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BRBAK/th.rough! is het eerste nummer 
van BRBAK/eomsth.ing! 
Geen schoolJu'antje, maar meet' een 
blad voor aankomend professionals in 
de crelrtieve aector. Een blad over crea
tiviteit, maar vooral over wat je nog 
meer moet kunnen om succesvol te r.ijn. 

De quotes aan de linker kant r.i j n niet 
bedoeld om onateJi' in te dekken voor 
dit eerste nummer (OK, een beetje".). 
Dit nwiu11er gaa:t veel over vallen en 
opstaan. Er zijn een paar s ucces
verhalen. maar ook die gaan over leren 
van fouten, doorzettingsvermogen. en 
over eigenwijs je eigen pad volgen. 
Soma na veel omwegen." 

Ex'zijn veel. interviewa met studenten. 
Helaas niet van Evenementenorgani
satie. We hadden dat graag andera 
gewild, maar het is niet gelukt. Door 
drukte , andere priori tei ten, deadline? 
Jammer, maar 'Y018ende keer beter. 

l'lamena de r edactie, veel plezier met 
de verhalen van je medestudenten! 

Ton Feil 

Bij verscheidene onderwerpen kom je het symbool ' l!l ' tegen. Dat 
betekent dat erop die pagina een QR-codestaatdiejesnel kandoor
verbindennaareensite, YouTube-filmpjeof Facebook-pagina. Diehler
naast brengt je bv. naardesitevanCreative. Metnieuwesmartphones 
hoefjeeralleenjecameraopterichtenen tebevestigendatjenaar 
die link wilt. Voor oudere moet je een QR Code Reader downloaden. 
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Prikpennen 
- Rosa de Groot -

Volgens mij heeft iedereen in de kleuterldos 
wel eens met een prikpen moeten werken. 
Ik ook. en ik had er een behoor1ijke hekel 
oon. Zodra de juf ze uit de kost hoolde 
begon ik al intens te balen. Moest ik nou 
echt gootje v00< gootje die afgebeelde 
beer gaan overprikken? Op een middag 
kreeg ik een ingeving. Ik boorde mijn pen in 
het papier. volgde de lijn d ie was aange
geven zonder mijn pen uit het papier te 
holen en trok gewoon de hele beer over. Zo. 
dot zot erop. 
Dil was niet helemaal de bedoeling. zei de 
juf. Ik begreep het niet. die rotbeer was 
immers toch helemaal overgetrokken? Als 
straf kreeg ik de opdracht om een kasteel 
uit te knippen. Dot kasteel had allemaal 
mooie kon telen en torens. best een werk om 
ollemool uit te knippen. Ik keek er ge"li"riteerd 
naar. Hoe belangrijk waren die kon telen nou 
eigenlijk? 
Toen mijn moeder me 's middags kwam 
ophalen en aan de juf vroeg waarom ik een 
kasteel zonder torens had geknipt, zei de juf 
dot Rosa een van de meest ongeduldige 
kinderen was die ze ooit in hoor klos had 
gehad. 

En dot ben ik nog steeds. en het is een van 
mijn grootste valkuilen. Ik hoef gelukkig geen 
kastelen meer uit te knippen, moor ik loop 
dagelijks tegen problemen aan die echt 
door niks anders worden veroorzaakt don mijn 
eigen ongeduld. Ik eet te vaak oord appels 
die van binnen nog ijskoud zijn. ik lees nooit 
een boek uit omdat ik het te lang vind duren 
en het enige fruit dot ik eet zijn bananen 
want door hoef ik niks voor te schillen. 

Ik verbruik veel te veel water en afwasmid
del omdat ik het te long vind duren voor 
een teiltje is volgelopen. dus ik spoel a lles of 
onder de hete kroon. Mijn schoenen gaan 
vaak snel kapot omdat ik niet het geduld 
heb om mijn veters los te maken [en ze dus 
altijd maar uittrap) en en ik krijg te vaak bij 
de tandarts te horen dol ik beier moet poet
sen. ook iets wol ik echt te long vind duren. 
Tegenwoordig drink ik niet eens meer melk in 
mijn koffie omdat ik het te long vind duren 
voordat melk kookt. terwijl ik eigenlijk niks 
viezer vind don zwarte koffie. 

Moor hel ergste is het nog als ik muziek 
moet opnemen. Ik wil snel verder kunnen 
dus speel ik het slordig in, woordoor ik 
vervolgens niet verder ga mei opnemen 
omdat ik het slecht vind klinken 

Belachelijk. maar wat kan ik eraan doen? Ik 
heb geprobeerd te mediteren, ik heb mijn 
hortoge weggedaan. ik probeer op mijn 
ademhaling te letten en me te realiseren 
dot ik genoeg tijd heb om dingen te doen; 
het werkt ollemool niet. 

Kastelen uitknippen dan maar? Je zou 
zeggen dol ik door inmkldels te oud voor 
ben .. . 
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MICHAEL VAN DEUTEKOM 

Hij Is 21, en hoort inmiddels bij het 
meubilair op de Brandenburchdreef. 
Michae l, met grote grijns: 'Ja, ik loop 
hlernu a l zo'nSjaarrond ... ' 

Va n jongs af a•n wilde hij toneel gaan 
doen. Tot z 'n mentor op de mlddel· 
bare 5chool zei: ' Weet je wel dat er 
nie t :iove el werk voor je is als acteur? ' 
Dat was schrikken. De gedachtegang 
was zo ongeveer: geen werk = 11e1:n 
geld • geen v riendin! 

