
TUIN DER HERINNERINGEN 
  
Dit jaar is het 70 jaar geleden dat de slag om Arnhem woedde 
en een gebouw dat daar middenin stond, was het Museum 
Arnhem. Dit Museum besteedt dit jaar aandacht aan de her-
inneringen die hier overal in en om het gebouw liggen. Het 
Museum doet dat door een tentoonstelling én door de Tuin der 
Herinneringen van Telder ism Pieter van de Pol. Deze instal-
latie is origineel gemaakt voor Art Borne, voor de Airborne 
wandeltocht, maar wordt nu aangepast aan de locatie van het 
museum. 

In het weekend van 18 en 19 oktober is de Tuin der Herin-
neringen bij te wonen, een installatie met mensen die typen, 
dansen, viool spelen en een verhaal vertellen. Deze verhalen 
worden verteld door Simon en Naomi,  jongeren die verhalen 
over de oorlog vertellen. Het zijn verhalen van mensen die des-
tijds hun leeftijd hadden; tussen de 11 en 30 jaar oud. De dan-
sers Anna en Lex verbeelden dit in beweging, terwijl Annabel 
dat met de vioolmuziek doet.(hiervoor speciaal gecomponeerd 
door Tessa Zoutendijk) Het zijn verhalen van zowel buurtbe-
woners die moesten vluchten, als van Geallieerden en Duitse 
soldaten. De verhalen hangen in de bomen en dwarrelen naar 
beneden, tussen de bezoekers. Weest welkom om dit mee te 
maken, voor iedereen die dit tijdens de Airborne wandeltocht 
gemist heeft vorig jaar!

Kijk onderaan de nieuwsbrief voor de speeltijden.

Een groot deel van ons dansseizoen ligt alweer achter ons. Met veel klimmen, 

hangen en zitten in bomen, een kleine festivalproduktie en de opstart van een 

paar nieuwe projecten. Een overzicht van onze belevenissen vindt U hieronder, 

en een vooruitblik op de Tuin der Herinneringen.  

Verder zijn we blij dat de Gemeente Arnhem onze subsidie voor de jaren 2015 

en 2016 weer heeft toegekend; we gaan voort! Veel leesplezier.

Oktober 2014

Voor medewerkers, vrienden van Telder en 
belangstellenden. Verschijnt 2x per jaar. 

Kent U meer mensen die geïnteresseerd zijn in deze 
nieuwsbrief, mail dan naam en mailadres naar: 

info@beeldenddanstheatertelder.nl

IN DEZE NIEUWSBRIEF: 
•   Tuin der herinneringen
•   Dancing in the dark
•   Fjoertoer 2014
•   Hartschrift
•   Crowd-funding In mijn hoofd
•   Agenda
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DANCING IN THE DARK
In juni maakte de wijk Arnhem-West de videoclip, ‘Dancing in the dark’, met een eigen uitvoering 
van muzikanten en dansers uit de wijk. Telder maakte hiervoor een duet op het spoorbruggetje voor 
Elly (15) en Mees (16). De hele clip kwam in september (tijdens het wijkfeest) op internet te staan en 
is nu te vinden op RTV Arnhem, op you tube en via een link op de Telder-website. 

FJOERTOER 
2014 
Ook dit jaar presenteerde Telder zich weer tijdens 
de Fjoertoer op Terschelling. Gelukkig was het zo’n 
20 graden (!) warmer dan vorig jaar, en stonden 
we bij de hoge dennenbomen aan de Longway, het 
lange pad tussen het strand bij paal 8 en West-
Terschelling. Dit keer zittend op een stoel, en 
hangend en klimmend in de bomen, verbeeldden 
Bilal en Anna een liefde op afstand, onbereikbaar 
voor elkaar. De wandelaars passeerden eerst aan 
weerszijden manshoge liefdesbrieven in de bomen 
en vervolgden hun pad dat met kaarslicht verlicht 
werd.
Uiteindelijk liepen ze onder het liefdespaar door 
dat briefjes los liet in de wind. Vier en een half dui-
zend wandelaars waren dit jaar getuige van dit lief-
desduet, dat in totaal twee en een half uur duurde.

