
Een tijd van bezinning met praten, overleggen met nieuwe partners en het 

maken van plannen ligt achter ons…en we kijken uit naar een voorjaar en 

zomer vol activiteiten! Daarover meer in deze nieuwsbrief. De eerste (in 

vrieskou gespeelde) voorstellingen hebben we alweer gehad! Ondanks de 

omstandigheden een fantastische belevenis… 

Fjoertoer 2013
Begin april deed Telder mee aan een bijzonder 
evenement op Terschelling: De Fjoertoer. Dit is 
een bijzondere wandeltocht in de schemering 
en het donker op het eiland. Gelukkig zijn er 
onderweg allerlei bijzondere vuur-, licht- en 
geluidseffecten die de wandelaars de weg wijzen 
door de nachtelijke duisternis. De Fjoertoer is 
geen gewone wandeling maar een belevenis! 
Eén van de enerverende gebeurtenissen werd 
vormgegeven door Telder; je kijkt omhoog en 
ziet schaduwen bewegen in de bomen…nee, 
het zijn mensen! Wonderbaarlijk verborgen 
bewegen zij tussen licht en duisternis, terwijl 
prachtige vioolmuziek klinkt van het dak van het 
hotel.

Door danseres Anna: “Hangend aan een boom 
voor 2 uur en 40 minuten lang, terwijl de tempera-
tuur rond het vriespunt zakt, in een (klim)tuigje 
wat na een tijdje toch echt in je huid gaat snijden 
en een zeeziek gevoel wanneer je weer met beide 
benen op de grond staat. Het lijkt misschien afzien 
en totaal geen pretje om te doen. Maar ik zou zo 
weer die boom in willen!
Hordes mensen vertrokken, samen met ons, op 
vrijdag met de boot naar Terschelling voor de 
Fjoertoer 2013. Een wandeltocht over het eiland, 
waarbij ze onderweg allerlei bijzondere bewegende 
en stilstaande beelden zouden tegenkomen. Ergens 
aan het eind van die route hingen wij. Drie dan-
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Kent U meer mensen die geïnteresseerd zijn in deze 
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Anna Fransen.(foto: Joris)

pagina 1



seressen in bomen en een violiste op het dak van 
Hotel Boschrijck. 

Het hangen in de boom zo in het donker met een 
lichtspot op ons gericht was echt een geweldige 
ervaring! 3500 lichtjes ‘zweefden’ onder ons door 
(alle wandelaars hadden namelijk een lichtje op 
hun pet) en zorgden voor een bijzonder mooi beeld 
van +/- 6 meter hoogte. En dat terwijl wij weer 
een sprookjesachtig beeld voor hen vormden. Om 
22.00 uur die avond gingen we de lucht in, goed 
voorbereid met veel verschillende lagen kleding 
en een goede warming up van te voren hingen we 
vervolgens in een felle lichtspot, ieder aan onze 
eigen boom, te zweven. Terwijl onze adem een 
stoomwolk vormde zodra het in contact kwam met 
de koude lucht van buiten. Er kwam zelfs stoom 
van mijn handen af! Ook al waren de reacties goed 
te horen, werd er regelmatig tegen ons gepraat en 
bleven veel mensen staan kijken, toch was het door 
het felle licht en de prachtige vioolmuziek van An-
nabel goed te doen om in mijn eigen ‘luchtbel’ te 
blijven. 

Het lastigste was om zo vloeiend mogelijk te blij-
ven bewegen toen eenmaal het laatste uur was in gegaan. Dat tuigje voelde ik na een tijdje steeds 
meer op dezelfde punten drukken. Al met al viel het me super mee. Daar waar ik bij de repetitie op 
vrijdag en zaterdag nog erg misselijk was geworden van de druk op mijn maag en het vaak op de 
kop hangen, had ik daar op de voorstellingsavond totaal geen last van. Vast de adrenaline! Jammer 
alleen van de ‘kater’ de volgende ochtend.. Flinke hoofdpijn.. Maar ach wat maakt dat uit na zo’n 
geweldig weekend!”

Wanneer: (in de nacht van 6 op 7 april jl ism Hotel Boschrijck en de Fjoertoer, Terschelling)
Compositie: Tessa Zoutendijk / Viool: Annabel Schouten
Dans: Anna Fransen, Aïda Guerro en Patricia van Deutekom /Choreografie: Paula Walta
Voor een indruk: de inschrijving was reeds na 15 minuten al vol! Terwijl er toch 3500 mensen konden meelopen…Kijk 

ook op www.fjoertoer.nl.

