


Van 25 augustus tot en met 5 september wordt de 15e editie van het 
Zeeland Nazomerfestival gehouden. Een festival uniek in Nederland. 
Uniek door de bijzondere locatievoorstellingen en uniek door het 
festivalhart: Abdijplein te Middelburg. Deze twee elementen hebben  
de afgelopen 14 edities voor honderdduizenden bezoekers gezorgd. 
Honderden bekende en onbekende theatermakers, acteurs, zangers  
en musici waren de afgelopen jaren tijdelijke bewoners van Zeeland  
en hebben voor verrijking van het culturele aanbod in de provincie 
gezorgd. Deze verrijking en al die andere podiumkunsten en 
cultuuruitingen zullen Zeeland nooit verlaten. Dat is het antwoord  
maar ook de kracht van kunst en cultuur op bezuinigingen, beleids
wijzigingen, overtuigingen en desinteresse. 
Samen met onze partners, relaties, bedrijven maar ook de overheden  
zal de 15e editie een feest worden. Een theaterfeest waar u kunt  
zingen en dansen maar ook een feest van overpeinzing en discussie. 

Wij, raad van toezicht en medewerkers, hopen u op ‘ons’ feestje te 
begroeten,

Henk Schoute
Directeur/bestuurder
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De webSite  www.nazomerfestival.nl

VeRKOOppunten  Boekhandel De Drvkkery, Markt 51 in Middelburg of 
boekhandel ’t Spui, Oude Markt 5 in Vlissingen. Geopend tijdens winkelopeningstijden.  
Zie hiervoor www.dedrvkkery.nl. Abdijplein (Balanszijde/Gistpoort). Deze kassa’s  
zijn geopend vanaf 24 augustus t/m 27 augustus van 19u00 tot 20u30. Van vrijdag  
28 augustus t/m 5 september van 18u00 tot 22u30.

Vanaf dit jaar is er geen korting meer voor 65plussers.

De beStelbOn  Omdat de kaartverkoop meer en meer digitaal verloopt,  
is er dit jaar geen bestelbon toegevoegd aan deze brochure. Bij moeilijkheden met de 
onlinebestelling helpen onze medewerkers u graag op weg. Bel met 0118 681700 ma 
t/m vr van 13u00 tot 16u00. Er is een bestelbon bij ons op te vragen. Deze bon kunt u 
– helemaal ingevuld – dan gratis terugsturen naar het antwoordnummer (adres staat op 
de bon). Wij rekenen ¤ 5, extra per bestelbon voor administratie en verzendkosten.

inlichtingen  Als u in dit boekje niet kunt vinden wat u zoekt, kijk dan 
op de website: www.nazomerfestival.nl (veel gestelde vragen, voorwaarden o.a.).  
Of bel met 0118 681700, ma t/m vr van 13u00 tot 16u00. Vanuit het buitenland belt  
u met +31 118 681700.

tOeganKeliJKheiD  Wij doen ons best alle voorstellingen ook 
toegankelijk te maken voor mindervaliden. Op de locaties zijn er voor rolstoel  
gebruikers en hun begeleiders speciale plaatsen beschikbaar. Deze vooraf bespreken 
via kaarten@theaterzeelandia.nl.

tOegang abDiJplein  Let op: het festivalhart is op vrijdag 28, 
zaterdag 29 augustus, woensdag 2, donderdag 3, vrijdag 4 en zaterdag 5 september 
vanaf 20u00 alleen toegankelijk met een toegangsbewijs voor het concert van die 
avond. De overige avonden is de toegang gratis.

bOVenDien  Annuleren of omruilen van gekochte kaarten is niet mogelijk.  
Na aanvang van de voorstelling is geen toegang meer mogelijk. Theaterproductiehuis 
Zeelandia beroept zich op de Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden kunt u lezen 
op onze website.
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maandag
24 aug

dinsdag
25 aug

woensdag
26 aug

donderdag
27 aug

vrijdag
28 aug

zaterdag
29 aug

zondag
30 aug

maandag
31 aug

dinsdag
1 sept

woensdag
2 sept

donderdag
3 sept

vrijdag
4 sept

zaterdag
5 sept

Voorstellingen op locatie
Saul | Vlissingen try out prem 20u30 20u30 20u30 20u30 20u30 20u30 20u30 20u30 20u30 20u30

Soeur Sourire | Goes try out prem 20u30 21u00 20u30 20u30 Soeur Sourire | Aardenburg 20u30 20u30 20u30 20u30 20u30

Een Zomerdag | Westkapelle  try out  try out prem 20u15 20u15 20u15 20u15 20u15 20u15 20u15 20u15

Voorstellingen Festivalhart
Oud en Wit 18u45 18u45 18u45 18u45 18u45 18u45

Dogfight 19u00 19u00

INSIDE OUT 19u00

Liebeskrank 19u00

Café Ed Sanders | Goes 19u00

Jeugdprogramma
Wonderzoekers 10u00 

14u00
10u00 
14u00

10u00 
14u00

Kapitein Winokio 15u00

Muziekprogramma Festivalhart (inclusief voorprogramma)
POPAANZEE 20u30 20u30 20u30 20u30 20u30 20u30 20u30 20u30 20u30

Amsterdam Sinfonietta +  
Wende Snijders

21u00

Triggerfinger 21u00

Nazomerzingen 15u00

Joris Linssen & Caramba 21u00

Marjon van Iwaarden | Kovacs 21u00

De Hobbyisten | Niels Geusebroek 21u00

Bruid van de Aarde 19u30

La Corneille | Mister and Mississippi 21u15

Novastar 21u00

Freek de Jonge met band 21u00

Jett Rebel 21u00

Randprogramma
Picknick op het Abdijplein 12u00

The Look of Silence 20u00 21u30

Dit terzijde 15u00

Verlies niet de moed 15u00

ZNF 2015

voorstellinglocatievoorstelling jeugd muziek overig
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Das Zeeland Nachsommerfestival ist ein bekanntes Ereignis von 
nationalem Interesse und besteht seit 2001. Spezielle Orte, 
charakteristisch für die Zeeländische Landschaft, inspirieren 
Künstler und bieten einzigartige Dekore für die Standortauf
führungen des Festivals. 

Das Herz des Festivals vor dem historischen Hintergrund der Abtei 
Middelburgs bietet eine große Variation an kulturellen Veranstaltungen 
in unter schiedlichen Genres (Theater, Tanz und viele Konzerte). Die 
Theaterstücke sind auf Niederländisch, Musik und Tanz sind auch ohne 
Sprachkenntnisse zu verstehen. Das jährliche Zeeland Nachsommerfestival 
beginnt am letzten Dienstag im August und dauert zwölf Tage. Das 
Festival wird jährlich von ca. 30.000 Zuschauern besucht.

Das Theaterproduktionshaus Zeelandia bietet (jungen) professionellen 
Theatermachern aus den Niederlanden und Flandern Möglichkeiten um 
neue Projekte in Zeeland zu realisieren. Jährlich bringt Zeelandia fünf 
Produktionen in unterschiedlichen Genres (Theater, Musiktheater, Tanz, 
Oper) hervor.
Zwei dieser Produktionen gehen auf Tournee in den Niederlanden und 
Flandern. Drei Produktionen werden speziell für das jährliche Zeeland 
Nachsommerfestival gemacht, das von Zeelandia organisiert wird.

Zeelandia fördert die enge Zusammenarbeit zwischen den darstellenden 
Künstlern aus Flandern und den Niederlanden. Auf Grund der 
geografischen Lage Zeelands, der historischen Verbindung mit dem 
benachbarten Flandern und der Sprache bietet diese Provinz im 
Südwesten der Niederlande beste Voraussetzungen für die künstlerische 
Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern.

Zeeland Nazomerfestival is a wellknown event of national 
importance and exists since 2001. Specific sites, characteristic  
for the Zeeland landscape, inspire artists and offer unique 
settings for the festival productions. 