Vla Podium· en Evenemententechniek 
(PET} dacht hij welgeldtekunnenverdle· 
nen, en tegelijk dichtbij zijn oude droom 
-het podium- te komen. Het Is bijna niet 
mttrvoortestel1en,maardeopleld1ngen 
PET en Audio-Visueel (AV) hadden toen 
nog een gezamenlijk eerste jaar. Aan het 
eindclaarvan moestjedefinitier jerichting 
kiezen.En·het zaljeverbazen
MlchaelkoosvOOt": AV! 

Michael: Ik dacht dat ik via AV nóg een 
stapdlchterbljmijndroomkonkomen.lk 
heb toentweejaarAVgedaan: begonnen 
alscameratechnicus,enuitgestroomdals 
regisseur. 
Uiteindelijk was ik klaar met AV: Ik was af
gestudeerd en had een heel mooi diploma 
In m'n hand". 

" en toen hoorde ik over een nie\.lwe 
opleiding op het ROC: de Academie voor 
Circus en Theaterperformance ACT. 

""'"'""'°;::$ 

Ik dacht 'het maakt me niet meer uit wat 
ze op cle middelbare school gezegd 
hebben; ik ga nu doen waar Ik een goed 
gevoel bijheb!' 

Zit je nu op je plek In het 2e Jaar ACT? 

lkbenb'91nnendacteur,maardoormljn 
achtergrondheblkooklnzlchtlnaspecten 
die er zijdelings mee te maken hebben: 
licht,geluid,beeld,fe9le. 
Ik ben bezig met een heel Interessant 
eigen proje<:t waarin al die facetten bij 
elkaar komen: een eigen theatershow, 
metalstitelLJefdeiseenoorlog. l!I 

"~von·u..r.s.O.Mn-U..'•foto.,,,,,.....i..torond 

Het draait om een Joods meisje In het 
begin van de Tweede wereldoorlog. Het 
gaat niet goed In het gezin, en ze zoekt 
uiteindelijk ste\.ln buiten de familie. Die 
vindt ze bij een jongen, waarvan ze er 
later achterkomt dat hlj biJ de NSB werkt. 
Waar het stuk dlln om draalt Is dat ze 
moetenkiezen:'galkvoordellefde,ofga 
ikvoormijnprindpesofgeloof?' 

Heb je het stuk ze lf geschreven? 

Ja. Toenik nogopde AVopleld lng zat heb 
ik filmscripts geschreven, en dit was er 
éénvan. Ikwistheelgoeddatalsik klaar 
zouzijnmetdézeopleidlng,lkwaarschijn
lijknietmeteenclekanszou krlj~nom dit 

atstoneelstukteproduceren. Dusditishèt 
moment omdiekanstepakken,ditishet 
moment wallrop Ik de beste show kan 

Wat veel mensen nietwetenlsdathet 
hoofdkantoorvandeNSBlnUtrechtheeft 
gezeten, op de Maliebaan. Drie deuren 
daamaastzathethoofdkantoorvanhet 
verzet! Dat is mijn Inspiratiegeweest. In 
het stuk komt een Joodse familie voor die 

letterl ijk de deur naast het NSB-hoofd- ~···· kantoor woont. Dlltwildeik benutten en 
kiJkenhoeverikdaarmeekongaan. 

In Liefde is een oorlog komen 
auecreative-opleidingen 
Sllmen.lkwerkmet llac
teurs, 2AV-ers,6PET-ersdie 
lllle techniek Ooen van de 
show,eendanserdiedeac
teurscoacht,en2mensenvan 
Evenementen die me helpen 
met alle productie. 

H et zoveel mensen werken 
Is organisatorisch niet niks. 
Hoe lukt Je dat? 

Doorhetsamen tedoen. Ik 
benvanmezelfsomsbest 
chaotlsch,enalsjedatweet 
vanjezelfkunjeerwataan 
doen. Hetbelangr1Jkstelsdat 
je heel goed weet welke rol jij 
zel f vel'Vl.lltlnditproces. 
lkbender'9isseur.Enikweet 
dat-zodraikmijmetproduc
tlebezlgga houden- ik mezelf 
nletmeercompleetkanfocus
senopregle.lkhebnu 
mensen bij productiezitten 
dlecompleetwetenwatze 
aanhetdoenzijn.lnditpro
Jecthebikgeleerddathet 
helemaal niet zo verkeerd is 
om sommige touwtjes - soms 
tljdelijk-uithande:ntegeven. 

lkbeneenaantaljarenge
ledenheelkortlichtover5pi!n
n.engeweest,dusik kannu 
goed Inschatten wanneer ik 
moet stoppen. Dat is e<:ht iets 
wat Iedereen moet leren! 

Maar dat Is wel lastig. Ik speel 
zelf ook nog In een productie. 
Dlrect naditgesprekga Ik 
naarderepetl tiesvoorEtolle. 
Dat Is een project in het 
bulteoland,dusik benblnnen
kort ook twee weken weg. Dat 
lslastlgalsjetochiedere 
week wil regisseren. 

Heb j e al een podium en 
pub/lek? 

Wewlllenhetvanafbeginjunl 
spelen.Wezijndaarvoorln 
overleg met o.a. ZIMIHC 
theater Zullen. 
werlchtenonsop jeugd. De 
rlchtleeftljdlstweede/derde 
Jaars middelbareschool.Dan 
kr1JgJevooraldeklassendle 
óltoneelhebbenalsvakóf 
geschiedenis.WWllishisto
rtschinteressant,ènik vind 
het belangrijk dat kinderen 
lerenzelfhunke\.lzeste 
maken. Daar gaat dit stuk 
over. 
Bovendien heb ik nog andere 
organisaties benaderd voor 
ondersteuning. Wat zou bijv. 
lnteressantzljnvooreen or
ganlsatlediebezigismetde 
JoodsegeschiedenisinNeder
land?Hoezoudenweelkaar 
daarin kunnen versterken? 

