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JONGE HARTEN THEATERFESTIVAL 2014
JONGERENTHEATERAANBOD

Een eeuwenoude liefdesgeschiedenis opnieuw verteld
Diep onder de grond in een verlaten metrostation huist de 
vampier Dracula met zijn knechten. Met talloze camera’s houdt 
hij de bovenwereld in de gaten en legt hij het doen en laten 
van de mensen vast. Onophoudelijk zoekt hij naar waarheid 
en leugen, met maar één verlangen: het leven vangen en zich 
voeden met écht geluk en écht verdriet. Als het meisje Eurydice 
op zijn beeldscherm verschijnt wordt het monster in hem wakker.
Eurydice is gelukkig. Ze is jong, knap en Orpheus houdt van haar. 
Twee godenkinderen zijn het. Met de wereld aan hun voeten en 
een gouden toekomst voor zich. Niets om zich zorgen over te 
maken. Totdat ze plotseling verdwijnt. Radeloos gaat Orpheus 
op zoek naar zijn lief. Een zoektocht die hem tot in de diepste 
krochten van de stad brengt, waar hem de confrontatie met 
Dracula wacht.
METRO is een eeuwenoude liefdesgeschiedenis opnieuw verteld 
in een mash-up van theater, muziek, film, gaming en social media. 
Een zoektocht naar wat het leven waard is.

Waanzinnig danstheater
Onze ouders wisten het zeker. Als zij het werkelijk wilden, kwam 
de zon voortaan in het westen op. Alles kan, dachten ze. Als je 
maar gelooft dat je de wereld kunt veranderen. 
En wij? Wij verzetten ons. Wij willen de zon niet in het westen 
zien opkomen. Maar in onszelf. Wij willen stralen. Elke dag.
In de voorstelling Onstuitbaar toont danstheater AYA twee jongens 
die zich verstoppen in hun eigen wereld. Ze plagen, uitdagen en in 

de clinch liggen met elkaar en met zichzelf. Ze rebelleren, raken 
verveeld en beginnen opnieuw. Tot ze onstuitbaar vastlopen. 
De machine van techniek, muziek en games staat stil. Tot er een 
mystery beauty verschijnt. Alles barst open, de lente breekt uit en 
de voorstelling krijgt een verrassende wending.

 
Twee unieke dansvoorstellingen
Jonge dansers krijgen bij Crosstown de kans hun creatieve 
dansambities te ontdekken en te ontwikkelen. Op het hoogste 
niveau werken de meest getalenteerde dansers met professionele 
choreografen. Dit jaar zijn dat de prijswinnende moderne 
danschoreograaf Samir Calixto en het urban danstalent Shailesh 
Bahoran.

Offline voorstelling over online identiteit
‘Ik heb 746 vrienden, ik ben nooit alleen.’
De juiste hoek voor je selfie, onderweg een snelle statusupdate 
‘drankjes drinken met de girls #BFF #weekend #happy!’ en 
een like voor die nieuwe band. Het zal niemand ontgaan dat 
je bestaat. We zijn een groot deel van onze tijd bezig met 
het vormen van onze online identiteit. Maar in hoeverre komt 
dit digitale personage overeen met de werkelijkheid? Zijn we 
verslaafd aan onze 15 megabytes of fame? En beseffen we 
nog de échte waarde van het leuk vinden? Vonden we elkaars 
gedachten, werk en bezigheden niet al leuk voordat social 
media bestonden?

In een kleurrijke wereld waar informatie de absolute macht is 
volgen we een jongen die niet meer weet of hij zichzelf of zijn 
profielfoto is.

Titel:  METRO
Maker:  Toneelmakerij
Locatie:  Stadsschouwburg
Speeldata: 22 november 20:15

Titel:  Onstuitbaar
Maker:  AYA
Locatie:  Grand Theatre/De Molenberg
Speeldata: 24 november 14:30
  25 november 13:30

Titel:  Crosstown
Maker:  Korzo Theater
Locatie:  Grand Theatre
Speeldata: 25 november 14:30

Titel:  LIKE4REAL
Maker:  ISH
Locatie:  Stadsschouwburg
Speeldata: 26 november 15:00 en 20:15



Titel:  Ja ja ja, jullie hebben hele mooie 
  spulletjes
Maker:  Theater Artemis
Locatie:  Grand Theatre
Speeldata: 27 november 14:30 (SV) en 19:30

