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ApplAus!?
Applaus (Lat. applaudere, slaan op, klappen), is een uiting van waardering waarbij de 
handen op elkaar worden geslagen. Soms wordt applaus ruimer opgevat: een manier om 
waardering te uiten. De gewoonte om te applau disseren is waarschijnlijk zo oud als de 
mensheid zelf. 

ApplAus!
Hoe hard en vaak zal het applaus klinken bij de voorstellingen en concerten die dit jaar de 
11e editie van het Zeeland Nazomerfestival sieren. De uitingen van vreugde, voldoening 
en waardering van het publiek zijn vaak te meten aan het applaus. Het is de ‘beloning’ 
voor diegenen die optreden maar ook voor diegenen die ‘achter de schermen’ bezig zijn. 
Het kan vaak niet lang genoeg duren. 

ApplAus?
Hoe hard zal het applaus na 2012 klinken? Wat blijft er over van alle goede voornemens, 
plannen en ambities. Heeft het publiek nog mogelijkheden om te applaudisseren of kan 
zij alleen nog klappen voor de eenzame straatmuzikant?

ApplAus!
In de (na)zomer van 2011 zullen nog vele handen op elkaar gaan. Niet alleen voor ons, 
maar ook voor onze collega’s van Film by the Sea, Festival van Zeeuws Vlaanderen, het 
Zeeuws Museum, talrijke andere culturele evenementen en de horeca met uitzonderlijke 
culinaire hoogtepunten. Dat is Zeeland: samenwerking op culinair, toeristisch en  
cultureel gebied.

Geniet, proef , ontdek de geneugten van Zeeland en klap zo hard je kan zodat een ieder 
het in de rest van Nederland kan horen. Wij, medewerkers, vrijwilligers en artiesten van  
het Zeeland Nazomerfestival, maar ook de provincie en gemeenten van Zeeland, doen ons 
best om u van 23 augustus tot en met 3 september heel hard te laten klappen. 
Applaus!!!!

Henk Schoute, directeur
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Troje is geplunderd en de Griekse overwinnaars bereiden 
zich voor op de terugkeer naar Athene. De Trojaanse 
vrouwen wachten buiten de in puin gelegde stad tot ze 
als slavinnen aan hun nieuwe Griekse meesters zullen 
worden overgedragen. Trojaanse Vrouwen speelt zich af 
tegen de achtergrond van de mythische Trojaanse oorlog, 
maar voor elke Griek was de verwijzing naar het toen
malige conflict tussen Athene en Sparta zonder meer 
duidelijk. In die oorlog werd het eiland Melos aangevallen 
en ingenomen door de Atheners. Alle mannen werden 
gedood, de vrouwen en kinderen als slaven meegevoerd. 

In zijn Trojaanse Vrouwen geeft de Griekse tragedie
schrijver Euripides een antwoord op de brutaliteit en  
de vernietigingsdrang van zijn vaderstad Athene en richt 
hij zich op de verliezers: de Trojaanse vrouwen die de 
slachtpartij hebben overleefd. Euripides toont niets van 
het oorlogsgeweld zelf, maar laat zien wat de gevolgen 
ervan zijn, vooral op menselijk vlak. Om die emotionele 
laag te versterken wordt deze tragedie gecombineerd  
met de Kindertotenlieder van Mahler die live  
worden gezongen.

Trojaanse Vrouwen wordt tijdens het Zeeland Nazomer
festival gespeeld op het voormalige veerplein in  
Perk polder. Een plek die – net als de vernietigde stad 
Troje – zijn functie heeft verloren. Het is nu een 
niemands land, maar het voelt nog steeds aan als een plek 
voor inscheping. Regisseurvormgever Niek Kortekaas 
versterkt dat gevoel door een hedendaags vluchtelingen
kamp te creëren zoals we dat bij elk militair conflict 
kennen. Oorlog, geweldpleging op vrouwen en  
deportatie zijn thema’s die vandaag niets aan  
actualiteit hebben ingeboet. 

data 22 (tryout), 

23 (première) | 24 | 25 | 26 | 27 | 

30 | 31 aug | 1 | 2 | 3 sept

aanvang 20u00

duur 1u45

verzamelplaats  

Restaurant de Linde,  

Hulsterweg 47, Kloosterzande

advies neem de festivalbus 

locatie voormalige veerhaven 

Perkpolder

prijs €30 | CJP en 65+ €25

tekst Euripides

vertaling Judith Herzberg

regie/vormgeving 

Niek Kortekaas

dramaturgie/bewerking 

Alex Mallems

video Toon Van Ishoven

licht Remko van Wely

kostuums Sabina Kumeling

spel Reinhilde Decleir (Hekabe) 

Greet Verstraete (Kassandra) 

Charlotte Vandermeersch 

(Andromache) Aafke Buringh 

(Helena) Simone Milsdochter 

(koorleidster en slagwerk) 

muziek Gustav Mahler

zang Els Mondelaers  

piano Jaap Dieleman

productie  

Theaterproductiehuis Zeelandia

met dank aan  

Projectgroep Perkpolder

TROjAANSE	VROUwEN | EuripidEs

KINDERTOTENLIEDER | mahlEr

klassiEkE tragEdiE

“Hoe schrijnt dit drievoudig  
verlies van land van man en zonen
hoe schrei ik dit verdriet.”

foto  A
nda van R

iet
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In Am Ziel (De Bestemming) bereiden een moeder en 
haar dochter zich voor op het vertrek naar hun zomerhuis 
aan de Nederlandse kust. Deze jaarlijks terugkerende reis 
wordt gekenmerkt door rituelen. Ook de rouwjurk, die 
al twintig jaar meegaat, wordt weer ingepakt. Maar dit 
keer is het anders, want in een impuls nodigde de moeder 
de gevierde ‘dramatische’ schrijver van het succesvolle 
toneelstuk Redde wie zich redde kan uit. 

Terwijl de vrouwen op hem wachten spreekt de moeder 
over haar overleden man, hun ijzergieterij, over de 
toneelkunst en het succes van de toneelschrijver.  
Onderhuids woedt er een strijd tussen moeder  
en dochter. 
Dan arriveert de schrijver.

Am Ziel is geschreven door Thomas Bernhard (1931
1989), die wordt beschouwd als een van de belangrijkste 
Oostenrijkse toneelschrijvers van na de Tweede Wereld
oorlog. Zijn even geestige als zwartgallige stukken 
bestaan doorgaans uit lange monologen, geschreven in 
korte, repetitieve zinnen – het worden ook wel ‘komische 
klaagzangen’ genoemd. De dood en het vaak potsierlijke 
gestrompel van de mens naar dit onherroepelijke doel, 
staat centraal in Bernhards werk.

De voorstelling wordt gespeeld in de theaterzaal van 
het Badpaviljoen van Domburg, een badplaats waar van 
oudsher veel kunstenaars verbleven, en duurt ongeveer 
drie uur (inclusief pauze).

data 23 (tryout), 24 (première) 

25 | 26 | 27 | 30 | 31 aug  

1 | 2 | 3 sept

aanvang 19u15

duur 3u

locatie Badpaviljoen Domburg

Badhuisweg 21

4357 AV Domburg

advies neem de festivalbus 

prijs €25 | CJP en 65+ €22.50

tekst Thomas Bernhard 

vertaling Tom Kleijn 

regie Judith de Rijke 

dramaturgie Judith Wendel 

vormgeving Katleen Vinck 

kostuums Chris Snik 

licht Marc Heinz

spel Raymonde de Kuyper 

(moeder), LiekeRosa Altink 

(dochter), Arnon Grunberg 

(schrijver), Myrthe Burgers 

(dienstmeisje) 

productie  

Theaterproductiehuis Zeelandia

met dank aan  

Eigenaren vereniging  

Badpaviljoen Domburg

AM	ZIEL	| thomas BErnhard

drama

“Eerst dacht ik dat wordt niets 
in die ellende wroeten
de mensen hun eigen drek 
in het gezicht gooien
vanaf het toneel.”

foto  Lex de M
eester
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Twee mannen zitten in een wasserette. Momo is 
uitbater, Ferdinand een ongewone klant. Hij is 
berooid, maar heeft stijl. Allebei houden ze van een 
goed debat en geen actueel thema blijft daarbij 
onbesproken: politiek, politie, kleine criminaliteit, 
financiële fraude, doping, uitbuiting, werkloosheid. 
Met spitse argumenten steken ze elkaar als volleerde 
stierenvechters priemen in de rug. Er groeit een 
band tussen de twee mannen, een soort vriend
schap. Is die wel bestand tegen de armoede in  
een wereld waarin werk hebben een zaak is van 
leven of dood?

JeanMarie Piemme schreef met Toreadors een 
komedie over de strijd van mensen om te overleven. 
Zijn kijk op onze maatschappij is origineel; hij zet 
elke situatie subtiel op zijn kop. De toon is scherp, 
de invalshoeken telkens verrassend en geestig. 
Piemme is een Franstalig Belgisch auteur die met 
zijn stukken bewijst dat theater en maatschappelijk 
engagement ook vandaag verenigbaar zijn. Over 
Toreadors zegt hij: ‘Het is een komedie die gaat over 
mensen die al met één voet boven de afgrond staan. 
Ik wil nooit dat het alleen maar grappig is, dat het 
ten koste gaat van de ernst van de situatie.” 

