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1. Hallo en welkom

Dit jaar is het vierde jaar dat stichting Stadnomaden het 
kunst en cultuurfestival Tentakel in Rotterdam – dankzij uw 
financiële ondersteuning - heeft kunnen organiseren. In dit 
verslag willen wij u een indruk geven hoe het festival, ver-
spreid over zeven locaties van Rotterdam, is verlopen. Het 
hele festival staat in het teken van doen, creativiteit, partici-
patie, collaboratie en verwondering.

De kick-off van de seizoen was een tweedaagse Tentakel 
festival in München. Voor ons als makers van Tentakel, was 
dit een bijzondere ervaring ten opzichte van de samenwerk-
ing. Dit project is vanuit het Kulturreferat München en CBK 
Rotterdam gefinancierd. 

Zoals alle festivals in Rotterdam hadden wij deze zomer last 
van slecht weer. Een festivaldag wordt naar een andere dag 
verplaatst en andere festvialdag worden verplaatst naar bin-
nen. Vanuit ons publiek, de mensen uit de wijk, de scholen, 
culturele instellingen en de gemeente ontvingen we weer 
heel enthousiaste reacties. Mensen – vooral families met 
kinderen – bleven de hele middag. Men spreekt vooral de 
sfeer, het persoonlijke en creatieve karakter, aan. 

In dit verslag zullen wij schetsen hoe het jaar en het festival 
in de praktijk is verlopen:  wij zoemen in op het programma, 
de organisatie, publiciteit en de samenwerking. Het verslag 
wordt afgesloten met een samenvatting. 
Wij wensen u veel leesplezier! 

Het bestuur van stichting Stad-Nomaden. 





In de praktijk bleek, dat wij het thema te 
breed opgevat hadden. Wat wij bedoelden 
was het stimuleren van identiteitsontwikkel-
ing vanuit twee processen: door zelfkennis 
en door zelf de omringende wereld vorm te 
geven. Identiteit als een balancerende  act 
tussen factoren zoals: familie, maatschappij, 
school of werk en de leefwereld.
Wij vroegen specifiek kunstenaars om deze 
processen in hun werk te thematiseren.
Kunstenaars konden in elk werk het thema 
identiteit terug zien en voor de ‘normale’ 
mens was dit een onduidelijke term. 
Het resultaat was, dat het thema ‘identiteit’ 
bij elke workshop natuurlijk meespeelde, 
maar niet altijd expliciet was te benoemen.   

2.1.b. Tentakel zou uitnodigen om te parti-
ciperen en te collaboreren.

In de voorbereiding van het festival vraagt 
Tentakel organisaties en bewoners te col-
laboreren, om samen te werken. Tijdens het 
festival hebben alle activiteiten  vooral een 
participatief karakter. Dat betekent dat de 
workshops uitnodigen om te ontdekken en 

2. Beoogde Doelstellingen in 2017: 
2.a. Als thema van het jaar: identiteit en de vertaling in de praktijk. 
2.b. Tentakel nodigt uit om te participeren en te collaboreren.
2.c.  Actief zijn in internationale en lokale netwerken. 
2.d.     Het bieden van een gevarieerd kunst, theater en muziek programma 
             voor  families, kinderen en jongeren dat uitnodigt actief mee te doen. 

2.1. De praktijk van bovenstaande 
         doelstellingen. 

2.1.a.  Het werken vanuit het thema identiteit



nieuwe dingen te leren. Uit deze participa-
tieve situatie ontwikkelen zich weer nieuwe 
samenwerkverbanden.

2.1.c. Als festival actief zijn in 
internationale en lokale netwerken. 

In januari en februari zijn de initiatiefne-
mers van het festival, Christine Saalfeld en 
Bart van Lieshout naar München gegaan 
voor een artist of residence. Dit vanwege de 
voorbereidingen voor TENTAKEL München, 
dat in juni jongs leden heeft plaatsgevonden. 
Tegelijkertijd grepen beiden deze periode 
aan om het thema ‘identiteit’ verder uit te 
werken. In de selectie naar lokale aansluit-
ingen werd vooral gekeken op welke manier 
kunstenaars een aanvulling/toevoeging 
zouden geven op bovenstaande vraag. 
Dit alles heeft geresulteerd in het neer-
zetten van een prachtige editie TENTAKEL 
München met lokale aansluitingen. Twee 
Duitse kunstenaars kwamen met de finan-
ciële ondersteuning van het Goethe Instituut 
Nederland naar Rotterdam en deden mee bij 
Tentakel.
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In juni 2017 is stichting Stadno-
maden – met een kleine delegatie 
van Rotterdamse kunstenaars - naar 
München (Duitsland) gegaan voor 
een tweedaags TENTAKEL festival in 
samenwerking met EineWeltHaus. 
Dit project is mede mogelijk ge-
maakt door financiële steun van het 
Kulturreferat en het CBK. 