Is echt álles te koop?
De wereld van onze gevoelens en de wereld van het geld 
zijn steeds moeilijker uit elkaar te houden. Geloven we onze 
vriendschappen nog wel zonder dat we elkaar cadeautjes 
geven? Welk verdriet schuilt er achter de vader van het 
verwende kind? Wie durft er nog zonder knikkende knieën bij 
de kassa af te rekenen? Als je meer krijgt van je ouders dan je 
buurmeisje, betekent dat dan ook dat ze meer van je houden, 
of is het precies andersom? Kopen ouders kinderliefde? Wie 
durft er nog iets te krijgen en wie durft er nog iets te geven? De 
voorstelling Ja ja ja, jullie hebben mooie spulletjes is een boze 
droom in 26 betaalmomenten.

JONGE MAKERS ONTMOETEN JONG PUBLIEK

Voorstelling die je moet zien. Vinden wij.
We groeien op in een wereld waarin je een mening moet hebben. 
Een mening die je aan de rest van de wereld moet laten zien en 
horen. Een mening die vervolgens in duizend reacties eronder 
wordt betwist.

De vier spelers van BOG. hebben bij de voorbereiding van dit 
stuk letterlijk mensen om hun mening gevraagd. Hun mening 
over alles. In de voorstelling trekken ze het fenomeen van het 
spuien van meningen tot in het absurde door. Ze produceren 
een geraffineerde en virtuoze stroom van grappige, mooie, 
tegenstrijdige en lelijke meningen. En soms excuses daarvoor. 

Ontdek en ontmoet drie nieuwe dansmakers 
Tijdens DansClick ontdek én ontmoet je de nieuwste generatie 
dansmakers. Ze zijn zelf in het theater aanwezig en na afloop 
kun je onder het genot van een drankje met ze napraten. In deze 
DansClick zie je drie korte stukken van drie choreografen: Jasper 
van Luijk vertoont zijn duet ‘Previously Cited’. Hij maakt overigens 
ook de choreografie voor de voorstelling Goldmund, die op 25 
november op Jonge Harten staat. Joeri Dubbe maakt een nieuwe 
choreografie voor drie dansers: ‘Kitsune’. Oud NDT-danser  Lukáš 
Timulak etaleert in ‘A Game’ een humoristische kant van zichzelf.

De waarheid achter de Instragrammende celebs en ‘real life’ 
docu’s
We willen allemaal wel eens een superster zijn, aanbeden 
worden door een groot publiek, een ‘interessant’ en glamorous 
leven leiden waarin het in ontvangst nemen van prijzen aan de 
orde van de dag is. We spiegelen onszelf steeds meer aan 
beroemde sterren en Celebrity documentaires zijn populairder 
dan ooit tevoren.
The Truth about Kate is zo’n duizelingwekkende celebrity-
documentaire. We zien het leven van superster Kate, haar 
ontluikende talent, haar doorbraak, haar huwelijk, haar artistieke 
crisis etc. Bijzonder aan de voorstelling is dat actrice Naomi 
Velissariou alle 25 rollen zelf speelt: de schoolvriendinnen, het 
eerste vriendje, haar ontdekker en natuurlijk Kate zelf. Dat roept 
de vraag op: zien we eigenlijk wel een beroemdheid of kijken 
we naar een vrouw die haar leven aan de keukentafel omtovert 
tot een hype?

 
Griezelig perfecte verhalen
Thomas Dudkiewicz over Bobby Baxter:
“Bobby Baxter is a 25 year old male, suspected of hideous 
crimes.” This sentence is all you need to form a mental image of 
this man, thusbringing him to life.
Before you read this sentence Bobby Baxter did not exist. Now 
he does.
What does he look like, what does his voice sound like, what kind 
of personality does he have.
Thomas Dudkiewicz will bring you back to the origins of 
theatre: storytelling. In 2 hours he will let you create a world 
that is unique. A world that didn’t exist before and that will be 
irrefutably present until you die. His voice will build perimeters 
for your world and guide you through the details. Let yourself be 
mesmerised by none other than yourself.