Toreadors speelt in de wasruimte van de voormalige 
cokesfabriek in Sluiskil, een bijzondere plek met een 
heel eigen karakter. Hier trokken de arbeiders hun 
persoonlijke plunje uit en ruilden die in voor hun 
werkuniform. In die sfeer komt een stuk tot zijn 
recht dat gaat over het (wit)wassen van andermans 
vuil, op een terrein dat nu dienst doet voor 
hergebruik van industrieel afval.

data 24 (tryout), 25 (première) 

26 | 27 | 30 | 31 aug 

1 | 2 | 3 sept

aanvang 20u15

duur 1u30

locatie Heros  terrein

Oostkade 5

4540 AA Sluiskil

advies neem de festivalbus 

prijs €25 | CJP en 65+ €22.50

let op de locatie is niet  

toe gankelijk voor rolstoelen of 

mensen die slecht ter been zijn

tekst JeanMarie Piemme

vertaling  

Walter van den Broeck

regie Stef De Paepe

dramaturgie Alex Mallems

kostuums en vormgeving  

Lies Maréchal

licht Marcel Visser

spel Bas Teeken (Ferdinand) 

en Werner Kolf (Momo)

productie  

Theaterproductiehuis Zeelandia

met dank aan Heros, Sluiskil

TOREADORS	| JEan-mariE piEmmE

hEdEndaagsE komEdiE

“In de strijd om te overleven 
is uw broer ook uw vijand.”

foto  B
ert M

ellaart
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Diep in de Russische provincie werken Oom Wanja en  
zijn nicht Sonja op de boerderij van de vader van Sonja, 
professor Serebrjakow. Wanneer deze professor besluit  
de rest van zijn leven met zijn veel jongere tweede vrouw 
op zijn landgoed te komen wonen, raakt iedereen van 
slag. Door de mooie Jelena, een rol van de Zeeuwse 
actrice Angelique de Bruijne, verzaakt Astrov zijn  
plicht als arts en verwaarloost Wanja zijn werk. Heftige 
verliefdheden, catastrofale inzichten en trieste conclusies 
zijn het gevolg. 
 
Aan het slot, als de professor en zijn vrouw hals over kop 
weer vertrokken zijn, is het even kalm als aan het begin 
van het stuk. De storm is voorbij. Alles en iedereen is door 
elkaar geschud. Niets lijkt veranderd, maar het zal toch 
nooit meer zijn als vroeger. Een bliksemflits van een 
zomers onweer heeft de levens van de personages uit  
het stuk even in al hun naaktheid getoond.

Het zoeken naar de zin van het bestaan, teleurstelling 
over de trivialiteit van het dagelijks leven, spijt over niet 
benutte kansen en verlangen naar erkenning en liefde zijn 
universele thema’s die het toneelwerk van Anton Tsjechov 
zo tijdloos en tegelijkertijd modern maken. Tsjechov 
schreef in 1889 zijn meesterwerk Oom Wanja. Scènes  
uit het leven op het land. De monumentale schuur  
van boerderij Hongersdijk bij Wilhelminapolder, 
is de organische locatie voor deze klassieker.

data 25 (tryout), 26 | 27 | 29  

30 | 31 aug | 1 | 2 | 3 sept

aanvang 20u15

duur 2u00 (met pauze)

locatie Hofstede Hongersdijk

Langeweg 10

Wilhelminadorp 

prijs €25 | CJP en 65+ €22.50

tekst Anton Tsjechov 

vertaling en regie  

Albert Lubbers 

dramaturgie Alex Mallems 

decor Marlies Schot 

kostuums Dorien de Jonghe 

licht Reinout Hofman 

regie-assistent  

Guillaume Ramaekers  

spel Wim Danckaert (oom 

Wanja), Mathias Sercu (Astrow), 

Jessica Zeylmaker (Sonja), 

Els Ingeborg Smits (Maria), 

Angelique de Bruijne (Jelena), 

Wim van der Grijn (professor 

Serebrjjakow), Willem Schouten 

(Telegin), Ingeborg Uyt den 

Boogaard (Marina), Guillaume 

Ramaekers (knecht) 

producent Theatergroep 

Suburbia in coproductie met 

Theaterproductiehuis Zeelandia

met dank aan Koninklijke 

Maatschap De Wilhelminapolder

OOM	wANjA	| anton tsJEChoV

sCènEs uit hEt lEVEn op hEt land

klassiEk drama

“We zullen werken voor het welzijn 
van anderen, nu en als we oud zijn, 
zonder rust te kennen”

foto  Koninklijke M
aatschap D

e W
ilhelm

inapolder
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Het Abdijplein in het centrum van 
Middelburg is de ontmoetingsplaats 
tijdens het festival. Daar verzamelt 
het publiek zich voor de voorstel
lingen die verspreid over de  
stad spelen.

Vanaf het Abdijplein brengt een 
publiekbegeleider u naar de speel
 plek via een korte wandeling. Na de 
voorstelling wordt u teruggebracht 
naar het Abdijplein, waar u op tijd 
bent voor het concert dat op het 
hoofdpodium is geprogrammeerd.

REpRISES
 
Theaterproductiehuis Zeelandia 
herneemt drie producties: Mathilde, 
Mooie Anna en De Rietdekker. 
Die worden aangevuld met  
gastvoorstellingen van Hans  
Dagelet en Danshuis Station Zuid
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Maria Theodora Mathilde de Doelder, geboren en 
getogen in Terneuzen, icoon van de Amsterdamse jetset 
in de jaren zeventig. Beter bekend als Mathilde Willink, 
derde echtge note van schilder Carel Willink. ‘Superpoes’ 
noemde hij haar, ‘een mooi ding om in huis te hebben’. 
Over zichzelf zei ze: ‘Ik leef in een sprookjeswereld van 
illusies en extravagantie. Als men je niet opmerkt kun je 
net zo goed niet bestaan.’ 

Opgemerkt werd ze zeker. Tot haar tragische dood in 
1977 kwam ze regelmatig in de publiciteit door haar 
gedrag en uitspraken. Ze viel op door haar dure, buite
nissige kleding van ontwerpster Fong Leng, door haar 
opmerkelijke makeup, maar vooral door haar hele  
wezen. Ze was een fenomeen, Nederlands eerste,  
echte en misschien wel enige diva, die haar Zeeuwse 
afkomst nooit heeft verloochend.

In deze muziektheatervoorstelling schetst Louis van Beek 
het leven van Mathilde. Zonder het exacte levensverhaal 
te vertellen, zonder de waarheid van haar dood te willen 
achterhalen, maar door te zoeken naar het gevoel achter 
de façade. Speciaal voor deze productie ontwierp Fong 
Leng een nieuwe Mathildecreatie waardoor de transfor
matie van de acteur in de rol van de diva extra werkt.

In de pers
“Geleidelijk doseert Van Beek, die zelf de knappe tekst 
schreef, de tragiek in Mathildes leven.” (Kester Freriks  
in NRC Handelsblad)
 “ … Een man die het levende kunstwerk van Mathilde 
speelt: riskant. Maar: ‘Zo was ze’.” (Annette Embrechts  
in De Volkskrant)
 “Dat Louis van Beek zijn personage in travestie vertolkt 
– en hij doet dat heel sterk en overtuigend – verhoogt het 
gevoel van tragiek aanzienlijk.” (Willem Nijssen in PZC)

data 27 aug t/m 3 sept  

(m.u.v. 29 aug)

verzamelen 18.45 uur

verzamelplaats  

Abdijplein Middelburg

duur 1u15

prijs €16.50 | CJP en 65+ €14

tekst en spel Louis van Beek

regie Paula Bangels

dramaturgie Alex Mallems

muziek David Cantens

decor Danny Cobbaut

kostuum Fong Leng

licht Marcel Visser

productie  

Theaterproductiehuis Zeelandia

Voor zijn vertolking van  

Mathilde Willink werd Louis  

van Beek genomineerd voor  

een Louis d’Or als beste acteur.

MATHILDE	| louis Van BEEk

of: hoE EEn ZEEuws mEisJE 

EEn lEVEnd kunstwErk wErd 

muZiEkthEatEr

“Ik ben niet creatief, ik ben recreatief.”

foto  Lex de M
eester
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Het levensverhaal van Mooie Anna kent veel liefde,  
maar helaas ook veel rampspoed. Als kruideniersdochter 
overwint ze het klassenverschil dat zo sterk heerste in  
het begin van de 20ste eeuw door te trouwen met een 
rijke boerenzoon. Ze probeert om te gaan met de sociaal 
maatschappelijke controle, vindt de kracht om door  
te gaan tijdens de periode van armoede die veel  
Zeeuwen naar Amerika doet vertrekken en overleeft  
de Watersnoodramp. 

Hoe zwaar Anna ook getroffen wordt door de rampspoed, 
ze blijft helder en principieel, wat de Zeeuwen eigen is. 
Het zuidelijke bloed dat door haar aderen kruipt geeft 
haar de kracht om niet te blijven hangen in weemoed.  
Ze bezingt haar verdriet om daaruit de energie te halen 
om nooit op te geven. Zoals fadozangers dat doen.  
Een ode aan Zeeland.