Sentimental journey
In 2011 deed Telder mee met het project Zon 
Op Zuid, om Arnhem-Zuid cultureel op de kaart 
te zetten. Paula maakte samen met muzikante 
Jòrike Kroon een voorstelling met ouderen 
in een service-flat in Elderveld. Het was een 
bijzondere en inspirerende ervaring! De vele 
bezoekers zullen dat kunnen beamen! Dit 
project vroeg om een vervolg en dat komt er nu 
ook, tijdens Zon Op Zuid 2. 

Paula en Jòrike: “We maken een ‘Sentimental 
Journey’ en vertellen een verhaal in beweging en 
muziek, waarbij we gebruik maken van de herin-
neringen en mogelijkheden van de deelnemers. 

Annabel Schouten spelend op haar viool op het  
dak van Hotel Boschrijck. (foto: Joris)

foto Aukje Gorter
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Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van film-
beelden van Hans van den Bos. Spannend, want 
Hans kennen we al erg goed als ‘huisfotograaf’ van 
Telder! Van zijn beelden gaat Aukje (Gorter, vorm-
geefster) tevens een expositie maken, die verspreid 
op alle Zon-Op-Zuid locaties te zien zal zijn. Het 
belooft een avontuurlijke reis te worden! Gelukkig 
kennen we veel deelnemers al erg goed. Sommi-
gen worden al erg oud (de oudste is inmiddels de 
90 gepasseerd!), maar dat zijn ze niet van geest! 
Verder komen er ook wat nieuwe deelnemers bij. 
We hebben al een klein combo bij elkaar en de 
deelnemers moeten op dit moment nog de meest 

vreemde dingen met ons uitproberen… Maar wij zien al hoe mooi het gaat worden en raden iedereen 
aan om te komen kijken!”

Het is mogelijk dit project te ondersteunen door crowdfunding. We hebben nog niet ons totale 
streefbedrag binnen, dus we nodigen U van harte uit ons in dit project te ondersteunen! Kijkt U 
daarvoor op www.zonopzuid.nl.
Hartelijk dank en weest welkom!

omG, o my God!
Het thema van de MoBA 2013 ontlokte bij iedereen van Eetcafé Caspar, Colline Producties en 
Beeldend Danstheater Telder bijna gelijktijdig een reactie op: ”O, my God”. Ze vielen in elkaars 
armen en bedachten zowel een ingetogen als burleske, doch kleine voorstelling onder het 
genot van goed eten en drinken op het terras van Caspar.
Gun uzelf een aangename verrassing en beleef de kracht van danstheater en good food: O, my 
God, wat goed! Leuk, hè, dat de jongens en meisjes van Caspar, Colline en Telder zo samen 
potsierlijk optrekken. Alleen dat al is: O, my God. 

Voor het project zoeken we steun. Samen met Caspar is een bijzonder good food arrangement sa-
mengesteld waarmee je naast lekker eten en drinken aan een speciale  O, my God – tafel de voorstel-
ling eerste rang voorgeschoteld krijgt en het project financieel steunt. Meer informatie op te vragen 
via info@beeldenddanstheatertelder.nl.  

de ‘iGlo’ naar PortuGal
Angel Art Festival is een festival met voorstellingen en workshops in een prachtig ecologisch Land-
goed; Dominio Vale do Mondego (20 ha) in Natuurpark Serra da Estrela, in Portugal. Het is klein-
schalig, intiem, compleet. Met elke avond een volwaardig en professioneel programma met loca-
tietheater, comedy, dans en muziek door allerlei artiesten en groepen die spelen in de open lucht. 
Overdag is er een uitgebreid workshop programma door de optredende kunstenaars met een bont 
programma vol theater, dans, zang, beeldende kunst, landschapskunst en natuurwandelingen. En we 
gaan natuurlijk voor de zomersfeer: als één grote, artistieke familie aan lange tafels genietend van 
heerlijke gerechten (biologisch!); met een koud glas bier of vinho verde in de zomerbar; geïnspireerd 
door kunst en verrast door prachtige locatie-voorstellingen; dansend tot ´s avonds laat onder de 
sterren...
En we zullen de iglo van Telder daar zien verrijzen, voor het eerst in de bergen! Mèt de bijzondere 
voorstelling:
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Sterk Water
Nog een laatste maal deze voor-
stelling als opening van het Angel 
Art Festival. Met danseressen 
Anna Fransen en Yeli Beurskens, 
die in dit duet laten zien wat hen 
en water beweegt en hoe zij het 
leven als twee zussen, naast en 
tegenover elkaar, ontdekken.

