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Bij Telder werken we momenteel hard aan een nieuwe voorstelling, in een bijzondere 
Gelderse samenwerking van kunstenaarscollectief Waterlanders uit Wageningen, dan-
seressen van Arnhemse Meisjes en Museum Het Valkhof in Nijmegen. Wij nodigen jullie 
van harte uit om van TelderLAB: Staging Time te komen beleven in de kerstvakantie. De 
première is op zaterdag 24 december om 14:00 uur.
Graag laten we jullie ook nog meegenieten van prachtige impressies van de voorstellin-
gen die we in oktober en november speelden.

Telder geeft TIJD een podium
TelderLAB: Staging Time is een nieuwe productie in Museum Het Valkhof in Nijmegen. In 
voorstellingen, activiteiten en installaties met dans, muziek en beeldende kunst onderzoe-
ken wij samen met kunstenaarscollectief Waterlanders en Arnhemse Meisjes de beleving van 
Tijd. Is dit in het museum anders dan daarbuiten en hoe komt dat? Wat doet tijd met jou 
als je een museum binnenloopt? Of doe jij zelf iets met de tijd? Kunnen we in onze beleving 
tijd oprekken, beïnvloeden of verstoren? TelderLAB: Staging Time brengt de toeschouwer en 
de deelnemer in een onalledaags tijdgewricht. Zo wordt elke speeldag van het TelderLAB een 
perpetuum mobile in stand gehouden en kan de bezoeker in een installatie een andere tijd 
ontmoeten. Elke dag wordt in een gezamenlijke performance geprobeerd om de tijd te ver-
tragen. Een locatievoorstelling om te beleven en te bekijken!

NIEUWS
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Voor medewerkers, vrienden van Telder en 
belangstellenden. Verschijnt 2x per jaar.  
Voor opmerkingen en opgaven over deze nieuwsbrief 
kunt u mailen naar: info@beeldenddanstheatertelder.nl
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TelderLAB: Staging Time is de hele kerst-
vakantie te bezichtigen en te beleven in 
Museum Het Valkhof in Nijmegen, Kelf-
kensbos 59, Nijmegen. 
Openingstijden: di t/m zo 11:00-17:00, 
niet op Eerste Kerstdag.

Voor deze voorstelling zijn we een dona-
tieactie gestart. We stellen een bijdrage 
zeer op prijs! Kijk eens vrijblijvend op 
http://whydonate.nl/tijd-voor-telderlab/
event/

Voorstellingen TelderLAB: 
23 december (14:00 en 15:30), 
24 december (11:30 en 14:00 (première)) en 
3 januari (11:30, 14:00, 15:30), 
4 januari (11:30, 14:00, 15:30) en 
5 januari (11:30 uur).
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Uit je Hoofd
In oktober en november speelde Telder enkele voorstel-
lingen bij bijzondere gelegenheden. Zo maakte Paula 
‘Uit je Hoofd’ speciaal op verschillende locaties bij de 
Jenaplanconferentie van NJPV in Nunspeet. Buiten, in de 
foyer, in de gangen en op het dak waren fragmenten te 
zien uit de voorstelling In mijn Hoofd, aangepast aan het 
thema van de conferentie. De voorstelling liet zien hoe 
we omgaan met gedachten en opperde in dans en mu-
ziek mogelijkheden om meer met ons lichaam te werken 
en elkaar te helpen en te ondersteunen.
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osLevende Namen 
Op 2 november 2017 was Telder te gast op tijdens een herdenking 
op De Nieuwe Begraafplaats in Lochem tijdens Levende Namen. 
Een spannend, bewegend en zingend beeld van Paula Walta en 
Pieter van de Pol tussen de bomen, op een plek waar bewogen 
wordt ‘Tussen licht en donker’, als het leven zelf. Inbal Abir, Yeli 
Beurskens en Anna Fransen dansten in sfeervolle interactie met 
het Levende Namen Koor. 
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Paula Walta artistiek leider
Jolanda Keurentjes zakelijk leider
Carla Zwierstra voorzitter
Kitty Bouten secretaris
Paul Mark penningmeester

Beeldend Danstheater Telder
Alexanderstraat 254
6812 BM Arnhem
026 322 96 45 | 06 41 93 87 46
info@beeldenddanstheatertelder.nl
www.beeldenddanstheatertelder.nl

No Nature
Paula volgt momenteel de Master Theatre Practices en dat 
resulteert regelmatig in lezingen, presentaties en ook in een 
eigen solo, die zij danste bij de opening van de expositie 
No Nature in de tuin van Dat Bolwerck in Zutphen. Onder 
de titel No Nature was prachtig werk te zien van Pieter van 
de Pol, Pat van Boeckel en Karin van der Molen, die zich 
verdiepten in hun relatie tot de natuur. De dingen die altijd 
weer nieuw zijn en basis voor verwondering, openheid en 
speelsheid. 
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We hopen jullie allemaal te zien bij TelderLAB: Staging Time in Museum Het Valkhof!
Met vriendelijke groeten,

Paula Walta, artistiek leider
Jolanda Keurentjes, zakelijk leider
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