
nummer 1 mei 2015
Voor iedereen die een bijdrage heeft gedoneerd 
voor ons crowdfundingproject ‘In mijn Hoofd’ via 
Voordekunst.nl. Wij willen jullie zo op de hoogte 

houden van alle ontwikkelingen rond ‘In mijn Hoofd’.

CROWDFUNDINGNIEUWS ‘In mijn hoofd’

We zijn begonnen! Dinsdag 14 april begonnen Pieter en Ljipke met de bouw 
van het Hoofd. De eerste week hebben ze een systeem bedacht om talloze 
stukken pvc-buis te buigen volgens de patronen die door architect Sybren 
waren uitgerekend. De hele vloer van de hal in De Oosterbeekse School is nu 
bedekt met patronen, die mij erg vergroot doen denken aan de naaipatronen, 
die mijn moeder als coupeuse vroeger gebruikte…

Als je goed kijkt zie je het profiel naar links kijken… 
Hierboven Pieter Ljipke en stagiaire Thijs aan het werk. 
Ook onze andere stagiaire Adriënne levert veel werk; vele 
handen zijn nodig om alles voor elkaar te krijgen! Zie op 
de volgende pagina onze oproep om een dagje (of meer) 
mee te werken… 

Het is een experimenteel beeld, 
dit Hoofd van pvc; niemand 
kan het voor ons berekenen, 
dus het wordt proefondervin-
delijk gebouwd. Alle buizen 
worden gesponsord door 
Pipelife en alle lijm-middelen 
door Bijlaard. Inmiddels is 
er een systeem: op perspex 
worden de vormen van de 
stukken buis overgenomen, 
die  op een speciale werk-
tafel worden vastgezet, 
rondgedraaid (met een 
hulpstuk gemaakt op een 
boormachine ;-) en verhit 
om te kunnen buigen. Ze 
worden daarna snel nat 
gemaakt om weer te har-
den en op de juiste maat 
afgezaagd. En weer een 
stuk klaar!
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KOM KLUSSEN OP 11, 12 EN 13 MEI!
De pvc-delen moeten omspannen worden door Jute, gedrenkt in lijm. Zo krijgen de lijnen van 
het Hoofd een heel andere structuur en kleur dan het huidige pvc. Voor dit ‘klusje’ zoeken we 
vrijwilligers die mee willen helpen aan het maken van het Hoofd. Op 11, 12 en 13 mei hebben we 
werkdagen waarbij iedereen welkom is! Het is niet zwaar, maar vooral lekker kliederen. Je kunt je 
opgeven bij productie-leidster Natasha via mailadres: productie@beeldenddanstheatertelder.nl 

 

ca. 1 m

Alle verticale delen zijn nu klaar en er is een begin 
gemaakt met de horizontale delen. Zie hierboven de 
doorsnede met de neus, die de hele vloer vult. 
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Paula: “Het is de bedoeling dat we dit keer heel open beginnen met onze repetities; we gaan met-
een aan de slag tussen en met het publiek. We gaan in mei gedachten verzamelen en proberen die 
in beweging te vangen. Heel erg spannend! En dan ook nog met publiek erbij! Ik ben heel benieuwd 
hoe dat gaat lopen, maar een experiment is het so wie so! Dit keer bereid ik geen choreografie voor, 
maar ga echt aan de slag met de dansers en met de gedachten die het publiek inbrengt. Waarschijn-
lijk kunnen mensen gedachten inspreken in een hoofd of opschrijven op briefjes, die we vervolgens 
op een prikbord hangen of in een grabbelton doen; daar gaan de dansers mee aan de slag. Onder-
steunend zijn er allerlei stukjes muziek van componist Albert Winters die we ook zullen gebruiken. 
In mei gaan we ook  naar de Stadskamer in Doetinchem, waar we gedachten proberen te vangen 
van mensen die een tijd minder goed in hun vel zitten; ze zitten daar in de dagopvang of zijn net 
weer bezig om hun leven op de rails te zetten. Ik ben benieuwd naar de gedachten die zij inbrengen, 
en ook die willen we een plek geven in onze voorstelling. Maar kom eerst kijken Tijdens het 
Hemelvaartweekend (do 14 t/m zo 17 mei 2015) op het Hoogte80 Festival. In stadspark 
Hoogte80 Arnhem, dat wordt heel spannend en leuk!”