Artist  in  residents 

Voorafgaande heeft de kunstena-
res Christine Saalfeld en Bart van 
Lieshout een ‘artist in residents’ 
gedaan. Tijdens een periode van 
twee maanden hebben de kun-
stenaars vooral contacten gelegd 
met Duitse kunstenaars, culturele 
instellingen bezocht en naar draagv-
lak gezocht voor de realisatie van 
Tentakel, enkele maanden later. 
Tegelijkertijd grepen beiden deze 
periode aan om het thema ‘iden-
titeit’ verder uit te werken. In de 
selectie naar lokale aansluitingen 
werd vooral gekeken op welke 
manier kunstenaars een aanvulling/
toevoeging zouden zijn op bovensta-
ande vraagstelling.  Dit alles heeft 
geresulteerd in het neerzetten van 
een prachtige editie TENTAKEL 
München met lokale aansluitingen. 
Daarnaast kwamen twee Duitse 
kunstenaars met financiële onder-
steuning van het Goethe Institut 
naar Rotterdam en deden mee met 
Tentakel. 
 

Stephan Kowalski en Band
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Voorbereidingen van TENTAKEL München
Stichting Stadnomaden heeft, in de voorbereidingen 
van het festival, een project coördinator, Sabine 
Klötser,  voor TENTAKEL München aangesteld die 
de contacten (netwerking) en publiciteit (lokaal) – in 
relatie met EineWeltHaus - verder zou brengen. Dit 
is echter niet helemaal naar onze verwachtingen 
verlopen. Er bleek - ondanks het feit dat Christine 
Saalfeld enkele keren tussendoor naar München is 
gegaan om processen verder te stroomlijnen - uit-
eindelijk onvoldoende publiciteit voor het festival 
te zijn gemaakt. Dit had niet alleen te maken met 
de kwaliteiten van de coördinator ter plekke, maar 
ook de, soms wat stroeve samenwerking met het 
EineWeltHaus. Het publiek bleef hierdoor wat 
achter. We hadden verspreid over de 2 dagen: 

- zaterdag 80 mensen 
 (kinderen en volwassenen) 
- zondag 60 mensen 
 (kinderen en volwassenen) 



Inhoud van het  programma

Het programma, verdeeld over twee dagen was artistiek gezien interessant genoeg voor de mensen die 
kwamen zodat mensen die er waren het boeiend vonden om de hele dag te blijven. Het was een mix van 
theatervoorstellingen, (dans) performances, workshops en presentaties (zie schema). 



Gil & Moti 
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Marije Mooren en Benedict Esche



Jörg Besser

Micaela Czisch
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2.1.d.    Het bieden van een gevarieerd kunst, theater en muziek programma 
     voor  families, kinderen en jongeren dat uitnodigt om actief mee te doen. 

TENTAKEL trekt vooral kunstenaars, theatermakers en muzikanten aan die willen 
experimenteren en enthousiast zijn over het festival. De honoraria zijn voor theater- 
en  muziekgroepen (tussen de 50 € en 220 €)  te laag.
Dat betekent dat professionele acteurs wel graag een keer meedoen, maar het op 
lange termijn niet lukt deze – aan ons - te binden. Om een nog gevarieerder cultu-
urprogramma  met professionals en amateurs aan te kunnen bieden zou er meer 
budget nodig zijn.

3. Locaties waar TENTAKEL neerstreek. 
Het Tentakel festival heeft in zeven wijken van Rotterdam plaatsgevonden te weten: 
aan het Johan Ideplein, Het Kloster Oude Noorden (Oude Noorden), het Olean-
derplein (Bloemhof), De Nieuwe Nachtegaal (Oud Charlois), het Amelandseplein 
(Carnisse), Afrikaanderpark (Afrikaanderwijk), Coloseumpark (Hillesluis). 

