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Welkom!
Puppet International is hét belangrijkste festival 
voor poppen- en objectentheater van Nederland 
en Vlaanderen. Laat je van 10 tot en met 14 oktober 
verwonderen door de magie van beeldend theater op 
ruim 25 locaties door heel Meppel. Van een gigantisch 
opblaasbaar doolhof met schitterende kleuren tot 
intieme voorstellingen waarin objecten tot leven komen. 
Met meer dan 250 voorstellingen van ruim 45 (inter)
nationale makers en gezelschappen belooft Puppet 
International verrassing, vermaak en verdieping voor 
jong en oud. 

In deze editie vind je ook jonge makers met 
voorstellingen in zeecontainers, feestelijke premières, 
meerdere familievoorstellingen en drie routes. Loop 
langs drie verschillende voorstellingen in de populaire 
Popp-en-Route, ontdek de stad in de Meppeler-
Verhalen-Route of combineer theater met een hapje en 
drankje in de Hapas-Route.
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Focus op Catalonië 
Ontdek tijdens deze editie extra veel Catalaanse 
pareltjes, want het festival heeft een focus op deze 
Spaanse regio. Ga mee op een poëtische reis in een 
luchtballon met Farrés Brothers of zie de nieuwe creatie 
van Zero en Conducta, waarin vijf dansers de gedachten 
van één hoofdpersoon verbeelden. Jordi Bertran 
bespeelt met zijn marionetten het kleinste theater en 
jonge makers spelen in zeecontainers.

Wij hebben deze editie gekozen voor Catalonië omdat in 
de afgelopen edities veel kwaliteit uit deze regio te zien 
was. De opleiding van Jordi Bertran voor poppenspelers 
heeft daar zeker aan bijgedragen.

Er zijn voorstellingen van Cia Toti Toronell en Zero 
en Conducta. Jordi Bertran toont zijn voorstelling, is 
onderdeel van Master@Work en geeft een masterclass. 
Tercio Inclusio speelt in de Hapas-Route en Angel 
Navarro, Bruno Valls en Fills de Fusta zijn te zien in de 
containers.

Mede mogelijk gemaakt door Institut Ramon Llull.

“Enjoy Catalan performances in the special focus  
of this festival edition”
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Kaartverkoop 
Via onze site www.puppetinternational.nl en via de kassa 
en website van Schouwburg Ogterop kunnen kaarten 
voor alle voorstellingen, routes en workshops worden 
gekocht. De kassa is geopend van maandag tot en met 
vrijdag van 11.00 tot 15.00 uur en vanaf een uur voor 
aanvang van een voorstelling. Tijdens het festival is de 
kassa geopend vanaf 9.30 uur tot de laatste voorstelling. 
Voor voorstellingen en routes op andere locaties dan 
Ogterop kunnen kaarten (mits nog beschikbaar) worden 
gekocht aan de kassa op locatie vanaf een uur voor 
aanvang. 

Nieuw deze editie: stapelkorting! 
Bij aanschaf van kaarten voor minimaal vier 
verschillende voorstellingen krijg je 25% korting op het 
totaalbedrag. Een route geldt hierbij als één voorstelling. 
De stapelkorting geldt alleen bij verkoop via de website 
en aan de kassa van Ogterop.
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Eten en drinken
Een dagje uit is natuurlijk niet compleet zonder een 
verrukkelijke maaltijd. Daarom verzorgen verschillende 
restaurants en eetcafés voor de bezoekers van het 
festival een speciaal festivalmenu. Op onze site 
verschijnt vlak voor het festival een overzicht met 
plekken waar je een hapje kan eten. Wil je je lunch of 
diner combineren met theater? We hebben dit jaar 
een Hapas-Route, waarin drie restaurants (Eetcafé 
De Beurs, Stadscafé Oasis en Herberg ‘t Plein) en drie 
theatergezelschappen je voorzien van culturele én 
culinaire snacks.

Overdag is de Muziekcoöperatie geopend voor een 
hapje en drankje of om even lekker te hangen op het 
festivalterras. 
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Bereikbaarheid 
 
Per openbaar vervoer
Vanaf het NS station steek je over en loop je de 
Stationsweg in. Aan het einde van de Stationsweg zie je 
Schouwburg Ogterop. Stippel je reis uit via www.9292.nl. 

Met de auto
Vanuit richting Zwolle A28
Voorbij Staphorst neemt u de A32 richting Leeuwarden/
Meppel. Neem de afslag Meppel Zuid. Aan het eind van 
de afrit ga je linksaf en bij de tweede verkeerslichten 
rechtsaf richting Meppel Centrum. Je rijdt door tot 
je op een driesprong aan je linkerhand Schouwburg 
Ogterop ziet. Op deze driesprong ga je linksaf om bij de 
parkeerplaatsen achter de schouwburg te komen. 

Vanuit richting Groningen/Hoogeveen A28
Bij knooppunt Lankhorst ga je naar de A32 richting 
Leeuwarden/Meppel. Neem de afslag Meppel Zuid. 
Aan het eind van de afrit ga je linksaf en bij de tweede 
verkeerslichten rechtsaf richting Meppel Centrum. 
Vervolg vanaf daar de route als hierboven bij ‘Vanuit 
richting Zwolle A28’. 
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Voorstellingen
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“Enter and be amazed 
by this world of 

wonder”

foto: Zina Harding-Artishard8



alle

Voor de hele familie

Architects of Air 
Alan Parkinson
Luminarium
do 11 okt t/m zo 14 okt 12.00 - 18.00 
tijden: zie blokkenschema 
land van herkomst: Engeland - taal: geen
locatie: Veld achter Ogterop - duur: doorlopend - prijs: €5

Het is een wonderlijke wereld: Het opblaasbare 
bouwwerk van Architects of Air is een kleurrijk doolhof 
waar je uren zou willen vertoeven. Luminarium is 
geïnspireerd op natuurlijke vormen, geometrie 
en islamitische en gotische architectuur. Volg de 
kronkelende paden langs koepels van licht en laat je 
onderdompelen in dit magische geheel. 

Mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersfonds 
Meppel en Stichting Ondersteuning Gezondheidzorg 
Meppel.

“It was like rolling through  
bubblegum fields of joy.”

Visitor in Sydney, Australia, 2011
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“A unique musical 
experience from  
a well-known  

and popular  
Dutch company”

foto: Reneden Engelsman10



16+

BOT
Lek
za 13 okt 20.00 
land van herkomst: Nederland  - taal: Nederlands
locatie: Ogterop GZ - duur: 1 uur - prijs: €20

Wat doe je als het besef van eindigheid zich in je kop 
nestelt? Als het lek definitief te groot is om te dichten, 
welke ballast gooi je dan als eerste overboord? LEK is 
een verbazingwekkende voorstelling over levenslust 
en vergankelijkheid. Midden in het onstuitbare proces 
van verval waagt BOT zich aan de zoektocht naar wat er 
werkelijk toe doet. Voor je ogen speelt een antieke cello 
met hulpmotor haar laatste manke serenade, sierlijk en 
breekbaar als een oude dame. Maar ook al wordt het om 
je heen angstvallig stil, in je hoofd gonst het harder dan 
ooit. In LEK heb je geen andere keuze dan je volledig 
mee te laten voeren en zelf de confrontatie aan te gaan.

Deze voorstelling wordt georganiseerd in samenwerking 
met Muziekcoöperatie Meppel.

“Het is een pandemonium dat een verwachtingsvolle sfeer 
van magische machines en theaterwonderen oproept.”  

����  NRC

16 +
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“A clown with 
massive expression 

without using 
words”

foto: Cia Toti Toronell12



8 +

Cia Toti Toronell 

Naïf 
zo 14 okt 16.30
land van herkomst: Catalonië - taal: geen 
locatie: Ogterop GZ - duur: 60 minuten
prijs: €15 (t/m 12 jaar €8)

Een vlieg en een ziel (die van Toti) zitten gevangen in 
het ritme van machines. Zij zijn de enigen die nog over 
zijn in de ooit bedrijvige textielfabriek. In zijn grote 
grijze blouse arriveert Toti in de werkplaats. Het leven 
gaat door. Langzaam went hij eraan dat hij alleen is. De 
waanzin van een vergeten verleden, van een vergeten 
wezen, in een vreemde wereld. Een grappige en 
vertederende clown. Toti weet zonder woorden enorm 
expressief te zijn en dat maakt hem geweldig! 

Ontdek Catalonië

NEDERLANDSE

PREMIÈRE
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“10 containers, 
10 young talents, 

10 new performances”

foto: Mario Solís14



div

Jong talent

Container-
voorstellingen 
do 11 okt t/m zo 14 okt 
tijden: zie blokkenschema
land van herkomst: Catalonië/Nederland - taal: divers
locatie: Veld achter Ogterop  - duur: 15-20 minuten
prijs: 5-strippenkaart €7,50 of 10-strippenkaart €12,50

10 containers en 10 jonge makers. Op het veld achter 
Ogterop ontdek je splinternieuw werk van Nederlandse 
en Catalaanse talenten. Met een strippenkaart neem je 
in vijf van deze minitheatertjes een kijkje. Of bekijk ze 
gewoon allemaal met een strippenkaart voor alle tien 
voorstellingen.

Met o.a. Angel Navarro (CAT), Marionetes Nòmades 
Company (CAT), Fills de Fusta (CAT), Frederique van 
Domburg (NL), Joy Slaats (NL), Linda en Roos (NL), Esther 
Linnemann (NL), Mirthe Dokter (NL), Smoespot Theater 
(NL) en Studio Figur (NL). Meer informatie over hun 
voorstellingen? Kijk op www.puppetinternational.nl.

Een jury van internationale programmeurs reikt op 
zondag om 17.30 in de foyer van Ogterop de juryprijs 
uit voor de mooiste voorstelling. Er wordt ook een 
publieksprijs uitgereikt, dus geef jouw favoriet een stem!

Mede mogelijk gemaakt door: Stichting Dioraphte, Prins 
Bernhard Cultuurfonds, Stichting Educatie & Cultuur en 
Stichting Janivo.
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“A static 
journey in an 
aerostatic 
balloon”

foto: Martí Artalejo16



4 +

Ontdek Catalonië

Farrés Brothers 

Tripula
za 13 okt 14.00 en 16.00
zo 14 okt 12.00 en 15.00
land van herkomst: Catalonië
taal: Spaans met vertaling 
locatie: Gymzaal FC Meppel
duur: 45 minuten - prijs: €8
 

Een reis in een luchtballon! Twee wetenschappers 
hebben een nieuwe manier van reizen ontdekt en 
nemen nu voor het eerst passagiers mee. Reis mee 
door de ruimte, langs de grenzen van realiteit en ga 
naar plaatsen waar tot nu toe niemand van wist dat ze 
bestonden. Het belooft een poëtische en vertederende 
reis te worden. Ga je met ze mee in een echte 
luchtballon?

NEDERLANDSE

PREMIÈRE
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“This great 
storyteller 
knows how 
to capture 

his audience 
with minimal 

resources.”

foto: Ministerie van beeld18



16+

Fred Delfgaauw  

Paradijsvogels
do 11 okt 21.30
land van herkomst: Nederland - taal: Nederlands
locatie: Ogterop KZ - duur: 1 uur - prijs: €15

U kent ze wel. Ze zijn bijzonder. Volgens velen vreemd, 
lachwekkend. Fred Delfgaauw is geïntrigeerd door 
mensen die worden gezien als ‘een vreemde eend in 
de bijt’, maar die in werkelijkheid paradijsvogels zijn. 
De manier waarop zij naar de wereld kijken, gaat vaak 
gepaard met humor. En misschien hebben ze wel gelijk, 
want wie is er nu gek? Delfgaauw sleept je op onnavolg-
bare wijze mee in de wereld van kluizenaars en theatrale 
grootheden. 