Wat ga je hierna doen? 

lkwllmetdrieklasgenoten 
een productiemaatschappij 
oprichten, waarin we theater 
en lllm combineren. We willen 
onsvooralopjongemakers 
rlchten.Alsjevanjeopte;ding 
afkomtlsernietaltijdeen 
plekwaarjemeteenaande 
slag kan. 
Helmooleaaneenproductie
maatschapplj lijktonsdatje 
mensenblnnenkanhalendle 
heel gepassioneerd zijn. Als 
zzp-er;enlatermisschienin 
dienst. 

En misschien kunnen we 
-droom,droom". -inhetgat 
springendat(jeBritsePinewood 
Studlosachterlatennade 
8rexlt. Endaarnaeenpret
p11rk, endaarna" . 
Oké, jongensdromen ". 
MaaronderschatJezelfnlet.Je 
wordtvanafjongsafaange
leerd'houjein, wantjemoet 
In deze samenleving passen.' 
lkzoujulstzeggen'gooihet 
eruit,wantdaarkomende 
mooiste dingen van•' 
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PIM VERLAAT 

Pim ls 19, en hij Is dit jaar versneld 
afgestudeerd a lsAV-specialist. 
Hij maakt veel aftermovies, en werkte 
o.a. voor Justin Mylo, Jebroer, Milan 
Knol, en Ravitez. Maar bijvoorbeeld 
ook voor Sony. 

Als we contact met hem zoeken voor dit 
interview krijgen we een berichtje: 
Op het moment ben ik nog aan het filmen 
in Antarctica. Morgen vlieg ik terug m1ar 
Nederland. 

Nietalleenvanuiteenprivé-onderzeei!r 
rond Antarctica maakt hij z'n opnames, 
m<1arookvanuiteenhelikopterbovenNew 
York, vanaf een golfkarretje op Marbella, 
ofonstageenbackstagebljtallozeoptre
dens. Orca's, schaars geklede vrouwen, 
DJ 's- ál!eskrijgthijvoorz'n lens. 

Hoe ben je begonnen met filmen? 

Toenlk9waskreeg ik mijn eerstecamera 
vanmljnvader. lkfilmdeeensoortvlogs 
met vrienden. Het was niet erg serieus. 
Latergingikveelmetvriendennaarhet 

skateparl<..Jkprobeerdezelfte 
skateboarden maar dat lukte 
niet echt, haha. Toen ben ik 
de andere skaters gaan 
filmen. Echt elk weekend was 
lk lnhetskateparktevinden 
omdatlkhetgewoonleuk 
vondomvideo'stemaken. 
lkzettedefilmpjesopYou
Tubeenplotseling kreeg één 
vanmijnskatevideo'smeer 
dan 15.000views. Voor die 
tijd wasdatèchtweleen 
groot aantal . 

Weet je nog wat je eerste 
echte filmopdracht was? 

Jadatweetlknogheelgoed! 
Datwasvlaknamijnskate
periode. Een lokale DJ uit 
Woerden,waarikwoon,vroeg 
ofikeenfilmpjevanhemkon 
makenineendub.lkkwam 
metmljnapparatuuraanblJ 
declub,klaaromtefilmen ... 
Inde club waren in totaal 3 
mensen,alleenmaarcrew
leden.Erwasniemandopaf
gekomen. Maar toch ben ik 
gewoongaanfilmenendeDJ 
vond de video uiteindelijk 
gewoonheeltof!Ikhebhem 
nogsteedsinmijnnetwerk 
zittenenfilmafentoenog 
steedsvoorhem.Dleavondis 

mijn filmcarrière eigenlijk echt 
begonnen. 

Wat vind jij de grootste of 
gaafste opdracht die je 
hebt gedaan? 

lkweetnietofikaleengrote 
opdrachthebgehad,ikben 
nog lang ni~twaarikwil zijn ... 
Nou ja, ik heb op Antarctica 
eenjachtgefilmdvan45mil
joen. Toen dacht Ik wel ~Dat 
hebiktochevengeniktinal 
diejare.n.· l!l 

Hoe heb je leren filmen en 
editen? 

Zie j e jezelf vooral als 
cameraman of als editor? 

lkgaechtvoorhettotaal
plaatje.lkwilzelfdraaienen 
zelfediten,wdatheteind
productechtmijndingls.Ik 
huurweleenseencollegain 
diemehelptbijhetmaken 
van bepaalde beelden maar 
heteîndproductkomtwelecht 
van mij. Mensen herkennen 
datook. Wanneerikeenvideo 
deelopsoclalmediadanzien 
mensenvaakalvoordatzehet 
weten"Hey, dat is een video 
vanPim.n [!] 

Heb je tips voor begin
nende filmmakers? 

Ja,zorgdatjegoedeenver
haalkuntvertelleninjevideo. 
Enzorgdatjebeeldenniet 
schokkerigzijn,datzieje 
nogal eens bij beginnende 
makers.Zorg datje beelden 
goedinelkaaroverlopen. lkhebveelgeleerdvanYou

Tube-tutorialsen de video's 
vanJohnDlsenenSamKolder. 
Vooraldeeditstij l van John 
Olsen vind ik heel tof. 
Maarhetmeesteheb ik 
geleerd van heel veel 
doen.Heel veel video's ~ 
~ 