The festival heart in the historical setting of the Middelburg Abbey, 
offers a great variety of cultural events in different genres (theatre, 
dance and lots of concerts). The annual Zeeland Nazomerfestival starts 
every last Tuesday of August and lasts for twelve days. It attracts some 
30.000 spectators per year.

Theaterproductiehuis Zeelandia offers (young) professional theatre 
makers from the Netherlands and Flanders opportunities to produce 
new work in Zeeland. Yearly Zeelandia produces five productions in 
different genres (theatre, music theatre, dance, opera). Two productions 
go on tour in the Netherlands and Flanders. Three site specific 
productions are produced for the annual Zeeland Nazomerfestival, 
which is organised by Zeelandia.  

Zeelandia stimulates close collaboration between performing artists 
from both Flanders and the Netherlands. Due to the geographic 
position of Zeeland, its historical bond with neighbouring Flanders and 
its language idiom, this Province in the South West of the Netherlands 
offers ideal conditions for artistic collaboration between these two 
countries. 
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De locaties maken de producties van 
Zeeland Nazomerfestival uniek: door 
de bijzondere speelplekken verdeeld 
over Zeeland onderscheidt het festival 
zich van andere locatietheaterfestivals. 
Voor Zeeland Nazomerfestival worden 
voorstellingen op maat van de locatie 
gemaakt. In die vorm zijn ze alleen te 
zien in Zeeland. 



Saul | ROb DE GRAAF EN 
bOuDEWIjN tARENSkEEN

 
laSlOODS | VLISSINGEN

muZIEktHEAtER

“Ik weet niet wie ik ben
Niemand weet wie hij is”

foto  Lex de M
eester

data 24 (tryout) | 25 (première) 

| 26 | 27 | 28 | 29 aug | 1 | 2 | 3 | 

4 | 5 sept

aanvang 20u30

duur 1u30

locatie Lasloods, Tweede 

Binnenhavenweg, 4382 Vlissingen

dringend advies  

neem de festivalbus

prijs tot 1 aug ¤ 27,50 | CJP 

¤ 22,50 | vanaf 1 aug ¤ 32,50 | 

CJP ¤ 27,50

tryout ¤ 15, 

inleiding door Alex Mallems op 

1 sept (zie blz. 32)

tekst Rob de Graaf 

compositie  

Boudewijn Tarenskeen

regie Dick Hauser

spel Dirk Roofthooft

zang Claron McFadden

muziek  

David Kweksilber Big Band

vormgeving en licht  

Johan Vonk

kostuums Sabina Kumeling  

en Carmen Schabracq

dramaturgie Alex Mallems

productie  

Theaterproductiehuis Zeelandia

Saul is een grootschalige productie waarin tekst en 
live muziek elkaar versterken. De oude lasloods – verlaten 
industrieel erfgoed – aan de binnenhaven in Vlissingen 
versterkt de tragiek en de eenzaamheid van de Bijbelse 
figuur Saul. Saul is de spectaculaire opening van deze 
jubileumeditie van Zeeland Nazomerfestival.

Rob de Graaf schreef in opdracht van Theaterproductie
huis Zeelandia een nieuw stuk geïnspireerd op de 
Bijbelse figuur Saul. Deze tragische koning gaat ten 
onder aan twijfel. Dat God heeft hem uitverkoren heeft 
voor het koningschap ervaart hij als een vloek. Hij blijft 
eenzaam achter in een ultiem gevecht met zichzelf.

De titelrol van Saul wordt gespeeld door de Vlaamse 
acteur Dirk Roofthooft. Eerder speelde Roofthooft 
tijdens ZNF in Enoch Arden, RUHE en Escorial. 

Muzikaal is er bij Saul heel wat te beleven. Daarvoor  
staat de 26koppige David Kweksilber Big Band garant. 
Deze huisband van het Amsterdamse Bimhuis is 
samengesteld uit virtuoze muzikanten met een sterke 
persoonlijkheid. Hun achtergrond is zeer divers, van 
klassiek tot jazz. Wiek Hijmans, gitarist, maakt deel uit 
van de band. Theater productiehuis Zeelandia kent hem 
van Mooie Anna en Land van over zee. Bovendien zal de 
internationaal bekende operazangeres Claron McFadden 
haar stem inzetten als volwaardig instrument. Componist 
Boudewijn Tarenskeen laat zich inspireren door de 
veelzijdige kwaliteit en het improvisatietalent van deze 
Big Band. Hij wil de impact van zijn compositie plaatsen 
tegenover de dramatische kracht van Saul, maar ook 
ruimte bieden aan het creatieve talent van dit ensemble. 
Dick Hauser zal, als ervaren regisseur van muziektheater, 
de kracht van spel en muziek in balans houden. 
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SOeuR SOuRiRe | LOuIS VAN bEEk
LEVEN EN DOOD VAN GODS EENDAGSVLIEG 

De gROte Of maRia magDalenaKeRK | GOES

Sint baafSKeRK | AARDENbuRG

muZIEktHEAtER

“Ik vloog naar het licht. 
Ik fladderde naar de zon.
Ik droomde tot voorbij de stralen, 
tot voorbij het vuur”

foto  B
en van D

uin

Soeur Sourire vertelt het verhaal van Jeannine Deckers, 
een eenvoudige maar intelligente Belgische bakkers
dochter. Na een van liefde gespeende jeugd besluit ze 
om het klooster in te gaan. Aangemoedigd in haar 
muzikale talent neemt ze haar eigen liedjes op. In 1963 
scoort ze totaal onverwacht als Zuster Glimlach een 
wereldhit met het lieflijke Dominique. De non met de 
gitaar wordt in korte tijd een icoon. The Beatles en de 
Rolling Stones moeten tijdelijk voor haar wijken. Maar  
bij die ene monsterhit blijft het. Als ze uit het klooster 
treedt en terugkeert in de harde wereld, blijkt dat 
niemand meer op haar zit te wachten. Behalve de 
belastingdienst. En haar jeugdvriendin, Annie.

Schrijver en acteur Louis van Beek schreef over deze 
intrigerende vrouw een teder portret. Omdat het 
accepteren dat je een eendagsvlieg bent een harde noot is 
om kraken, kreeg Soeur Sourire de ondertitel Leven en 
dood van Gods eendagsvlieg. Dromen, hoop en rigoureuze 
keuzes bepalen het leven en, uiteindelijk, de dood van 
deze vrouw. 

Soeur Sourire is de opvolger van het succesvolle Mathilde, 
waarmee Van Beek debuteerde als toneelschrijver bij 
Theaterproductiehuis Zeelandia. Voor Soeur Sourire werkt 
hij met hetzelfde artistieke team: Paula Bangels als 
regisseur en David Cantens als componist en medespeler. 
Uiteraard speelt muziek opnieuw een belangrijke rol.  
Louis van Beek was eerder als acteur te zien in ZNF 
voor stellingen als Tasso en Aards Paradijs. 

Met de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes en de  
Sint Baafskerk in Aardenburg zijn twee oorspronkelijk 
katholieke kerken gevonden die als monumentale 
speelplekken de sfeer van Soeur Sourire versterken.

data 25 (tryout) | 26 (première) 

| 27 (let op: aanvang 21u00)  

| 28 | 29 aug 

locatie Grote Kerk, Goes

data 1 | 2 | 3 | 4 sept

locatie Sint Baafskerk, 

Aardenburg

aanvang 20u30  

(let op: 27 aug | 21u00)

duur 1u15

dringend advies  

neem de festivalbus

prijs tot 1 aug ¤ 22,50 | CJP 

¤ 20, | vanaf 1 aug ¤ 25, |  

CJP ¤ 22,50

tryout ¤ 12,50

inleiding door Alex Mallems op 

2 sept (zie blz. 32)

tekst Louis van Beek

regie Paula Bangels

spel Louis van Beek 

en David Cantens

muziek David Cantens

vormgeving Danny Cobbaut

licht Marcel Visser

kostuums Bernadette Corstens

dramaturgie Alex Mallems

productie 

Theaterproductiehuis Zeelandia
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een zOmeRDag | jON FOSSE
 

kuSt | WEStkAPELLE

mODERNE kLASSIEkER

Een Zomerdag gaat over een jonge man en zijn vrouw die 
de drukte van de stad zijn ontvlucht. Zij hopen aan zee  
tot rust te komen. Maar de man kan zijn rusteloosheid  
niet bedwingen en kiest steeds vaker voor de stilte van  
de zee, die hij in een gammel bootje verkent. Op een dag 
komt hij niet meer thuis. Is hij verdronken of heeft hij 
zelfmoord gepleegd? Deze vraag houdt de vrouw voor  
de rest van haar leven gevangen. Het grote verdriet wil 
maar niet kleiner worden. Haar jeugdvriendin was 
toentertijd op bezoek. Zij is er nu weer. 

