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Festivals, van avant-gardetheater tot ouderwetse folklore, kleuren de Europese zomer. Hilde Pauwels selecteert tien uitnodigingen
voor de cultuurbewuste reiziger.

Oerol Festival

Terschelling, Nederland

Het Waddeneiland Terschelling is het fraaie natuurlijke decor voor Oerol, een festival met theater, muziek, beeldende kunst en dans.
In duinpannen, op het strand, in de polders of in een oud vissersschuurtje kun je voorstellingen bijwonen. Bovendien kun je van de ene
site naar de andere fietsen. Oerol is het plaatselijke dialectwoord voor overal. Het verwijst naar de landbouwtraditie om in het voorjaar
het vee van stal te halen en overal te laten grazen op het eiland. Het eiland is niet alleen het decor, maar ook een inspiratiebron voor
kunstenaars.

De veerboot vertrekt vanuit Harlingen, waar je je wagen veilig kunt achterlaten. Op het eiland kun je fietsen huren.

Van 15 tot en met 24 juni

www.oerol.nl

Malta Festival

Poznan, Polen

De troef van dit internationale podiumkunstenfestival is dat het rond het Malta-meer bij Poznan plaatsvindt. Er wordt niet alleen aan
de waterkant gespeeld, ook in parken en straten, op pleintjes, in de markthal en in verlaten fabriekspanden zijn er voorstellingen. Het
festival wordt traditiegetrouw met een groots concert afgesloten. De stad Poznan is op zich de reis waard. Het was ooit de hoofdstad
van Polen; de kathedraal en het renaissancestadhuis mag je niet overslaan.

Van 25 tot 30 juni

www.malta-festival.com.pl

Sibiu International Theatre Festival

Sibiu, Roemenië

De Roemeense stad Sibiu is dit jaar een van de twee culturele hoofdsteden van Europa, samen met Luxemburg. Sibiu werd door
Duitse immigranten gesticht; de historische binnenstad hoort bij het werelderfgoed van de Unesco. Tijdens het theaterfestival vindt er
een uitwisseling tussen oost en west plaats. De organisatoren houden de vinger aan de pols met hedendaagse producties uit binnen-
en buitenland.

Juni, www.sibfest.ro

Palio

Siena, Italië

Siena is een mooie stad in Toscane, vooral bekend om zijn gotische kathedraal en de schelpvormige Piazza del Campo. Dat plein
vormt met zijn gevelpartijen een architecturaal meesterwerk. Traditiegetrouw vindt daar elke zomer de Palio plaats: een paardenrace
tussen de zeventien wijken van de binnenstad. De Palio wordt maanden vooraf voorbereid met veel rituelen. Elke wijk duidt
bijvoorbeeld zijn capitano aan. De wedren bestaat uit drie rondjes op het plein en is dus in een mum van tijd voorbij, maar achteraf
wordt er flink gefeest.

Op 2 juli en 16 augustus

www.ilpaliodisiena.com

Festival van Avignon

Avignon, Frankrijk

In Avignon worden elke zomer podiumproducties uit heel Europa getoond. Vele voorstellingen vinden plaats op onconventionele
locaties, zoals kerken, kloosters, een oude steengroeve of het Paleis van de Pausen. Sommige producties worden zelfs tijdens het
festival gemaakt; aan creativiteit geen gebrek. Sinds 2004 fungeert een kunstenaar als gastcurator en verkent mee het artistieke veld.
In 2005 was Jan Fabre te gast, dit jaar is de Franse acteur Frédéric Fisbach de vedette.

In de marge, maar even belangrijk, is er in de Zuid-Franse stad het Off -programma met kleinschaliger en alternatieve voorstellingen.

Van 6 tot 27 juli

jcgil
Markering
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www.festival-avignon.com

La Strada

Graz, Oostenrijk

De naam van dit festival is niet lukraak gekozen. In de tragikomische film La Strada van Fellini wordt het meisje Gelsomina aan een
worstelaar verkocht. Ze helpt hem bij zijn shows en straatoptredens. Het uitgangspunt van de festivalorganisatoren van La Strada in
Graz is dat straatartiesten de stad een ander aanzien geven. De straat is dan niet langer een doorgangsweg, maar een podium voor
creativiteit en een plaats waar mensen samenkomen. Het festival wil een dialoog aangaan met de stedelijke omgeving en laten zien
dat een stad meer kan bieden dan het dagelijkse patroon van wonen, werken en slapen. Het festival vindt dan ook grotendeels in de
openlucht plaats, maar ook in de theaterzalen is er een aanbod.

Van 27 juli tot 4 augustus

www.lastrada.at

Stockton International Riverside Festival

Stockton, Groot-Brittannië

In Groot-Brittannië biedt Stockton het grootste straattheaterfestival. Het heeft een sterk internationaal karakter. Aanvankelijk stonden
vooral Franse en Spaanse groepen op het programma, trendsetters als het om straattheater gaat. Maar de organisator legt er zich op
toe om ook minder bekend talent uit Zweden, Portugal, Rusland en Slovenië naar het eiland te halen. Dit festival staat dus borg voor
inhoudelijke vernieuwing. Het laat dans, nieuwe circusvormen, installaties, muziek en allerlei kruisbestuivingen zien.

Van 1 tot 5 augustus

www.sirf.co.uk

Festival International

des Arts de la Rue

Chassepierre, België

Chassepierre is een Waals dorpje op een heuvel langs de Semois. Het ligt in de Gaume, het meest zuidelijke deel van België. Al 34
jaar vindt er elke zomer een openluchtfestival plaats. Het brengt zowel producties van Belgische bodem als internationaal talent, en
gaat uit van traditie en vernieuwing. Er staan tientallen voorstellingen op het programma, vaak zijn er ook optochten en parades. Het
kleine dorp wordt op die dagen overspoeld door bezoekers. Het is aan te raden om op voorhand na te gaan waar je kunt overnachten.

Op 18 en 19 augustus

www.chassepierre.be

Festival International de Théâtre de Rue

Aurillac, Frankrijk

Voor openluchttheater is Aurillac een ankerpunt. Je vindt een uitgebreid aanbod in het officiële programma, met daarnaast tal van
producties in de marge. Organisatoren van festivals uit heel Europa komen naar dit stadje in de Auvergne. Je kunt er ook lezingen en
workshops bijwonen. Het festival duurt vier dagen, maar steekt al enkele dagen eerder van wal met een voorprogramma.

Sinds 2004 is er in Aurillac het productiecentrum Le Parapluie; dat biedt groepen de nodige accommodatie om aan een voorstelling te
werken. Het dankt zijn naam aan het lokale bedrijf Piganiol, een wereldfabrikant van paraplu's.

Van 22 tot 25 augustus

www.aurillac.net

Zeeland Nazomerfestival

Zeeland, Nederland

Dit festival biedt theater op locatie, met producties die specifiek voor het Zeeland Nazomerfestival gemaakt worden, vaak met Zeeuws-
Vlaanderen als inspiratiebron. Op het programma staan theater, film, muziek en literatuur. De abdij van Middelburg is het epicentrum,
maar het festival gaat ook naar Zierikzee, Terneuzen, Vlissingen en Yerseke.

Loop even de Vlissingse boulevard af, want op het einde vind je een merkwaardig windorgel dat uit bamboepijpen bestaat. Daarin zijn
gaten gemaakt waarin de wind zijn gang kan gaan en bijzondere tonen voortbrengt.

Van 31 augustus tot 8 september
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www.nazomerfestival.nl
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