan vijftien jaar in elkaar en in artiesten 
te investeren, zijn Noorderzon en Grand Theatre elkaars 
jaarrond partner in de stad. Zo waren Sidi Larbi Cherkaoui 
& Colin Dunne, Yan Duyvendak en Gravity & Other Myths al 
aan het begin van dit jaar aan het werk in Groningen, om dit 
festival het resultaat aan jullie te laten zien. En komen Gravity 
en Colin Dunne graag terug voor nieuwe projecten, omdat 
we voorgaande jaren in ze hebben geïnvesteerd. Of onze nek 
hebben uitgestoken in een pril stadium: Ainslie Henderson 
zagen we vorig jaar, in juni was hij bij ons aan werk en de 
komende jaren doorlopen we een traject met hem. Dit 
gebeurt op lokale schaal ook in Station Noord, of met andere 
partners als lokale gezelschappen of Innofest, waarin festivals 
met start-ups samenwerken. Zo brengen we artiesten, elkaar, 
ons programma, onze context voor jullie verder. 

suPPORTERs
Vergeet ook niet die soms onzichtbare ondersteuners, zoals 
de Gemeente en Provincie Groningen en het Fonds Podium-
kunsten, die ons meerjarig vertrouwen geven. En fondsen 
als Ammodo, Fonds21 en het J.B. Scholtenfonds die specifiek 
programma mogelijk maken. Net als al die leveranciers en 
sponsors, die allemaal proberen met ons het onmogelijke 
mogelijk te maken. Dat gebeurt alleen in een partnerschap, 
waarin wordt overlegd, waarin je elkaar kunt versterken. 
Zo ook met onze ruggengraat; onze crew voor- en achter de 
schermen. Zoals we al aanhaalden in ons welkomstwoord; er 
is zoveel wat er achter de schermen gebeurt. Niet alleen op 
programma-niveau maar op zoveel andere manieren. 
Van EHBO-inzet samen tot gescheiden afvalinzameling. 
Van internationale partners in Chili tot lezingen van onze 
Rijksuniversiteit. 

PubLiEK
De belangrijkste rol is er natuurlijk voor jullie, voor het 
publiek. We doen het voor jullie, voor elkaar. Om samen 
verder te komen. Verder in je denken over iets, over iemand. 
In het luisteren, in het ervaren. Kunst maken en tonen 
is geen solistische activiteit; het bestaat alleen als het is 
waargenomen, getoond. Samen kom je verder.

alleen ga je harder, 
samen kom Je (véél) verder
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directie Femke Eerland (algemeen), Mark Yeoman (artistiek)
programmaproducent en -coördinator Henk Bothof
office management Maryanti Tjia (senior), Bianca Burema, Nynke Boonstra (assistent) 
administratie Roland Oostinga
marketing & campagne Milou de Boer (hoofd), Lesley Baker (online), Karlijn Vermeij, 
Hadassa Oostindiër (stage), Iulia Aionesi (stage), dank aan Rosa van Dusseldorp
contextprogramma Henriëtte Poelman, Henk Bothof
muziekprogramma Peter Sikkema, Joey Ruchtie, Marinke Kerkhoff, 
Stichting Prime/ SoundsofMusic, Stichting Folk, Marieke Polman 
literaturia-programma Stefan Nieuwenhuis 
speelweide-programma Eva Weerts
stee in plantsoen-programma Anna Seiffers
assistentie hoofdprogramma Judith Blankenberg 
veiligheid & crowd control Folkert Swart
productie Edze Huitema, Richard de Vries, Bertus Fleer (ondersteuning park)
stroom Joshua Lagerwerf
park/areamanagers Thijs Vissering, Myrte Boshardt
security Hondenbrigade Bakker Beveiliging/HBB 
coördinatie schoonmaak Anke Mulder, Lisa Beuks, Pieter Hielkema 
ehBo MES Groningen 
dank Event Engineers 
artiestenproductie Milan Breukers, Bas Schröder 
techniek Arjan Kruidhof (coördinator), Arnold Groen (crew), Marten Tieks, Sjoerd Reinders, Martin Lambeek (assistenten)  
festivalcrew Patrick van Lint (coördinator), Nastia van Lint (vertrouwenspersoon), Shannen Badenbroek (horeca), 
Martine Leinenga (backstage), Richard de Vries (productie), Thuja Martens (stage)
horeca Pascal Nieuwland (hoofd), Koos Kobès, Linda Posthuma (assistenten)
catering backstage Ernst Witte, Ids Blaauw, Anna Janse (assistent), Nynke Boonstra (assistent)  
tekstschrijver hoofdprogramma Lieke van den Krommenacker, Koen van Hees (programme notes) 
engelse vertaling David Raats
kaartverkoop Saskia Burema, Lara van den Bergh, Femke de Graaf, Frank Drok, Nynke Bouius
hospitality Debbie Elzinga, Lynn Zwartsenburg, Sarah Polman 
spreekstalmeester van het eerste uur Hielke Wenselaar
vormgeving campagne Dirk de Jong/Studio D2 
campagnebeeld en -concept WERC
aankleding plantsoen Eva Weerts
onderzoeksstage Douwe Numan, Linn Reinink, Roos Scholten
noorderzon-vis Zonnie
video BLKSM, WERC, Niels Knelis Meijer 
festivalfotografie Pierre Borasci, Niels Knelis Meijer, Jan Westerhof, Karel Zwaneveld, fotoclub 
illustraties speelweide Senne Trip 
nagesprekken Joost Ramaer, Lies Mensink, Jonathan Offereins, Koen van Hees, Karlijn Vermeij, 
Lara Harbers, Glasnost, Arno van der Heyden