De sleutelrol van de vrouw wordt gespeeld door de Vlaamse 
actrice Ilse Uitterlinden. Zij was jarenlang verbonden aan  
de Blauwe Maandag Compagnie. Ze speelde eerder bij 
Theaterproductiehuis Zeelandia in De Ondergang van de 
Titanic, Kwartet, Mooie Anna en Land van over Zee.

In Een Zomerdag lopen de personages van toen en nu  
als vanzelfsprekend door elkaar heen, waardoor het 
verglijden van de tijd minutieus wordt beschreven. 
Regisseur Ilmer Rozendaal is benieuwd naar de werking 
van tijd. Vandaar haar keuze voor Een Zomerdag waarin 
heden en verleden, verlangen en herinnering elkaar 
voortdurend afwisselen. Vorig jaar regisseerde ze Aards 
Paradijs voor Zeeland Nazomerfestival. 
 
De Noor Jon Fosse is één van de meest fascinerende 
toneel schrijvers van deze tijd. De toeschouwer kan zijn 
stukken beleven als een meditatie waarbij je diep van 
binnen de tragische schoonheid van het leven ervaart. Live 
muziek van gitarist Joram Tornij zal die sfeer nog versterken.

De nabijheid van de zee, de geur van het zilte water en de bij 
Zeeuwen vertrouwde problematiek van mannen die vermist 
blijven op zee, benadrukken de kern van de voorstelling. 

“Zo lang als
hij er nu
al niet meer is
Hij was hier
en plotseling was hij verdwenen”

foto  Lex de M
eester

data 25 | 26 (tryouts) |  

27 (première) | 28 | 29 aug |  

1 | 2 | 3 | 4 | 5 sept

aanvang 20u15

duur 1u30

publieksontvangst Polderhuis, 

Zuiderstraat 154 Westkapelle

dringend advies  

neem de festivalbus

prijs tot 1 aug ¤ 22,50 |  

CJP 20, | vanaf 1 aug ¤ 25, | 

CJP ¤ 22,50

tryout ¤ 12,50

inleiding door Alex Mallems op 

3 sept (zie blz. 35)

nagesprek met de regisseur in 

het Polderhuis na de voorstelling 

(zie blz. 32)

tekst Jon Fosse

vertaling Karst Woudstra

regie Ilmer Rozendaal

spel Ilse Uitterlinden, 

Saar Vandenberghe, Eva Kijlstra, 

Michaël Bloos

muziek Joram Tornij

vormgeving Kris Van Oudenhove

licht Ate Jan van Kampen

kostuums Véronique Hendriks

illusionisme Woedy Jageneau

dramaturgie Alex Mallems

productie 

Theaterproductiehuis Zeelandia
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Het Abdijplein in het centrum van 
Middelburg is de ontmoetingsplaats 
tijdens het Zeeland Nazomerfestival: 
het festivalhart. Deze sfeervolle 
binnenplaats van de eeuwenoude 
voormalige abdij is het vertrekpunt 
naar de voorstellingen van het 
festivalhart. Hier komen mensen 
samen om te picknicken of te zingen, 
om te dansen, te praten, te lachen en 
te drinken. De bladeren van de grote 
bomen vormen een natuurlijk dak. 
Hier vind je het grote concertpodium, 
de informatiestand, de kassa, 
openbare toiletten en natuurlijk de 
bar. Voor rolstoelgebruikers is er een 
speciaal podium neergezet, zodat ook 
zij alles goed kunnen zien.



OuD en wit | ANNEmARIE PRINS
 

REGIE GERARDjAN RIjNDERS

Hoe zit het eigenlijk met onze goede bedoelingen?  
Voor wie zijn die goed? In Oud en Wit onderzoekt 
Annemarie Prins met een argwanend oog haar 
werkervaringen in Cambodja en Rwanda. 
De tekst is een vreemde – nu en dan hilarische – 
roadmovie. Een wonderlijke trip die ons van donker 
Afrika via Cambodja naar hip Amsterdam slingert. 
Accordeonist Marieke Grotenhuis speelt Annemaries 
alterego, zus, spiegel, verleidster, vijand en troost.  
De regie is in handen van Gerardjan Rijnders, jarenlang 
artistiek leider van Toneelgroep Amsterdam.

Prins staat pas vijftien jaar op het toneel en voor de 
camera, terwijl ze de Toneelschool doorliep in de jaren 
vijftig. “Acteren greep me naar de keel, ik durfde niet, 
daarom ben ik gaan regisseren.” Als theatermaker  
gold ze als vernieuwend en toonde ze in haar stukken 
politieke en maatschappelijke betrokkenheid 
(NPOgeschiedenis.nl).
Grote publieke bekendheid kreeg ze als de oude Annie 
M.G. in de gelijknamige televisieserie uit 2010 en door 
haar rollen in o.a. Oud Geld (1998), Flikken Maastricht 
(2011) en Lijn 32 (2012). Maar slechts weinig mensen 
weten dat Annemarie Prins op haar tachtigste nog steeds 
afreist naar Cambodja en Rwanda om daar voorstellingen 
te maken met slachtoffers van de massale slachtpartijen 
die daar plaatsvonden.

Zie ook pagina 34: Dit Terzijde, de film die Jellie Dekker 
maakte over Annemarie Prins.

data 29 (première) | 30 | 31 aug 

| 3 | 4 | 5 sept

aanvang vertrek vanaf het 

festivalhart om 18u45

duur 60 min

locatie op loopafstand van  

het Abdijplein

prijs ¤ 15, | CJP ¤ 12,50

tekst Sophie Kassies

regie Gerardjan Rijnders

spel Annemarie Prins en 

Marieke Grotenhuis

accordeon Marieke Grotenhuis
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DOgfight

muSIcAL

Dogfight is een musical van het populaire nieuwe 
componistenduo Pasek & Paul die eerder slechts in de 
Verenigde Staten en op West End in Londen te zien was. 
Bijzonder is dat de cast van de Nederlandse versie geheel 
bestaat uit laatstejaars studenten van de verschillende 
muziektheateropleidingen. 