NINA VAN DER ZOUWEN 

Met een trap over höar schouder komt ze 
aanwandelen bij Oudenoord JJO. Een monu
mentaal pand, nu beheerd door LOU (Leeg
stand Oplossers Utrecht). 
Nini!I (24) woont op loopafstand. Eenmaal 
binnen lopen we l;mgs gameontwerpers, 
zeepmakers, maaltljdbe:wrgers, designers, 
parfummakers, enz, enz. Het bruist/ 
In een uithoek van het gebouw ('fijn, d;m 
kunnen we tenminste herrie maken .. ') 
komen we bij haar nieuwe studio <Jan. Naast 
de deur het motto: 

1 
Binnen staat de verwarming hoog, WcJnt de 
nieuwe b<Jlletvloer moet nog vlak gaan 
liggen. 
Dit wordt de artistieke broedplaiJts van 
NEVAI 

Nina rondde vorig fai!Jr cle Odnsopte/ding af. 
Sömen met twee andere ovd·stlldenten -
Melina Romano en Timothy Aklnbile • vormt 
zij de kem van NEVA waarmee ze vooral 
loratlethe<1ter wil maken. De n<Jam NEVA is 
een samentrekking van hur \IOOmamen 
NiniJ en Eva, want "In het buitenland k;;m 
niemand 'Van Der Zouwen' uitspreken. M 

Ninaisnietzomaareenurban 
danser: vóór de DanSC1pleiding 
hadzealeenlange 
geschiedenis in moderne dans. 
Verschil/ende opleidingen en 
HBO-vooropleidingen, in Den 
Haag, Tilburg en Amsterdam. 
Auditie gedaan, niet aange· 
nomen! Om die shock te ver· 
werken op haar 18e naar 
Londen naar de Pineapple 
Dance Studios. Daarna auditie 
geddan op de HBO-opleiding 
uitvoerend danser in Tilburg. 
En ... aangenomen! 

"lkbendaarbegonnen,en 
hadhetonwijsnaarmijnzin! 
Entoenscheurdenallebeimljn 
llezen ... Mljndroomvieleen 
beetje In duigen." 

Ze kan het inmiddels lachend 
vertellen. Na haar revalidatie 
lszeviahaarvriendopde 
Dansopleiding in Utrecht te
rechtgekomen. 

"Nletalleenomdatheteen 
dansop!eidingîs,maarook 
omdat het een ondernemende 
opleldlngis.Enikwistdater 
veelmlnderpraktijkurenln 
zaten,dusikzounietzosnel 
opnieuw gewond raken.M 

"BIJ Urbandanswasikecht 
eenvreemdeeendindebijt. 
Het intrigeerde me, en ik vond 
hettof.Erwarenbepaalde 
stljlen dlemeheelerglagen. 
Maardir19enalsfreestylen ... 
Jkzagbljanderendathet 
gewoon van binnenuit kwam, 
maarikwasdathelemaalniet 
gewend! Bij mij washet'Eerst 
masterjealles,endánpas . .' 

Het was ook een heel ander 
slagmensen.lkdacht'lkben 
hlerechtteblankentenetjes 
en te braaf voor. Datk!opt 
niet!' Metveelbloed,zweeten 
vooraltranen·letterlljkl·heb 
lkdoorgezet.Enultelndelljk 
benlk hetheelerggaan 
waarderen. Erls zoveel liefde 
onderllng,erlszoveelsup
port. Geen wereld van haat en 
nijd." 

Pas op deze opleiding ging ze 
zichrea/iserenwatvoormo
gelljkheden ze had. Dat kwam 
deels omdat veel kla59enoten 
achterbleven. 

"Erzatengastentussendie 
gewoon niet kwamen opdagen 
als ze geen zin hebben. Daar
door kwamen er steeds meer 
mogetljkhedenvoordegenen 
dlewèlaanwezlgwaren, die 
wèl hunzakenopOt'de 
hadden.Ikkreegvanultschool 
steedsvakervragenals:Kan 
jljdezeklusopjenemen,of: 
kanjljdltorganlseren?M 

Er kwamen ook steeds meer 
eigen projecten. In het tweede 
jaareensamenwerkln9spro
jectmeteenexternepartner. 
Nlnakooservoorommet~n 
ontwerpster samen te werken, 
en daar ook een AV-er (audio
;~;:!~'. spec/alist) bi} in te 

"Ikwildehaarcollectielaten 
zlen,maaropmijnmanier 
metmljnartlstiekevisle.Door 
metdanserseenvideote 
crei!ren. Doordiesamenwer
klng realiseerdeik me: 'Dit is 
waarlkgoedlnben: mogelijk
heden zien, samenwerkingen 
zien!'Dátwasvoormljde 
omslag,zowelopartistiekals 
ondernemend vlak." 

" lkbegondoortekrijgendat 
hethelemaalnietzomoei1ijk 
tsomjegeld metdanstever
dlenen, alsjemaargeorganl
seerdwerkt.Alsikditvaker 
opmijnOlzou kunnen zetten, 
zou ik mensenkunnenbena
derenomditwf1'1(.voorzete 
doen. De artistieke directie, de 
choreografie! • 

MoetJejealsMBO-eropartis
tiekgebiedextral>ewijzen? 
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"Absoluut! Maar het gaat 
vooral om je professionaliteit. 
Veel ex-klasgenoten hebben 
zóveelmoeiteomaanwerkte 
komen.Alleenalomdatzete 
laatkomen,ofomdatzeniet 
optlJdreagerenope-malls 
Ofdatzenadedeadline 
bellen: o, sorry! Of stoned op 
opdrachtenaankomen. 
Datkán natuurlijk niet! En dat 
bepaalt wel het beeld '"'" '"""•""'· [!!:] 



Die gasten waren twintig keer 
zo creatief als ik! Maar ik weet 

• hoe ik het moet inzetten, en f e~dusmljngeld mee kan veri dienen." 
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[!] Excellentie-programma's 

Nina was tijdens haar oplei
ding v.1ak/nhetbuitenland. 