Mooie Anna is een muziektheatervoorstelling vertolkt 
door de Vlaamse actrice Ilse Uitterlinden met de Zeeuwse 
gitarist Wiek Hijmans als haar man. Door dit samenspel 
tussen woord en muziek in combinatie met de mooie 
geprojecteerde beelden spreekt deze productie alle 
zintuigen aan.

In de pers
“Ze vertelt en vertelt, en toch wordt het nooit een 
monoloog. Want hij, haar grote liefde, is er altijd bij.  
En hij vertelt méé.” (Willem Nijssen in de PZC) 
“De onverwachte combinatie van een electrische gitaar 
en een Zeeuwse familiegeschiedenis uit de vorige eeuw 
werkt.” (Annette Embrechts in De Volkskrant)

data 27 aug t/m 2 sept 

(m.u.v. 30 aug)

verzamelen 18.45 uur

verzamelplaats  

Abdijplein Middelburg

duur 1u45

prijs €16.50 | CJP en 65+ €14

tekst Marjolein Bierens

regie Annechien Koerselman

dramaturgie Alex Mallems

decor en licht Yvon Muller

kostuums Gerda Knuivers

spel Ilse Uitterlinden

gitaar en compositie  

Wiek Hijmans

productie 

Theaterproductiehuis Zeelandia

MOOIE	ANNA	| marJolEin BiErEns

EEn ZEEuwsE fado

muZiEkthEatEr

“En ik heb zelf ook niet veel beter 
geweten dan dat het zo hoorde.
Dat boeren bij de boeren hoorden. 
Werkvolk altijd met werkvolk was. 
Middenstanders op zichzelf stonden.”

foto  Lex de M
eester
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Keihard werken onder barre omstandigheden, van  
’s morgens vroeg tot laat in de avond. Lange dagen 
rietdekken bij vaak hardvochtige boeren en met 
regelmaat slapen in koude, tochtige schuren. Als het  
te koud was voor het werk werden de varkens geslacht 
en als er ijs lag werd bij voorkeur het riet gesneden.  

Met een moeder die vaak nie goêd was en een ongeluk 
dat levenslange wroeging veroorzaakte blijkt het lot 
meedogenloos. Het was een hard bestaan waarin de 
angst om oud en arm te moeten eindigen overheerste. 
Pensioen was er vroeger niet. Daarom leefden ze zo 
armoedig en werkten tot ze erbij neervielen. Want oud  
en arm, man, zwieg stille. 

Gebaseerd op het boek De Rietdekker van Rinus Spruit, 
waarin de oude rietdekker vertelt en zijn zoon het 
opschrijft, maakte Zeelandia een ontroerende voorstelling 
over een vader en zoon. Deze monoloog vertolkt door de 
Zeeuwse acteur Bram Kwekkeboom, speelde vaak voor 
uitverkochte zalen. In totaal bezochten meer dan 
tweeduizend mensen de voorstelling. Vanwege dit succes 
nu een nieuwe reeks tijdens het Zeeland Nazomerfestival.

In de pers
“Het zijn karige woorden, die vooral de worsteling laten 
zien van een gesloten mens die toch wil communiceren. 
En die culmineren in een woeste hartenkreet, omdat Jan 
Spruit langzaam blind werd, en dus alsnog moest zwijgen 
waar hij spreken wilde. Heel mooi, trouwens, om Bram 
Kwekkeboom die machteloosheid te zien uitbeelden  
in kleine hulpeloze en tastende bewegingen.”  
(Willem Nijssen in de PZC) 

data 27 aug t/m 3 sept 

(m.u.v. 30 aug)

duur 1u15

verzamelen 18.45 uur

verzamelplaats  

Abdijplein Middelburg

prijs €16.50 | CJP en 65+ €14

tekst Rinus Spruit

regie Stefan Perceval   

dramaturgie en bewerking 

Alex Mallems

vormgeving  Katleen Vinck

kostuums Melissa Fellahi

licht Marcel Visser

spel Bram Kwekkeboom

productie  

Theaterproductiehuis Zeelandia

“Oud en arm, 
da’s een kwaad nummer’‘

DE	RIETDEKKER	| rinus spruit

drama

foto  Lex de M
eester
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Stervend Europa roept een beeld op van het continent 
dat ten prooi valt aan een allesverterende bacterie die alle 
leven vernietigt, inclusief gebouwen. Reizend door een 
nachtmerrieachtige wereld wordt men deelgenoot van de 
lotgevallen van een desperaat persoon in het Parijs van 
de jaren twintig in de vorige eeuw.

Het is een voorstelling vol wrange satire, tedere natuur
verheerlijking en thrillerachtige anekdotes. Overal en  
door alles heen hoor je de schrille jammerklacht van de te 
bewust geworden ziel die geloof en liefde verloren heeft, 
die volstrekt alleen staat, ontredderd in de onvruchtbare 
asfaltwoestijn van de razende wereldstad.

Hans Dagelet heeft samen met Jan van Eerd  componist 
en muzikant bij Ellen ten Damme, Spinvis en Wende 
Snijders  een theatraal concertante bewerking gemaakt 
van het boek Stervend Europa van Ivan Goll (1927).  
Hans Dagelet en Jan van Eerd brengen dit werk als een 
live uitgevoerd hoorspel met veel geluiden en muziek. 

Als ware Gerauschmachers brengen Dagelet en  
Van Eerd deze betoverende roman naar het nu, om het 
hedendaagse Europa een spiegel voor te houden. De taal 
is beeldend en surrealistisch. In handen van Hans Dagelet 
en Jan van Eerd zal het verhaal de toehoorder aan zijn 
stoel kluisteren. Een hoorspel om naar te kijken en een 
voorstelling waarbij je je ogen kunt sluiten.

data 31 aug t/m 3 sept 

duur 1u

verzamelen 18.45 uur

verzamelplaats  

Abdijplein Middelburg

prijs €16.50 | CJP en 65+ €14

tekst Ivan Goll

vertaling Evert Straat

spel, tekstbewerking  

en muziek Hans Dagelet  

muziek en compositie

Jan van Eerd

productie  

Theaterzaken Via Rudolphi

STERVEND	EUROpA | iVan goll

hoorspEl om naar tE kiJkEn

“Overal en door alles heen hoor je 
de schrille jammerklacht van de te  
bewust geworden ziel die geloof  
en liefde verloren heeft”

foto  Sophie van R
un
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Met Droomtijd keert regisseur Inne Goris terug naar de 
essentie van het luisteren. Samen met het vormgeversduo 
Ruimtevaarders ging ze op zoek naar een plek waar het 
rustig is en veilig, waar de buitenwereld slechts vanuit de 
verte ruist.

Aan de buitenzijde is de container wat containers plegen 
te zijn: hard, koud, roestig, vuil. Maar treed je het stalen 
gevaarte binnen, dan kom je terecht in een andere 
wereld. Binnen in de installatie is alles warm, zacht en 
comfortabel. Je gaat binnen met vrienden of geliefden  
Droomtijd is een ultieme belevenis. De muziek van 
Dominique Pauwels omhelst je als een koele bries.  
De muziek is overal, je hoort haar, je voelt haar,  
ze roept de wereld aan beelden op. Ze vervoert je  
naar duizendenéén plekken, ze brengt je op plaatsen 
waar alles mogelijk is. Je ontwaakt uit Droomtijd als  
uit een tedere fantasie. Wat is jouw verhaal?

data vanaf 27 aug t/m 3 sept

locatie Koorkerkhof 

leeftijd vanaf 2 jaar

aanvang vanaf 12u00

prijs gratis

regie Inne Goris

muziek Dominique Pauwels

vormgeving Ruimtevaarders

productie LOD

DROOMTIjD

kInDERVOORstEllInG

Kom binnen. 

Vlij neer. 

Luister... 

  

Leven er bijen in je oren? 

Stopt de zee met huilen? 

Zucht het huis? 

Laat je strelen door de muziek

HUIS is een bijzondere voorstelling van de Nederlandse 
theatermaker Jellie Schippers en de Vlaamse theater
vormgever Myriam van Gucht. In opdracht van Het Filiaal 
en met een tekst van Magne van den Berg werken zij  
op dit moment in een grote loods in Utrecht aan een 
productie die zich afspeelt in een levensecht huisje  
dat straks op het Koorkerkhof zal staan. 

Een huisje met alles erop en eraan, ook het publiek.  
Dat zit letterlijk vastgeplakt tegen het decor. Met je 
benen die in het bad bungelen, je voeten op de wc of  
je kin net boven het aanrecht uit, begluur je de enige 
bewoner van HUIS. Een oude man die het wel gezien 
heeft in dit leven. Hij wil afscheid nemen, maar hij ligt 
continu met zichzelf én met de spullen om zich heen 
overhoop. Alles wat hij probeert mislukt. …HUIS wordt 
een tragikomische voorstelling vol fysieke humor en 
ontroering. 

data vanaf 27 aug t/m 3 sept

locatie Koorkerkhof 

leeftijd vanaf 8 jaar 

aanvang 16u00, 19u00

op zaterdag en zondag

woensdag ook om 14u00

prijs gratis

regie Jellie Schippers

tekst Magne van den Berg

vormgeving Myriam van Gucht

productie Het Filiaal

HUIS

kInDERVOORstEllInG

foto  Koen B
roos

foto  Joris van B
ennekom
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Zingen over mooie dingen is een sprankelend en 
interactief liedjesprogramma waarin Ageeth de Haan een 
selectie van haar allerbeste muziek ten gehore brengt. De 
liedjes zijn afwisselend vrolijk, grappig, swingen soms de 
pan uit of zijn rustig om met je duim in je mond naar te 
luisteren en te kijken. Ze gaan over alledaagse dingen  
uit het leven van peuters en kleuters. Over papa’s  
en mama’s, ijsjes, taart, taal, vakantie en spelen op  
het strand.