“Het is altijd een feest om naar de  
magische kwaliteiten van Delfgaauw te kijken… 

Op fenomenale wijze vertolkt.”

NRC
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“Meet Fred, a puppet 
who just wants to 

be a normal boy”

foto: Tom Beardshaw20



16+

Hijinx Theatre/  
Blind Summit 

Meet Fred
za 13 okt 17.00, zo 14 okt 13.30
land van herkomst: Nederland - taal: Engels
locatie: Veld achter Ogterop  - duur: 1 uur 30 minuten
prijs: €15

Dit is Fred. Hij is een stoffen pop van zestig centimeter 
die elke dag tegen vooroordelen vecht. Hij wil gewoon 
een normale jongen zijn. Een deel van de échte wereld. 
Hij wil een baan vinden en een leuk meisje ontmoeten. 
Maar dan dreigt hij zijn zogenaamde PLA (Puppetry 
Living Allowance) te verliezen: dat brengt zijn leven op 
hol en neemt hem volledig in zijn greep.

“Sharp, funny and vastly entertaining.” 

The Guardian 
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“Inspired by  
the movies of  
Charlie 
Chaplin”

foto: Jesus Martinéz Atienza22



alle

Jordi Bertran  
Charlot’s Dream
do 11 okt t/m zo 14 okt 
tijden: zie blokkenschema 
land van herkomst: Catalonië - taal: geen
locatie: Ogterop magazijn  - duur: 20 minuten - prijs: €5

Eén van de bekendste filmkarakters van acteur Charlie 
Chaplin was Charlot. Iedereen kent de beroemde 
rolschaatsscène uit de film Modern Times. In deze korte 
voorstelling ontmoet Charlot de bloemenverkoopster 
Rachel, geïnspireerd op een karakter uit Chaplins 
film City Lights. De voorstelling van Bertran speelt in 
het kleinste zaaltje van ons festival: het magazijn van 
Ogterop. Meesterlijk marionettenspel van het hoogste 
niveau! 

Jordi Bertran is ook te zien in Masters@Work.  
Zie pagina 25.

Ontdek Catalonië

NEDERLANDSE

PREMIÈRE
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“Four 
internationally 

famous puppeteers 
in one performance”

foto: Wim Sitvast24



16+

Masters@Work
do 11 okt 20.00
land van herkomst: Nederland
taal: Catalonië/Nederland/Duitsland/Australië
locatie: Ogterop GZ  - duur: 1 uur 15 minuten
prijs: €20

Meppeler Henk Boerwinkel, één van Nederlands 
bekendste poppenspelers, werd vorig jaar 80 jaar en 
dat verdient iets speciaals. Vier internationaal gevierde 
poppenspelers - met ieder een eigen stijl - op één 
podium tijdens deze speciale festivalproductie. Naast 
Henk Boerwinkel tonen Jordi Bertran, Neville Tranter 
(Stuffed Puppet) en Tristan Vogt (Thalias Kompagnons) 
waarom zij als meester tal van poppenspelers hebben 
beïnvloed.
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foto: Kristin Aafløy Opdan

“Welcome to a 
fabulous strange 

and macabre cabaret 
about a scary 

woman”
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12 +

Plexus Polaire  
Opéra Opaque
za 13 okt en zo 14 okt 15.30
land van herkomst: Frans - taal: geen 
locatie: Dansschool Hulzebos - duur: 40 minuten
prijs: €15

Welkom bij een fabelachtig vreemd en macaber 
cabaret over Madame Silva! Sommigen zeggen dat 
ze uit de donkere Noorse bossen komt, anderen zijn 
ervan overtuigd dat ze uit de toendra van Siberië 
komt. Maar één ding is zeker: ze bezorgt je kippenvel. 
In deze fantastische, grappige en enge voorstelling 
kom je angstaanjagende wezens, gevaarlijke daden, 
gegil en tranen tegen. Visuele effecten, geluiden en 
schaduwpoppen worden vermengd met uitstekend 
acteerwerk en poppenspel.

NEDERLANDSE

PREMIÈRE
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“A fairy tale about 
a curious girl”

foto: Stichting KRIJT28



4 +

Stichting KRIJT  

Het geheim van de Wilg
land van herkomst: Nederland - taal: Nederlands
locatie: Verzorgingshuizen - duur: 45 minuten 

“Nuna, weet jij wat het geheim van de wilg is?” Dat 
vraagt opa iedere keer als Nuna op visite komt. Ze weet 
het antwoord niet. Op een morgen is opa er niet meer. 
Nuna blijft vastberaden om het antwoord te vinden. 
In een spannende zoektocht ontmoet zij verschillende 
dieren die haar allemaal hun eigen wonderlijke 
geheimen toevertrouwen. Maar het geheim van de wilg 
kennen ze niet. Wie weet het dan wel? Zal Nuna het ooit 
ontrafelen?

Een natuursprookje over een nieuwsgierig meisje, wijze 
dieren, de kringloop van de natuur én over een nieuw 
begin.

Mede mogelijk gemaakt door Stichting RCOAK en Rabobank 
Meppel-Staphorst-Steenwijkerland.

Invitation only
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“Who can survive when 
everyone else dies?”

foto: Wim Sitvast30



16+

Stuffed Puppet
Babylon
vr 12 okt 21.30
land van herkomst: Nederland, Australië - taal: Engels
locatie: De Toermalijn - duur: 1 uur - prijs: €15

Een groep vluchtelingen probeert tot elke prijs aan 
boord te komen van een boot naar Babylon, het 
beloofde land. Sommigen lukt het om een plaats aan 
boord te veroveren. Anderen moeten achterblijven. De 
Duivel en God proberen in te grijpen. God gaat daarbij 
zeer onhandig te werk. De boot gaat ten onder. Wie 
overleeft?

Een moderne bijbelse vertelling over de mens tegenover 
het noodlot, maar ook over doorgaan met leven terwijl 
anderen sterven. Wat behoor je dan te doen? Wat kan je 
doen?