Etolle 

DriekeernaarEtoile, interna
tionaa/produetiehuisinReggio 
Emllia (Italië): Eén keer met 
haareigenstudlej<tar,terug
gevraagda/schoreograafvoor 
de Etoile Summer School, en 
detarna81s3e}aarsmeea/s 
choreograafvande2e}aars. 

~oaarkreegikvertrouwen In 
mijneigenkunnen.lkmóest 
wel! Die leerlingen keken naar 
meop,endanmoetjewel 
knopen doorhakken en 
beslissingen nemen. Hier werd 
ikprofessional.N 

wereldse topstage 

Inhet3e}<Jar/iepzeeenzo
genaamde 'Wereldsetop
stage': 2maandeninArgen
tiniê. Na;Jreenchoreograaf 
die neurologische wetenschap 
inzetomdansverderte 
ontwikkelen. 

~Ik wilde heel graag bij hem 
trainen, omdathetaanstootbiJ 
wat ik in Nederland wilde doen 
met dansers. 
Gerichtophetlichaamenop 
beweging, In plaats van 
alleen:'ditisdans,dushet 
moeterzoenzoultzien'.N 

Zekwamdaarookbijeen 
anderestudioterechtwaarze 
nietal/eeneenhelemaand 
fessenkonvolgen,maarwaar 
dechoreograafhaardirectin
zette vooreen duetln een 
dansvideo: 'Encuentro' [!I 

"Olevtdeo·shootwasblj lange 
naniethoeikhetgedaanzou 
hebben. Maar uiteindelijk is 
heteenhelemooieherinne
rlngaaneendansschooldle 
eensoortthuisvoormeisge· 
worden. 
Ikzouhetllefstteroggaanom 
nogeenpaarmaandenmet 
hemmeetelopen.lkhebnog 
maarzó'nkleinstukjevanzijn 
kennismeegekregen!Oatis 
eentoekomstvlsioen.n 

Over naar het NU, naar dit gebouw. Waarom? 

"HoefijndeOansopleîdingook îs,erzijn maar twee behoorlijke 
stud;o•sen3mlnistudlootjeswaarjeeigenlljkjekontnietkan 
keren.Endanlsdeschoolook nogeensomzesuurdlcht.Wllje 
inUtrechteenstudiohurenomtekunnenrepeteren,danbenje 
een godsvermogen kwijt! In Amsterdam heb je CREA, en ik vond 
hetbelachelijkdaterinUtrechtnietzo'n plek was. 

Toenikinmljnlaatstejaarsteedsmeervoorstellingenging 
makenkoniknooitergensrepeterenmetmijndansers.Officieel 
magjeopschoolnooitmensenvanbuitenafmeenemennaarde 
studio's.Ineenrepetitieperiodewasikmeerbezigmetlocaties 
regelen dan met waar ik mee bezig zou moeten zijn: met In· 
houdelijkvoorbereiden,metkunst!" 

[!I Vanuit NEVA ontstond dus een sterke behoefte aan een eigen plek. Dat werd na gesprekken met de 
gemeente uiteinde/ijk Oudenoord 330. De zaal moest flink opgeknapt worden, en met crowdfunding 
vla voordekunst.nl Is er bijna C 6000,- opgehaald. [!I 

"Wewildenookalvasteen zakcentje opbouwen voorde huur, zodat we geen klussen hoeven aanne
men puur voor het geld.H 

Wat ga je hier doen? 

"Hetideaalbeeldisdatwe 24/7dedeuropenhebbenvoordedansersdiehierzelfwillentrainen. 
Voorlessenbetaaljebljdansscholenzó( 25,- per uur. Danmoetjedus3 klussen doen om jezelf 
alleenaleenbeetjegetralndtehouden! 
Natuurlijk heeft NEVA voorrang. Als wij een voorstelling hebben is dit onze repetitieruimte. Oaar
naast wil ik open trainingen gaan organ;seren. Zodat we dansers de mogelijkheid kunnen geven om 
-voorzegeentientjepermaand- lxperweek3'huurlangkeihardtetrainen, en fit te worden. Dus 
wewillenheel!aagdrempellgeenplekbieden. Nletalleenvoordansersmaarookvooracteurs,en 
muzikanten,videografen. ledereeniswelkomuitdecreatîevesector.H 

Wantwateropdedeurhangt .• .? 

"Ja,datishetdoel.'Combinlngdancewithallthatisart'betekentvoormij:dansvooralalseen 
middel gebruiken. Niet persé als einddoel. Er moeten veel meer co-producties ontstaan met andere 
creatieven.Zodatjedekunstenkuntlatenovervloeien,datweelkaarkunnenversterken. 
We maken een 'pool' van dansers die we wisselend kunnen Inzetten. Eens per week moeten ze aan 
een training meedoen, en dan werken we naar materiaal toe. Op het moment dat we een opdracht 
krijgen, kijkenwewiedaarvooringezet kunnen worden. Zodatzijalszzp'erdaamaast hun eigen 
dingkunnendoen,enzenietverplichtzijnommeetedoen.Wekrijgennoggeensubsidie,dus 
zoveelkanlkooknietultbetalen." 

Bij Etoi/e word je teruggevraagd, in Argentiniê krijg je bijzondere kansen. Hoe krijg je dat voor 
elkaar? 

