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‘Ik vind het leuk om 
BIJ EEN TEAM 

TE HOREN’

Jurk, Petit Bateau x 
Satu Maaranen
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festival
 FEEËN

LIEVELINGSFESTIVAL

‘Lowlands blijft nummer één. Daar vind ik 

alles wat ik zoek, niet in de laatste plaats al 

mijn vrienden. En dan samen nieuwe bandjes 

en dj’s ontdekken, tot laat buiten zijn, lekker 

weer en dansen tot je de zon ziet opkomen.’

LEUK AAN WERKEN OP EEN FESTIVAL

‘Ik heb jarenlang All Stars Converse gecusto-

mized op Lowlands. Stond ik de hele dag in 

de hitte schoenen te bewerken met spuitbus-

sen. Op Dance Valley heb ik weleens in de 

stromende regen staan draaien en op Solar 

draaide ik ooit in een rollerdisco en op een 

trein. Nu organiseer ik regelmatig kinderkunst-

geschiedenisateliers op festivals. Ik hoop daar 

deze zomer ook mee op Into The Great Wide 

Open te staan, op Vlieland. Ik heb het liefst 

iets te doen op een festival, hoor graag bij 

een team. De werknemerscamping op Low-

lands is ook heel fijn, daar kun je lekker rustig 

douchen. Vorig jaar zat ik zelfs in een hotel, 

met mijn vriend (rapper Sef, red.): dat was wel 

Lowlands-deluxe.’

GEHEIME FESTIVALTIP

‘Durf je groep los te laten, hoe gezellig ook, 

en dwaal in je eentje rond. Dan kom je op 

onverwachte plekken, ontmoet je nieuwe 

mensen en maak je de bijzonderste dingen 

mee. Zo ben ik eens in mijn eentje in de  

Titty Twister verzeild geraakt op Lowlands, 

waar naar hartelust werd gepaaldanst.  

Onvergetelijk.’ 

MEMORABEL FESTIVALMOMENT

‘Toch ook weer een solo-momentje: ik liep  

om 10 uur ’s ochtends over het Lowlands-

terrein, iedereen lag nog te slapen. Ik had 

koffie gehaald en hoewel het net een beetje 

had geregend, voelde ik ineens een zonnetje 

op mijn rug én begon Fink te spelen. Zó mooi,  

ik zat daar echt te genieten met mezelf.’ 

IDEALE FESTIVALOUTFIT

Een lange, makkelijke jurk met Allstars of re-

genlaarsjes eronder. Met zo’n katoenen tasje 

waar je een vest in doet, waarvan het niet erg 

is als het kwijtraakt. Ook heb ik altijd een lip-

penstift en een spiegeltje bij me: ik wil me wel 

graag een beetje mooi blijven voelen.’  

Solar Weekend: 31 juli, 1, 2 en 3 augustus,  

Maasplassen, Roermond, solarweekend.com 

Dance Valley: 2 augustus, Velsen,  

dancevalley.com

Into The Great Wide Open: 5, 6, 7 september, 

Vlieland, intothegreatwideopen.nl

‘Ik heb het liefst iets te doen OP EEN FESTIVAL’
Roxanne Dekker (32) is illustrator en kunstenares, dj bij dj-groep Pony Peaches 

en in de zomer op héél veel festivals te vinden zoals Lowlands, Magneet Festival, 

Solar, Pitch en Bungalup. 

Niks met een roseetje in het gras zitten. Deze festivalvrouwen  
lopen zich juist de benen uit het lijf deze zomer. Over hard werken, 
hard genieten en bloedmooie herinneringen.  

Door ELSBETH GRIEVINK Fotografie VIOLAINE CHAPALLAZ

»
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’IK HEB ALTIJD EEN 
TASJE BIJ ME met een 

paar gympies erin’

Leonie Kruizenga (39) is hoofd development 

van het Holland Festival. Privé houdt ze van 

wat metal op zijn tijd.  

DE FESTIVALLIEFDE

‘In mijn studententijd werkte ik bij een filmtheater in  

Rotterdam en was het International Film Festival het 

hoogtepunt van mijn jaar. In die tijd ging ik ook voor het 

eerst naar het Holland Festival. Ik wist: wat ik daar ga 

zien, is top of the bill. De afgelopen jaren heb ik er veel 

voorstellingen gezien die echt iets bij me teweeg hebben 

gebracht. En nu werk ik er: het is de allerleukste baan 

denkbaar.’   