barHoofden Jan Rol, Marleen Fleer, Marleen Reinders, Paul Steeneken, Jeroen van Pelt, Maarten Neeb, Daan van de Geer, 
Lotte Steeneken, Michiel Wissink, Auke van der Mei, Sanne Wilts, Marcel van Duinen, Vera Geertsma, Thomas de Bot, Laura 
Grootens, Renee Trentelman, Djamilla Boulil, Jan ten Kampe, Dennis Westerbeek, Emile Bakels, Pauline van der Heijdt, Jordy van 
Kessel, Wilmer van der Ziel, Inge Davelaar, Marianne Bos, Jos van Goor, Dorieke Berends, Martin Huijer, Sanne Geuzinge, Elise Visser, 
Rik van Achteren

loCatIemanagers en teCHnIek  Wytse de Boer, Yorick Karseboom, Jamie Betz, Yentl Verheij, Mieke van de Broek, Leonie 
Kolkena, Jildou Heida, Lydia Glasbergen, Anna Bouman, Anneroos Stamhuis,  Anne Pepping, Femke Hansma, Larry Nicolai, Nienke 
de Vries, Robert Vonkeman, Juul Huitema, Anneloes Bertran, Charlotte Oosterhuis, Froukje Stuursma, Hester Wolthuis, Mariska de 
Bone, Elizabeth Stepanova, Vincent Ruter, dank aan technici Stadsschouwburg, Machinefabriek, Grand Theatre

bestuur stICHtIng noorderzon  Dirk Nijdam, Jurriaan Wentink, Daniële Streep, Kees van der Helm. Dank!

Honderden Helpende Handen  Ieder jaar zetten zich honderden paren helpende handen zich in voor ons festival en wat 
zijn wij trots! Ze zijn onmisbaar en vormen een groot deel van ons succes. Vanaf de opbouw tot en met de afbouw zorgt onze crew 
dat alles veilig en soepel verloopt. Een diepe buiging voor deze helden! Ook danken wij de fantastische klankbordgroep die 
ieder jaar ons scherp houdt en zorgt voor een hechte vrijwilligersgroep. Ook grote dank aan de stagiaires van het Noorderpoort 
college voor hun inzet en simplon voor het organiseren van onze nazit voor crew & artiesten! 

Noorderzonners leunen op  familie, vrienden, geliefden en geliefde huisdieren om het festival heelhuids door te komen. 
Bedankt voor jullie schouders en we beloven in september weer meer tijd met jullie door te brengen! 