"Ikwerkerkeihardvoor! En Ik wil altijd alles op orde hebben. Ik hoorde laatstdatlknaarlemand 
wasdoorgestuurd,puuromdatzevondendatlkzo'ndoorzetterben, enzokeihardwerk. Zehadden 
me nog nooit zien dansen maar wilden me wel als invaller hebben voor hun voorstelling. 
Bijzonder! 
Maardatisduswelomdatlkzohardwerk. 
Dáárom krijgikdatsoortaanbiedingen." 
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THOM 
DE KONING 

tekst: Ton Feil 
foto's,KimberleyvanSoest 

Tja, de bedoeling was een dubbelinterview. Een dubbelinterview? 
Ja,eenlntervlewmetThomdeKoning(20)enSvendeLange{l6). 
Waarom? Omdat Sven en Thorn allebei stage lopen bij The Prince 
TributeBand. Sven voor'tlicht, enThomvoor'tgeluid. Dus 'tzijn 
PET-ers? Ja, en het leek me leuk om ze daar samen over te Intervie
wen . Niet gelukt? Nee, op de dag dat we hadden afgesproken 
bleken ze eigenlijk te druk. Ja dat zal wel: Podium- en Evenementen 
technici, te druk ... Hé, effe rustig nou! Zekrijgentochaloveralde 

Thom is halverwege het eerste j aar al overgestapt naar het 
tweede jaar. Een versneld traject dus. Vandaar de vraag: 
Hoe komt dat zo? 

Ik heb al heel veel ervaring. Al op de basisschool heb ik bij de 
eindmusicalmeegeholpenmetlichtengeluid.Zelftheaterspelen 
vond ik helemaal niks, en dus kreeg Ik de rol van techniek. Dat 
bleekikleuktevinden.Enindeeerstevandemîddelbareschool 
roldeik indeschool feestenendeedikgeluidbijbandjes.lkvond 
datzóleukdatikookbuitenschooldlngengingdoen 
Uve-audlobijbandsv!ndlk welhetleukste,maartheatervlndik 
ook leuk. Wantjehelptmeemethetcrei!renvan het concept. 
Heel ander werk, endat maakthetjuist leuk. 

:Je loopt stage bij de Prince Trlbute Band. Wat Is jouw rol? 

We touren in de weekenden door Nederland, en een enkele keer 
door de week. Ik bendaarasslstentgeluid. Tijdens de show ben 
ik stagemanager en storingstechnicus. Je leert vooral hoe een 
reizende band zich opstelt in theater. Dat is een andere manier 
vanwerkendanopeenpop-podium-nîetzol,2,3uitteleggen. 

Hoe is het werken met deze band? Profs, toch? 

Ja. Het zijn allemaal professionele muzikanten. De meesten 
werkenookvoorandereartiesten. En het bevalt me heel goed. 
Hetiseenheleleukesfeer,enikkangoedmetzesamenwerken. 
De eerste keer was het schakelen tussen Nederlands en Engels 
even moeilijk. Voor het grootste deel zijn het buitenlandse jon
gens. Maar op een gegeven moment is dat helemaal geen pro
bleem meer. 

Wat zijn voor jou de voordelen van een opleiding in een 
gebouw met o .a. dans, pop, en theater? 

lkvlndhetheelleukdatwebinnenschoolelgenprojectenkunnen 
creëren. Bij een dansvoorstelling kunnen wij licht en geluid 
leveren. En als wij een projecthebben kunnen we aankloppen bij 
de opleiding theater, enzo. Dat gebeurt nu al. Het eerste project 
van dit Jaar was met een filmbestand, en dat vonden we minder 
leuk. Wehebbendataangekaartbljdedocent,endieheefttoen 
samenwerkinggezocht. 

Wat ga je na je opleiding doen? 

Het lijkt me leuk om Front-of-House-technicus te zijn voor een 
band, liefst meereizend. De FDH-technicus is degeen die de zaal 
mixt.Deheleband komtbinnenopzijn{geluids)tafel,enhijmixt 
dat zó dat het lndezaal goed en dynamisch klinkt. Het liefst bij 
eenpop-rock bandmetveelenergie.Oatlijktmemooi! 

schuld van! Ze waren juist keihard bezigmetdeopbouwvoordle 
avond : presentaties van de opleiding ACT. 0, ik dacht dat PET-ers 
zich alleen bezighielden met snoeihard geluid en wapperend licht? 
Nou, nee dus: ze zorgen ook voor de techniek bij theater. 0, OK! 
Maar er kwam dus geen dubbelinterview? Nee, maar Ik heb ze wel 
los van elkaar gesproken. Veel tijd was er niet, en om die tijd zo 
goed mogelijk te gebruiken praatte ik met de één, terwijl Kimberley 
deanderopdefotozette. 

Sven doet ook het tweede j aar PET, m aar richt zich vooral 
oplicht. 
Wat bezielt een mens om iets met 'licht ' te wlllen? 

Bij mij begon het nadat ik een keer met een DJ mee was gegaan. 
Dat was een vriend van me: 'Ga een keer mee, gewoon voor de 
gezelligheld.'Entoenmochtlkeenbeetjemetlampjesknlpperen. 
Nadieeerstekeerbenikopmijnmiddelbareschoolooklichtgaan 
doen: schoolfeesten, en theatervoorstellingen, musicals. Ik 
werllte toen samen met Thorn - we zaten op dezelfde middelbare 
school. 
Via d ie Dl ben ik in contact gekomen met iemand die hier op 't 
Creatîvedeopleidingdeed. Datleekme!eukentoenbeniknade 
middelbareschool hiernaartoe gekomen. 

Wat vind jij leuker: bandjes of theater? 

