Programmakrant 2011

Voor u ligt het programma van Straatkunstenfestival
Mooi Weer Spelen 2011. Het is ons gelukt in minder dan
twee maanden een programma in elkaar te zetten waar
we trots op zijn!
Meer dan 30 verschillende straatkunsten, theateracts
en installaties zijn op 5 juni, tussen 12.00 en 17.00 uur,
te vinden in de historische binnenstad van Delft.
Sla om en laat u verrassen!

Dank

Mooi Weer Spelen in layar!

Infostand op de Markt

Tien Festivaltips

Alvast dank aan alle
artiesten, subsidiënten
en sponsors, supporters,
vrienden, organisaties,
vrijwilligers, het artistiek
klankbord, het bestuur
en speciale dank aan het
kernteam.

Hoe werkt het? De layar toont door de
camera van je telefoon wat er om je
heen gebeurt, oftewel waar er vaste
theateracts, loslopende straatkunsten
en diverse installaties te vinden zijn door
het weergeven van real-time digitale
informatie.

De markt is ons festivalhart,
hier komt alle magie samen.
U kunt op deze plek dan ook
terecht om informatie te
verkrijgen...

c Plan je route zodat je jouw favorieten niet hoeft te missen
c Surf met je mobiele telefoon naar www.mooiweerspelen.nl en bekijk het programma
dat speciaal is aangepast op je telefoon
c Hoe meer mensen gaan zitten, hoe meer mensen genieten!
c Vergeet uw zonnebrand en flesje water niet!
c Op zoek? Vraag de festivalstewardessen de weg…
c Steun het goede doel KWF en koop kauwgomballen in de Doelentuin of koop een
festivalkrant
c Auto geparkeerd in parkeergarage van Bastiaanplein of kom je van het station?
Volg de creatieve speurtocht naar het hart….
c Waai langs in het festivalhart voor informatie en geniet van een koud drankje
c Neem een krukje mee!
c Na 17.00 uur kunt u nagenieten met de verrassende ritmes van Rat Ka Bay Bal bij
café de Oude Jan

Zonder jullie geen 24ste
editie Mooi Weer Spelen!

Download de applicatie voor je Android,
Iphone of Symbian. Ga naar
http://m.layar.com/open/mws2011 en
download de app op je mobiele telefoon.
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E Hippolytusbuurt
L’eau di Zee

F Cameretten
Vincent de Rooij

Boot

molslaan

G Boterbrug/Wijnhaven
Dattah
Theater Leela
Close Act

M
5 min.
2 min.
zuidpoort

De Dansers

Froe Froe

Urban Cirque

Kammelot

Hoe bewoon je een wereld van
beton? Wat doe je als je bruist
van levensdrift? Je bent jong
dus je gaat rennen en springen.
Je botst en loopt tegen muren
op. Je rolt over straat. Een trap
wordt een glijbaan. Je fietst
op een wiel. Je doet trucs met
je voetbal. Zo wordt iedere
straathoek een circuspiste.

Een vlammende voorstelling
vol roestige harnassen, blanke
zwaarden, wapperende manen
en vuurrochelende draken.
Jonas & Friends
Stoombutler

Jonas & Friends presenteert
‘Stoombutler JF-09’; exclusieve
butlerservice op stoom uit
vervlogen tijden!

Delinus
Delinus 03

Lange Keizer

De Delinus-03 moet eerst ‘vol’
zijn voordat hij vertrekt. Je weet
dus nooit precies wanneer hij
vertrekt, of hoe lang de rit gaat
duren of via welke route hij
precies zal rijden. Het is elke
keer weer een verassing wie of
wat er onderweg opgepikt en
meegenomen wordt door dit
kleinste taxibusje ooit! Een ding
is echter zeker “There’s always
room for one more!”.

Monsters van de Lange Keizer

I Blauwe Hart/Nieuwe Langedijk
Olaf Mooij

Waterauto

J Brabantse Turfmarkt/Burgwal
Vitrine
DaaD
Close Act
Fields of Wonder

Duty Free
La Cuisine Macabre
STX
Magisch Groen

K Beestenmarkt-Burgwal-Markt
Stef Vetters

Den Ongekenden Weereld des Heeren Ottfried

L Koornmarkt 48f
Kadmium

Expositie ‘In Vervoering’

M Hooikade 13
38CC

eelcobrand.movi2#

N Binnenwatersloot
Spoorzone Delft i.s.m. Aardlek

KEET

Mobiel

Cascade

Op een huis, te midden van
stijgend water balanceren,
glijden en klimmen vier dansers
omhoog tegen de komende
vloed.
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Motionhouse

VAK Dance Crew
Nano lezing

13.45

Freedom Enterprise

VAK Dance Crew
Spullenmannen

13.30

Standbeeldkok met reuze
knikkerbaan

Een bonte processie van Fields of
Wonder.