Stuffed Puppet is het gezelschap van Neville Tranter, ook te 
zien in Masters@Work. Zie pagina 25.
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“You don’t 
look for 

a moment 
and then 

everything is 
different”

foto: TAMTAM objektentheater32



16+

Boerwinkels Zael

PREMIÈRE

TAMTAM objektentheater
Een onbewaakt ogenblik
do 11 okt 19.00 (try-out)
vr 12 okt en za 13 okt 16.00 en 18.00
land van herkomst: Nederland - taal: geen
locatie: Zael - duur: 20 minuten - prijs: €8

Een objecten-etude geïnspireerd door het werk van 
Henk Boerwinkel, met wie TAMTAM objektentheater vaak 
samenwerkte. Speciaal voor Puppet International 2018. 

Je kijkt even niet en alles is weer anders. Wat net nog zus 
was is nu weer zo. En andersom. Niets is wat het lijkt en 
niets blijft wat het is. Verandering in een ogenblik dat 
aan de bewaking van de rede ontsnapt. Metamorfose 
en onverwachte ontwikkeling. Beeldende ontpop-
ping. Schoonheid in een wereld waar voorwerpen tot 
leven komen, een ziel blijken te hebben en hun eigen 
poëtische beeldtaal spreken. Maar zonder tekst.

Deze voorstelling is onderdeel van Boerwinkels Zael, een 
speciaal programma ter ere van de tachtigste verjaardag van 
Meppeler poppenspeler Henk Boerwinkel. Ook ter ere van 
zijn verjaardag speelt Masters@Work.  
Zie pagina 25. 
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“A funny 
performance 
about the 

biggest problems 
of life”

foto: Jutta Missbach34



16 +

NEDERLANDSE

PREMIÈRE

Thalias Kompagnons
Kasper in Teufels Küche
zo 14 okt 14.00
land van herkomst: Duits - taal: Duits
locatie: Zael - duur: 1 uur 10 minuten - prijs: €15

Kasper heeft een identiteitscrisis en is het leven beu. 
Het einde dreigt en een overeenkomst met de duivel en 
een reis naar de hel lijken zijn laatste redmiddel. Maar 
is Kasper nog te redden? Een ontroerende, maar toch 
grappige voorstelling over de grote problemen van het 
leven. Klassiek Kasperspel (bekend van Jan Klaassen) 
wordt perfect uitgevoerd door deze meester. 

Thalias Kompagnons is het gezelschap van Tristan Vogt, 
ook te zien in Masters@Work. Zie pagina 25. 
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“Magical figures 
come to life 

in an antique 
cabinet”

foto: Theater van de Droom36



8 +

Theater van de Droom
Figurenkast
vr 12 okt 17.00, za 13 okt 15.00 
land van herkomst: Nederland - taal: geen
locatie: Zael - duur: 30 minuten - prijs: €8

Een splinternieuwe voorstelling van Meppelers Jeroen 
en Laura Boerwinkel. Figurenkast is een oude antieke 
kast, vanwaaruit magische figuren tot leven komen. Een 
intieme voorstelling met marionetten, maskers en mime. 

Deze voorstelling is onderdeel van Boerwinkels Zael, een 
speciaal programma ter ere van de tachtigste verjaardag 
van Meppeler poppenspeler Henk Boerwinkel. Ook ter ere 
van zijn verjaardag speelt Masters@Work. 
Zie pagina 25.

Boerwinkels Zael
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“A selection of scenes in a 
golden baroque frame”

foto: Theater van de Droom38



8 +

Theater van de Droom
Ingelijst
vr 12 okt 15.00, za 13 okt 17.00
land van herkomst: Nederland - taal: geen
locatie: Zael - duur: 30 minuten - prijs: €8

Ingelijst speelt zich af in en rond een grote gouden 
baroklijst, omhuld door rood fluweel. Jeroen en Laura 
Boerwinkel lieten in het televisieprogramma Popster het 
nummer Tomte de Trol zien. En dat was een succes! Het 
werd het startpunt van Ingelijst, waarin naast de scène 
met de trol een fijne selectie van andere nummers staat: 
afwisselend, humoristisch en fijnzinnig. 

Deze voorstelling is onderdeel van Boerwinkels Zael, een 
speciaal programma ter ere van de tachtigste verjaardag 
van Meppeler poppenspeler Henk Boerwinkel. Ook ter ere 
van zijn verjaardag speelt Masters@Work.  
Zie pagina 25.

Boerwinkels Zael
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“About the short,  
but passionate love of 

an artist couple”

foto: Casper Koster40



16+

Ulrike Quade Company
Mahler & Kokoschka
vr 12 okt 21.30 uur
land van herkomst: Nederlands - taal: Nederlands
locatie: Ogterop KZ - duur: 1 uur - prijs: €15

Alma Mahler wil aanbeden worden. Ze wil de ultieme 
muze zijn. In de wanhopig verliefde kunstenaar Oskar 
Kokoschka vindt ze een gewillig slachtoffer. Hun affaire is 
het gesprek van de dag in het avantgardistische Wenen. 
Mahler, ongemakkelijk door de intensiteit van hun liefde, 
verlaat Kokoschka. In een wanhopige poging haar te 
behouden laat hij een pop van haar maken. Hij maakt 
schilderijen van de pop en ze mag mee naar het theater. 
Totdat hij haar, onder invloed van vuur en drank, tijdens 
een nachtelijke ceremonie onthoofdt. 

“De jonge schilder Oskar Kokoschka en zijn vlam Alma 
Mahler beleefden een stormachtige liefde.  

Een prachtige, intense voorstelling maakt Ulrike Quade 
Company hiervan, die moeiteloos van rauw naar liefdevol 

glijdt.” 