Theatraal spel over gastvrijheid
RULE™ is een theatraal spel over gastvrijheid, dat je als publiek 
zelf speelt.  Het stelt bekende politieke issues ter discussie 
maar rammelt ook aan zeer persoonlijke grenzen. Wanneer 
laat je bijvoorbeeld een onbekende man bij je naar binnen? 
Wat doe je als de vrienden die bij je logeren jouw regels naar 
hun hand gaan zetten? En hoe handel je als grensbewaker 
bij de immigratiedienst? RULE™ is een ideeënspeeltuin, een 
minisamenleving, een speelse ervaring waarin de stem van de 
meerderheid tellen.

Titel:  MEN.
Maker:  BOG.
Locatie:  Machinefabriek / Van Berensteyn
Speeldata: 24 november 13:15 (SV)
  25 november 13:15 (SV)
  26 november 13:15 (SV)
  27 november 12:15 (SV)
  24 november 21:00
  25 november 21:00

Titel:  Danslick 16
Maker:  Korzo Theater
Locatie:  Machinefabriek
Speeldata: 21 november 20:30

Titel:  Bobby Baxter Season 2
Maker:  Thomas Dudkiewicz
Locatie:  Grand Theatre
Speeldata: 25 november 15:30

Titel:  RULE™
Maker:  Emke Idema
Locatie:  Groninger Forum
Speeldata: 24 november 21:00
  25 november 21:00

Titel:  The truth about Kate
Maker:  Frascati Producties/Davy Pieters
Locatie:  Grand Theatre
Speeldata: 22 november 21:00



Titel:  Goldmund
Maker:  Orkater/Nieuwkomers
Locatie:  Stadsschouwburg
Speeldata: 25 november 20:15

Filosofische zoektocht van twee vrienden

Thijs Maas en Wilko Sterke ontdekten dat zij hetzelfde 
lievelingsboek hebben: ‘Narziss en Goldmund’ van Hermann 
Hesse. Het is een klassieke roman over de strijd tussen lichaam 
en geest. De hoofdpersonen zijn de intellectuele asceet Narziss 
en de artistieke gevoelsmens Goldmund. Het verschil in hun 
karakters bepaalt hun vriendschap en hun leven.

Narziss en Goldmund is muziektheater. De (pop)muziek zal, 
afwisselend, net zo dromerig en hard zijn als de twee vrienden 
op het podium. Naast de spelers/muzikanten staan er drie 
dansers op het podium. Zij voegen, zonder woorden, een extra 
laag toe aan de strijd tussen de hoofdpersonen.

Theaterthriller over een moordonderzoek
How did I die is bijzonder aantrekkelijk voor liefhebbers van 
thrillers. Er is een moord gepleegd en het lijk wordt op het 
toneel gevonden. Wie is het slachtoffer, hoe heeft het zijn 
laatste uren doorgebracht, wie is de dader? De voorstelling is 
een reconstructie van de gebeurtenissen maar strooit ook met 
dwaalsporen. Regisseur Davy Pieters laat zien hoe de waarheid 
in een complottheorie kan veranderen die onze fantasie gruwelijk 
op hol brengt.

Een computergame met een vleugje Monty Python
NXT LVL is een voorstelling die er letterlijk uitziet als een 
computergame. Het toneel is een enorme gameconsole waar de 
spelers instaan alsof ze geanimeerde poppetjes zijn. Wat die 
poppetjes doen (vechten, elkaar vernietigen, op andere planeten 
landen) past precies in het nagebouwde gamelandschap. 
Dit levert een vrolijke voorstelling op die nu eens geen 
vraagtekens plaatst bij de voortschrijdende digitalisering en 
vertechnologisering van de samenleving. Ze toont juist de fun en 
daarmee de menselijke factor in het virtuele tijdperk. NXT LVL 
pakt je in met zijn spelplezier, fantasie en mooie vormgeving.

Het perfecte plaatje
The Mount Everest beklimmen, leren vliegen, virtuoos viool spelen, 
profvoetballer worden is voor bijna iedereen onmogelijk. Maar 
hoe onmogelijker het lijkt, hoe groter de drang en fascinatie; het 
onhaalbare proberen te bereiken is des te aantrekkelijk.  
In de wereld van Do It Yourself is de wil belangrijker dan het 
doel. DIY_Ballet zal een pleidooi zijn voor handelen zonder 
succesgarantie. Het proberen, het leren, het streven levert meer 
energie op dan de kunde zelf. En dus begint Rosa van Leeuwen - 
zonder succesgarantie - aan het meest onhaalbare doel dat voor 
haar zelf is weggelegd: ‘Yes I can’t: Ballet!’