Lastig,ikdenktochtheater.lkvindhetheelleuk ommetdeband 
optourtezijn,maaromvastineentheatertewerkenlijktmeook 
heelleuk.Oatisookletsrustiger-datheledrukkehoeftnietaltijd 
voor mij. 
Ik zou na de opleiding dus 't liefst in een theater werken als 
hulstechnicus. Maardat is lastig, want Ik ben neteen maand 18 
als Ik van de opleiding afkom. Dus dan wil ik nog wel een HBO
opleiding gaan doen. 
lkweetnognietprecieswat,waarschijnlijkietsheelanders. Want 
nadezeopleidingweetikgenoegomalslichttechnicustekunnen 
werllen. En dan wil Ik een HBO-studie om ook nog Iets anders te 
kunnen. 

Heb Jij baat bij een gebouw met allemaal creatieve 
opleidingen? 

Ja zeker. We zijn nu bezig met een project samen met theater. Dan 
moeten wij lichten geluid doen bij die theatervoorstelling. We 
hebbendaarookhetlicht-engeluid-ontwerpvoorgemaakt. 

Creatievelingen en technici: dat wringt soms he? 

Volmondig - en met een grote grijns - be.:tamt Sven d.:tt: Ja, als 
technicus krijgjeoveraldeschuldvan.Ookal kanjijernîetsaan 
doen, je krijgt altijd de schuld. Als het wel goed gaat is het ap
plaus voor de performer, en als er iets fout gaat kijkt iedereen 
naar de techniek. 
Dat is lastig, maar ach: 'twent ... 

Nog steeds grijnzend staat 
hljopomweera.:tndesl.:tgte 
gaaninStudiol. 

SV~N DE LANGE 
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XANEGAY RIESKIN 

Xanegay is 24, geboren in Paramaribo, 
en ze zit in het eerste Jaar van ACT - de 
Academie voor Circus en Theaterper
formance. Ik spreek haar direct nadat 
ze uit zangles komt. Privé-zangles. 
Want 'als je kunt zingen, dansen èn 
acteren .. : dat maakt voor mij de artiest. 
En daarvan vind ik acteren echt het 
leukst.' 

Hoe oud was je toen je in Paramaribo 
naar de avond-theaterschool ging? 

lkwaseenjaarof l 4. 

Wanneer ben Je naar Nederland ge
komen? 

Opmijn4e. 

Eh ••• Misschien moeten we bij het begin 
beginnen? 

Toen ik 4 was ben ik met mijn moeder en 
vader naar Nederland gekomen. Tot mijn 
12eheb ik in Rotterdam op schoolgezeten. 
Opdeeersteschoolwerdikheelerggepest. 
Toenbenik overgestaptnaareenschoolmet 
heel veel Surinamers, en daar kon ik veel 
meer mezel f zijn. 

ElkjaargingenwenaarmijnfamilielnSuri
name,datmisteikheelergalsik inNeder
land was. Toen Ik 12 was en we weer op 
vakantie waren In Suriname wilde ik niet 
terug naarNederland.Mljnmoederenvader 
wildenmegelukkigzien,enommijzijnwe 
weer naar Suriname verhuisd ... 

""'"'0"";:$ 

Ik wassuperblij,want ik konin Suriname 
blijven. Daarhebikmijnmiddelbareschool 
afgemaakt,endaarnaastgingiklavondin 
deweek naardletheaterschool. Toen Ik 
eenmaaldaarspeeldevoeldelk megeweldig! 
Al sinds ik klein benacteerikvoormijn 
familie. Danzetik iedereenbijelkaar, en 
danstaikindespotlight.Iedereengeeftje 
aandacht,enkijktwatje kan. Bovendien: 
alsikineenrolstap,ineenander;dankan 
ikmezelfzijn. Beterkanikhetnietuit leg
gen. 

Toen ik bijna 17waskwamereen breuk in 
de familie. Met mijn vader en mijn moeder, 
datginghelemaalnietgoed. Daarom zijn 
weuitelndelijkweernaarNederlandge
komen,naarAmsterdam. 

Je bent 17, de familie is geen warm 
nest meer, en daar sta je dan weer in 
Nederland. 

Ja, en ik wist niet goed hoe hetinNeder
landgingmethetMBO. ik hadgeenidee 
dateracteer-opleldingenbestonden,dusik 
ben maar een MBO-opleiding gaan doen : 
Maatschappelijke Zorg. 
Afgemaakt, en inmiddels ontdekt dat er 
theaterscholen bestonden. Maar .. . • 
Niet aangenomen op de Amsterdamse 
Toneelschool, niet aangenomen bijdejaar
opleiding vanKemnaCasting,entweever
schillendeHBO-opleldlngengeprobeerd 
(HospitalityenVrijetljdsManagement). 

Die opleidingen waren niks voor mij, en 
toendachtik:lkgagewoonweereen 
opleiding op MBO-niveau doen, want ik wil 
acteren.lkwilamuseren,mensenlaten 
lachenenzezohunproblemenlatenver
geten. 
Zo kwam ik hier in Utrecht bij ACT terecht. 

Enzevondenmegeweldig.lkvoeldeme 
gelijk thuis. Hetvoeltvanafhetbeginals 
familie: zijwillenwatikwil.Wehebben 
dezeffdegedachten,wewillenallemaal 
acteren, en ... 
... oja .. ,ikhebtwee kînderen! 

Sorry,ikslaeenheelstukuit 
mijnlevenover:ikhebtwee 
kinderen.lnhet2ejaarvan 
hetROCraakteikzwanger 
vanmijneerstekind.Eneind 
derdejaartoenik mijndiploma 
gingophalenwasikzwanger 
van de tweede. 
Devaderenikzijninmiddels 
ultelkaar;enwehebbengeen 
contact meer. 
lkdoehethelemaalalleen. 

Hoe los je dat op: studeren 
met twee kinderen? 

Dejongstegaatnaarde 
crèche,endeoudstegaatal 
naar school want hij is4. Na 
schoolgaat hij naar de BSO. 