Ageeth de Haan neemt je mee op reis, woelt door de 
sneeuw, zwemt in de zee, bakt een taart en bouwt een 
feestje. Alles zonder attributen, met overtuigend spel en 
aanstekelijke, lekkere liedjes. Als geschoold muzikant 
weet Ageeth de Haan niet alleen kinderen maar ook 
volwassenen te boeien met haar composities en  
warme jazzstem.
 

data wo 31 aug

locatie Abdijplein 

leeftijd vanaf 2 jaar

aanvang 15u00 

prijs gratis

zang Ageeth de Haan

productie Bureau Vanaf 2

musici Wessel Coppes,  

Frans Groen en Vinsent Planjer.

ZINGEN	OVER	MOOIE	DINGEN

kInDERCOnCERt DAnsVOORstEllInG

Wat gebeurt er als vier getalenteerde choreografen de  
opdracht krijgen om de rijke beeldtaal van Hieronymus 
Boschs De Tuin der Lusten te vertalen in een hedendaags 
danstriptiek? De Israëlische Einat Tuchman en Itamar 
Serussi Sahar, de Spaanse Jesus de Vega en de Afrikaanse 
Ahmed Taigue uit Chad (die werd uitgenodigd in 
samenwerking met Mundial) creëerden voor Danshuis 
Station Zuid korte voorstellingen die de verscheidenheid 
van de hedendaagse dans illustreren. 
De samenwerking binnen Lust om een totaalbeeld te 
krijgen dat recht doet aan het visuele geweld van Bosch 
houdt daar niet op: componist Richard van Kruysdijk 
zorgde voor indringende soundscapes en studenten van 
de Fontys Circus Academie omkaderen met theatrale acts.

Dansers zijn onder andere Genevieve Osborne, Milena 
Twiehaus, Chris Tandy, Pawel Koniar, Anne Cecile Massoni, 
Rocco Vermijs, Helena Volkov, Aurelie Camil, Lea Ginoux.

data 28 | 29 | 30 aug

aanvang 17u00 en 20u00

verzamelplaats Abdijplein 

prijs €16.50 | CJP en 65+ €14

choreografie Itamar Serussi, 

Einat Tuchman, Jesus de Vega, 

Ahmet Taigue

dramaturgie Guy Cools

scenografie Florain Verheijen

compositie  

Richard van Kruysdijk 

lichtontwerp  

Rob van Nieuw amerongen

kostuumontwerp  

Jorine van Beek, Asalia Khadjé

LUST

foto  A
ugust Sw

ietkow
iak
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pOpAANZEE	

In de tent van POPAANZEE kunt 
u elke avond luisteren naar veel
belovend talent uit Zeeland en 
ook daarbuiten. POPAANZEE is  
hét samenwerkings project van 
Poppuntzeeland en de Zeeuwse 
poppodia. Meer informatie vindt  
u op www.POPAANZEE.nl 

TIjDEN	
FESTIVALHART 
 
In het weekeinde  
muziek tot 24u00 
bar tot 24u00 
plein leeg om 00u30 
 
Door de week  
muziek tot 23u30 
bar tot 24u00 
plein leeg om 00u30 
 
Festivalcafé 
16u00  24u00 
 
Kassa Balans 
16u00  22u30 
 
Muntenkassa 
20u00  24u00
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THE	SCORE
 

The Score  
is een twaalf 
koppige funky 
grooveband  
met Zeeuwse 
artiesten  

die hun sporen inmiddels hebben  
achtergelaten in diverse formaties zoals 
The Punanas, Pillars en Bazzookas.  
Met hun optreden op Het Bevrijdings
festival 2011 gooiden ze hoge ogen.  
Bij The Score draait het om de klik,  
de fun en de groove! 

20u30 | POPAANZEE

wAYLON

Waylon heeft een podiumpersoonlijkheid 
die jaren ervaring verraadt. Een stem die 
klinkt alsof hij alle rock en soul van de 
jaren zestig en zeventig in zich verenigt. 
Een twintiger met een turbulent verleden 
en een prachtige toekomst. Waylon is een 
ster aan het Nederlandse popfirmament 
en ook ver daarbuiten. Zijn grootste hits 
zijn Wicked Way, Hey! en Happy Song.

21u00 | € 22,50 | CJP en 65+ € 20,-
Hoofdpodium Abdijplein

VR. 26 AuG

M
et deze bon kunt u kaarten bestellen voor de voorstellingen, arrangem

enten en busvervoer.
Vul de bon aan voor- en achterzijde volledig in en vergeet uw

 handtekening niet. Zorg ervoor dat uw
 bestelling  

en uw
 betaling onder dezelfde naam

 geschieden. Insturen kan tot uiterlijk m
a 1 aug 2011. D

e bon in een gesloten  
en voldoende gefrankeerde envelop zenden aan:

Stichting Theater Exploitatie Zeeland, M
olenw

ater 99, 4331 SG
, M

iddelburg
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* omcirkel wat van toepassing is

LOSSE KAARTEN PLAATS AANTAL DATUM TIJDSTIP* PRIJS P/STUK*
     normaal CJP / 65+

Trojaanse Vrouwen Euripides verzamelen De Linde Kloosterzande    20u00 € 30,- € 25,- 

Trojaanse Vrouwen Euripides incl. busvervoer Kloosterzande   19u00 vertrek bus € 37,50  € 32,50 

Trojaanse Vrouwen Euripides incl. busvervoer Terneuzen Kloosterzande   19u15 vertrek bus € 35  € 30,- 

Am Ziel Thomas Bernhard Domburg   19u15 € 25,- € 22,50 

Am Ziel Thomas Bernhard incl. busvervoer Domburg   18u45 vertrek bus € 32,50  € 30,-

Toreadors Jean-Marie Piemme incl. busvervoer Sluiskil   20u15 € 25,- € 22,50

Toreadors Jean-Marie Piemme incl. busvervoer Sluiskil   19u30 vertrek bus € 32,50  € 30,- 

Oom Wanja Anton Tsjechov Wilhelminadorp   20u15 € 25,-  € 22,50

Oom Wanja Anton Tsjechov incl. busvervoer Wilhelminadorp   19u30 vertrek bus € 32,50 € 30,- 

Mathilde verzamelen festivalhart Middelburg   18u45 € 16,50  € 14,- 

De Rietdekker verzamelen festivalhart Middelburg   18u45 € 16,50  € 14,- 

Mooie Anna verzamelen festivalhart Middelburg   18u45 € 16,50  € 14,- 

Lust verzamelen festivalhart Middelburg   16u45 en 19u45 € 16,50  € 14,-

Waylon (incl. voorprog. POPAANZEE vanaf 20u30) Middelburg  26 aug 2011 21u00 € 22,50 € 20,- 

Laura Jansen (incl. voorprog. POPAANZEE vanaf 20u30) Middelburg  27 aug 2011 21u00 € 22,50  € 20,-

Tim Knol (incl. voorprog. POPAANZEE vanaf 20u30) Middelburg  31 aug 2011 21u00 € 17,50  € 15,- 

Ernst Jansz (incl. voorprog. POPAANZEE vanaf 20u30) Middelburg  1  sept 2011 21u00 € 17,50  € 15,- 

Daan (incl. voorprog. POPAANZEE vanaf 20u30) Middelburg  2  sept 2011 21u00 € 17,50  € 15,- 

Milow (incl. Bandstafette vanaf 19u00) Middelburg  3  sept 2011 21u00 € 22,50  € 20,- 

ARRANGEMENTEN       
1. Am Ziel 2 overnachtingen en diner Domburg    € 242,50 

  

2. Am Ziel en diner Domburg    € 77,50 

  

3. Oom Wanja en diner Wilhelminadorp     € 67,50 

 / Wolphaartsdijk 

4. Cultureel weekend (hotel en voorstelling naar keuze) Bellen s.v.p. met       vanaf  

 0118 681100    € 220,50 

5. Trojaanse Vrouwen en diner Kloosterzande    € 70,- € 77,50

      (incl. bus)

    subtotaal  

Handtekening    verzendkosten 

    te betalen 



ROOS	jONKER

Zangeres Roos 
Jonker is nog 
onbekend voor 
het grote  
publiek, maar 
met haar 

debuutalbum Mmmmm en optredens  
op de Uitmarkt, Noorderslag en North 
Sea Jazz maakte ze grote indruk.  
Ze zingt, speelt gitaar, harp, piano, 
saxofoon en programmeert haar eigen 
beats. Roos Jonker houdt zich niet aan 
regels en verrijkt haar jazz met hiphop, 
close harmony en pop. 

