Persbericht

Opening Oerol 2014 krijgt Friese tint
IJsvorstin van Tryater openingsact Oerol
Terschelling, 1 mei 2014 – Op vrijdag 13 juni zal John Jorritsma, Commissaris van de
Koning van Friesland om 16.00 uur op het nieuwe festivalterrein De Betonning de 33e
editie van Oerol openen. Daarna zorgt Tryater met operazangers, acteurs en vijftig
koorleden voor een verrassende act door de openingsscène van Tryater’s nieuwste
productie de straatopera De IJsvorstin op te voeren. Deze opera past goed bij het festival
dat een laag van verbeelding over het landschap legt.
Operazangers Janneke Schaareman, Albert Bonnema en acteurs Brecht Wassenaar en
Lourens van den Akker reizen met vijftig koorleden op vrijdagochtend 13 juni met een aparte
boot naar Terschelling. Op de boot gaat ook de twintig meter lange sleep van de IJsvorstin mee,
die bij de scène wordt gebruikt. Tijdens deze publieksopening van Oerol vormt het amateurkoor
- net als in de complete versie van de straatopera - het menselijke orkest voor de zangers. In
plaats van stadsgeluiden maken op Terschelling zee- en havengeluiden de compositie
compleet.
Goede bekende van Oerol, Blaudzun, treedt vervolgens een uur lang op op de main stage van
De Betonning. De zegetocht van Blaudzun duurt voort met zijn succesvolle album Promises Of
No Man’s Land.
Eerste vrijdag vol programma
De theaterprogrammering draait anders dan voorgaande jaren ook volledig op de eerste vrijdag.
Op festivalterrein de Westerkeyn is het aantal kassa’s verdubbeld, om de bezoekers sneller te
kunnen bedienen.
Andere invulling Noordsvaarder
De Noordsvaarder en het Groene Strand vormen de Toonkamer van Sense of Place, het
meerjarigthema van Oerol. Hier toont Oerol aan haar publiek de toekomstlijn die het voor ogen
heeft met culturele natuurontwikkeling, als eerste zullen de genodigden de toonkamer
bezoeken. In Café 2018 laat Lwd2018 in een expositie zien hoe Sense of Place verweven is in
de toekomstplannen van de Culturele Hoofdstad. Al vanaf de boot is de tijdelijke ‘kerk’ en het
plein te zien waar deze expositie gehuisvest is. Openingsvoorstelling voor genodigden is later
op de avond ‘Buzz Aldrin, waar ben je gebleven?’ van Toneelgroep Oostpool, onder regie van
Joeri Vos.
Programma online
Het totale programma van Oerol staat per 1 mei online op de website van Oerol. Vanaf 1 mei is
ook de festivalapp van Oerol te downloaden, zowel voor android als Iphone. De algemene
online kaartverkoop voor de theatervoorstellingen start op dinsdag 27 mei. Vrienden van Oerol
kunnen een week eerder online kaarten bestellen. Een entreebandje voor het festival is nu al
verkrijgbaar.
Oerol | 13 t/m 22 juni ’14 Terschelling | www.oerol.nl
Hoofdsponsors van Oerol zijn Brand, Rederij Doeksen, de Vrienden van Oerol en het Cultureel
Garantiefondsen. Partner in natuur is Staatsbosbeheer. Vormgever is Dietwee. Mediapartners
zijn de AVRO en de Leeuwarder Courant.
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