INTERNATIONAAL AANBOD

‘O, was ik maar een handschoen aan die hand, dan streelde 
ik nu die wang!’

Trouwen is weer helemaal in. Zeker in de voorstelling ‘You may 
now kiss the bride’, want daar gebeurt het maar liefst tien keer op 
rij. De vier spelers vertolken tien legendarische huwelijksscènes. 
Sommige hilarisch maar af en toe is het ook echt poëtisch en 
romantisch. Elk liefdespaar heeft zo zijn eigen verhaal, zijn 
eigen manieren en maniertjes om uiting te geven aan die diep-
menselijke, instinctieve drang om maar niet alleen te zijn.

De cast van deze voorstelling bestaat uit een stel echte Vlaamse 
Kleppers. In Nederland niet zo bekend maar in eigen land 
wereldberoemd dankzij film en televisie. Ze staan garant voor 
topkwaliteit en uitbundig spelplezier.

“Knotsgek. Heerlijk.”
De jonge Vlaamse kunstenaars Robbert&Frank/Frank&Robbert 
zijn alchemisten van de beeldende kunst en cowboys van de 
slapstick. Eerder maakten ze een stuk vol digitale animaties en 
rijdende robotjes. In deze nieuwe voorstelling gebruiken ze juist 
eerlijk en ongefilterd materiaal. Boomstammen bijvoorbeeld. En 
toch is niets wat het lijkt. Met laconieke koelbloedigheid rijgen ze 
een aantal visuele acts aan elkaar die je op een vrolijke manier 
op het verkeerde been zetten. TO BREAK – The Window of 
Opportunity is een feest der verbeelding onder het motto ‘Your 
mind is a box of chocolates.  Open it and taste the potential of 
your thoughts’.

Titel:  How did I die
Maker:  Frascati Producties/Davy Pieters 
Locatie:  Grand Theatre
Speeldata: 27 november 21:00

Titel:  NXT LVL
Maker:  Firma DRAAK 
Locatie:  Grand Theatre
Speeldata: 29 november 20:00 en 22:30

Titel:  DIY_Ballet
Maker:  Rosa van Leeuwen 
Locatie:  Grand Theatre
Speeldata: 21 november 19:30
  22 november 19:30
  23 november 19:30
  24 november 19:30

Titel:  You may now kiss the bride
Maker:  Joke Emmers e.a. 
Locatie:  Grand Theatre
Speeldata: 28 november 20:00

Titel:  TO BREAK the window of opportunity
Maker:  Robbert&Frank/Frank&Robbert
Locatie:  Grand Theatre
Speeldata: 21 november 21:30

Titel:  The great downhill journey of little Tommy
Maker:  Jonas Vermeulen & Boris Van Severen 
Locatie:  Grand Theatre
Speeldata: 29 november 21:00



Energiek rock and roll theater blaast je van je sokken
The Great Downhill Journey Of Little Tommy is een voorstelling 
met de energie van een rock and roll-concert  We zien en horen 
het verhaal van Tommy die op een dag beslist dat hij de zee wil 
zien. Hij zegt zijn moeder gedag en verlaat de bergtop van zijn 
jeugd voor een avontuurlijke fietstocht naar beneden. Onderweg 
komt hij allerlei figuren tegen die hem hun levenswijsheden en 
andere eigenaardigheden meegeven.

De jonge honden en rasperformers Jonas Vermeulen en Boris 
Van Severen zorgen voor een heerlijke wervelwind van beelden, 
teksten en muziekstijlen die je letterlijk van je sokken blaast.

Over verzinsels en hoe deze de werkelijkheid kunnen 
overnemen.
Hoe leef je ‘in het nu’ in een wereld met een zapfunctie die je 
elke seconde probeert af te leiden?
Hoe blijf je ‘gewoon jezelf’ als alles om je heen schreeuwt dat 
het nog beter, sneller en mooier kan?
Eén acteur, één danseres en veertien virtuele personages gaan 
op zoek naar de nooduitgang.

Another great year for fishing is het opgesmukte verhaal van 
een leven waarin de grens tussen fictie en realiteit meer en meer 
vervaagt. De voorstelling gaat over verzinsels en hoe deze de 
werkelijkheid kunnen overnemen. Belgisch theatermaker Tom 
Struyf en danseres Nelle Hens ontrafelen hoe je aan de touwtjes 
kunt trekken in de coulissen van de ratrace. Another great year 
for fishing is een voorstelling over de (on)mogelijkheid om een 
‘normaal’ leven te leiden in een omgeving die sneller evolueert 
en meer van ons vraagt dan ooit tevoren.
Als publiek ga je kijken en luisteren naar topentertainment, 
herkenbare situaties, charmante personages, een held en een 
titelsong. Je gaat er bijna in geloven.