ULTIEM FESTIVALGEVOEL

‘Ik heb vijf jaar in New York gewoond, waar zo veel 

gebeurt dat je het nooit allemaal kunt meemaken. Dat 

gevoel heb ik ook op een goed festival. Speciaal is het 

moment dat je met z’n allen de zaal uit komt na een 

te gekke voorstelling. Anderhalf uur heb je samen iets 

bijzonders meegemaakt, dat schept een band.’

MEMORABEL FESTIVALMOMENT

‘Ik heb een aantal jaar de Europese tours van het 

zeventigpluskoor Young@Heart begeleid. Met veertig 

oudjes reisde ik alle theaterfestivals in Europa af. Na 

de show zakten we dan vaak samen door in de kroeg: 

in één klap had ik er veertig surrogaatopa’s en -oma’s 

bij. Met velen van hen ben ik nog steeds bevriend.’ 

FAVORIETE FESTIVALOUTFIT

‘Tijdens het Holland Festival ben ik altijd druk met 

mensen ontmoeten. Bestaande relaties, maar ook 

nieuwe, potentiële financiers. Ik moet er netjes uitzien: 

mooie jurk, hakjes en in m’n tas een paar gympies, 

voor na de voorstelling. Het echte in de modder staan 

op een muziekfestival gebeurt eigenlijk niet meer, al 

kan ik een potje metal nog altijd waarderen.’ 

GEHEIME FESTIVALTIP

‘Laat je verrassen. Als ik toch een voorstelling  

moet aanraden: Playing Cards: SPADES van Robert 

Lepage, in de Gashouder in Amsterdam. Oh, én  

Bestiaire d’amour van Isabella Rossellini, over het 

sex- en liefdesleven van dieren, hilarisch!’

‘Het is de ALLERLEUKSTE 
BAAN DENKBAAR’

Holland Festival: 1 t/m 29 juni, Amsterdam,  
hollandfestival.nl

Top en rokje, Monique van 
Heist, sandalen, Antik Batik
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’DAT HET MUISSTIL IS 
IN DE ZAAL en je ergens 
ver weg een hardrockband 

hoort knallen’

Stella van Leeuwen (47) is theater- en dans- 

programmeur voor Lowlands. In ‘haar’ tent, de  

Juliet, presenteert ze elk jaar 13 voorstellingen.  

DE FESTIVALLIEFDE

‘Ik ben eigenlijk nooit zo’n festivalganger geweest, maar 

wérken op een festival vind ik enorm leuk. Het is echt 

drie dagen knállen. En dat in een heel positieve, aange-

name sfeer. Daar krijg ik veel energie van.’

LEUK AAN WERKEN OP EEN FESTIVAL

‘Dat je een publiek dat niet gewend is om naar theater 

te gaan moet veroveren. Ik wil graag laten zien hoe mooi 

theater kan zijn, al zoek ik wel de grenzen op. Het is altijd 

weer spannend of een voorstelling aanslaat. Wat heftig 

blijft is dat het publiek op Lowlands kan weglopen. Elke 

persoon die opstapt ervaar ik als een persoonlijke afwij-

zing, erg hè? Het wordt minder, maar nog steeds sta ik 

vaak met zweetdruppels op mijn rug in de coulissen.’ 

ULTIEM GENIETEN

‘Ik krijg kippenvel als ik een volle zaal geconcentreerd 

naar een voorstelling zie kijken. Als het bij ons muisstil 

is, terwijl je in de verte een hardrockband hoort knallen. 

Of als 1300 mensen na afloop uitzinnig applaudiseren, 

joelen en stampen, als was het een popconcert.’

MEMORABEL FESTIVALMOMENT

‘Toen de film Black Swan net uit was, heb ik het Nationale 

Ballet uitgenodigd om een deel van het Zwanenmeer uit te 

voeren op Lowlands. Bij de voorstelling gingen mensen al 

uit hun dak, maar nóg specialer was de workshop die ver-

volgens plaatsvond in de enorme Grolsch-tent. Dranghek-

ken, waarvan een enorme slinger was gemaakt, vormden 

een balletbar, waaraan ruim 2000 man tegelijk plié’s en 

chassé’s oefenden. Een waanzinnig gezicht.’ 

IDEALE FESTIVALOUTFIT

‘Ik moet me vooral goed kunnen bewegen: katoenen 

shirt, goeie schoenen. Verder heb ik altijd een warm 

jack voor ’s avonds in m’n tas, een kam om eventuele 

zweterige lokken in model te brengen en een zonne-

bril, om mijn wallen – korte nachten! – te camoufleren.’