Dogfight speelt zich af in het najaar van 1963 als een 
groep jonge mariniers zich in San Francisco verzamelt op 
de avond voordat zij vertrekken naar Vietnam om daar in 
de oorlog te vechten. Ze besluiten om hun laatste nacht 
van de vrijheid te vieren met een wreed spel genaamd de 
Dogfight. Iedereen zet geld in en degene die het lelijkste 
meisje weet mee te nemen naar het feest, wint de pot. 
Na een onheilspellend begin, proberen marinier Eddie en 
idealistische serveerster Rose toch nog wat van hun 
avond te maken. Maar liggen hun interesses genoeg op 
één lijn om het een date te noemen? En hoe geef je zo’n 
avond vorm als je weet dat je morgen naar een oorlogs
gebied vertrekt?

data 29 aug | 5 sept

aanvang 19u00

duur 2 uur

locatie Stadsschouwburg 

Middelburg

prijs ¤ 18,50 | CJP ¤ 15,50

tekst en compositie 

Benj Pasek en Justin Paul

Nederlandse vertaling 

Allard Blom

regie Benno Hoogveld

spel Jeffrey Italiaander,  

Eline de Jong, Stef van Gelder, 

Iris Oppatja, Rhona Roode,  

Jorrit de Vries, Ruben van Keer 

en Silencio Pinas

productie MLab

coproductie 

Theaterproductiehuis Zeelandia
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foto  Leo van Velzen

“De nieuwe voorstelling heet INSIDE OUT en gaat  
over in en uitzoomen,” zegt Conny Janssen. 
Naast een groot, avontuurlijk dansensemble van  
dertien dansers – jonge talenten en bekende  
gezichten – stelde Conny Janssen voor INSIDE OUT  
een verrassend muziekensemble samen.  
De Rotterdamse singersongwriter iET, multi
instrumentalist Budy Mokoginta, cellist Jonas Pap  
en toetsenist Pieter de Graaf, werken in INSIDE OUT 
voor het eerst samen aan nieuwe composities en 
bewerkingen geïnspireerd op thema’s van Bach.

Voorafgaand aan INSIDE OUT is er een voorprogramma 
te zien in het kader van Dansdroom Zeeland (Danzee)  
en presenteert jong, Zeeuws danstalent een korte 
choreografie van Conny Janssen.

In de pers: 
‘Ritme, ademhaling, snelle gewichtsverplaatsingen met 
natuurlijk golvende patronen en een flow waardoor je 
automatisch mee wilt bewegen.’  
Theaterkrant.nl ****

‘Janssen toont hoe kwetsbaar het eigene is.’ 
Trouw ****

datum 31 augustus

aanvang 19u00

duur 1u30

locatie Stadsschouwburg, 

Middelburg

prijs ¤ 18,50 | CJP ¤ 15,50

choreografie Conny Janssen

muziek (compositie en 

uitvoering) iET,  

Budy Mokiginta, Jonas Pap  

en Pieter de Graaf 

dansers Adi Amit,  

Davide Bellotta,  

Francesca Ciaffoni (stage), 

Christiaan De Donder,  

Steijn Fluijt, Yanaika Holle, 

Martijn Kappers,  

Milang Lie Meeuw (stage),  

Olive Lopez,  

Lorenzo Ponteprimo (stage), 

Mariko Shimoda,  

Remy van Tilburg (stage),  

Nick van de Ven

vormgeving Thomas Rupert

lichtontwerp Marc Heinz, 

Remko van Wely

kostuums 

Babette van den Berg

dramaturgie Judith Wendel

repetitor/assistent 

Michael Jahodo

inSiDe Out | cONNy jANSSEN DANSt

DANSVOORStELLING
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foto’s  Titus Tiel G
roenestege

Franz Schubert’s liedcyclus Die schöne Müllerin  
bestaat uit ontroerende, meeslepende en poëtische 
liederen voor zang en piano. Mechanical Duck zette  
ze compleet om en veranderde het geheel in een 
explosieve bandshow met tomeloze passie. Vier 
muzikanten raken tijdens een theatrale trip vol beeld en 
geluid de gevoelige snaar van de grenzeloze hartstocht 
die je maar een paar keer in je leven meemaakt. Zij gaan 
een dialoog aan met filmbeelden waardoor de teksten, 
tweehonderd jaar na dato, een audiovisuele vertaling 
krijgen die de toeschouwer raakt in wat we bijna allemaal 
kennen: de pijn van een afgewezen liefde. 
De beminde molenaarsdochter krijgt in deze uitvoering 
de kans ook haar kant van het verhaal te vertellen.  
Haar hart te luchten over het onuitstaanbare gedweep 
van haar verstikkende minnaar. 

Ondersteund door visuals knettert, stampt, scheurt en 
schuurt de muziek zich door de avond heen en laat het 
publiek naar adem happend achter.

Voorafgaand aan de voorstelling Liebeskrank zijn 
workshops voor het voortgezet onderwijs georganiseerd. 
Voor de voorstelling is er een presentatie van deze 
workshops.

datum 1 sept

aanvang 19u00

duur 1u30

locatie Stadsschouwburg 

Middelburg

prijs ¤ 15, | CJP ¤ 12,50

tekst Charles Hens

gedichten Wilhelm Müller

oorspronkelijke compositie 

Franz Schubert

regie en decor 

Vincent van den Berg

regie visuals Robin Coops

zang Charles Hens

saxofoon/effecten 

Jasper Blom

orgel Folkert Oosterbeek 

drums Felix Schlarmann

licht Czeslaw de Wijs 

camera Joris Bulstra

productie Mechanical Duck 

liebeSKRanK | FRANZ ScHubERt
 

mEcHANIcAL Duck 
 

AuDIOVISuEEL cONcERt
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datum 3 sept 

locatie De Mythe, Goes

aanvang 19u00

duur 1u30

prijs ¤ 15, | CJP ¤ 12,50

choreografie Wies Merkx,  

i.s.m. crew 

dans/muziek Sanders de Bie, 

Stephan Bikker, Guy Corneille, 

Daan Crone, Blazej Jasinski, 

Josephine van Rheenen,  

Noemi Wagner, Melanie Wirz 

compositie La Corneille 

decor Charles Corneille 

De jonge honden van Café Ed Sanders, onbevreesd en 
kwetsbaar, bouwen een café van ontmoetingen: danser 
met muzikant, persoon optafel met persoononder
tafel, zijn stem met haar beweging, ik met jou.  
Café Ed Sanders is een dansconcert, een breakfast club. 
Een directe confrontatie tussen vijf moderne dansers  
en een rockband van drie muzikanten. In het explosieve 
partnerwerk en de gruizige songs lees je hormonale 
hartenpijn, puberale vurigheid, teen spirit.

Voor de voorstelling presenteren leerlingen van het 
Goese Lyceum het resultaat van de workshop dans die ze 
hebben gevolgd onder leiding van Wies Merkx.

In de pers:
‘Café Ed Sanders is een soort jamsessie van talentvolle 
dansers en muzikanten die ongekunsteld van alles 
uitproberen.’ Trouw

café eD SanDeRS
 

ROckcONcERt EN DANSVOORStELLING IN ééN

foto  Patrick B
innekam

p
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Als een tak kan dansen en een lichtstraal een melodietje 
kan zingen, dan zijn de wonderen de wereld nog niet uit. 
Wieg mee met de wind, laat je troosten door de stralen 
van de zon. Ga samen met de wonderzoekers op zoek 
naar ‘wonderlijke’ momenten!

Een dansvoorstelling die kleine gebeurtenissen belangrijk 
maakt en in de schijnwerpers zet. De muziek betovert de 
omgeving, de omgeving nodigt uit tot dansen en de 
dans laat geluiden klinken.

In de pers
‘Wat de voorstellingen vooral zo goed maakt is dat ze 
hun jonge publiek precies genoeg aanknopingspunten 
geven om hun fantasie te activeren.’ Theaterkrant

data 31 aug | 1 | 2 sept

aanvang 10u00 | 14u00

duur 40 min

locatie KOW,  

locatie ‘t Kinderbolwerk

prijs ¤ 4,50 (volwassenen) | 

¤ 2,50 (kind)

dans & concept  

AnneBeth Schuurmans

muziek & compositie  

Tessa Zoutendijk

eindregie Laurent Dupont –  

Cie ACTA Parijs 

scenografie Elian Smits

lichtontwerp Erik Van Raalte

productie sQueezz

foto  Saris en den Engelsm
an

wOnDeRzOeKeRS

muZIEk- EN DANSVOORStELLING VOOR kINDEREN 

VAN 2 tOt 6 jAAR

datum 2 sept

aanvang 15u00

duur 1u00

locatie festivalhart

prijs gratis

Kapitein Winokio neemt je mee aan boord en laat je 
kennismaken met het leven op zee: zwemmen, zeeziek, 
heimwee, zeemansmoppen: het hoort er allemaal bij!