THEATER EN TECHNOLOGIE

 

Kijkje in de (bizarre) toekomst
Wat gebeurt er als je jouw realiteit kan omruilen voor een 
nieuwere en betere realiteit?
De voorstelling PIPS:lab laat je kennis maken met een toekomst 
zonder strak gelijnde ruimteschepen en vriendelijk knorrende 
robots. De toekomst waarin je wordt verwelkomd is een 
leugenachtige realityshow waarin feestmeisjes terecht komen in 
een wereld terecht vol gesjeesde spacekezen.
In de voorstelling Social Fiction staat één vraag centraal: wat als 
privacy het enige offer is dat je hoeft te maken om voor eeuwig 
rond te kunnen zweven in jouw Utopia?

Social Fiction is een reis in de toekomst met uitvindingen waarvan 
je het bestaan niet kon en wilde vermoeden. Happy ends not 
included. Like!

PROFESSIONEEL LOKAAL/REGIONAAL AANBOD

Een slapstickvoorstelling tussen hemel en hel
Het publiek kent het Groninger gezelschap De Jongens van 
grote locatieprojecten als Onder Constructie en Aktieman of 
hun allereerste  voorstelling Monaco, die in 2004 (!) op Jonge 
Harten stond. Twee jaar geleden speelden ze nog bij ons met de 
virtuoze slapstick Trap.

In 2014 bestaat het gezelschap 10 jaar. Om dit te vieren nodigt 
Jonge Harten De Jongens uit met hun nieuwste voorstelling 
‘Nergens’. Ook dit is een slapstickvoorstelling die zich ditmaal 
afspeelt in een niemandsland tussen hemel en hel. De gloeiende 
zwavelputten van Lucifer likken letterlijk aan hun schenen maar 
de Jongens weigeren het Laatste Oordeel te aanvaarden. 
Ze willen terug naar hun gewone leven! Met de Duivel op 
de hielen beginnen de Jongens aan hun meest omvangrijke 
ontsnappingspoging ooit. 

SpaceDogs is een theatraal concert: een ode aan de onschuld.
Toen we weinig wisten van ruimtereizen en raketten nog nieuw 
waren ging er een groep Russische kosmonauten de ruimte in. 
Deze ruimtevaartpioniers waren honden. Vol goede moed 
ontdekten we het heelal. We hadden dromen, we lachten naar 
de maan en hadden hoop. Door de jaren heen vervaagde die 
droom en sijpelde langzaam de onschuld weg.

SpaceDog (Marleen Scholten) staat symbool voor die onschuld en 
is haar voorganger. Na jaren om de aarde te hebben gedraaid 
wil ze een dimensie, een perspectief met ons en de band delen. 
Zij is hier even geland en gaat straks weer terug.
Het eerste deel van het concert biedt een muzikaal historisch 
perspectief. Kraftwerk meets Legeti. Van de verdovende werking 
van de grote oorlog via de hernieuwde opbouw gaan we naar 
het nieuwe cynisme. Met de komst van SpaceDog verandert de 
sfeer. Het mondt uit een zinderende zoektocht naar onschuld; een 
elektrische mis.

... en dan neemt SpaceDog afscheid. Met een hoopvol lied nodigt 
ze ons uit mee te gaan. “I’ll wait for you”

Titel:  Another great year for fishing
Maker:  Tom Struyf 
Locatie:  Grand Theatre
Speeldata: 26 november 11:00 (SV) en 21:00

Titel:  Nergens
Maker:  De Jongens
Locatie:  Werkplaats De Jongens
Speeldata: 27 november 20:30
  28 november 20:30
  29 november 15:30 en 20:30

Titel:  SpaceDogs
Maker:  Wunderbaum, Veenfabriek & Grand Theatre
Locatie:  Grand Theatre
Speeldata: 28 november 22:00

Titel:  Social fiction
Maker:  PIPS:lab
Locatie:  Grand Theatre / Van Berensteyn 
Speeldata: 25 november 13:30 (SV)
  26 november 14:30 (SV) en 19:30
  