����  NRC
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“A family 
performance 
about love, 
courage 
and saying 
goodbye”

foto: Ruud Ploeg42



4 +

Productiehuis Valentijn
De kleine vuurtorenwachter
za 13 okt en zo 14 okt 13.00
land van herkomst: Nederlands - taal: Nederlands
locatie: Gymzaal Calvijnschool 
duur: 45 minuten - prijs: €8

Stel je voor dat je opa vuurtorenwachter is en dat je 
iedere dag boven in de vuurtoren mag zijn. Opa weet 
alles over schepen, sterren, de zee en verre einders. 
Wanneer opa dood gaat wordt Sylke vuurtorenwachter. 
Maar dan gebeuren er plotseling wonderlijke dingen. 
Het lijkt wel alsof hij een opdracht krijgt, maar van wie? 
Hij moet de zee op, een reis maken naar het koude 
noorden, maar waarom? Heeft het met zijn opa te 
maken? En wat wil die walvis van hem?

Een voorstelling over afscheid nemen, liefde en 
moed. Twee acteurs vertellen het verhaal met muziek, 
woorden, schaduwen en schimmen. 

“De kleine vuurtorenwachter boeit de jongste 
theaterbezoekers met fantasierijke beelden en  

prikkelende creativiteit.” 

����  De Meppeler Courant 

Voor de hele familie

43



“Based on a picture 
book about an animal 

village”

foto: Florence Egberts44



3 +

Productiehuis Valentijn
Dierendorpje
wo 10 okt 16.00, za 13 okt en zo 14 okt 13.00
land van herkomst: Nederlands - taal: Nederlands
locatie: Ogterop KZ (wo) en De Toermalijn (za/zo)
duur: 45 minuten - prijs: €8

Toet toet… Daar is de bus. Wie stapt er in? Wij gaan naar 
Dierendorpje! 
Daar is Schaap al en Giraf met zijn lange nek. Kijk, Zebra 
wil ook mee en Olifant... Past die er wel in? 
“Miaaauw... je billen zijn te dik, haha!”
Hé! Wie roept dat? Ben jij dat rode kat?
Ga nou niet weg! Waarom deed je dat?
Toet, toet! Oh de bus vertrekt! 

Het boek Dierendorpje van Kim-Lian van der Meij en 
Gitte Spee komt tot leven. Een vertelster, een muzikant 
en de dieren uit het dorpje spelen een muzikale en 
beeldende voorstelling waarin associatieve verhaaltjes 
verteld worden voor de allerkleinsten.

Deze voorstelling is gemaakt op initiatief van Puppet 
International.

Voor de hele familie

PREMIÈRE

45



“Interactive show 
with acts like ‘The 
Disobedient Trousers’ and 
‘The Predatory Rabbit’”

foto: White Ball46



alle

White Ball
Circus! Heart Story
do 11 okt en vr 12 okt 16.00
land van herkomst: Rusland - taal: geen
locatie: Zie website (do/vr), binnenstad (za)
duur: 40 minuten  - prijs: €8

Ontmoet de gastheren van het circus: een 
temperamentvolle sterke man, een charismatische 
illusionist (en zijn getrainde konijn), een mooie zanger 
en een verliefde romanticus. Ze laten je bijzondere 
circusacts zien. Wat dacht je van ‘De Ongehoorzame 
Broek’, ‘De Vliegende Stok’ of ‘Het Roofzuchtige Konijn’? 
Een interactieve voorstelling met muziek, jongleren en 
een zingende zaag. Dit worden verhalen om nog lang 
over na te praten. 

Op zaterdag spelen ze om 14.00 en 15.00 in de 
binnenstad in het kader van Oktobermaand 
Kindermaand.

Voor de hele familie

NEDERLANDSE

PREMIÈRE
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“Five persons 
represent the 

dreams, hopes, doubts 
and fears of one 

puppet”

foto: Zero en Conducta48



16+

Zero en Conducta
Eh man hé
wo 10 okt t/m vr 12 okt 20.00
land van herkomst: Catalonië - taal: geen
locatie: Ogterop GZ - duur: 1 uur  - prijs: €20

Vroeger werd in een indianenstam iemand met 
meerdere geesten ‘Eh man hé’ genoemd. Zero en 
Conducta vertelt het verhaal over één persoon met vijf 
geesten. Dansers, fysieke acteurs en poppenspelers 
brengen het lichaam, de emoties en de verbeelding 
van Nolan tot leven. Nolan weet dat hij een marionet 
is, maar toch vraagt hij zich af wat hem beweegt. Om 
het antwoord te vinden moet hij moed hebben, want 
het wordt niet gemakkelijk. Zijn eigen dromen, hoop, 
twijfels en angsten zullen hem vergezellen op deze reis. 

Ontdek Catalonië

WERELDPREMIÈRE
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“Welcome to Brigitte’s world 
of dance, mime, puppetry and 

visual theatre”

foto: Zero en Conducta50



16+

Ontdek Catalonië

Zero en Conducta
La Dernière Danse de Brigitte 
za 13 okt 21.30
land van herkomst: Catalonië - taal: geen
locatie: De Toermalijn - duur: 1 uur - prijs: €15

Na groot succes tijdens de festivaleditie van 2016 
zijn Zero en Conducta nog één keer terug met deze 
prachtige voorstelling. Brigitte is zo oud dat haar 
herinneringen in zwart en wit, bekrast en soms 
incompleet zijn. Zo oud dat zijzelf niet meer zeker is 
van wat zij zich herinnert. Maar wat ze zeker weet is dat 
haar leven spoedig zal eindigen. Ze realiseert zich dat ze 
geen tijd meer kan verspillen aan het verzamelen van al 
die herinneringen die zij mee wil nemen totdat ze haar 
laatste adem zal uitblazen. Welkom in Brigittes wereld 
van dans, mime, poppen- en visueel theater. Een plek 
waar beweging de woorden vervangt voor het vertellen 
van dit verhaal. 
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Puppet International 
feliciteert 

Schouwburg Ogterop 
met het  

150-jarig jubileum!  
Hoera!
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Routes
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“Enjoy good food 
while experiencing 

theatre”
foto: André Ferreira

“
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8 +

Hapas-Route 
do 11 okt t/m zo 14 okt, tijden: zie blokkenschema
land van herkomst: Catalonië / Nederland / België
taal: Nederlands - duur: 2 uur  
startpunt: Eetcafé de Beurs - prijs: €35

Onder het genot van een lekker hapje in een restaurant 
genieten van theater? Dat kan deze festivaleditie tijdens 
de Hapas-Route: drie voorstellingen, drie restaurants. 
Tercio Incluso (CAT) onderzoekt het geheugen van 
een object: welke emoties, situaties en acties heeft 
een kopje koffie opgeslagen van al die mensen die het 
kopje hebben aangeraakt? Ontdek ook de Barbie-Paté 
en knuffel in eigen pels van Pikz Palace (BE) in hun 
voorstelling Boucherie Bacul. En beleef Mexicaanse 
verhalen vol bandieten, sombrero’s, spanning en 
romantiek met Joeso Peters (NL).