20u30 | POPAANZEE

LAURA	jANSEN

Na een Europese tour en een optreden op 
Pinkpop staat Laura Jansen op het Zeeland 
Nazomerfestival. Deze singersongwriter en 
dochter van een Nederlandse vader en een 
Amerikaanse moeder is voornamelijk te 
vinden in de USA, waar ze woont. Haar 
debuutalbum Bells heeft haar in Nederland 
al een platina plaat opgeleverd. Ze is vooral 
bekend van haar singles Use somebody
en Wicked World.

21u00 | € 22,50 | CJP en 65+ € 20,-
Hoofdpodium Abdijplein

zAt. 27 AuG

foto  H
eidi R
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ORqUESTA	
pATAGON

Het Orquesta Patagon is een echt 
dans orkest. Walsen, swingen, rocken of 
zelfs jerken? De tango, de slow, de polka 
en de twostep: Orquesta Patagon speelt 
het allemaal. Met Jan De Smet van de 
Nieuwe Snaar als ‘leader of the band’ is 
een geanimeerde avond verzekerd.  
Dit dansfeestje is gratis mee te vieren  
op het Abdijplein.

20u30 | gratis 
Hoofdpodium Abdijplein

pICKNICK	Op	
HET	ABDIjpLEIN

Ook dit jaar 
is er weer een 
picknick op het 
Abdijplein.  
Het festival 
zorgt voor 

tafels en muziek: OID Vetex, grensover
schrijdende feestfanfare. U zorgt voor 
de aankleding en uw eigen picknickmand. 
Wilt u zeker zijn van een tafel, reserveer 
dan via info@theaterzeelandia.nl.

12u00 | gratis | Abdijplein

NAZOMERZINGEN
MET	DAVID	CANTENS	

Alle remmen los! Verschil lende acteurs  
en actrices die optreden op het Zeeland 
Nazomerfestival, laten zien en horen  
dat ze ook nog kunnen zingen, begeleid 
door pianist David Cantens. Smeer uw 
stem en zing mee. 

15u00 | gratis
Hoofdpodium Abdijplein

zO. 28 AuGzO. 28 AuG

foto  Lex de M
eester

foto  Johan Jacobs
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CHARLENE

Charlene werd 
derde bij de 
Idolseditie  
van 2008.  
Zij koos haar 
eigen weg  

en tekende bij Dox Records; het  
eigenzinnige collectief van ondermeer 
Wouter Hamel, Giovanca en Benjamin 
Herman. Charlene maakt prachtige 
soulvolle en compacte (hyper)popsongs.

20u30 | POPAANZEE

ESTHER	
GROENENBERG

Esther Groenenberg speelt op het snijvlak 
van pop en kleinkunst. Verrassend onder 
de aandacht gekomen met haar  
YouTubehit Oh meisje: een vrolijke,  
maar desondanks gemeende persoonlijke 
aanklacht tegen het huidige schoonheids
ideaal. In 2010 verscheen haar debuut
album Slingers en ballonnen. Ze vertelt 
over het grote, maar vooral het kleine 
geluk en het zo veel mogelijk vieren van 
het leven. Hoewel Esther zeker oog heeft 
voor de minder zonnige kanten van het 
leven van alledag, is na elk lied haar glas 
toch weer halfvol.

21u00 | gratis
Hoofdpodium Abdijplein  

KRYSTL

Krystls muzikale invloeden zijn in de loop  
der tijd geëvolueerd van Ilse DeLange  
naar Amerikaanse zwaargewichten als 
Aretha Franklin, Etta James en Amos Lee. 
Haar eigen stijl: lekker in het gehoor 
liggende pop, met een rauw randje en 
soul en rockinvloeden. Haar eerste album 
Golden Days beklimt inmiddels de
hitlijsten. Ze won in april de 3FM Award 
voor beste nieuwkomer. 

gratis
aansluitend op Esther Groenenberg 
Hoofdpodium Abdijplein

MA. 29 AuGMA. 29 AuG
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RASA	MUZIEK 
 
Vanavond tonen studenten van de 
Roosevelt Academy op verschillende 
bijzondere locaties in het Festivalhart 
wat ze kunnen. Het programma bestaat 
uit een vrije mix van klassiek en pop, 
waar u van het ene concert naar het 
andere concert van uw keuze wandelt. 
Een groot aantal van de artiesten volgt 
een parttime conservatorium opleiding. 

 

19u30 | gratis

DOTAN

Singersongwriter Dotan zoekt het 
spanningsveld op tussen werkelijkheid en 
fictie met zijn debuutplaat Dream Parade. 
Zijn verblijf in Los Angeles voor album
opnames inspireerde hem zo, dat hij nog 
tijdens de opnames een aantal nieuwe 
nummers schreef: This Town ontstond in 
de nacht van de laatste albumopnames  
en werd direct vastgelegd. Kom gratis 
luisteren naar deze jonge inspirerende 
singersongwriter, zijn fluwelen stem  
en het hart op papier. 

21u00 | gratis
Hoofdpodium Abdijplein

HANDSOME	pOETS

De muziek van Handsome Poets wordt 
getypeerd als: net niet te populair of te 
alternatief en reteslim. De sound van 
Handsome Poets is een mix van bands als 
Ginger Ninja en MuteMath. Dit voorjaar 
kwam hun eerste cd uit: Handsome Poets. 
In april wonnen ze The Serious Talent 
Award van 3FM, waarna een drukke tour 
volgde door het land. 

gratis
aansluitend op Dotan
Hoofdpodium Abdijplein

DI. 30 AuGDI. 30 AuG

foto  H
P van Velthoven
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TUxEDO	BANDIDO

Tuxedo  
Bandido,  
dé band die 
onder het  
motto ‘we  
love the past,  

we live the present and we welcome the 
future’, twangy gitaren mixen met 
moderne beats en pop met retro  
en latininvloeden. 

20u30 | POPAANZEE

TIM	KNOL

Of je zijn muziek nu omschrijft als roots, 
sixties of seventiesrock, in alles hoor je  
de liefde van Tim Knol voor oude helden. 
Knol maakt ambachtelijke gitaarrock voor 
een breed publiek, maar niet direct 
geschreven voor de hitparade. Tijdloze 
liedjes met een rauw randje en die 
ongelofelijke stem van een jongen uit 
Hoorn die muziek maakt waarin het  
beste uit heden en verleden samenkomt. 
Tim Knol wordt live ondersteund door  
een veelzijdige band, met onder meer 
Anne Soldaat en Matthijs van  
Duijvenbode (Johan).

21u00 | € 17,50 | CJP en 65+ € 15,-
Hoofdpodium Abdijplein

wINNIE	HAARHUIS

De liedjes van 
singersong  
writer Winnie 
Haarhuis zijn 
persoonlijk, 
eerlijk en direct.  

Ze gaan over alledaagse dingen als 
liefdesverdriet, eenzaamheid of hoe  
heerlijk het kan zijn je niet druk te maken 
over je huishouden. Haar manier van  
zingen wordt soms vergeleken met  
Melanie en Suzanne Vega. 

20u30 | POPAANZEE

ERNST	jANSZ

Ernst Jansz is vooral bekend van Doe 
Maar, de band die hij in 1978 oprichtte. 
Wegens te veel succes hief Doe Maar 
zichzelf in 1984 weer op. Tijdens het 
Zeeland Nazomerfestival is hij te zien met 
zijn programma Dromen van Johanna.  
Hij vertaalde in twaalf maanden tijd twaalf 
teksten van Bob Dylan. Ernst Jansz zingt  
de liedjes die voor zovelen zoveel hebben 
betekend nu in het Nederlands. 

21u00 | € 17,50 | CJP en 65+ € 15,-
Hoofdpodium Abdijplein

DO. 1 sEPtWO. 31 AuG

foto  Lodew
ijk D

uivesteijn
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CApITAL	
SENTIMENTAL	

De acid 
spacerock  
van Capital 
Sentimental 
behoort tot  
het beste wat 

Zeeland op dit moment te bieden heeft 
(aldus 3voor12 Zeeland).

20u30 | POPAANZEE

DAAN	

Afgelopen winter en voorjaar nam Daan de 
tijd voor een heel andere aanpak van zijn 
repertoire. Niet de dansbare bombast van 
zijn festivaloptreden zoals vorig jaar nog 
tijdens het Zeeland Nazomerfestival was te 
horen. Maar een intieme en akoestische 
concertreeks, waar hij een keuze brengt 
van zijn eigen favoriete songs van de 
laatste vijftien jaar. In uitgeklede en 
opnieuw gearrangeerde versies met de 
nadruk op de teksten, zoals verzameld op 
zijn cd Simple die inmiddels platina won. 
Daan laat zich begeleiden door zijn vaste 
percusioniste Isolde Lasoen en cellist 
JeanFrancois Assy. 

21u00 | € 17,50 | CJP en 65+ € 15,-
Hoofdpodium Abdijplein

BANDSTAFETTE

De Bandstafette 
is een muzikale 
estafette, een 
optreden met 
covernummers 
door ongeveer 

zeventig Zeeuwse musici in steeds 
wisselende samenstellingen. De  
afgelopen jaren was het evenement  
het voor programma van de uitreiking 
van de Eddy Christiani Award. Dit jaar  
is de Bandstafette van Poppuntzeeland 
voor het eerst onderdeel van het 
Nazomerfestival.