SEMI-PROFESSIONEEL AANBOD DOOR JONGEREN 
GESPEELD

De woorden en stiltes van Samuel Beckett
Dertien jonge spelers. Ze wachten. Op de juiste toon? Op stilte? 
Op zuiverheid? Op de juiste stemming? De klok tikt door. De tijd 
moet gedood worden. Tot er niets meer over is. Een leeg vel. 
De Ierse schrijver Samuel Beckett staat bekend om zijn liefde 
voor spraak en taal, maar stilte betekent net zoveel in zijn 
stukken. De mens schreeuwt innerlijk al. Hoe minder woorden er 
nodig zijn, hoe beter. Een onbeschreven blad is zijn einddoel. 
In een muzikaal-theatrale suite onderzoeken de spelers hoe ze 
de woorden en de stiltes van Beckett opnieuw tot leven kunnen 
brengen.

Beckett schreef: Wachten op Godot
Nietzsche schreef: God is Dood.

Wie vermoordde de componist
Op een ochtend in maart 1983 werd de Canadese componist 
Claude Vivier dood aangetroffen in zijn Parijse appartement. 
Hij bleek vermoord. Een negentienjarige jongen werd 
gearresteerd en legde een bekentenis af. Op de werktafel 
in het appartement van Vivier lag ondertussen zijn laatste 
compositie.
Moordstuk is een theatrale thriller met live muziek gebaseerd 
op dit waargebeurde verhaal. De jonge spelers en muzikanten 
van De Noorderlingen en het Haydn Jeugd Strijkorkest 
reconstrueren het promiscue bestaan en het plotselinge einde 
van Vivier. Moordstuk wordt gemaakt in het kader van het 
30-jarig bestaan van De Noorderlingen! Het is een bijzondere 
samenwerking tussen jong talent van de vooropleiding De 
Noorderlingen en het Haydn Jeugd Strijkorkest.

OPDRACHTEN EN EIGEN (CO-)PRODUCTIES

Julie Cafmeyer over de voorstellingen:
“Ondanks onze sterke affiniteit met begrippen als 
‘depressiviteit’, ‘uitzichtloosheid’ en ‘banaliteit’ proberen wij 
deze in onze voorstelling te vermijden. Dit omdat deze woorden 
ons remmen in onze alledaagse bezigheden. Wij houden ons 
liever vast aan speerpunten als rebellie, ambitie en erotiek.
Kortom, wij vier losers proberen ons loserschap met trots te 
dragen”.

Julie Cafmeyer en haar medespelers/-makers studeren op 
dit moment nog aan de Toneelacademie in Maastricht. Bij een 
presentatie in die Academie maakte ‘De tafel’ zoveel indruk, 
dat Jonge Harten Julie Cafmeyer nu uitnodigt om in Groningen 
het drieluik af te maken en in première te brengen. 

Opmerkelijk in het werk is dat spel en werkelijkheid heel dicht 
tegen elkaar aan schurken. Een bezoek aan de voorstelling 
zal waarschijnlijk voelen alsof je per ongeluk op visite bent bij 
mensen die je niet kent. Vooral als je alle drie de voorstellingen 
bezoekt, zullen zij niet langer onbekenden voor je blijven. 

Vechten tegen een geautomatiseerde wereld
RO-BOT is de nieuwe voorstelling van Firma Draak, die in 
première gaat op Jonge Harten. Na hun vrolijke debuut NXT 
LVL, ook te zien op Jonge Harten, is de Firma in dit nieuwe 
stuk iets sceptischer over de verleidingen der technologie. 
RO-BOT speelt zich af in een toekomstige wereld waar drones 
en andere apparaten het leven beheersen. Dat maakt alles 
makkelijk en comfortabel, maar wat is het offer voor de 
omarming van deze machine-wereld? Met grote overgave 
gooien de spelers hun grilligheid in de strijd tegen de 
geautomatiseerde omgeving.