En-Passant

Een dwaling zoals die van de
Odyssee is niet meer nodig. Je
stapt getransformeerd weer uit
dit bootje.

Roedel
La Cuisine Macabre
Delinus 03
Cascade
Den Ongekenden Weereld des Heeren Ottfried
Duty Free
Trampoline Mission 3
Stoombutler

O Peperstraat/Koornmarkt
Leo de pretkok

Pretkok Aat staat met beide
benen op de bank, met zijn rode
kauwgom en het witte decor
vermaakt hij de mensen. Of
vermaken de mensen hem?

L’eau di Zee

H Markt
Odd Enjinaers
DaaD
Delinus
Motionhouse
Stef Vetters
Vitrine
Cirq’ulation Locale
Jonas & Friends

13.15

Fields of Wonder
Magisch Groen
Fields of Wonder maakt
beeldende ervarings theater
voor een breed met oog voor
maatschappij en natuur.

Samen met kinderen van
verschillende BSO’s van de Lange
Keizer heeft Jeroen Molenaar
een aantal monsters gecreëerd.
Tijdens het project, waarin
de kinderen zelf een groot
angstaanjagend beest bedachten
en bouwden, zijn drie Delftse
Frankensteinen ontstaan.
Tijdens de Mooi Weer Spelen zijn
ze te zien, en natuurlijk zelf te
bewegen... als je durft!”

Erwtjes en hertjes
Show Bizarr
STX

13.00

‘Hertjes en erwtjes’ is een
fantasierijke en beeldende
bewegingsvoorstelling voor alle
leeftijden, gebaseerd op een
eigentijdse vertelling van de
Prinses op de erwt.

K
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J

Boucherie Bacul
Prime Involvement
En-Passant
Rat Ka Bay Bal

12.45

Hertjes en Erwtjes

koepoort

peperstraat
O kromstraat

[programma tot 18.00 uur]

12.30

Dattah

D Heilige Geestkerkhof
Pikzpalace
Black, Brownie and the Blondes
Fields of Wonder
Rat Ka Bay Bal

Het ruime sop met ragout
Theatercafé Fringe in Rietveld Theater
Opeens weet je het

12.15

Een duister, mobiel, opmerkelijk
restaurantje rijdt door de straten
van de stad en voert u terug
naar vervlogen tijden, tijden
van charlatans die u bedriegen
waar u bij staat, of is het juist
andersom? La Cuisine Macabre
is een DaaD productie in
samenwerking met The Lunatics.
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Foto: Christa de Laat
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Theaterduo ragout
Theaternetwerk
VAK Fusion

station

Foto: Michael Kooren

Clownsgroep Haifaif
Op 5 juni verwelkomt
Clownsgezelschap Haifaif je op
het Doelenplein in Delft. Vijf
knalrode neuzen geven kleur aan
het Doelenplein. Haifaif verrast,
vertedert, onthutst en brengt je
in vervoering! Haifaif brengt de
lach naar Delft. Het gezelschap
bestaat uit vijf clowns die
improvisatie tot kunst verheven
hebben.

i

5 min.

Foto: Jesse Boeijen

Choreografisch drumgeweld.
Hanenkammen klieven door de
lucht. Een onstuimig peloton
zwarte personages beweegt
zich synchroon door de ruimte.
De steltdrummers uiten zich
in een vreemde combinatie
van discipline en opstand.
Zij bespelen geestdriftig hun
drums. De klanken balanceren
hoog in de lucht en dragen ver.
Dan klinken hun stemmen met
kracht: in een mysterieuze taal
laten zij van zich horen! Een
oproep tot structuur én vrijheid.
Als het paradoxale paradijs,
het ultieme streven van dit
schijnbaar vrijmoedige collectief.

westvest

Foto: B.Holtmann
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Cirq’ulation Locale
Drie circusartiesten voeren een
uniek straatspektakel op dankzij
een combinatie van acrobatie
en jongleren op een grote
trampoline. The sky is the limit,
een nooit geziene opvoering!

B Doelentuin -kinderen en familie
Lange Keizer
Waterlanders
Waterlanders
Leo de pretkok
FroeFroe

choorstraat
E

Clownsgroep Haifaif
Kapitein Kosto
Urban Cirque
Magisch Groen
Duty Free
Prime Involvement

12.00

De show is gebaseerd op alle
stijlen Hip Hop verweven met
een stuk moderne dans.

Clownsgroep Haifaif
Abacus Theater
De Dansers
Fields of Wonder
Vitrine
Black, Brownie and the Blondes
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v.d. mastenstraat

Kapitein Kosto is zijn hele
leven al een avonturier. Met
zijn duikboot onderzoekt hij de
diepste oceanen van de aarde en
die zijn diep!
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Abacus Theater
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Wie speelt waar en hoe laat
12.00

Wie spelen er

Wie spelen er
Odd Enjinears

Theater Leela

Vitrine

Roedel

Show Bizarr

Duty Free

Odd Enjinears toont een
zeldzame diersoort: veertien
Teilbeesten zijn in een
beschermde omgeving te
bezichtigen. Je kan het gedrag
van deze bijzondere kudde van
een afstandje volgen, of van heel
dichtbij komen bewonderen.