De voorstellingen bevinden zich op verdiepingen 
zonder lift.
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“Three small 
shows in the most 
popular route of 

the festival”

foto: Rachel Corner56



8 +

Popp-en-Route 
do 11 okt t/m zo 14 okt, tijden: zie blokkenschema
land van herkomst: Nederland/België
taal: Nederlands - duur: 2 uur  
startpunt: Ogterop - prijs: €20

De Popp-en-Route is al jaren de meest populaire 
route van het festival. Vanuit startpunt Ogterop 
loop je langs drie locaties, met drie verschillende 
voorstellingen. Garage TDI (NL) speelt De man met 
het stenen hart in een miniatuur coulissendecor, 
geïnspireerd op middeleeuwse schilderijen. Tieret 
(BE) brengt De vervlogen stad over een ministad en 
een minipoortwachter. En last but not least: bij Harriët 
Stroets Duivenstront (NL) ben je verzekerd van een flinke 
dosis humor. Wacht niet te lang met het bestellen van je 
kaartje, want de ervaring leert dat deze route razendsnel 
vol is. 
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A route made by 
theatre students, 

about the history of 
Meppel

foto: Daan Prest58
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Meppeler-Verhalen-Route 
do 11 okt t/m zo 14 okt, tijden: zie blokkenschema
land van herkomst: Nederland
taal: Nederlands - duur: 2 uur  
startpunt: Ogterop - prijs: €20

Studenten van de opleiding Docent Theater maken dit 
jaar speciaal voor Puppet International een voorstelling 
over de oude gilden in Meppel. Die gilden hebben 
vroeger liters bier gebrouwen en meters stof geweven. 
In een fysieke en beeldende voorstelling vertellen 
de studenten het verhaal over een Amsterdams kind 
dat per boot naar Meppel reisde om werk te vinden 
bij een van de gilden. Ontdek de vele ambachten die 
stad rijk was in deze muzikale en interactieve ervaring. 
Geschiedenis komt tot leven! 

De route wordt georganiseerd in samenwerking met ArtEZ 
hogeschool voor de kunsten Zwolle, de Canon van Meppel, 
Scala Centrum voor de Kunsten en Stichting Oud Meppel. 
De route wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting 
Burgerweeshuis Meppel.
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Workshops
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foto: Ministerie van Beeld62



16+

Fred Delfgaauw
Masterclass Theater Maken 
met poppen als volwaardige 
tegenspelers 
do 11 okt 14.00
land van herkomst: Nederland
taal: Nederlands - duur: 4 uur  
locatie: Ogterop - prijs: €30

Blijven leren is het antwoord op voortdurende 
verandering. Daarom biedt Fred Delfgaauw een 
interactieve masterclass waarin acteurs aan de slag 
gaan met het aanscherpen van eigen materiaal. Hij 
luistert daarbij naar de persoonlijke behoefte van de 
deelnemers en gaat dieper in op de mengvorm van 
verschillende disciplines zoals speltechniek, meervoudig 
stemgebruik, manipulatietechniek en de interactie 
tussen manipulator en pop. Tijdens deze masterclass 
leert Fred je de fijne kneepjes van het vak: hoe maak je 
met behulp van je spel en stem kleurrijke, levendige én 
geloofwaardige karakters?

Masterclass
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foto: Gretha Otter64
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Workshop

Gretha Otter
Klapbekpoppen maken 
do 11 okt 9.30
land van herkomst: Nederland
taal: Nederlands - duur: 3 uur  
locatie: Ogterop - prijs: €15

Wat is er leuker dan met een klapbekpop spelen die 
je zelf hebt gemaakt? Gretha Otter leert je in deze 
workshop de basisprincipes om met schuimrubber en 
fleece een leuke klapbekpop te maken. Een techniek die 
we allemaal kennen van The Muppets. Je komt erachter 
hoe de pop wordt opgebouwd van een patroon tot een 
levendig karakter waar kinderen dol op zullen zijn. Je 
komt gegarandeerd met leuk resultaat thuis!
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foto: Jacqueline Damming66



Henk Boerwinkel en Charlotte 
Puijk-Joolen
Poppen maken
vr 12 okt 9.30
land van herkomst: Nederland
taal: Nederlands - duur: 3 uur  
locatie: Zael - prijs: €30

Wie kent ze niet, die mooie poppen van Henk 
Boerwinkel? Ze worden gemaakt met zijn bijzondere 
papierplaktechniek. Grijp je kans, want nu kan je het 
leren van de meester zelf! Samen met Charlotte  
Puijk-Joolen, met wie hij vele jaren samenwerkte, geeft 
hij een workshop poppen maken tijdens het festival. 

Workshop

16 +
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foto: Peter Birk68
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Masterclass

Jordi Bertran 
Masterclass marionettenspel 
vr 12 okt 13.00
land van herkomst: Catalonië
taal: Engels - duur: 3 uur  
locatie: Ogterop - prijs: €30

In deze masterclass leer je het vak van een echte ‘master’. 
Jordi Bertran is namelijk ook een van de spelers die 
te zien is in Masters@Work, waarin vier prestigieuze 
poppenspelers hun werk laten zien. En een aantal jaren 
geleden won Jordi Bertran onze festivalprijs! Tijdens 
deze masterclass leert hij je de fijne kneepjes van het 
marionettenspel. 
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foto: Haags Theaterhuis70



16+

Merel van Gaalen 
Workshop 
za 13 okt en zo 14 okt 15:30 
and van herkomst: Nederland
taal: Nederlands - duur: 24 uur  
locatie: Zie website - prijs: €65

Een weekend lang werken met poppen. Samen met 
de deelnemers van deskundigheidsbevordering 
poppenspel van het Haags Theaterhuis wordt gewerkt 
aan timing, ritme, muzikaliteit en dynamiek in het 
spel, in de beweging en in het gebruik van tekst. Deze 
workshop van een weekend is een snelkookpan voor 
creativiteit. Ook aan humor zal het bij Merel van Gaalen 
niet ontbreken!