We nodigen alle stoere matrozen uit om mee te reizen  
op de muziek, te zingen als een echte zeeman en te 
wiegen op de golven van de zee. Olé!

Drie jaar geleden was Kapitein Winokio een groot  
succes op het Zeeland Nazomerfestival onder kinderen 
én ouders. Alle reden om de Vlaamse groep terug  
te vragen voor deze jubileumeditie van het Zeeland 
Nazomerfestival.

Kapitein winOKiO | ANkERS EN ROEREN
 

VANAF 3 jAAR

foto  D
iego Franssens
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in geSpReK met  
De aRtiStieK leiDeR
Alex Mallems, artistiek leider van Theaterproductiehuis Zeelandia, 
verzorgt voor vertrek van de bussen naar de locatie inleidingen bij de 
locatievoorstellingen. Inzichten in het maakproces, dramaturgische 
ingrepen, keuze voor regisseurs, vormgevers et cetera vormen de 
ingrediënten van deze inleidingen.

1 sept | Saul | 19u30
2 sept | Soeur Sourire | 18u30
3 sept | Een Zomerdag | 19u00

De inleidingen hebben plaats op het Abdijplein en duren ongeveer 
15 minuten. Verzamelen bij de informatiestand.

in geSpReK met  
bOuDewiJn taRenSKeen, cOmpOniSt
Boudewijn Tarenskeen componeerde de muziek voor Saul, uitgevoerd 
door de David Kweksilber Big Band. Tarenskeen liet zich daarbij inspireren 
door de veelzijdige kwaliteit en het improvisatietalent van dit ensemble.

28 aug | 19u15 | Abdijplein | verzamelen bij de informatiestand

in geSpReK met  
ilmeR ROzenDaal, RegiSSeuR
Ilmer Rozendaal is de regisseur van Een Zomerdag. Zij is voor twee jaar 
verbonden aan Theaterproductiehuis Zeelandia. De subsidie voor 
beginnende talentvolle makers van Fonds Podiumkunsten maakt dit 
mogelijk. Nieuwe makers krijgen zo de tijd om zich in een langer  
lopend traject (maximaal twee jaar) te ontwikkelen, in samenwerking 
met gezelschappen, podia en festivals. 

28 | 29 aug | na de voorstelling | Polderhuis | Westkapelle
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in geSpReK met  
allie baRth, OuD-aRchiVaRiS 
gemeente gOeS
Allie Barth weet als oudarchivaris van de gemeente Goes veel te 
vertellen over de Grote Kerk. Hij deelt zijn kennis graag, ter plekke, 
voorafgaand aan de voorstelling Soeur Sourire.

29 aug | 19u30 | Grote Kerk | Goes

in geSpReK met  
Jellie DeKKeR, RegiSSeuR
Voorafgaand aan de documentaire Dit Terzijde over het werk van 
Annemarie Prins, zal regisseur Jellie Dekker een inleiding geven.

4 sept | 15u00 | Cinema Middelburg

in geSpReK met  
hella De JOnge, RegiSSeuR
Voorafgaand aan de documentaire Verlies niet de moed geeft Hella de 
Jonge een inleiding. Ook na vertoning van het indringend familierelaas 
staat zij open voor een gesprek.

5 sept | 15u00 | Cinema Middelburg
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Schrijfster, regisseur en actrice Annemarie Prins (1932) 
maakte in haar carrière riskante keuzes. Ze koos thema’s 
‘uit haar eigen leven gegrepen’ die getuigden van 
maatschap pelijke betrokkenheid. Sinds vier jaar werkt  
ze in Cambodja met lokale acteurs aan theaterstukken, 
gericht op verwerking van het Pol Potregime. Portret 
door regisseur Jellie Dekker van een gedreven zoeker, 
met zowel documentaire als geacteerde fragmenten uit 
Prins’ eigen voorstellingen en teksten.

Zie ook pagina 21: Oud en Wit, het toneelstuk met 
Annemarie Prins

Na het prijswinnende The Act of Killing (European  
Film Award, Oscarnominatie) vervolgt regisseur 
Oppenheimer met The Look of Silence zijn onderzoek 
naar de Indonesische omgang met de massamoord op  
een miljoen (vermeende) communisten in 1965 en 1966. 
Door de huidige regering van Indonesië worden de  
daders nog altijd gezien als helden, terwijl de feitelijke 
gebeurtenissen worden verzwegen. 

datum 4 sept 

aanvang 15u00

duur 1u30 inclusief voorgesprek 

met Jellie Dekker

locatie Cinema Middelburg

prijs ¤ 8, | CJP/ donateurs 

¤ 6,

data en tijden 3 sept 20u00 | 5 

sept 21u30

duur 98 minuten

locatie Cinema Middelburg

prijs ¤ 8, | CJP/ donateurs 

¤ 6,

Dit teRziJDe
jELLIE DEkkER 

cINEmA mIDDELbuRG

the lOOK Of Silence 
jOSHuA OPPENHEImER

cINEmA mIDDELbuRG

datum 5 sept

aanvang 15u00

duur 2 uur inclusief voorgesprek 

met Hella de Jonge

locatie Cinema Middelburg 

prijs ¤ 8, | CJP/ donateurs 

¤ 6,Hella de Jonge komt door de verhuizing van haar 
88jarige vader (Eli Asser), met wie zij tot dan toe een 
moeizame relatie onderhoudt, in het bezit van de 
nalatenschap van haar oudtante. Die oudtante is, samen 
met haar ouders, de enige overlevende van de Nazi
verschrikkingen. Een publiciteitsfoto uit 1885, met haar 
overgrootvader als deel van een komisch duo, spoort 
haar aan op onderzoek te gaan naar haar familie
geschiedenis. Met behulp van foto’s en documenten, 
het zien van de registratie van een getuigenis van 
Hella’s moeder in het kader van het Shoah Project van 
Steven Spielberg, het bezoeken van plaatsen met 
pijnlijke herinneringen, maar bovenal door gesprekken 
zonder voorbehoud, komen vader en dochter eindelijk 
tot elkaar.

VeRlieS niet De mOeD 
HELLA DE jONGE

cINEmA mIDDELbuRG
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muzieK 

Op het Abdijplein in Middelburg, het 
festivalhart van het Zeeland 
Nazomerfestival, treden vanaf vrijdag 
28 augustus  bands op van naam en 
faam. Het grote podium is hun 
domein. In het voorprogramma kun je 
in de pagodetent van POPAANZEE 
luisteren naar veelbelovend poptalent 
uit Zeeland. POPAANZEE is het 
samenwerkingsverband van Scoop/ 
Poppuntzeeland en de Zeeuwse 
poppodia.
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mOnSun

Het is hard en met  
een randje, toch is  
er iets zoet en romigs. 
Blues en soul zitten 
diepgeworteld in  

het driekoppig monster dat Monsun heet. 
De liveshows worden omschreven als 
melancholisch en innemend, opgewekt  
en opzwepend. 

20u30 | POPAANZEE

tRiggeRfingeR

Niemand kon voorspellen wat 
Triggerfinger te wachten stond toen ze 
begin 2012 bij Giel Beelen à l’improviste 
die cover opnam van Lykke Li’s I Follow 
Rivers. De kopjesenmescover ging viral, 
werd een radiohit en haalde nummer één 
in België en Nederland. De nieuwe plaat 
By Absence of the Sun tilt de grootste 
Belgische rockgroep van dit moment nog 
eens een niveau hoger. 
Het optreden tijdens ZNF is één van de 
weinige openluchtconcerten die de band 
deze zomer geeft.