20u30 | POPAANZEE 

MILOw

Milow is een talentvolle verhalen
verteller die folk combineert met 
akoestische popelementen. Deze 
Belgische singersongwriter is een 
selfmade man die internationaal 
doorbrak met nummers als You don’t 
know en Ayo Technology. In april dit 
jaar is Milows cd North and South 
verschenen. De singles You and me  
(in my pocket) en Little in the Middle 
werden meteen een hit. Milow heeft 
inmiddels een stevige livereputatie 
opgebouwd en sluit de concertreeks  
in het festivalhart af op het Abdijplein.

21u00 | € 22,50 | CJP en 65+ € 20,-
Hoofdpodium Abdijplein

zA 3 sEPtVR. 2 sEPt
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BACKSTAGE	
dE tEntoonstElling
 
De tentoonstelling laat bezoekers op interactieve wijze  
kennismaken met het maakproces van een theatervoor
stelling. De tentoonstelling bestaat uit vier onderdelen  
die op verschillende manieren opgesteld kunnen worden.

• Idee hierin komt de beginfase van het maakproces aan  
 bod: de ideeën, de inspiratiebronnen van theatermakers. 
 Bezoekers kunnen in een multimediaalspel zelf een  
 moodboard (soort collage) maken met inspiratie
 beelden voor een bepaalde theatervoorstelling.
• Ontwerp hierin komen geluid, licht, kostuum  
 en decorontwerp aan bod. Bezoekers kunnen in  
 een schaaltheater experimenteren met verschillende 
 combinaties van licht, geluid en decor en zien wat 
 de effecten hiervan zijn.
• Repetitie bij de repetitie staan de acteurs en regisseurs 
 centraal: hoe gaan zij te werk. De bezoekers kunnen 
 zelf in een minirepetitieruimte onder begeleiding van 
 een virtuele regisseur een scene repeteren.
• Première de dag waarop alles samen komt op één 
 toneel. De technici bouwen het decor en de techniek 
 op, de acteurs bereiden zich voor in de kleedkamer en 
 tussen de coulissen.

Bij ieder onderdeel zijn interviews met hedendaagse  
regisseurs, acteurs, scenografen, licht en kostuum
ontwerpers, repetitie en voorstellingsbeelden te zien.

open 27 | 28 aug vanaf 12u00

29 | 30 | 31 aug en 1 | 2 | 3 sept 

vanaf 16u00

Alle avonden vanaf 19u30 alleen 

toegang met een concertkaartje

locatie kloostergang, Abdijplein 

productie TIN

(Theaterinstituut Nederland)
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INLEIDINGEN
Voor wie meer achtergrond wil bij de voorstellingen en 
is geïnteresseerd in het maakproces van de voorstellingen 
verzorgt Alex Mallems, artistiek leider van Theater
productiehuis Zeelandia, inleidingen op het Abdijplein.  

za 27 aug | 18u00 | Trojaanse Vrouwen
za 27 aug | 18u30 | Toreadors
ma 29 aug | 18u00 | Mathilde
ma 29 aug | 18u30 | Mooie Anna
ma 29 aug | 19u00 | Oom Wanja
di 30 aug | 18u00 | Am Ziel
di 30 aug | 18u30 | De Rietdekker

pUBLICITEIT	pZC
De PZC doet zoals elk jaar uitvoerig verslag van het Zee
land Nazomerfestival, zowel in de krant als op de website:
• Op zaterdag 20 augustus verschijnt de uitgebreide 
 festivalbijlage, met interviews en voorbeschouwingen.
• Tijdens het festival zijn in de PZC dagelijks verslagen 
 en recensies van de voorstellingen en optredens  
 te vinden.
• Op de website (www.pzc.nl/nazomerfestival)  
 wordt het festival op de voet gevolgd, met onder 
 meer het laatste nieuws, videoreportages en het 
 weblog van festivaldirecteur Henk Schoute.
• Bezoekers van het festival kunnen na afloop van de  
 voorstellingen en concerten hun waardering kenbaar  
 maken door een PZCstemformulier in te vullen. 
 De actuele ranglijst wordt dagelijks gepubliceerd.

locatie Abdijplein Middelburg

duur 15 minuten

prijs gratis

DE	DRVKKERY
Tijdens het festival is De Drvkkery the place to be.  
Je koopt er tekstboekjes van Zeelandiaproducties of 
cd’s van optredende bands. In de binnentuin vinden er 
gesprekken plaats met artiesten en worden er signeer
sessies georganiseerd. Bovendien is er een festivalkassa 
waar je de hele dag terecht kunt voor kaarten van alle 
voorstellingen en concerten. 

pICKNICK	
Op	HET	ABDIjpLEIN
Ook dit jaar is er weer een picknick op het Abdijplein.  
Het festival zorgt voor tafels en muziek: OID Vetex, 
grensoverschrijdende feestfanfare. U zorgt voor de 
aankleding en uw eigen picknickmand. Wilt u zeker zijn  
van een tafel, reserveer dan via info@theaterzeelandia.nl.

open tijdens winkeltijden

locatie Markt 51, Middelburg

datum zo 28 aug

tijd 12u00

locatie Abdijplein Middelburg
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De kaartverkoop loopt via Theaterverkoop Zeeland (TEZ). 
Kinderen t/m 12 jaar krijgen korting. Voor hen gelden de CJPprijzen.
Let op: Het festivalhart is vanaf 20u00 alleen met een kaartje voor het concert 
van die avond toegankelijk (m.u.v. 28, 29, 30 augustus).
Kaarten zijn te reserveren:

ONLINE	
via www.nazomerfestival.nl 

BESTELBON	
in deze brochure.

TELEFONISCH	
via 0900-3300033 (0,45 p/g)  ma t/m vr van 11u00 tot 16u00. 
Vanuit het buitenland T + 31 (0) 118 659 666. Telefonisch gereserveerde 
kaarten binnen 14 dagen afhalen. De kaarten kunnen ook worden toegestuurd 
tegen betaling van € 4,00 administratie en verzendkosten.

VERKOOppUNTEN	
De Stadsschouwburg Middelburg, Molenwater 99 in Middelburg.
ma t/m vr: 11u00  16u00  
Theater de Mythe, Bleekveld 1 in Goes.  
(Gesloten 16 juli t/m 14 aug) ma t/m vr: 11u00  16u00  
De Drvkkery, Markt 51 in Middelburg.
vanaf 16 aug t/m 4 sept. Geopend tijdens winkelopeningstijden.
Locatievoorstellingen
Bij de locatievoorstellingen zijn vanaf een uur voor aanvang ook kaarten  
voor de desbetreffende productie te koop. 

Let op! Annulering van gekochte kaarten is niet mogelijk. Na aanvang van de voorstelling is geen toegang meer 

mogelijk. Theaterproductiehuis Zeelandia beroept zich op de Algemene Voorwaarden van de bij de Stichting 

Kaartverkoop Netwerk Nederland aangesloten theaters en concertzalen. Deze voorwaarden liggen ter inzage bij 

de Stadsschouwburg Middelburg en Theater de Mythe in Goes. Meer info over de kaartverkoop via de TEZ: 

www.theaterverkoopzeeland.nl

kAARtEn

ROUTE
Festivalhart Abdij Middelburg
Op de toegangswegen naar het stadscentrum staan borden met daarop 
de Proute. Deze route leidt u snel naar de verschillende parkeerterreinen 
en garages. Raadpleeg voor routes naar de locaties de website:  
www.nazomerfestival.nl. De routes naar de locaties zijn vanaf de  
doorgaande weg bewegwijzerd. Het festivalhart op het Abdijplein  
ligt in het centrum van Middelburg. De hoofd ingang is aan de Balans. 
Vanaf het Centraal Station is het ongeveer tien minuten lopen.

pARKEREN	IN	MIDDELBURG
In de gehele binnenstad mag u alleen parkeren in de duidelijk  
gemarkeerde parkeervakken. Betaald parkeren geldt in het centrum  
van Middelburg van maandag tot en met zaterdag van 09u00  18u00  
en donderdag van 09u00 21u00. Vanaf 1 september alle dagen (behalve 
zondag) betaald parkeren tot 21u00. De maximale parkeertijd varieert per 
locatie. De parkeer garages in Middelburg zijn 24 uur per dag geopend. 

pARKEREN	LOCATIES
Trojaanse Vrouwen  
parkeren bij restaurant De Linde, Hulsterweg 47, Kloosterzande
Am Ziel in Domburg
betaald parkeren (ook op zondag) van 09u00 tot 19u00.  
Toreadors in Sluiskil
parkeren op het terrein van Heros, Oostkade 5, Sluiskil
Oom Wanja in Wilhelminadorp
parkeren bij Hofstede Hongersdijk, Langeweg 10, Wilhelminadorp

Let op: beperkt aantal parkeerplaatsen. Wij raden u aan gebruik  
te maken van de festivalbus.

ROutE + PARkEREn
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FESTIVALBUSSEN
Voor € 7,50 kunt u vanaf het festivalhart in Middelburg (opstapplaats 
aan de Balans) met de bus naar de locatievoorstellingen en terug. Bus
tickets graag gelijk met het boeken van de voorstelling reseveren. Later 
reserveren is mogelijk, maar dan betaalt u € 8,50 voor een buskaart (in 
verband met extra administratiekosten).  
 