GEHEIME FESTIVALTIP

‘Ik ben heel benieuwd naar Down The Rabbit Hole, het 

kleine broertje van Lowlands. Volgens mij wordt dat 

een heel leuk, kleinschalig festivalletje met kamperen 

in de natuur, nieuwe bandjes, beetje zwemmen, kamp-

vuurtjes stoken, lekker eten. Klínkt allemaal erg fijn.’ 

‘Ik wil laten zien hoe MOOI 
THEATER KAN ZIJN’

Lowlands: 15, 16 en 17 augustus, Biddinghuizen,  
lowlands.nl, 
Down The Rabbit Hole: 27, 28, 29 juni,  
De Groene Heuvels, Beuningen, downtherabbithole.nl 

Jumpsuit, Astrid Elisee 
via perfectlybasics.nl
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FESTIVALLIEFDE

‘Ik ben eigenlijk per toeval in het wereldje 

terechtgekomen, maar ik kan me geen leuker 

werk wensen dan dit. Mijn hart gaat vooral 

sneller kloppen van openluchtfestivals. Dat je 

het karakter van een plek kunt gebruiken om 

een sfeer neer te zetten: fantastisch. Vooral 

bij Oerol vormt de locatie, het eiland zelf, echt 

een inspiratiebron.’

LEUK AAN WERKEN OP EEN FESTIVAL 

‘Mensen blij maken. Vorig jaar waren we 

Duizel in het Park aan het opbouwen in het 

Rotterdamse Vroesenpark, toen er steeds een 

mopperend oud dametje op een scootmobiel 

voorbij kwam rijden. Ze vond het allemaal 

maar niks wat we aan het doen waren: het 

park was toch goed zoals het was? Uitein-

delijk heb ik haar tijdens het festival vier keer 

tussen het publiek gezien en had ze het 

duidelijk ontzettend naar haar zin.’ 

MEMORABEL FESTIVALMOMENT

‘Die hebben altijd met extreme weersomstan-

digheden te maken. Dat je met een groep 

acteurs in een klein legertentje tomatensoep 

staat op te lepelen, terwijl je wacht tot de 

storm gaat liggen en je met je voorstelling kunt 

beginnen: dat is een heel intiem moment. Of, 

tijdens Duizel in het Park: dat er een zonne-

straal doorkomt na een onwijze onweersbui, 

waardoor iedereen keihard begint te juichen en 

applaudiseren, en alle kinderen in de plassen 

beginnen te dansen. Magisch.’  

BESTE FESTIVALOUTFIT

‘Een kleurrijk jurkje met een vest eroverheen 

en laarzen eronder. In elk geval iets met veel 

zakken, waarin ik mijn telefoon en opschrijf-

boekje kwijt kan.’

FAVORIET FESTIVAL

‘Duizel in het Park, vanwege de intieme 

setting en sfeer waarin je kunst en literatuur 

ervaart. Het is echt een ontdekkingstocht. 

Op de tweede plaats komt Oerol, vanwege 

de totaalbeleving. Je stapt in Harlingen op de 

boot en als je in Terschelling aankomt, ben je 

in een andere wereld. De dingen thuis doen er 

dan niet meer toe.’ 

GEHEIME FESTIVALTIP

‘Ik heb er twee: de zelfpluktuin op Oosterend, 

tijdens Oerol. Dat is een supermooi plekje 

waar een zomerse bibliotheek komt te staan 

waaruit je kunt worden voorgelezen. En het 

bijzondere vrijdagavonddiner van Duizel in het 

Park, waar maar heel weinig plaatsen voor 

zijn, dus daar moet je snel voor zijn.’  

 

Oerol: 13 t/m 22 juni, Terschelling, oerol.nl 

Duizel in het Park: 8, 9 en 10 augustus,  

Vroesenpark, Rotterdam, duizelinhetpark.nl 

‘Met een festival kun je mensen BLIJ MAKEN’
Mariska Verhulst (38) is artistiek leider van Duizel in het Park. De tweede helft 

van juni is ze steevast op Terschelling te vinden voor Oerol, waarvan ze het  

‘verdiepingsprogramma’ coördineert.

‘Extreme 
weersomstandigheden 

zorgen altijd VOOR 
BIJZONDERE 
MOMENTEN.’
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Top, Second Female via Raak 
Amsterdam, broek, By Malene 
Birger via Raak Amsterdam
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