21u00 | tot 1 aug ¤ 25, | CJP ¤ 22,50 | 
vanaf 1 aug ¤ 27,50 | CJP ¤ 25, | 
hoofdpodium Abdijplein

ZA 29 AuG

foto  Kevin W
esterberg

nicOle bianchet

Geboren in Los 
Angeles, opgegroeid 
in Duitsland en 
uiteindelijk beland  
in Zeeland.  
Nicole Bianchet is 

een klassiek getrainde operazangeres  
en kunstenaar. Halverwege 2014 bracht  
ze haar solodebuut House of Silence  
uit. Dit album herbergt folky pareltjes 
die bol staan van de eigenzinnigheid. 
Ook de New Yorkse freefolkscene  
lijkt nooit ver weg.

20u30 | POPAANZEE

amSteRDam SinfOnietta
met wenDe SniJDeRS

Amsterdam Sinfonietta onder leiding van 
Candida Thompson geeft een bijzonder 
concert dat klassiek en pop met elkaar 
verbindt. Zangeres Wende Snijders en het 
orkest zetten in 2010 een uiterst succesvolle, 
theatrale show neer vol onverwachte 
wendingen en muzikale vondsten. Nu vijf 
jaar later keert Wende terug bij het orkest. 
Bekende nummers worden afgewisseld met 
nieuwe songs en verrassende covers. Alle 
nummers zijn speciaal gearrangeerd voor 
zang en strijkorkest. Het eerste half uur 
voert het orkest Dvořáks meesterwerk 
Serenade voor strijkers uit.

21u00 | tot 1 aug ¤ 22,50 | CJP 
¤ 17,50 | vanaf 1 aug ¤ 27,50 | CJP 
¤ 22,50 | hoofdpodium Abdijplein

VR 28 AuG

foto  M
arco B

orggreve
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cOnVOi 
eXceptiOnal

Convoi maakte vele 
straattours door 
Europa; van 
Kopenhagen tot  

Madrid en speelde op festivals als Oerol. 
De band is voor de heren een ideaal 
middel om allerlei creatieve verbanden  
aan te gaan. Zo werd de muziek gebruikt 
voor de animatiefilm Reis Door De Stad, 
werkten ze meerdere keren samen met  
het Lucent Danstheater en maakten ze 
een aantal korte ritmische scènes voor  
het kinderprogramma Sesamstraat. 

20u30 | gratis | POPAANZEE

nazOmeRDanSen
JORiS linSSen & caRamba

Joris Linssen & Caramba brengt 
Nederlandstalige muziek met een vleugje 
Mexico. Caramba staat bekend om hun 
puurheid, aanstekelijke enthousiasme en 
de persoonlijke verhalen van Joris Linssen 
(bekend van Hello Goodbye en Taxi). 
Djem van Dijk of Femke Krone staan de 
jongens bij met hun stevige beats en 
prachtige stem. Dus: stoelen aan de kant 
en heerlijk zomers dansen op het plein. 
De AntwerpsVenezolaanse DJ Barato 
draait aansluitend aanstekelijke latin 
muziek die de dansliefhebbers 
ongetwijfeld op de vloer zal houden.

21u00 | gratis | hoofdpodium Abdijplein

ZO 30 AuG

picKnicK Op het 
abDiJplein

Het festival zorgt 
voor tafels en 
muziek. U zorgt voor 
de aankleding en uw 

eigen picknickmand. Wilt u zeker zijn van 
een tafel, reserveer deze dan voor 
19 augustus via www.nazomerfestival.nl/
picknick. Om te voorkomen dat een aantal 
tafels alsnog onbezet blijft tijdens de 
picknick, vragen we ook dit jaar ¤ 5, per 
tafel (tot 6 personen) en ¤ 2,50 per tafel 
voor maximaal twee personen, vooraf te 
voldoen. 

12u00 | Abdijplein

nazOmeRzingen
O.l.V. maiKe bOeRDam 

Alle remmen los! Speciaal voor deze 
middag wordt een repertoire samen
gesteld waarbij het lekker uit volle  
borst meezingen is. Tekstboekjes  
worden uitgedeeld, als geheugensteuntje 
en als souvenir.
Nazomerzingen staat dit jaar onder de 
inspirerende leiding van Maike Boerdam, 
musicalactrice, met de cast van Dogfight.

15u00 | gratis | hoofdpodium Abdijplein

ZO 30 AuG

foto  Lex de M
eester
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KOVacS

Vanwege haar stijl en zware stem wordt 
Kovacs vergeleken met Portishead en 
Shirley Bassey. Het donkere geluid komt 
ook omdat alles in mineur is geschreven. 
”Ik hou van zwaar; mijn muziek heeft 
soul,” zegt de zangeres zelf. “Dat donkere 
randje past bij me. Ik maak muziek omdat 
ik móet; omdat ik mijn emoties alleen 
daarin kwijt kan. Het maakt mijn muziek 
puur en echt.” Haar grote avontuur staat 
voor de deur en de eigenzinnige zangeres 
heeft er zin in. Met de 3FM Award voor 
beste nieuwkomer krijgt ze nog een 
bemoedigend duwtje in de rug.

22u00 | gratis | hoofdpodium Abdijplein

mA 31 AuG

eVa auaD

Eva Auad is  
een zangeres, 
componiste en 
tekstschrijfster. 
Haar soulvolle, 
speelse stem 
vormt een 

warme samenklank met haar eigen
zinnige pianospel. Eva’s muziek is 
meeslepend, verrassend en speels;  
een breed scala aan invloeden, verpakt 
in een rode draad van het eigenzinnige 
werk dat haar uniek maakt.

20u30 | gratis | POPAANZEE

maRJOn Van 
iwaaRDen

Marjon van Iwaarden (bekend van 
2Unlimited, Flairck en The Voice of 
Holland) brengt samen met haar band 
Nederlandstalig poprepertoire. Grotendeels 
zelfgeschreven werk, aangevuld met 
enkele bekende covers waar een eigen 
draai aan is gegeven. 

21u00 | gratis | hoofdpodium Abdijplein

mA 31 AuG

foto  Els Sw
art
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nielS 
geuSebROeK

De naam Niels Geusebroek is allang geen 
onbekende meer in het Nederlandse 
muzieklandschap. De band Silkstone, het 
programma The Voice of Holland, de hit 
Year of Summer… In de afgelopen jaren 
heeft Niels zijn veelzijdigheid overtuigend 
bewezen. Maar hij is vooral een singer
songwriter, in hart en nieren. 

22u00 | gratis | hoofdpodium Abdijplein

DI 01 SEPt

SOlOf

SOLOF is een 
singer/songwriter 
die zijn naam al 
goed in het 

Zeeuwse zand heeft staan. Op het ZNF 
speelt SOLOF met een voltallige band. 
Hij brengt zijn beste liedjes van de 
afgelopen 10 jaar. Daarbij ligt de nadruk 
op positief en dynamisch. “Sunshine, 
peace and happiness” is niet alleen een 
zin uit zijn liedje Getting away, maar 
geeft ook de juiste sfeer aan van dit 
optreden.

20u30 | gratis | POPAANZEE

De hObbYiSten

De Hobbyisten is een Zeeuwse groep 
fanatieke muzikanten. Hiphop is de basis 
van deze band, maar ze mixen dit genre 
met veel stijlen. Salsa, rock, soul, funk  
en reggae; de band speelt het allemaal. 
Met simpele teksten, opzwepende beats 
en veel enthousiasme pakken ze het 
publiek in. 

21u00 | gratis | hoofdpodium Abdijplein

DI 01 SEPt

foto  H
ans Peter van Velthoven
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la cORneille

Als band creëert 
La Corneille 
theatrale  
muziek met een 
onvoor spelbare 
dynamiek. Het  

ene moment is de muziek teder en lief, 
het andere moment ruig om meteen  
door uit te monden in bombast. 

21u15 | hoofdpodium Abdijplein

miSteR anD 
miSSiSSippi

Balans speelt een belangrijke rol bij  
de muziek van Mister and Mississippi.  
De stemmen van Maxime Barlag en 
Samgar Jacobs, de gitaren van  
Danny van Tiggele en Tom Broshuis;  
het is feilloos op elkaar afgestemd.  
Ze vullen elkaar aan en vloeien soms 
samen tot één. Met een onderscheiding 
als beste artiest alternative (3FM 
Awards).