3.1 Aansluitingen in de buurt en kennismaking met de kwartiermaker. 

Ook dit jaar heeft TENTAKEL in verschillende wijken aansluitingen gehad (zie bi-
jlage voor overzicht alle aansluitingen). 

Wat ook nieuw was dit jaar was de samenwerking met (basis)scholen. In Charlois 
(De Nieuwe Nachtegaal en het Amelandseplein) hebben we, enkele uren, bezoek 
gekregen van bij elkaar zo’n 400 basisschool leerlingen van de groepen 4,5, 6, 7 en 8. 
Het experiment heeft uitstekend uitgepakt; zowel voor de school als voor ons. Toen 
de scholen vertrokken nam de buurt (wijk) het weer over. 

Om voor u inzichtelijk te maken om welk soort aansluitingen het gaat hebben we dit 
jaar Beverwaard als voorbeeld genomen:



Voorbeeld sa-
menwerking 
Beverwaard
Organisatie / bewoners          

AZC stichting De Vrolijkheid 

Idem 

Verhagen (lokale friettent) 
i.s.m. winkeliersverenig-
ing  

Cultuurscout Marliza Dri-
esen    

Open podium, Marjet i.s.m. 
Islamunda.   

Pit 010 / kinderwerk  
 

Leger des Heils/House of 

Acties tot samenwerking 

Plaatsen van een olifant op 
Tentakel, gemaakt van afval 
hout, door bewoners van 
het AZC 

Bewoners van het AZC 
hebben heerlijke hapjes 
gemaakt voor de bezoekers 
van Tentakel. 

Sponsoring van de fruit 
pieces en we konden bij 
Verhagen stroom halen. 

Advisering in netwerking en 
tips / adviezen.  

Enkele sing and songwriters 
die tijdens het open podium 
een presentatie gaven.  

twee jeugdwerkers hebben  
fruitspieces gemaakt.
Daarbij hebben we gebruik 
mogen maken van het wijk-
gebouw voor toilet bezoek-
en en stroom.   

Presentatie van de Instal-
latie ‘angst’, gemaakt door 
Jelle dat bezoekers in de ziel 
laat kijken. 

4 muzikanten 

Resultaat

Een monumentale sculptuur 
van een olifant gepresen-
teerd tijdens het festival. 

Iedereen was heel erg ver-
rast over de vele hapjes die 
werden gepresenteerd. 

We zijn heel erg blij met de 
sponsoring van 100,- euro 
van Verhagen. 

Er is goede ondersteuning 
gegeven. 

Goede aanvulling op het 
muziek programma. 

Leuke activiteit neergezet 
voor kinderen. 

Een kunstenaar ging met 
kinderen over het thema 
angst aan de slag. 

De optredens van de vier muzi-
kanten was een uitstekende 
aanvulling op het culturele en 
artistieke programma.
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Rap-workshop Ronny - Bloemhofplein

Hope i.s.m. 
Kunstenaar Jelle  Mensen moeten reageren op wat ze zien en ervaren.  

De Popunie 

3.2  Het verloop van de lokale aansluitingen. 
In alle wijken, met uitzodering van Hillesluis, hebben er gemiddeld drie aansluitingen 
plaatsgevonden. In Hillesluis heeft Tentakel, op verzoek van de gebiedsnetwerkers van 
Feijenoord, aangesloten met de DoeMee dag, een dag waar alle initiatieven in heel Feijen-
oord zichzelf presenteren. Wij hebben ons bekende Tentakel programma gedraaid. Vooraf-
gaande aan de DoeMee dag hebben een aantal afstemmingsoverleggen plaatsgevonden. 
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3.4 De aantallen. 
Dagelijks is het aantal bezoekers, steek-
proefsgewijs, op enkele momenten van 
de dag, met een teller bijgehouden. De 
gemiddelden hiervan willen wij u  graag 
laten zien:

De Nieuwe Nachtegaal, 
vrijdag 25 augustus           350

Johan Idaplein, 
afgelast en binnen programma gedaan
     100 

Amelandseplein, 
Carnisse - woensdag 6 september 
     300
Afrikaanderpark, 
16 september AFGELAST !! 
is verplaatst naar 18. Oktober   
     270
 
Park Schinnenlaan, 
Beverwaard,  zondag 17 september  
       450
Oleanderplein, Bloemhof, 
woensdag 20 september   300

Coloseumpark, Hillesluis, 
zaterdag 23 september    350 
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4. De organisatie van Tentakel 

De dagelijkse organisatie van Tentakel festival lag in handen van de volgende 4 personen: 

- Christine Saalfeld: concept en plan ontwikkeling, financiële administratie (betalin-
gen, facturering, bonnen registratie etc.), crowdfunding, publiciteit, facebook en website 
bijhouden,  flyers – persberichten,  verzorgen van beeld (foto) materiaal, werving en selec-
tie TENTAKEL crew professionals en programmering, fondsenwerving en (eind) rapportage 
plan en wijkoverleggen. vergunningen aanvragen, inkoop en beheer materialen.