 

DE	VERTREKTIjDEN	EN	OpSTAppLAATSEN
Trojaanse Vrouwen 19u00 (opstappen vanaf het busstation 
in Terneuzen is mogelijk om 19u30, dan kost een kaartje € 5,)
Am Ziel 19u15 vanaf de Balans, Middelburg
Toreadors 19u30 vanaf de Balans, Middelburg
Oom Wanja 19u30 vanaf de Balans, Middelburg

TOEGANKELIjKHEID
Wij streven er naar alle voorstellingen toegankelijk te maken voor minder 
validen. Helaas is Toreadors niet toegankelijk voor rolstoelen en mensen die 
slecht ter been zijn. Indien mogelijk zijn er op de andere locaties voor rol
stoelhouders en hun begeleiders speciale plaatsen beschikbaar. Deze graag 
vooraf reserveren via T 0900 3300033 (€ 0,45 p/g).

SpECIALE	ACTIES
in samenwerking met Westerscheldetunnel
v.a. 18 juli 2011. Zie www.kortingsroute.com

En VERDER

ETEN	EN	DRINKEN
Festivalcafé
Het festivalcafé op het Abdijplein is vanaf vrijdag 26 augustus elke dag  
open van 16u00 tot 24u00. Op zondag 28 augustus is het café vanaf  
12u00 open en op woensdag 3 september vanaf 14u00.

Vriendschap café - restaurant
Vriendschap aan de Markt 75 in Middelburg serveert alle dagen het 
menu Nazomeren voor € 24,50 (voor en hoofdgerecht en koffie met 
zoet). Naast het menu nog meer moois uit Zeelands eigen nazomertuin 
en wateren. Dit is ook de plek waar de artiesten eten. Hier wordt voor
beschouwd en nagepraat, gedronken en gegeten. www.vriendschapcr.nl

Een speciaal Zeeland Nazomerfestival menu in:
restaurant Mes & Vork/ Peper & Zout info@mesvork.nl 0118 629028
restaurant Scherp info@restaurantscherp.nl 0118 634633
restaurant la Piccola Italia linatidili@zeelandnet.nl  0118 586045
restaurant Bommel cafébommel@zeelandnet.nl 0118 642214

OVERNACHTEN
Zeeland Nazomerfestival heeft met de enkele hotels speciale 
festivalarrangementen samengesteld. Raadpleeg de website 
www.nazomerfestival voor een overzicht van deze arrangementen.

En VERDER
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ARRANGEMENT	1 
Hotel en diner, Am Ziel, Domburg
(2 overnachtingen met ontbijt), 24 aug t/m 2 sept m.u.v. 28 en 29 aug

1e dag 
aankomst in Badhotel Domburg 
2e dag 
diner in Badpaviljoen Domburg (ontvangst met glas cava, amuse, 3gangen diner, 
koffie/thee), voorstelling Am Ziel, overnachting.

Prijs arrangement 1 € 242,50 p.p.

ARRANGEMENT	2 
Diner en Am Ziel, Domburg
24 aug t/m 3 sept m.u.v. 28 en 29 aug 

Diner in Badpaviljoen Domburg (ontvangst met glas Cava, amuse, 
3gangen diner, koffie/thee), voorstelling Am Ziel

Prijs arrangement 2 € 77,50 p.p. 

ARRANGEMENT	3	
Diner en Oom Wanja, Wilhelminadorp 
26 aug t/m 3 sept m.u.v. 28 aug 

Restaurant Katseveer (* Michelin) i.v.m. verbouwing in ’t Veerhuis, 
 Wolphaartsdijkseveer 1, 4471 ND, Wolphaartsdijk. 
3Gangen diner inclusief aperitiefhapjes, amuse en diner (exclusief drank), 
voorstelling Oom Wanja.

Prijs arrangement 3:  € 67,50 p.p.

ARRAnGEMEntEnARRAnGEMEntEn

ARRANGEMENT	4		
Cultureel weekend
(2 overnachtingen met ontbijt), 26 t/m 28 aug

Zeeland Nazomerfestival i.s.m. Amadore Zeeuwse Hotels en Restaurants. 
Hotel uit aanbod en voorstelling naar keuze. Een overzicht vindt u op onze website: 
www.zeelandnazomerfestival.nl. Keuze van hotel en voorstelling bekend maken bij 
reservering.

Vrijdag 26 aug
Aankomst hotel, 3gangen diner (exclusief drank), concert Waylon
Zaterdag 27 aug
Bezoek tentoonstelling Back Stage, bezoek Zeeuws Museum, 
diner op eigen gelegenheid, één van de locatievoorstellingen naar keuze.
Zondag 28 aug
Picknick op het Abdijplein (zelf picknick meenemen), Nazomerzingen.

Prijs arrangement 4: vanaf € 220,50 p.p.

ARRANGEMENT	5	
Diner en Trojaanse Vrouwen,Kloosterzande
24 | 25 | 26 | 27 | 30 en 31 aug 1 t/m 3 sept

Hotel Restaurant De Linde, Kloosterzande 
Feestelijke cocktail met amuse, 3gangen menu (exclusief drank),  
koffie/thee, voorstelling Trojaanse Vrouwen

Prijs arrangement 5: € 70,00 p.p. eigen vervoer
  € 77,50 p.p. met bus uit Middelburg v.v.

Te boeken t/m 16 augustus. Het aantal beschikbare arrangementen is beperkt.
Voor meer informatie en boekingen voor alle arrangementen:  
www.zeelandnazomerfestival.nl
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voorstellinglocatievoorstelling jeugdmuziek dans overig

ZNF 2011 maandag	 dinsdag	 woensdag	 donderdag	 vrijdag	 zaterdag	 zondag	 maandag	 dinsdag	 woensdag	 donderdag	 vrijdag	 zaterdag	  
  22 aug 23 aug 24 aug 25 aug 26 aug 27 aug 28 aug 29 aug 30 aug 31 aug 1 sept 2 sept 3 sept

Voorstelling op locatie 
Trojaanse Vrouwen | Perkpolder | pag 7 tryout prem. 20u00 20u00 20u00 20u00 20u00   20u00 20u00 20u00 20u00 20u00  

Am Ziel | Domburg | pag 9  tryout prem. 19u15 19u15 19u15 19u15   19u15 19u15 19u15 19u15 19u15  

Toreadors | Sluiskil | pag 10   tryout prem. 20u15 20u15 20u15   20u15 20u15 20u15 20u15 20u15

Oom Wanja | Hongersdijk | pag 11    tryout 20u15 20u15  20u15 20u15 20u15 20u15 20u15 20u15  

Voorstelling Festivalhart | om 18u45  op het Festivalhart verzamelen 
Mathilde      19u00 19u00  19u00 19u00 19u00 19u00 19u00

De Rietdekker      19u00 19u00 19u00  19u00 19u00 19u00 19u00

Mooie Anna      19u00 19u00 19u00  19u00 19u00 19u00

Stervend Europa          19u00 19u00 19u00 19u00

Lust         17u00, 20u00 17u00, 20u00 17u00, 20u00

Kinderprogramma Festivalhart
Droomtijd      vanaf 14u00 vanaf 14u00 vanaf 16u00 vanaf 16u00 vanaf 14u00  vanaf 16u00 vanaf 16u00 vanaf 14u00

Huis       14u00,16u00 14u00,16u00 16u00, 19u30 16u00, 19u30 14u00,16u00 16u00, 19u30 16u00, 19u30 14u00,16u00 

       en 19u30 en 19u30   en 19u30   en 19u30

Zingen over mooie dingen          15u00

Muziekprogramma Festivalhart
PopAanZee     20u30 20u30 20u30 20u30  20u30 20u30 20u30 

RASA          19u30

Waylon      21u00

Laura Jansen      21u00

Nazomerzingen       15u00

Orquesta Patagon       20u30

Esther Groenenberg        21u00

Krystl         aansluitend

Dotan          21u00

Handsome Poets         aansluitend

Tim Knol          21u00

Ernst Janz           21u00

Daan             21u00

Bandstafette             20u30

Milow              21u00

DJ’s       22u30 22u30 22u30 22u30  22u30 22u30 22u30 22u30 

Roland Bolz (RASA)         22u30 

Randprogramma
Backstage  tentoonstelling      vanaf 12u00 vanaf 12u00 vanaf 16u00 vanaf 16u00 vanaf 16u00 vanaf 16u00 vanaf 16u00 vanaf 12u00