In het Hoofd komen ook 
kleinere, doorzichtige 
hoofden te hangen, 
daarin gevangen de 
gedachten van de 
dansers… Voor de 
open repetities die we 
tijdens Festival Hoogte 
80 houden, zullen deze 
hoofden ook gebruikt 
worden. Daarin kan het 
publiek gedachten van 
de dansers beluisteren, 
of zelf gedachten 
inspreken.
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(maquêtte Pieter van de Pol)

MUSEUM ARNHEM
Eind juni wordt het Hoofd verplaatst naar de tuin van Museum Arnhem; daar repeteren we verder 
onder de ogen van het museum-publiek. Uiteindelijk zal deze repetitie-periode eindigen in besloten 
try outs, die alleen voor onze crowdfunders en de toevallige bezoekers van het museum gehouden 
zullen worden. Waarschijnlijk in het weekend van 4 en 5 juli. De volgende crowdfunding-nieuws-
brief hoort U hier meer over!

PLANNING:
Van 14 april tot 1 juni: globale bouw Hoofd.
Vanaf 13 mei repetities met de dansers.
14 t/m 17 mei: open repetities in de middag tussen 14 en 18 uur op festival Hoogte80.
15 en 29 mei: presentatie over dit project en open repetitie in de Stadskamer in Doetinchem.
1 juni: vanaf dan staat het Hoofd klaar voor de repetities. Waarschijnlijk moet er dan nog van alles 

aan gebeuren, maar dan wordt er tijdens de repetities verder aan gewerkt. 
22 t/m 24 juni: verplaatsen en opbouwen in de tuin van Museum Arnhem
4 en 5 juli: besloten try outs van ‘In mijn Hoofd’.
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Beeldend Danstheater Telder werd in 1996 
opgericht door kunstenaar Pieter van de Pol 
en choreografe Paula Walta en bestaat uit een 
groep die zich professioneel bezighoudt met 
beeldende kunst, dans, theater en muziek. De 
artistieke leiding is in handen van choreografe 
Paula Walta.
Telder maakt voorstellingen waarin 
verschillende disciplines samensmelten. 
Uniek is de  gelijkwaardige verdeling  van de  
gecombineerde disciplines dans en beeldende 
kunst.
In haar educatieve en maatschappelijk 
betrokken projecten, wordt in het traject 
intensief gewerkt met de doelgroep om tot een 
voorstelling te komen.

Paula Walta artistiek leider
Theo Andriessen zakelijk leider
Carla Zwiertstra voorzitter
Kitty Bouten secretaris
Paul Mark penningmeester
Mieke Lamar bestuurslid

Beeldend Danstheater Telder
Postbus 3023
6802 DA Arnhem
026 322 96 45 | 06 41 93 87 46
info@beeldenddanstheatertelder.nl
www.beeldenddanstheatertelder.nl

Ontwerp beeld: Pieter van de Pol
Choreografie: Paula Walta en dansers
Muziek: Albert Winters
Techniek in hoofden en tekstopnames Hoogte80: Jos Janssen
Dans: Anna Fransen, Andrea Beugger en Bilal Bachir
Bouw: Ljipke Lijzenga (Man Van Staal) 
Stagiaires: Thijs Gilijamse, Adriënne Néline Micklei
Productie: Natasha Beijer, Btwee
Grafische vormgeving: Aukje Gorter
Promotiefilm: Bob Lindner, Hans van den Bos, Homme Joustra
Fotografie: Pieter van de Pol, Aukje Gorter, Paula Walta, Hans van den Bos

Met dank aan: al onze donateurs, Provincie Gelderland, Bijlaard Profes-
sional Adhesives, Pipelife BV, Chris Muller Touw, Erren Protectie, Man Van 
Staal, Gemeente Arnhem, Paksha Thullner (PTInfo)

Foto: Hans van den Bos
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