- Frank Boerboom: Kwartiermaker in 6 wijken en verantwoordelijk voor de aansluitin-
gen. En op 4 dagen was hij ook de dag coördinator. 

- Bart van Lieshout: fondsenwerving en rapportage plan, werving en begeleiding vri-
jwilligers en studenten, concept en plan ontwikkeling, ondersteuning verspreiding flyers/
posters, verzorgen briefings, aansturen en input geven dag coördinator festival, contracten 
maken, aansturing kwartiermaker en eindverantwoordelijk voor aansluitingen in de wijk, 
werving en selectie TENTAKEL crew professionals en programmering, wijk overleggen 
(gebiedscommissies, etc, etc.), veiligheid (EHBO, BHV), inkoop en beheer van materialen. 

- Marije Mooren: Logistiek
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Bouwen met Judith Jansen, De Nieuwe Nachtegaal

5. Publiciteit 

Op de website  www.tentakel-festival.nl  kan 
de bezoeker het programma volgen. Er is 
een facebook pagina. 
Van deur tot deur zijn flyers verspreid, en 
er hingen posters op bijzondere plekken in 
de wijk. Na elke TENTAKEL zijn foto’s op de 
sociaal media geplaatst die deze dag waren 
genomen. Berichten op de facebook pagina 
van Tentakel en Stadnomaden hadden een 
gemiddeld bereik van 2500 mensen. Als een 
soort van buurtfeest, werd via mond-op- 
mond reclame gemaakt. We hebben zelf een 
persbericht gemaakt. 

De volgende kranten/websites/uita-
genda’s zijn bereikt: 

• www.uitagendarotterdam.nl  
• De Havenloods 
• Likejewijk (Hillesluis, 
 Bloemhof en IJsselmonde) n  
• Drimble  
• whattheeve.nl  
• Yellow.place  
• Festivallijst.nl  
• Whereevent  
• Erasmuskids  
• Lekkerstappen  
• http://instaturk.net  
• AD 
• Metro 
• www.tentakel-festival.nl 
• kidsproof Rotterdam 
 (www.kidsproof.nl) 
• Facebook pagina TENTAKEL 
• https://www.youtube.com/
 watch?v=9MvC1wYUWjE
• Charlois TV wijkjournaal, 
• walk’in rotterdam - Cityportal
  Rotterdam
• https://drimble.nl/regio/
 zuid-holland/...
• https://www.telegraaf.nl/
 telegraaf-i/7ZG/9EG4g
• www.openrotterdam.nl/
• https://www.drimble.nl



Het Reddingshuis: Marije Mooren

6. Reflectie op het project 
 6.1 Wat ging er goed 

- In het voortraject van het festival werd Frank Boerboom als kwartiermaker 
van de wijken ingezet om aansluitingen, netwerken en contacten te leggen. Dat 
werkte goed.

- In twee wijken heeft er een samenwerking met basisscholen plaatsgevonden. 
Daarbij zijn de voorbereidingen in dit traject heel effectief verlopen. Iedereen is 
enthousiast om volgend jaar weer op deze manier te mogen samenwerken. Er heb-
ben ruim 400 kinderen, verspreid over 2 dagen, met het festival meegedaan. 

- Dit jaar zijn er 2 nieuwe wijken aangedaan te weten: Oud Charlois (De Nieuwe 
Nachtegaal, huis van de wijk) en Park Schinnenlaan (Beverwaard). Beide wijken zijn 
erg succesvol verlopen. In Beverwaard hadden we veel aansluitingen en merkten we 
een grote samenhorigheid van organisaties om samen iets in de wijk, voor elkaar te 
willen betekenen. In de Nieuwe Nachtegaal (huis van de wijk) hadden we met een 
bevlogen coördinator te maken die veel ondersteuning heeft gegeven op het gebied 
van publiciteit en lokale aansluitingen.   