Op zondag om 15.30 is het resultaat te bewonderen.

Workshop
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Randprogramma
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“A festive 
end of your 
evening with 
live music, 
drinks and 
fun”

foto: Bovenste Knoopje Open74



alle

Avondprogramma 
do 11 okt t/m za 13 okt 22.00, zo 14 okt 17.30
land van herkomst: Internationaal
locatie: Muziekcoöperatie - duur: 3 uur
prijs: gratis

Na al die fantastische voorstellingen kan je nog even 
nagenieten tijdens het feestelijke avondprogramma. 
Hapjes en drankjes, gezelligheid en live muziek: 
gegarandeerd een spetterende afsluiter van je dag!

Overdag is de Muziekcoöperatie geopend voor een 
hapje en drankje of om even lekker te hangen op het 
festivalterras. 

Op zondag is de afsluiting van het festival om 17.30 in 
Ogterop. Daar worden prijzen uitgereikt aan de makers 
en er kan gedanst worden bij Bovenste Knoopje Open.

Nieuwsgierig wie er nog meer spelen tijdens 
het avondprogramma? Kijk dan op www.
puppetinternational.nl 

Het avondprogramma wordt georganiseerd in samenwerking 
met Muziekcoöperatie Meppel.
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“Artists 
exhibit 
their 
work”

foto: Jacqueline Damming76



alle

Expositie 
land van herkomst: Internationaal
locatie: Ogterop - prijs: gratis

Kijk je ogen uit bij de exposities van Puppet 
International. In de foyer van Schouwburg Ogterop 
zie je foto’s van Jacqueline Damming, bouwsels van 
Hannie Bushoff, kijkkasten van Camilla Koevoets en 
poppen van verschillende makers. In restaurant en 
theaterbar Het Schellinkje vind je schilderijen van 
Anneke van der Molen. Tot slot worden er doorlopend 
animatiefilms getoond in een minibioscoop en kan je bij 
de boekentafel alles lezen over poppenspelers. 

Naast de verschillende exposities tref je in de foyer van 
Ogterop ook een knutseltafel aan voor de allerkleinsten, 
of je schaft er leuke souvenirs aan bij de verkooptafel 
waar je alles vindt over poppen en poppentheater. En de 
foyer is natuurlijk de ultieme hangout voor een hapje of 
drankje tussen de voorstellingen in.
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“A documentary  
about the life of a 
street performer”

foto: Herman Marynissen78



16+

Herman Marynissen 
They call me BUSKER  
za 13 okt 19.30 (invitation only) en 21.30
land van herkomst: België - taal: Nederlands
locatie: Ogterop KZ - duur: 1 uur 10 minuten 
prijs: €8

Straattheater spreekt tot de verbeelding. Maar achter 
deze façade van nieuwsgierigheid, gelach, clownerie 
en illusie schuilt een harde realiteit. Performen op 
straat is intensief: zowel fysiek als mentaal moet de 
busker stevig in zijn schoenen staan: “it better be 
good”. Steeds opnieuw voert hij een fascinerende 
strijd om de aandacht van passanten te kapen en vast 
te houden. Nieuwe locaties, complexe lokale wetten 
en onverwachte weersomstandigheden vergen 
creativiteit en vakmanschap. Een documentaire over het 
ongekende leven van een straatartiest en poppenspeler. 
Een aangrijpende blik backstage, zonder de magie van 
het straattheater te doorprikken. 

De film wordt geprogrammeerd in samenwerking met 
Filmhuis Meppel. 

Film

WERELDPREMIÈRE
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“A fantasy movie, made by 
the famous creators of The 

Muppet Show”80



Jim Henson en  
Frank Oz 
The Dark Chrystal 
di 9 okt 20.00
land van herkomst: VS - taal: Engels
locatie: Ogterop KZ - duur: 1 uur 30 minuten - prijs: €8

Dankzij de stralen van het Grote Kristal, dat veilig 
opgeborgen ligt in een streng bewaakt kasteel, leven de 
Gelflings in een wereld van welvaart en vrede. Dan laat 
een aardbeving het kristal barsten en vallen de wrede 
Skekses binnen. De jonge Jen moet op zoek naar een 
scherf die de wereld kan redden. Een sprookjesachtige 
avonturenfilm van de makers van de Muppet Show. Het 
speelt zich af in een fantasierijke, soms onkarakteristieke 
duistere poppenwereld. De vormgeving is prachtig (met 
snufjes Star Wars en Tolkien) en is interessanter dan 
welke computer-animatie dan ook. 

De film wordt geprogrammeerd in samenwerking met 
Filmhuis Meppel.

16 +

Film
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“What can puppetry 
do for healthcare, 

education and asylum 
seekers?”

foto: Nederlandse Vereniging voor het Poppenspel82



NVP Lezing 
Toegepast poppentheater/ 
poppenspel binnen zorg, 
onderwijs en asielzoekerscentra 
za 13 okt 10.00
taal: Nederlands - locatie: Ogterop
duur: 1 uur 30 minuten
prijs: gratis

Naast prachtige voorstellingen heeft poppentheater 
meer mogelijkheden en wordt de magische kracht van 
poppen- en schimmenspel voor andere doeleinden 
ingezet. Tijdens deze bijzondere lezing van de NVP-
UNIMA presenteert een drietal poppentheatergroepen 
hun werk ten behoeve van de ontwikkeling van kinderen 
binnen het basisonderwijs en asielzoekerscentra én ten 
behoeve van de positieve gezondheid en kwaliteit van 
leven van ouderen met een zorgbehoefte. 