22u00 | hoofdpodium Abdijplein

WO 02 SEPt

foto  Sanja M
arusic  

bRuiD Van De aaRDe
aYa, znf en citY Of Dance 

Prijs voor de hele avond tot 1 aug 
¤ 10,00 | vanaf 1 aug ¤ 12,50

Dansen op dance. Zeelandia heeft 
Danstheater AYA de opdracht gegeven  
om een choreografie te maken voor vijf 
professionele en 25 amateurdansers uit 
Zeeland. De muziek is gecomponeerd 
door de jonge (Middelburgse) DJ/
producer Aryss. Met het project Bruid  
van de Aarde wil Theaterproductiehuis 
Zeelandia een verbinding maken tussen 
moderne dans en een dance event. 

19u30 | hoofdpodium Abdijplein

café eD SanDeRS
ROcKcOnceRt en 
DanSVOORStelling in één 

De jonge honden van Café Ed Sanders, 
onbevreesd en kwetsbaar, bouwen een 
café van ontmoetingen: danser met 
muzikant, persoon optafel met persoon
ondertafel, zijn stem met haar beweging. 
Café Ed Sanders is een dansconcert, een 
breakfast club. Een directe confrontatie 
tussen vijf moderne dansers en een 
rockband van drie muzikanten. In het 
explosieve partnerwerk en de gruizige 
songs lees je hormonale hartenpijn, 
puberale vurigheid, teen spirit.

20u00 | hoofdpodium Abdijplein

WO 02 SEPt

foto  W
iebke W

ilding
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VR 04 SEPt

foto  Claudia O
tten

KeatOn

Keaton is een 
Middelburgse 
rockband met 
invloeden uit  
funk, pop,  

blues & jazz. Keaton staat voor 
enthousiasme en overgave. In  
september 2014 werd de eerste  
single Trampoline Lover uitgebracht;  
een vrolijke single die je laat springen!

20u30 | POPAANZEE

nOVaStaR

Mede dankzij de prachtsingle Closer To 
You stond het laatste album Inside 
Outside bovenaan de hitlijsten in België 
en verkocht de Beneluxclubtour van 
Novastar uit. Joost Zweegers houdt een 
voorliefde voor Britse pop, songs met 
grootse refreinen en kleine emoties. 
Tijdens het optreden zullen er – naast 
veel nieuw repertoire – ongetwijfeld 
klassieke Novastarsongs als Because, 
Mars Needs Woman, Wrong en Never 
Back Down voorbij komen.

21u00 | tot 1 aug ¤ 20, | CJP ¤ 17,50 | 
vanaf 1 aug ¤ 22,50 | CJP ¤ 20, | 
hoofdpodium Abdijplein
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foto  Thom
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olf

bÄSn

Bäsn laat  
zich moeilijk  
in een hokje 
plaatsen en 
houdt ergens 

het midden tussen muziek die op  
de dansvloer gedraaid wordt en 
gedetailleerde liedjes die het beste  
thuis op een koptelefoon worden 
beluisterd.

20u30 | gratis | POPAANZEE

fReeK De JOnge 
met banD

De band waarmee Freek de Jonge naar 
Middelburg komt wordt algemeen 
gewaardeerd als de beste waar hij ooit mee 
getoerd heeft. Een cd (Zonde) en twee 
theaterprogramma’s (Zondermeer en Als je 
me nu nog niet kent) bevestigden die 
reputatie. Het repertoire zal bestaan uit 
Freeks lievelingsliedjes. Natuurlijk zal de 
Zeeland Blues niet ontbreken en Dankzij de 
dijken zou het Zeeuws volkslied kunnen 
vervangen. Het concert wordt besloten met 
Leven na de dood, dat wil zeggen als het 
publiek de artiesten niet smeekt om meer.

 

21u00 | tot 1 aug ¤ 20, | CJP ¤ 17,50 | 
vanaf 1 aug ¤ 22,50 | CJP ¤ 20, | 
hoofdpodium Abdijplein
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peeR

Deze jonge  
Indie Rock Band 
speelt eigen  
werk en covers.  
De afgelopen 

maanden heeft PEER hard gewerkt  
aan het schrijven van nieuwe nummers.  
Ook heeft de band deze tijd gebruikt  
om veel op te treden. PEER vindt  
steeds meer zijn eigen sound en de 
reacties na afloop van de optredens  
zijn veelbelovend.

20u30 | POPAANZEE

Jett Rebel

Het is natuurlijk heel hard met hem 
gegaan. Een jaar geleden kende vrijwel 
niemand Jett Rebel. Ondertussen kreeg 
hij diverse onderscheidingen en waren 
zijn tournees stijf uitverkocht. Hij  
speelde met groot succes op alle grote 
Nederlandse festivals, inclusief Pinkpop 
en Lowlands. Hij is de winnaar beste live 
act (3FM Awards). En nu is Jett Rebel de 
afsluiter van het vijftiende Zeeland 
Nazomerfestival.

21u00 | tot 1 aug ¤ 20, | CJP ¤ 17,50 | 
vanaf 1 aug ¤ 22,50 | CJP ¤ 20, | 
hoofdpodium Abdijplein
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publiciteit pzc
De Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) doet – zoals elk jaar – uitvoerig 
verslag van Zeeland Nazomerfestival, zowel in de krant als op de 
website. Op zaterdag 15 augustus verschijnt de uitgebreide festival
bijlage, met interviews en voorbeschouwingen. Tijdens het festival zijn 
er in de PZC dagelijks verslagen en recensies van de voorstellingen en 
optredens te vinden. Op de website van de krant is het weblog van 
Henk Schoute, directeurbestuurder van Theater productiehuis 
Zeelandia, te lezen. Bezoekers van het festival kunnen na afloop van  
de voorstellingen en concerten hun waardering kenbaar maken door  
een PZCstemformulier in te vullen. In het festivalhart heeft de PZC  
een container ter beschikking; tijdens het festival de werkruimte voor  
de persfotograaf en de redacteuren. 

De DRVKKeRY en ’t Spui
Tijdens het festival is De Drvkkery the place to be.  
Deze boekhandel heeft ook een brasserie waar je terecht 
kunt voor een kopje koffie en een lekkere lunch. Je 
koopt er tekstboekjes van Zeelandiaproducties of cd’s 
van optredende bands. Bovendien is er een festivalkassa 
waar je de kaarten kunt kopen van alle voorstellingen  
en concerten op het Zeeland Nazomerfestival.

eViDeS wateR fOR life 
Evides waterbedrijf is sponsor van Theaterproductiehuis 
Zeelandia/ Zeeland Nazomerfestival. Naast de levering 
van drinkwater in Zeeland, ZuidHolland en op de 
Brabantse Wal is Evides ook betrokken bij het project 
Evides Water for Life. Hiermee helpt Evides mensen in 
diverse ontwikkelingslanden aan schoon drinkwater. 
Theaterproductiehuis Zeelandia wil hieraan graag 
meewerken. Zondag 30 augustus staat daarom in het 
teken van Water for Life. Alle activiteiten van het 
Zeeland Nazomerfestival op het Abdijplein zijn die dag 
gratis. Bezoekers van de picknick, het Nazomerzingen  
en het Nazomerdansen kunnen een vrijwillige bijdrage 
geven voor Water for Life.

kassa open tijdens winkeltijden 

vanaf 1 mei t/m 5 sept  

(www.drukkerijmiddelburg.nl)

locatie Markt 51, Middelburg
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OpenbaaR VeRVOeR
Van en naar Middelburg vertrekt elk half uur een trein naar de Randstad 
of richting Vlissingen. Vanaf het station is het ongeveer 10 minuten 
lopen naar het Abdijplein. De laatste trein in de richting Amsterdam CS 
vertrekt om 22u43. De laatste trein naar Roosendaal vertrekt om 23u13.