- Met gepaste trots mogen we terugkijken op een mooi programma met een 
aantal nieuwe elementen te weten zoals bijvoorbeeld:



Theaterworkshop: Ivana  Indijn

• Theatergroep ‘Vrouwen van Wanten’ 
met de kindervoorstelling Zomerse Zaken 
•  De – tot verbeelding sprekende- 
“Hartinstallatie” van kunstenares Lieselotte 
IJssendoorn. 
• De Theefiets van Dirk van Lieshout. 
De absolute trekker van het festival voor 
‘jong en oud’. 
• De Blauwe Bar, door Christine Saal-
feld. 
• De muziekworkshops onder leiding 
van Polle van Gijzel

6.2 aandachtspunten 
- Op 30 augustus zouden we met Ten-
takel op het Johan Idaplein staan. Dit is, we-
gens de slechte weersomstandigheden, die 

dag afgelast. Om tegemoet te komen aan het 
nabij gelegen wijkcentrum ’t Klooster, beslo-
ten we een (aangepast) regenprogramma 
binnen (in ’t Klooster) te houden. Met een 
kleine delegatie (5 mensen) van TENTAKEL 
besloten we toen nog 4 workshops te geven 
en 1 voorstelling. Echter die dag verliep niet 
zoals gehoopt. Er kwamen veel meer kin-
deren (bijna 100) dan verwacht waarvan een 
aantal kinderen – in onze ogen - ernstige 
gedragsproblemen vertoonden. Dit heeft die 
dag een stempel gedrukt op de (werk) druk. 
Daarbij waren wij in de verwachting dat het 
buurthuis, en de daarbij horende organisatie 
Buurthuis Werkt, ondersteuning zou geven. 
Dit is echter gebeurd door een miscommu-
nicatie. Wij hebben overlast gevende kin-
deren buitengezet wat niet in goede aarde is 
gevallen bij de managers, buurtwerkers en 
de school. Er heeft een overleg met alle par-



tijen plaatsgevonden, waarbij verwachtin-
gen – over en weer – zijn uitgesproken. Daar 
is ook besloten dat dit evenement niet meer 
zal worden ingehaald omdat er in 2017 geen 
geschikt datum meer gevonden kan worden. 

- De weersomstandigheden waren, in 
vergelijking met andere jaren, voor ons niet 
altijd gunstig. Het inhalen van een festival 
geeft voor ons, maar ook voor alle partijen, 
veel gedoe en extra kosten. Mensen hebben 
die dag vrij gehouden en het blijft een span-
ningsveld hoe je omgaat met dit soort situa-
ties. 

- Op en afbouwploeg: het budget was 
eigenlijk niet toereikend om een volledige 
op en afbouwploeg in te schakelen. Zodo-
ende wilden we gaan werken met vrijwil-
ligers en studenten via Pit 010. Dit laatste 
is duidelijk niet goed gegaan. We kregen 
meerdere keren een paar studenten aange-
dragen echter, deze kwamen hun afspraken 
niet na of vonden het werk te zwaar. Met als 
gevolg dat de werkdruk onnodig hoog kwam 
te liggen bij de organisatoren van het festi-
val. Onze conclusie achteraf gezien is dat je 
hier (eigenlijk) niet op kunt bezuinigen. 

- De crowdfundings actie, die door 
stichting Stad-Nomaden was opgezet, heeft 
bijna niets opgeleverd. In totaal is er 450,- 
euro opgehaald, ver onder het streefbedrag 
van 2500,- waarop we hadden gehoopt.

7. Het programma. 
7.1 Algemeen verloop.  
Het programma wisselde van plein tot plein. 
Wel hadden we een vast team van (straat) 
muzikanten, theatermakers en (klein)kun-
stenaars. Met hen hebben we een basispro-
gramma gemaakt. 

7.2 De workshops, installaties en voorstellingen. 

De workshops 
Dit jaar hadden we 10 workshops te weten: 
knikkerbaan maken, zelf druk(persen), 
kinderrestaurant, maskers maken, bootjes 
bouwen, leren rappen, leren muziek maken 
en schminken, leren hoepelen met Juliette. 

Installaties 
De volgende installaties hebben dit jaar 
meegedaan: het Hartenhuis, de Blauwe Bar, 
het Reuze Knikkerhuis, De man en de kip en 
het reddingshuisje. 
Voorstellingen



Theatergroep: De Vrouwen van Wanten 
met: “Zomerse Zaken”,  De goochelshow van 
Marijn Quist, De man en de kip voorstelling 
van Bart van Lieshout.