Deze lezing wordt georganiseerd door de Nederlandse 
Vereniging voor Poppenspelers.

16 +
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foto: Klassewerk

“Puppetry as a 
method in educating 
children”
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Poppenspel in het onderwijs
do 11 okt 19.30
taal: Nederlands - locatie: Ogterop
duur: 2 uur - prijs: gratis

Simone de Groot gebruikt poppenspel als didactisch 
middel binnen de kleutermethode Onderbouwd. 
Zo maakt ze het met handpoppen mogelijk om 
spelenderwijs te leren. In deze lezing geeft ze samen 
met poppenspeler Anke van Vliet een toelichting op de 
methode. 

Extra interessant voor leerkrachten!  

16 +
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“Seminar  
in which theatre 

makers and 
professionals talk 

about profiling 
puppetry”
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16+

Seminar Puppet  
Academy 
vr 12 okt 11.00
land van herkomst: Internationaal 
taal: Nederlands - locatie: Ogterop
duur: 1 uur 30 minuten - prijs: gratis

Nieuwgierig naar de wereld achter de voorstellingen 
en festivals? Tijdens dit seminar gaan makers en 
festivalorganisatoren in gesprek over de positie van 
het genre poppentheater in de culturele sector. Hoe 
profileren de makers zich? En waar liggen de verschillen 
tussen binnen- en buitenland?

Met o.a. Prisca Maas (producent, Duda Paiva Company), 
Inge Imelman (hoofd programmering en productie, 
Schouwburg De Lawei, Drachten) en Heinrich Heimlich 
(artistiek leider, Europäischen Figurentheatertage 
Eupen). De gespreksleider is Thomas van Dalen, 
organisatiestrateeg in de culturele sector.   
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“interviews 
about making 
performances 
and festivals”
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alle

Talkshow 
wo 10 okt t/m za 14 okt 19.15 
taal: Engels en Nederlands 
locatie: Ogterop foyer - duur: 30 minuten
prijs: gratis

Wil je alles weten over wat er bij Puppet International 
te beleven is? Tijdens de talkshow wordt gesproken 
met theatermakers, internationale programmeurs, 
organisatoren en andere betrokkenen. Verdiepende 
interviews waarin je hoort wat er komt kijken bij het 
maken van een voorstelling of bij het organiseren 
van een festival. Onze talkshowhost is dit jaar Meinou 
Teijken. 

Nieuwsgierig wie er aan het woord zijn tijdens de 
Talkshow? Kijk dan op www.puppetinternational.nl.
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Steun Puppet International
Draag je het festival een warm hart toe en wil 
je bijdragen aan het voortbestaan van Puppet 
International? Dat kan door middel van een gift of door 
je aan te melden als vriend. Voor minimaal €25,- per 
twee jaar mag je je vriend van Puppet International 
noemen en ontvang je een uitnodiging voor de 
openingsvoorstelling. 

Wist je dat Puppet International de status Culturele ANBI 
heeft? Hierdoor is je gift aan ons voor 125% aftrekbaar 
van de inkomstenbelasting. Voor ondernemingen die 
onder de vennootschapsbelastingen vallen is de gift 
150% aftrekbaar. 

Meld je aan via info@puppetinternational.nl.

Samen op weg naar een mooie toekomst!

91



Bedankt! 
Een festival als Puppet International organiseren we 
natuurlijk niet alleen; dat is onmogelijk en dat willen we ook 
niet. Als eerste willen we al onze vrijwilligers bedanken voor 
hun inzet voor en achter de schermen. Zij maken het festival 
tot wat het is. De vrienden danken wij voor hun financiële 
bijdage aan het festival. De inwoners die hun slaapkamer(s) 
beschikbaar stellen voor het onderbrengen van artiesten 
laten ons zien hoe gastvrij Meppel is. De restaurants in 
Meppel voorzien onze artiesten van heerlijke diners. Zonder 
alle speellocaties in heel Meppel en hun personeeel was het 
festival niet mogelijk. 

Grote dank gaat uit naar Schouwburg Ogterop en al 
haar personeel; naast speellocatie en kaartverkoop is 
Schouwburg Ogterop ook een belangrijke partner in de 
voorbereidingen van Puppet International. Verder bedanken 
wij al onze financiers, Kunst & Cultuur Drenthe, Roodhof 
Show & Muziek Producties, de Muziekcoöperatie, ArtEZ 
hogeschool voor de kunsten Zwolle, Productiehuis Valentijn, 
Scala Centrum voor de Kunsten, Canon van Meppel, 
Noordkust, Filmhuis Meppel, Nederlandse Vereniging voor 
Poppenspelers, Haags Theaterhuis, medewerkers gemeente 
Meppel, Kim Lian van der Meij, Gitte Spee, Oeverloos, 
Grensloos Kunst Verkennen, Kijk je ogen uit, Meinou Teijken 
en Stichting Cement Meppel.

We kunnen het niet alleen92



Partners
Puppet International is mede mogelijk gemaakt door:
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Colofon

Vormgeving:
Noordkust

Druk:
Veldhuis Media 

Redactie:
Mirte Droogers

Organisatie: 
Bestuur: Magda van Veen, Greta Ypey, Michiel de Boer 
en Ria Hordijk. 
Artistieke leiding: Elly Bakker
Zakelijke leiding: Mike Iking
Marketing en communicatie: Mirte Droogers

© Stichting Drents Poppenspel (Puppet International 
2018). De stichting heeft haar uiterste best gedaan 
alle rechthebbenden te achterhalen. Diegenen die 
desondanks menen rechten te kunnen doen gelden 
wordt verzocht contact met ons op te nemen. 
(Programma)wijzigingen en zetfouten voorbehouden. 
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Zien we je weer bij de 
15e editie van  

14 t/M 18 oktober 2020?

Bedankt voor je  
bezoek aan  

Puppet International! 
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