VeRbliJf
Arrangement hotel Arneville
Bent u nog op zoek naar een plaats om te overnachten tijdens Zeeland 
Nazomerfestival 2015? Boek dan een kamer bij Amadore Hotels 
Zeeland. Wanneer u een kamer boekt via http://www.amadore.nl/
zeelandnazomerfestival/ krijgt u automatisch een speciale korting voor 
de bezoekers van Zeeland Nazomerfestival 2015. Deze korting is geldig 
op kamers bij Amadore Hotel Restaurant Arneville in Middelburg in de 
periode van 25 augustus t/m 5 september 2015.

eten en DRinKen
Festivalcafé 
Voor echte koffie, een bruisende prosecco, een bijzondere cocktail, een 
lekker biertje of een glaasje fris: bezoek het sfeervolle festivalcafé op het 
Abdijplein. Openingstijden: vrijdag 28 augustus tot en met zaterdag 
5 september vanaf 19u00. Bovendien zondag 30 augustus ook vanaf 
12u00 (picknick) en woensdag 2 september vanaf 14u00 (kinderconcert).
U kunt de consumpties alleen met munten betalen. Consumptiemunten 
zijn steeds een half uur voor aanvang van het programma te koop.  
De kassa’s staan op het plein en aan elke poort staat er ook één.

Vriendschap caférestaurant
Vriendschap aan de Markt 75 in Middelburg serveert alle dagen van het 
festival het menu Nazomeren voor ¤ 26,50 (voor en hoofdgerecht en 
koffie of thee met klein dessert). Naast het menu nog veel oprecht 
moois uit Zeelands eigen nazomertuin en wateren. In Vriendschap eten 
ook de artiesten en wordt er voorbeschouwd en nagepraat, gedronken 
en gegeten. www.vriendschapcr.nl

feStiValbuSSen
Voor ¤ 7,50 (naar Aardenburg ¤ 10,)  kunt u vanaf het festivalhart in 
Middelburg met de bus naar de locatie voorstellingen en terug. De opstap
plaats is aan het DAMPLEIN. Bij opstap in Terneuzen (busstation 
Westerscheldetunnel) kost een ticket ¤ 5,. Bustickets graag tegelijkertijd 
met de kaartjes voor de voorstelling kopen. Op de avond zelf een buskaartje 
kopen is alleen mogelijk als de bus niet vol is. U betaalt dan ¤ 2,50 extra voor 
een buskaartje. 

VeRtReKtiJDen feStiValbuSSen
19u00 voor Soeur Sourire Aardenburg (met extra halte in Terneuzen)
19u30 voor Soeur Sourire Goes (27 aug | 20u00)
19u30 voor Een Zomerdag
20u00 voor Saul
Let op: de bussen vertrekken stipt op de aangegeven tijden vanaf het DAMPLEIN.

paRKeRen
Parkeren op de locatie: zie de website www.nazomerfestival.nl. 
Parkeerplaatsen zijn vaak beperkt. Daarom raden we u aan te reizen met de 
festivalbus naar de locatievoorstellingen. 
Parkeren festivalhart: zie kaartje op pagina 56.
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tOuRnee SOeuR SOuRiRe

Schrijver en acteur Louis van Beek schreef over deze 
intrigerende vrouw een teder portret van een tragische 
figuur met grote theatrale uitstraling. Dromen, hoop  
en rigoureuze keuzes bepalen het leven en, uiteindelijk, 
de dood van deze vrouw. Een voor iedereen herkenbaar 
verhaal over de opkomst en ondergang van een 
fenomeen.
Na Zeeland Nazomerfestival gaat Soeur Sourire op 
tournee, door Zeeland, de rest van Nederland en 
Vlaanderen. Kijk voor kaartverkoop en de speellijst  
op www.theaterzeelandia.nl

zeeuwSe VROuwen 2

Zeeuwse Vrouwen 2 is meeslepend en herkenbaar 
muziektheater over Zeeland in de twintigste eeuw.  
Drie actrices (Gonny Gaakeer, Julia van de Graaff  
en Astrid van Eck) met Zeeuwse roots duiken in de 
geschiedenis en leefwereld van hun grootmoeders.  
Zij vertellen nieuwe verhalen van gewone vrouwen, 
opgegroeid in gezinnen van arbeiders en midden
standers. Vrouwen bij wie het leven zijn sporen heeft 
achtergelaten. Ze zijn er getekend, sterk en strijdbaar 
door geworden. Het eerste deel, Zeeuwse Vrouwen, 
kreeg vijf jaar geleden landelijk veel waardering en was 
in Zeeland avond aan avond stijf uitverkocht. Kijk voor 
kaartverkoop en de speellijst op www.theaterzeelandia.nl

tOuRNEE VANAF 01 OktObER 2015

tOuRNEE VANAF 07 APRIL 2016

foto Ben van D
uin

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 Nederlandse 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 begeleid 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 ont
wikkeling van de jeugd stimuleren en hiermee een 
bijdrage leveren aan een positief mensbeeld van  
deze groep.

www.theateRzeelanDia.nl

Zeeland Nazomerfestival wordt georganiseerd door: 

theateRpRODuctiehuiS zeelanDia

foto  R
ien Zandee

ORGANISAtIE
foto  Lex de M

eester
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organisatie
Stichting Theaterproductiehuis Zeelandia
Hoogstraat 18 – 20
4331 KR Middelburg
info@theaterzeelandia.nl
www.nazomerfestival.nl

raad van toezicht
Mark Markusse (voorzitter), Karen Albers, Martijn Kalle, 
Jan Lonink, Jan de Waard, Bert te Winkel
directiebestuur Henk Schoute
artistieke leiding Alex Mallems
hoofd productie Pieter Ventevogel
productieleider Dave Reininga
hoofd promotie en publiciteit Karen Kroese
office manager Dusty SlompRijkse
coördinator kaartverkoop Jesse Beijer
algemeen medewerker Bart Mulder
administratie Leo Luteijn

uitgever Stichting Theaterproductiehuis Zeelandia
redactie Karen Kroese, Alex Mallems
ontwerp Opera Graphic Design, Breda
druk Grafisch Bedrijf Goes
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.

cOLOFON

Theaterproductiehuis Zeelandia/Zeeland 

Nazomerfestival ontvangt subsidie van:

FondsPodiumkunsten

Provincie Zeeland

Gemeenten Middelburg, SchouwenDuiveland en 

Veere

En krijgt een bijdrage (in welke vorm dan 

ook) van:

PZC

Rabobank Walcheren

DOW

Drvkkery

DRV accountants en belastingadviseurs

Frisbee

Heineken Brouwerijen

Randstad

TaxiCentrale Renesse

De Vriendschap

Westerscheldetunnel

Met dank aan: 

adverteerders festivalkrant, omwonenden Abdij, 

Lex de Meester, POPAANZEE, Muziek Podium 

Zeeland, Scoop, directie en medewerkers 

Schouwburg Middelburg, vrijwilligers Zeeland 

Nazomerfestival en iedereen die wij vergeten zijn 

of die komen na verschijning van deze brochure.

Overige fondsen en sponsors die een bijdrage 

verstrekken aan het Zeeland Nazomerfestival 2015 

worden in de festivalkrant (verschijning 15 

augustus) opgenomen. 

SubSIDIËNtEN EN SPONSORS

– 60 – – 61 – 



feStiValhaRt 
miDDelbuRg
28/8		amSteRDam SinfOnietta 

met wenDe SniJDeRS

29/8 tRiggeRfingeR

30/8 JORiS linSSen & caRamba

31/8  maRJOn Van iwaaRDen	|	
KOVacS

01/9  De hObbYiSten	|	 
nielS geuSebROeK

02/9  la cORneille	|	 
miSteR anD miSSiSSippi

03/9 nOVaStaR

04/9 fReeK De JOnge met banD

05/9 Jett Rebel