(foto’s: Gerrit Kracht)
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HARTSCHRIFT
Uit het lange duet van de Fjoertoer 
werd uiteindelijk een kort duet ge-
destilleerd (20 minuten, waarbij ook 
teksten zijn ingevoegd), dat we op 
diverse festivals hebben kunnen spe-
len. Zo waren we present tijdens het 
Immerloo Park Festival (Arnhem), bij 
Festival Onderstroom in Vlissingen 
en bij de Parkfeesten in Venlo. Hier 
hadden we een bijzondere formule: 
het publiek hoorde de muziek en 
de teksten via een koptelefoon. 
Zo konden we met deze verstilde 
voorstelling toch spelen naast luide 
festivalkrakers zoals feest DJ Ruud! 
En kon de prachtige viool- en gi-
taarmuziek van Tessa Zoutendijk en 
Albert Winters toch overleven naast 
dit geweld… Wordt vervolgd, want 
volgend jaar willen we deze voorstel-
ling in reprise nemen!

CROWD-FUNDING IN MIJN HOOFD
Na jaren kleinere festivalvoorstel-
lingen en projecten op locatie, wil 
Telder weer een grote voorstelling 
maken in een beeld van Pieter 
van de Pol.
In de traditie van Sterk Water, De 
Grond van mijn Hart en Onder 
de tafel, gaat Pieter een enorm 
‘Hoofd’ maken, voor de voorstel-
ling ‘In mijn Hoofd’.

Om met de bouw van dit beeld 
te kunnen beginnen, zoeken we 
middelen en daarom gaan we ons 
richten op crowd-funding.

Binnenkort gaan we hiermee van 
start en hoort u meer van ons!
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Anna Fransen en Lex te Dorsthorst.

(maquêtte Pieter van de Pol)
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AGENDA
TUIN DER HERINNERINGEN
LOCATIE: Museum Arnhem, Utrechtseweg 87, Arnhem
ENTREE: gratis (alleen museum entree, tijdens de Gelderse Museumdag is dit 1 €)

TIJDEN: presentatie op zaterdag 18 oktober (tijdens Gelderse Museumdag): 
-          12.30 – 13.10 uur 
-          14.30 – 15-45 uur 
TIJDEN: presentatie op zondag 19 oktober: 
-          12.00 – 13.15 uur 
-          14.30 - 15.45 uur 
 
Choreografie: Paula Walta / Beeld: Pieter van de Pol / Muziek: Tessa Zoutendijk / Dans: Anna Fransen en Lex te 
Dorsthorst / Vertellers: Simon Boer en Naomi van der Horst / Viool: Annabel Schouten / Zekeren: Ljipke Lijzenga en 
Homme Joustra / Techniek: Jeroen Veer

HET ZEEHUIS
Presentatie tijdens de Fjoertoer Egmond, op en bij het Zeehuis in Bergen aan Zee. De ver-
pleegsters van dit vakantie-oord voor Amsterdamse bleekneusjes, komen dansend  tot leven op 
vioolmuziek… Op zaterdagavond 29 november tijdens de wandeltocht.
De dansers komen van de ArtEZ dansacademie en de vioolmuziek is van Tessa Zoutendijk.

Paula Walta artistiek leider

Theo Andriessen zakelijk leider

Betti Plug producent 

Carla Zwiertstra voorzitter

Rutger Holtus secretaris

Paul Mark penningmeester

Kitty Bouten bestuurslid

Aukje Gorter bestuurslid, grafisch ontwerp

Mieke Lamar bestuurslid

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.

Beeldend Danstheater Telder

Postbus 3023

6802 DA Arnhem

026 322 96 45 | 06 41 93 87 46

info@beeldenddanstheatertelder.nl

www.beeldenddanstheatertelder.nl

Voor actuele informatie kijk op: 
www.beeldenddanstheatertelder.nl of
facebook
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