Colofon magazIne
tekst en eindredactie  Lieke van den Krommenacker, Milou de Boer, Femke Eerland, Karlijn Vermeij, 
 Henriëtte Poelman, Lesley Baker, Hadassa Oostindiër, Maryanti Tjia, Bianca Burema 
ontwerp  Dirk de Jong, Studio D2 vormgeving, Groningen 
ontwerp omslag  WERC, Groningen
illustraties speelweide Senne Trip
druk  Pijper Media, Groningen 
papier  Houtvrij offset FSC papier (HVO FSC)
verspreiding  Volle Zalen, Groningen 
oplage  20.000

fotoCredIts
Mario Zamora | Josh Dolgin | Koen Broos | Nicolas Martinez | EPH Teatro uc | Luis Zamora | Gabriela Neeb | Solve Sundsbo
Sang Hoon | Amr Kokash | Philip Samartzis | Théâtre Du Rêve Expérimental | Bart Grietens | Chrisander Brun | Ainslie Henderson 
Brian Mertes | Thoeun Veassna | Paula Court | Bryony Jackson | Christina Valla | Diego Franssens | Davis Freeman | Freja Roelofs 
Lisa Jasperina Bommerson | Greetje Mulder | Susana Martins | Joram Krol | Vilius Vaitiekunas - Montserrat Camargo | Jantina Talsma
Buddy Hermans | Leen Wouters | Jitske Schols | Caroline Penris | Ingvil Skeie Ljones | Ruth Nije Bijvank | Pjotr Wiese | Lyza Renee 
Jan de Jong | Bibian Bingen | Anna Salmisalo | Djaafar Koudia | Niels Knelis Meijer | Pierre Borasci | Jan Westerhof | WERC | Studio D2.
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faCIlIteIten
 

Ticket- en infocentrum
 VRiJdaG Theater Noorderbuitensingel 11

 Parkeergarage boterdiep
 In- en uitgangen:
          Boterdiep 85 en Bloemsingel 10

 Parkeergarages 
 VVV 
 Pinautomaten
 buslijn 1 opstaphalte
 buslijn 1 uitstaphalte

 hoofdstation

voorstellIngsloCatIes  
1  Noorderplantsoen | Festivalterrein
2  VRiJdaG Theater | Noorderbuitensingel 11
3  Watertoren | Noorderbinnensingel 14
4  Gymzaal | Violenstraat 2
5  simplon | Boterdiep 69
6  Machinefabriek | Bloemstraat 38
7  schip James Laming | Noorderhaven 1023 NZ
8  stadsschouwburg| Turfsingel 86
9  stadhuis | Grote Markt 1

10  Grand Theatre | Grote Markt 35
11  OOsT | Oosterstraat 13a
12  startpunt VERa | Oosterstraat 44
13  Lutherse Kerk | Haddingestraat 23
14  Minerva | Gedempte Zuiderdiep 158
15  Minerva | Praediniussingel 59
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voorstellIngsloCatIes  
1  Romeo Tent
2  de speelweide
3  Podium op Zuid
4  Oberon Tent
5  Glasnost 
6  startpunt Zuid
7  Leliesingel
8  het dok
9  het Paviljoen

10  dwergenpodium
11  desdemona Tent 
12  horatio Tent
13  Podium Plataan
14  spiegeltent 
15  Ophelia Tent
16  startpunt Moesstraat

eten en drInken  
a  bar op Zuid 
b  Wijnbar  
c  Theetuin  
d  carrousel | speciaalbierbar  
E  Koffiebar  
F  het Paviljoen  
G  de dwergen  
h  Restaurant Zondag  
i  cavalho Terras  
J  Noorderzon Restaurant cavalho  

 Eten

 Gratis kraanwater

faCIlIteIten
 Kiosk | Kaartverkoop

 infowand 

 Noorderzon shop 

 EhbO

 ingang | uitgang

 sKsG | verschoon- en voedcaravan 

 Toiletten 

 Mindervaliden toilet

 Fietsenstalling

 Taxi standplaats

 Mindervaliden parkeerplaats
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