Muziek
Steye Felix, Ronnie Rasta, Niek Hilkmann, 
M.P. Bailey  etc, etc. 



Theater: Anita: Bart van Lieshout

Theater: Vrouwen van Wanten

Muziekworkshop: Beverwaard



7.3. Overzicht programma (selectie)

Circus Mix

TOS (Thuis op straat)
 organiseert een bewegingsactiviteit voor kinderen.

Dans / Corinne Sierink

Hoopdance / Juul’s Hoop Vibes
 Naast dansen met volwassenen danst ze ook met de allerkleinsten. Op  
veel kleuterscholen en kinderdagverblijven geeft ze Kleuterdans en hoop-
dance.
 
Bewegingstheater
 Konpaku is een bewegingstheater dat gebaseerd is op moderne Ja-
panse Butoh dans. Deze dansvorm gaat uit van de performers, wat hem of 
haar drijft. In het werken met kinderen is dat een fijn uitgangspunt: plezier in 
het samen. Wij bieden een veilige omgeving voor de kinderen om zichzelf te 
zijn. Ontdekken, actief meedoen of eerst even kijken, daar is allemaal ruimte 
voor. Wij doen eerst een korte voorstelling en nodigen de kinderen dan uit 
om mee te doen aan de korte workshop.

Het Knikkerhuis  / Christine Saalfeld
 Het door Christine Saalfeld ontworpen knikkerhuis is een in 
rood geverfd houten bouwsel met een onoverzichtelijk aantal latten en 
buizen.  Het knikkerhuis heeft maar een doel: het experimenteren met de 
zwaartekracht. Bezoekers kunnen verder bouwen aan deze installatie.door-
lopend

Bootjes bouwen / Marianne Fontein
 Kunstenares Marianne Fontein brengt op fascinerende wijze haar in-
spiratiebron voor boten naar buiten. Tijdens deze workshop maken kinderen 
hun eigen ‘boot’ die ze uiteindelijk mee naar huis mogen nemen.
 
Salsa dansles / Mayra de Zeeuw
 Mayra de Zeeuw heeft al ruim 20 jaar ervaring in het geven van 
dansles. Zij is gespecialiseerd in Salsa, Merengue en Bachata. Mayra de 
Zeeuw zal die dag een salsa les geven voor iedereen die zin heeft. En als het 
bevalt, kan je vanaf September, elke week meedoen in De Nieuwe Nachtegaal.

Buikdansen / Suraya
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Schminken
 Wat ben jij in jouw diepste dromen? 
Een vis,  rups, tijger, princes of een stekel-
varken? Wij schminken jou binnen een 
tijdsbestek van 3 tot 7 minuten en waardoor 
jouw droom in vervulling zal komen.

Theehuis
 
AZC kokt

Thee fiets / Dirk van Lieshout
 Een fiets waar tegelijkertijd 12 bez-
oekers (klein en/of groot) op kunnen. De 
thee fiets gaat de wijk door en zal bijzondere 
plekken in de wijk aandoen. Kunstenaar 
Dirk van Lieshout, de ontwerper van deze 
fiets, zal de deelnemers begeleiden in deze 
tocht. Elke 2 uur zal er een ‘tour’ plaats gaan 
vinden. De tour duurt ¾ uur.

Hartenhuis / Liselotte IJssendoorn
 Het Hartenhuis is een interactieve 
video sculptuur van kunstenaar Lieselot 
IJsendoorn. In het Hartenhuis spelen bezoe-
kers met fantasie figuren. Het belangrijkste 
stuk van het Hartenhuis is een interactieve 
videosculptuur in de vorm van een grote 
globe, op wielen, met een video beamer 
aan boord. Per keer kunnen 4 deelnemers, 
gedurende 7 minuten,  de koppen bij elkaar 
steken en aan een fantastische wereld bouw-
en.

Blauwe bar / Christine Saalfeld
 De Wereldkiosk is een  klein vri-
jstaand gebouwtje, waar koffie en snoep uit 
de hele wereld verkocht wordt.
Het begrip kiosk is oorspronkelijk Perzisch 
en betekent een klein openstaand gebouw, 
van waaruit je uitzicht hebt op iets moois.

Reddingshuisje  / Marije Mooren
 Ooit de benen willen nemen, het 
hazenpad gekozen, er vandoor gegaan, of de 
laatste tijd plannen gemaakt om je plek te 
verlaten?