Titel:  Godot is dood
Maker:  Vrijdag JTS 
Locatie:  VRIJDAG theater
Speeldata: 27 november 19:30
   28 november 19:30
   29 november 15:30

Titel:  Moordstuk
Maker:  De Noorderlingen
Locatie:  Stadsschouwburg 
Speeldata: 28 november 20:15
  

Titel:  HET BAD, DE TAFEL, DE AFTERPARTY
Maker:  Julie Cafmeyer
Locatie:  Festivalhart Jonge Harten
Speeldata: 22 november 16:00
   22 november 19:30
  23 november 19:30
  25 november 19:30
  26 november 19:30
  27 november 19:30
  28 november 19:30
  29 november 10:00 
  29 november 19:30

Titel:  RO-BOT
Maker:  Firma Draak
Locatie:  Festivalhart Jonge Harten
Speeldata: 21 november 19:30
  22 november 19:30
  24 november 19:30
  25 november 19:30



MUZIEK 
Onderstaande namen stonden in 2014 in het Jonge 
Harten 2D café geprogrammeerd:

KRAKEN
Zaterdag 22 november // 21:00 – 22:00 // mysterieus 
gezelschap dat slechts één keer te bewonderen was. 

MTT (Minus the Tiger)
Zondag 23 november // 17:30 – 18:30 // jaren tachtig 
gemixt met een actuele sound

Oliver Alexander
Maandag 24 november // 21:00 – 22:00 // mix van 
intieme luisterliedjes en knallende singer-songwriter pop

Charrles
Dinsdag 25 november // 21:00 – 22:00 // dansbare 
beats en elektronica waar de glitters van af spatten 

Gloria – Orkater / De Nieuwkomers
Woensdag  26 november //  21:30 – 21:45 // preview 
van de muziektheatervoorstelling Gloria

Blue Crime
Donderdag 27 november // 21:00 – 22:00 // rockmuziek 
vol nieuwe melodieën en stemmen

Singer/songwriter avond
Vrijdag 28 november // 21:00 – 23:00 //  lokaal talent: 
Myke en Wessel Klooster

RANDPROGRAMMERING
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FESTIVALRESTAURANT
Het Pakhuis

NOTENKRAKERS
De Notenkrakers waren in 2014 aanwezig bij:

22/11: Julie Cafmeyer – DE TAFEL 
23/11: Rosa van Leeuwen – DIY_Ballet
24/11: BOG. MEN.
25/11: Firma Draak - RO-BOT
26/11: Tom Struyf – Another great year for fishing
27/11: Davy Pieters – How did I die
28/11: E. Bosmans, J. Emmers, T, Janssens en M. Meersman 
- You may now kiss the bride
29/11: J. Vermeulen & B. van Severen - The Great Downhill 
Journey of Little Tommy

#NOFILTER INSTALLATIES
Jonge Harten heeft jonge kunstenaars losgelaten op het 
thema #nofilter en interdisciplinariteit.

Jonge Harten heeft studenten van Academie Minerva 
gevraagd om installaties te maken die het spanningsveld 
opzoeken tussen fictie en realiteit, online en offline, mens 
en machine.  Hierbij gold één belangrijke regel: het werk 
moet daadwerkelijk in dialoog gaan met het publiek, de 
ruimte en het moment.

Onder leiding van kunstenaar Marc van Vliet (van 
theatergroep TUIG) zijn de studenten in de weken 
voorafgaand aan het festival aan de slag gegaan. De 
resultaten waren tijdens het hele festival te zien en te 
beleven in het Festivalhart in de Oosterstraat



Bestuur

Dorothea van der Meulen, Jan Weeber, Marc van Zijp en Jet Radema

Team

Directeur: Marga Kroodsma

Zakelijke ondersteuning: Nicolette Klein Bleumink

Programmering: Rudi Kamminga, Marga Kroodsma

Muziekprogrammering: René de Haan

Productieleiding: Ruben Bosch

Marketing en PR: Maria Wierenga

Educatie en jongerenprogrammering: Emilie van Gorcum

Vrijwilligerscoördinatie: Syrina Westerbeek, Lotte Dijkstra

Coördinatie internationaal: Andrea Hooymans

Coördinatie Hartsvrienden: Annemiek Mulder

Coördinatie Blog: Nynke Oele

Blog ondersteuning: Nina Dieters

Vormgeving: Jelle Post 

Vormgeving festivallocaties: Karin Post

Projectleider interactieve installaties: Suzanne Verhagen

Coördinatie 2D Café: Julia de Jong, Marleen van Veen

Website: Gentleware

Stagiaires: Saskia te Nijenhuis, Marlon Steensma, Johanna Seelbach.

Festivalhelden: Locatiemanagers, technici, vrijwilligers, promotieteamleden, bloggers. 
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MEDEWERKERS