Theater Leela is een clown
zonder een missie.

Een dynamische Duty Free
presentatie, met als klap op de
vuurpijl een hengelwedstrijd,
waarbij fantastische prijzen te
winnen zijn, zoals bijvoorbeeld
een weekendje Wenen voor twee
personen…

Theaterduo ragout
Het ruime sop met ragout

Kies het ruime sop en laat je
‘vervoeren’ door Theaterduo
ragout op een heuse mini-cruise!

Foto: Diederik den Dikkenboer

Theaternetwerk

Park

Waterauto

Theatercafe in Theater
Rietveld

Een niet van echt te
onderscheiden Natuurmoment,
midden in de stad. De Vereniging
Natuurmomenten heeft slechts
de medewerking van het publiek
nodig voor het creëren van een
authentieke natuurervaring.

De Regenauto: een auto die rond
rijdt in zijn eigen regenbui.

Een goed glas theater. Muziek,
dans, cabaret, toneel en een
goed glas in Theatercafé Fringe.
Inspirerend en informeel.

Pikzpalace

Foto: nico jankowski

Waterlanders
Olaf Mooij

Boucheri Bacul

Spoorzone Delft i.s.m.
Aardlek
KEET

De straat op! De keet in!
De stad in de bouwput en de
bouwput in de stad. Verhalen,
installaties, concertjes op pvcbuizen en kleine scènes.

Expositie ‘In Vervoering’

BOOT

Conceptuele kunst ontmoet
techniek, wetenschap en
technologie. Sculpturen,
interactieve videokunst en
geluidinstallaties, en de
resultaten uit de workshop.

BOOT is een 100% dier- en
kinderzielmisbruikvrij, maar wel
religiekritisch korte beeldende
voorstelling in een half vliegtuig.

Build me
a woman.

VAK Fusion
Opeens weet je het

38CC

Reis mee met 10 excentrieke
personages die onderweg zijn
naar een bruiloft. Te voet word
je begeleid door twee gestreste
weddingplanners en kijk je mee
hoe verschillende door elkaar
lopende verhaallijnen zich
ontwikkelen. Naast problemen
zijn er nog talloze andere bizarre
verhaallijnen die het een leuke,
onvergetelijke chaotische reis
maken!

Expositie eelcobrand.movi2#

Kunstenaar Eelco Brand
exposeert zijn hyperrealistische
Computeranimaties. Zijn werk
bestaat uit digitale prints
en bewegende schilderijen,
voornamelijk over de natuur.
Hoewel hij géén voorbeeld
gebruikt en al zijn digitale
beelden vanuit zijn geheugen
maakt, lijken de kunstwerken
natuurgetrouw en net echt.

Eelco Brand

Rat Ka Bay Bal
Fanfaremuziek op ’t scherp van
de snede. Rat Ka Bay Bal brengt
verrassende ritmes en een
verfrissend geluid, en doet dat
met ongebreideld enthousiasme
en aanstekelijk benenwerk.

Kadmium
Vincent de Rooij

Paul van Twist

Boucherie Bacul is een
ouderwetse slagerskraam, maar
zonder vlees, al zou je dat op het
eerste zicht niet zeggen …

p.movi, 2010, digital animation,
endless.

De Spullenmannen
Nano lezing

Bij een nanolezing ben je getuige
van een kort maar krachtig
experiment met een altijd
verrassende uitkomst, mis het
niet!
Stef Vetters
Den Ongekenden Weereld des
Heeren Ottfriedt

De laatste der drakenhoeders
op pad met een springlevend en
vuurspuwend drakenskelet.

VAK Dance Crew
Deze elf ladies vormen de
selectiegroep urban dance van
de VAK. Ze worden getraind
door hun docent Eva Koks in
verschillende stijlen binnen
hiphop. Ze dansen nu bijna een
jaar samen, zijn erg verschillend
en hebben allemaal hun eigen
sterke punten. Just wait and see
and enjoy!”

Mooi Weer Spelen 2011 werd mede mogelijk gemaakt door:
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Supporters
Mijn Werk, Werkplaats Spoorzone Delft, Michel Bijleveld Verhuur, Rozema Verhuur, Kok Catering Service, Something Extra, Stichting Kleinschalige Bedrijven,
Bonne Vie, Klaas Vaak Bedden, Diamanten Ring, Hotel de Plataan, Koos Bertels Groenten- en fruit, Rondvaart Delft, Westamp, de Nieuwe Academie, Setup Signing,
Maurice Maeterlinckschool, Van der Leeuw Optiek, Woudenberg juweliers, Trompper Optiek, Textilis interior, Blue Unlimited Holland, Boekhandel Huyser, Leonidas