Laat in het Reddingshuis een vluchtplan 
maken door kunstenares Marije Mooren. 
Bagage, gezelschap en route: samen nemen 
we het grondig door....



Print-Workshop: Christine SaalfeldSchminken met Roos Bosch.

Muziek maken / Polle van Gijzel
 Polle van Gijzel laat je zien hoe je een 
muziekoptreden kunt geven zodat  mensen 
op jouw muziek kunt laten dansen. Polle 
is drummer en muzikant sinds zijn tiende, 
afgestudeerd aan de Rockacademie te Til-
burg en met een grote passie voor muziek. 
Hij heeft altijd in veel bandjes gespeeld en 
momenteel speelt hij in L’Chaim(balkan en 
klezmer) en Backyard (soul, funk en afrobe-
at).
Voor deelname aan de  workshop is geen 
muzikale voorkennis van noodzakelijk.

Rap performance / Lisanne Hoogerwerf en 
Jacco Weener
 Lisanne Hoogerwerf en Jacco Ween-
er presenteren op Tentakel de doorlopende 
voorstelling HOYO. Deze muziekvoorstelling 
speelt zich af in interactie met bezoekers en 
kinderen. Lisanne en Jacco zullen verschil-
lende beats en sounds creëren en nodigen 
bezoekers uit om hierop hun eigen teksten 
te rappen.
doorlopend

Steye Felix

MONTA010
 #TENTAKEL#caboverde #rotter-
dam #hiphop #monta010#Amelandse-
plein#+workshop#jong en #oud
 
Niek Hilkmann

Joris Koolen

Madame Cloud

‘Zomerse zaken’ / Vrouwen van Wanten
 Parker is nog nooit op vakantie 
geweest. Van zijn vriendjes op school hoort 
hij de mooiste verhalen over reizen naar 
Spanje; als je Spanje binnenkomt krijg je als 
allereerste een bandje om je arm, en als je 
dat bandje laat zien mag je zoveel eten als 
je wilt.Parker hoeft niet per se naar Spanje. 
Terschelling of bijvoorbeeld Drenthe zou 
ook al super zijn. De ouders van Parker 
hebben niet zoveel geld, maar beloven John-
ny mee te nemen op een echte road-trip. 
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Als het gezin op het punt van vertrekken 
staat, wil het busje niet meer starten. De 
droom van Parker blijkt alsnog in rook op te 
gaan…Een liefdevolle, komische, muzikale, 
speelse, en licht-filosofische country-voor-
stelling over dromen.
45 min, 1 x op een dag

Workshop theater / Ivana Indjijn
 Ivana Indjin maakt locatietheater en 
probeert met haar performances en work-
shops  theater conventies te doorbreken.  De 
bezoekers worden op een speelse manier 
betrokken en in haar absurde wereld van 
objecten verstrikt.
De Nieuwe Nachtegaal, Amelandseplein
 
Anita / Bart van Lieshout   25 min, 1 x op een 
dag
 In de eenmans voorstelling van Bart 
van Lieshout probeert hij een kip te overtu-
igen toch te doen wat haar taak zou moeten 
zijn: tenminste elke dag een eitje leggen.  
Naast dagelijkse gebeurtenissen kijkt de 
bezoeker vooral gefascineerd op een kleine 
bakfiets-wereld met onverwachte deurtjes, 
tafeltjes  en onconventionele recycling syste-
men.
 
Open Studio

Goochel voorstelling  / Marijn Quist
 De Goochelshow van Marijn Quist 
is nu voor het derde seizoen bij Tentakel te 
zien, omdat wij echter nog niet erachter  zijn 
gekomen  hoe hij zijn goocheltrucs  maakt. 
Er is grote kans dat hij gewoon een echte 
goochelaar is?
 
Eggman - Jörg Besser

Print Workshop “Send your wishes up to the 
sky” / Christine Saalfeld
 Zou je bij het universum een bestel-
ling op kunnen geven? Bij de print workshop 
kan je dat testen en omdat het heel belangri-
jk is om op de juiste manier je wensen aan 

het Universum te versturen, assisteren wij 
hierbij.
Een verassende drukwerkplaats door kun-
stenares Christine Saalfeld. Bezoekers, groot 
en klein, kunnen hier hun eigen wensen 
verbeelden, printen en delen.
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