SubSidie-Perikelen
2012 stond voor TELDER in het teken van de ontwikkelingen in subsidieland. De plannen van 
de Gemeente Arnhem en de twee jarige aanvraag nieuwe stijl gaven aanleiding om te bezinnen. 

Zakelijk leidster Kim Lokers: “Van een structurele financiële basis naar project gerelateerde 
subsidie, betekent voor een kleine dynamische werkende organisatie als Telder  opnieuw  kijken 
naar hoe je werkt en plant en samenwerking vorm geeft. 
Hoe werk je aan projecten in opdrachtgeverschap en zorg je voor de bestaande 3e geldstroom  en 
boor je nieuwe aan?
We schreven een plan. Waren enthousiast over de plannen en ideeën voor samenwerking. Onzeker 
over de uitkomst. Alles lag open.
 
Vlak voor de kerstvakantie in 2012 kwam er positief bericht van de gemeente op de aanvraag voor 
2013 en 2014, Telder ontvangt zelfs iets meer dan voorgaande jaren! Dus Telder kan door met schit-
terende plannen! De samenwerking met Colline Producties, het Museum voor Moderne Kunst en 
ArtEZ Dansacademie krijgt steeds meer vorm. 

In het nieuwe jaar ontving Telder projectsubsidie voor het nieuwe ouderenproject van het fonds 
Sluyterman van Loo van 5200 euro en een nieuwe opdracht voor de Fjoertoer op Terschelling. 

Een glimp van de realisatie van de plannen vind je al in deze nieuwsbrief!
Later meer over “In en uit je Hoofd” ism MMKA, ArtEZ & Telder (2014)
Tot ziens bij een van de voorstellingen!”

nieuwe beStuurSleden
Ook in het bestuur van Telder zit beweging. Onze oud-penningmeester Paksha Thullner heeft het 
stokje overgedragen aan Paul Mark. Aukje Gorter is nu voorzitter-af en Carla Zwierstra neemt haar 
taak over. Verder is het bestuur versterkt met Mieke Lamar en Kitty Bouten. Onze secrataris is nog 
steeds Rutger Holtus.

vacature
Kim Lokers zal Telder deze zomer verlaten en dus zijn wij op zoek naar een zakelijk leider.  
Zie voor de vacature onze website: www.beeldenddanstheatertelder.nl.

foto Pieter van de Pol
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Voor actuele informatie kijk op: www.beeldenddanstheatertelder.nl, onder ‘agenda’.

aGenda
Sentimental journey:
zaterdag 25 mei, om 11.30 try out en om 15.00 uur première. 
zondag 26 mei, voorstellingen om 11.30 en 17.15 uur  
Serviceflat Elderveld, Gorinchemstraat 50, Arnhem, zie ook www.zonopzuid.nl.  

 Muzikale leiding:  Jòrike Kroon / Choreografie: Paula Walta 
 Film:  Hans van den Bosch / Vormgeving: Aukje Gorter

expostie op alle zon-Op-zuid locaties, kijk daarvoor op www.zonopzuid.nl.

omG, o my God,
Tijdens de MoBa op:
Vrijdag 14 juni 2013 om 17.00u en 20.00u.
Zaterdag 15 juni 2013 om 17.00u en 20.00u. (nacht van de Mode)
Vrijdag 28 juni 2013 om 17.00u. en 20.00u.
Vrijdag 12 juli  2013 om  17.00u en 20.00u.

Locatie: eetcafé Caspar, Elly Lakermanplantsoen 2, 6822 BZ Arnhem

zin in een VIP-arrangement aan de O, my Godtafel. (Daarmee ondersteunt U het tot stand ko-
men van deze voorstelling!) mail naar info@beeldenddanstheatertelder.nl 

Sterk water oP anGel art FeStival
3 t/m 9 augustus 2013, Dominio Vale Do Mondego, Faia, Portugal

STErK WATEr
2 voorstellingen op 3 augustus tijdens de opening van het Angel Art Festival,   
tijden worden nog bekend gemaakt
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