Picknick op het Abdijplein       vanaf 12u00



Lan
gev

iele

Kalverstraat

G
ortstraat

Hoogstraat

V
lissingsestraat

Beenhouwerssingel

Het Groene Woud

V
lissi ngs Bolwerk

Poelens
da

al
se

si
ng

el Schoebrug

Zan

ds
tr
aa

t

Looierssingel

W
al

en
si

ng
el

Seisplein

P
en

ni
ng

sh
oe

ks
in

ge
l

H
er

en
gr

ac
ht

H
er

en
gr

ac
ht

Markt

Sint Pieterstraat

Bal
an

s

A
bdij

La
ng

e 
N

oo
r d

st
ra

at

Lo
m

ba
rd

st
ra

at

B
ellinkstraat

Stadhuisstraat

Volderijlaagte

S
eisstraat

La
ng

ev
iele

bolw
erk

Mo
len

be
rgSe

isd
am

A
chter de H

outtuinen

Papenstra
at

Zust erplein

G
ra

ve
ns

tr
aa

t

Station

Dam

M
olstraat

Nieuw
straat

Sint Jansgang

Nieuwe Haven 
Turfk

aa
i

Hou

tka

ai

Lo
nd

en
se

ka

ai

Ro
ua

an
se

ka
ai

Langevielebolw
erk

Langevielesi ng el

Blauwe Dijk

Kanaalweg

Bier
ka

ai

Zusterstraat

Kl
ei

n 
Vl

aa
nd

er
en

3

6

4

P3

P4

P1

P2

5

2

1

P5

1. Abdij

2 Balans	

3. de Drvkkery

4.  Koorkerkhof

5. Theaterproductiehuis

	 Zeelandia

6.  Vriendschap

Parkeergelegenheid

P1 Geere	Parking

P2 Stadhuisstraat	

 (max 1 uur)

P3 Achter	de	Houttuin

P4 Albert	Heijn

P5	 Dam

5554



5756

ZEEUwSE	INVALSHOEK
Theaterproductiehuis Zeelandia maakt voorstellingen met 
een Zeeuwse invalshoek en wil daarmee een authentieke 
en vernieuwende bijdrage leveren aan de productie van 
theater in het Nederlands taalgebied.

jONG	TALENT
Theaterproductiehuis Zeelandia biedt jonge theatermakers 
uit Nederland en België een platform om hun talent te 
ontwikkelen. Ze biedt talentvolle regisseurs, vormgevers, 
auteurs en acteurs een professionele omkadering. Deze 
jonge makers worden intensief begeleidt en werken vaak 
met ervaren collega’s aan een productie.

pARTICIpATIE
Zeelandia wil het publiek voor theater in de regio 
vergroten door professioneel theater dichter bij de 
mensen te brengen. Dit betekent in de praktijk dat de 
voorstellingen niet alleen in de schouwburgen staan,  
maar ook in dorpshuizen en andere (kleine) zalen.  
Ook wil het productiehuis de culturele ontwikkeling  
van de jeugd stimuleren en hiermee een bijdrage  
leveren aan een positief mensbeeld van deze groep.

	
www.THEATERZEELANDIA.NL

MATHILDE
OF:	HOE	EEN	ZEEUwS	MEISjE	EEN	LEVEND	KUNSTwERK	wERD

Mathilde Willnk was een fenomeen. Ze viel op door haar 
dure, buitenissige kleding van ontwerpster Fong Leng, 
door haar opmerkelijke makeup, maar vooral door haar 
hele wezen. Nederlands eerste, echte en misschien wel 
enige diva, die haar Zeeuwse afkomst nooit heeft 
verloochend. In deze muziektheatervoorstelling schetst 
Louis van Beek het leven van Mathilde. 

HET	LAND
Richard en zijn vrouw Corinne trekken zich terug op  
het platteland om een oplossing te vinden voor hun 
huwelijks problemen. Het pakt anders uit. Op een nacht 
brengt de echtgenoot een jonge vrouw mee neer huis.  
Hij vond haar langs de kant van de weg. Maar wie is zij? 
En waarom heeft hij haar mee naar huis gebracht? Wie is 
hier dader en wie slachtoffer? Corinne raakt verstrikt in 
een web van leugens en bedrog. 
In Het Land schetst Crimp in snelle, rake scènes een 
complex huwelijksportret waarin de leugen geslikt wordt 
en het verlangen gesmoord. Een hypnotiserend nachtstuk 
over levensangst en bezetenheid waarin drie mensen 
gevangen raken tussen woede en zwijgen. 

KING	SwEET	KING
In opdracht van Theaterproductiehuis Zeelandia schrijft 
de bekende toneelauteur Paul Pourveur met KING, sweet 
KING een stuk over wellicht de bekendste Zeeuwse  
industrieel en zijn familieimperium. Een geschiedenis 
met een knipoog naar King Lear van Shakespeare, die 
andere tragedie over macht en opvolging. De drie zusters 
uit het stuk worden gespeeld door Julia van de Graaf, 
Gonny Gaakeer en Astrid van Eck die eerder bij Zeelandia 
speelden in de succesproductie Zeeuwse Vrouwen.
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Raad van Toezicht, bestuur, directie en 

medewerkers van Theaterproductiehuis 

Zeelandia:

Zijn het ministerie van OCW, de provincie 

Zeeland en de gemeente Middelburg zeer 

erkentelijk voor de structurele subsidie die  

zij ontvangt,

Waarderen bijzonder de ondersteuning, zowel in 

het verleden als in het heden, van het VSBfonds, 

het SNSReaal fonds, Delta Zeeland Fonds en 

familiefonds Hurgronje,

Beseffen de waarde van onze mediapartners 

Omroep Zeeland en de PZC,

Zijn overtuigd van het feit dat de substantiële 

bijdragen van GEM Perkpolder CV, Heros 

Ecopark, Schelde Damen, Zeeland Seaports, 

Westerscheldetunnel, Evides , caférestaurant 

De Vriendschap en de gemeenten Schouwen

Duiveland en Veere in 2011 voor een bijzonder 

programma hebben gezorgd,

Zijn van mening dat zonder ondersteuning van 

Delta Safe, de Drvkkery, Frisbee, Vereniging 

Ondernemers Middelburg en Koninklijk 

Maatschap de Wilhelminapolder een aantal 

onderdelen van het festival niet te realiseren valt,

Zijn content met de bijdragen, in welke vorm 

dan ook, van Adriaanse van de Weel Advocaten, 

Amadore Zeeuwse Hotels en Restaurants, 

Badhotel Domburg, Badpaviljoen Domburg, 

Bandstafette, Bouman Kantoor Totaal, 

Citybloem, DRV Accountants en Belasting

adviseurs, Haar van Boven/Zij van Beneden, 

Heineken Brouwerijen, HotelRestaurant  

De Linde, Köller Advocatenkantoor, PopAanZee, 

Restaurant De Katse Veer, Schoonmaakbedrijf 

StoffelsBleijenberg , Seventy Seven, Scoop, 

Smit Interieurbouw en Advies, Taxicentrale 

Renesse, TWZ The Work Zone B.V, en VvE 

Badpaviljoen Domburg, 

Met dank aan: adverteerder festivalkrant,  

omwonenden Abdij, Lex de Meester,  

het Minitheater, De Spot, Theater B.V., 

vrijwilligers Zeeland Nazomerfestival,  

Gusta Geleijnse, Wilma Kuite, Wim Conradi, 

Quirijn Smits, de heer Regoor en iedereen die 

wij vergeten zijn of die komen na verschijning 

van deze brochure.

organisatie
Stichting Theaterproductiehuis Zeelandia
Hoogstraat 1820
4331 KR Middelburg
E info@theaterzeelandia.nl
I www.theaterzeelandia.nl

raad van toezicht Cisca van Dijk (voorzitter),
Jan Lonink, Conny Seijbel, Jan de Waard, Bert te Winkel
directie Henk Schoute
artistieke leiding Alex Mallems
hoofd productie Pieter Ventevogel
productieleider Dave Reininga
technisch coördinator Hans Peter Hulscher
hoofd promotie en publiciteit Karen Kroese
office manager Dusty Slomp – Rijkse 
algemeen medewerker Bart Mulder
administratie Leo Luteijn
locatiemanagement HansPeter Hulscher, Cindy Willemsen, 
Annemarie Bakker, Dennie Lindenberg
stagemanager Katrien Karimoen

colofon
uitgever Stichting Theaterproductiehuis Zeelandia
redactie Karen Kroese, Alex Mallems
ontwerp Opera Graphic Design, Breda
druk NPN Drukkers, Breda
fotografie Lex de Meester (tenzij anders vermeld)

Rechthebbenden die niet zijn vermeld kunnen zich richten tot de uitgever. 

Voor alle informatie in deze brochure geldt de restrictie ‘wijzigingen voorbehouden’ 

Aan eventuele typ en drukfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

sPOnsORs COlOFOn

NAZOMEREN
25 AUG T/M 5 SEPT 2009

VRIENDSCHAP café-restaurant
VOOR, TIJDENS, OF NA DE VOORSTELLING

HET NAZOMER MENU

Nazomer-plank antipasti
***

 Gebakken roodbaars, lauwwarme couscous met olijven, 
koriander en tomatendressing 

of 
Gebakken zijlende met aardappelen uit de oven, 

saus van spekjes
of 

Groentecurry met aardappel, gegrilde groente 
en Griekse yoghurt

***
Koffie of thee met zoetigheden

€ 22,50

Reserveren is fijn
info@vriendschapcr.nl of 0118 - 612257

Markt 75
Middelburg
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FESTIV
ALHART

MIDDELB
URG 

26 aug t/m 3 sept 2011

www.nazomerfestival.nl

waylon
Laura	jansen
Orquesta	patagon
Esther	Groenenberg
Krystl
Dotan
Handsome	poets
Tim	Knol
Ernst	jansz
Daan
Milow

26/8
27/8
28/8
29/8
29/8
30/8
30/8
31/8
01/9
02/9
03/9