Je moet er nogal wat voor 
opofferen. Hoe ziet een dag 
van jou eruit? 

lkstaom6uur'smorgens 
op. Aankleden, eten, en alles 
wat daarbij hoort. Dan gaan 
weom8uur'smorgensde 
deurult.lkbrengdeoudste 
naarschoolendejongste 
naar de opvang. Dan ga ik 
door naar Utrecht. Op school 
hebikdaneenhelelangedag. 
Voor;kweerthuisbenmoetik 
nogheelveeldoen:bood
schappenhalen,somshebik 
andere afspraken . 

Tegenzesuurgaik dekinde
renweerophalen. Dan gaan 
wenaarhuis,enmoetik soms 
nogkoken.Endanaandacht 
aande kinderengeven,want 
diehebbendeheledaghun 
moedernietgezien.Omacht 
uurgaanzenaarbed. 

Dan ben ik ook heel moe. 
Soms moet ik dan nog huis
werl< maken. 

Als iemand m;j Sjaargeleden 
verteldhaddatditmljnleven 
zouzijn,zouikgezegdhebben 
datdiepersoongestoordwas. 
lkzouechtgedachthebben 
datik ditnietaankon. Maar 
gaandewegleerje jeeigen 
krachten kennen. 
Mijn motto is: Letitbe,and 
lovelife• 

Kijk nu eens verder in de 
toekomst. Waar sta je over 
10jaar? 

(Alsikóatvraagbeginnen 
Xanegay'sogentetwlnkelen. 
Zepraatzachterenlangzamer 
dan tot nu, en ze lijkt opeens 
ineen andere dimensie) 

lkbendaneenvande beste 
acteurs in Nederland. Ik speel 
dan in verschillende films. 
Naasthetacterenbenik ook 
bezigmetsport,metfitness. 
lkhebdanmijneigenfitness
brandmetsportkleding-die 
business loopt dan. Over 10 
JaarwoonikinNederland, 
maarookinSurinameèn 
Miami. 

Waar passen jouw k inderen 
in dat plaatje? 

Diegaanlekkermetmemee! 
Meteennanny,eneenper
sonalteacher. 

Er volgt een schaterlach, 
maarzelijktopz'nmlnsthálf 
seneus. 

IS 





"Wit tk W1?
~t~~er~ 
pr~erl!"tt!" 

Docenten zijn enthousias t over j e, j e 
s tud- rt versneld af. Heb j fj de school 
eigenlijk wel nodig? 

Hetheeftinetk9evaldeurenvoorme'll!opend. 
Zoalshetexcellentie-traject:ikbenéénvillnóe 
geselec:teerdenenikmaginapriltweewekennaar 
~wYork! I!] 

Wat ga je daar doen? 

lkga terugnaarderootsvandeUrt>anOans. Jk 
wilheelveelwedstrijdenmeedoenenheelveel 

workshops meepakken. En meer te weten komen 
overvroeger,enwaaromhetnunogzoveel 
lnvloedheel't. 
Er zijn heel watdansstudîo's. De dansschool die 
me veel wo«lt aangeraden is AXPG, maar er zijn 
meerdansscholenwaariklesgavolgen. 

lkhoopmezetftekunnenverbeteren, en ook dat 
Ik met nieuw materiaal terugkom. Waardoor ik 
stappenven:lerkom.AtsGanser,alschoreograaf, 
en als persoon. 

Hoe ziet jouw levtm e r ove r JO jaar uit? 

lkwilheelgraetgeenelgenbedrijfstarten,waarin 
Ik veel Art-vormen samenbreng. Dat kan ook 
muziek zijn, beeldend, alles. 
Heel veel mensen die 'voor TV gemaakt' zijn, 
omdatze'eenplaatje'zijn, die zijn er al. Die 
makengeld,dlezlttengoedvoordekomende 
jaren. Maar er zijn zoveel mensen die erkenning 
verdlenenvoorwatzemakenendatnietkrijgen. 
Alleen al op deze school! Met mijn bedrijf wil Ik die 
mensenondersteunen, enzewerk aanbieden. 
Zo van: 

'Jebentzógoed,maarjekrijgtnietdeaandacht, 
nletdeshlneervoor.Ikhebvijfopdrachtenvoor 
je,presenteerjedaar;enknaleruit.' 
Daarom benîkookzoblijdatik nu op school veel 
lnform11tlekrij9overhetstartenvaneenbedrijf, 
enhoelkmezelfals productkanverlc.open. 

Blljh h et bij jou om dillns gillilln, of word Je 
producent, of ... ? 

Dansisietsdatnooitoftenimmeruitmezal 
9ê1an. Hoe dan ook blijf Ik dansen. Het bedrijf 
moet echt mijn second pi.Jee zijn. 

E•n w"k voor- Yertl"'<lt. naax New Yorl< z.ie 
ikJ••uUlnd•kantinc. Hijloopt•ettw" 
stot.ken.~blHMCZ'd! J••Uêl.i"••cdoen•et 

battlH Hl 1.lc nu aaar van aijn lijstje 
a<:hr-ap1>9n. . ." 

Aan het eind van het gesprek vr1111g Ik :Jemu#ll of hij nog Jets kwijt wil •an de andere 
Creative-College-studenten. Hier hoeh hij geen moment over na te denken: 

De school isSdagen Inde week open, enjehebtvastnletaltijd zin om te gaan. Maar deze school kan de 
startzljnvaneenhelegroteboeking,ofeenheelgrooteventwaarjekanwerken. Zorgdusdat jeerbent. 
En probeer zoveel mogelijk te netwerken. Alsjealsmuzlkantbljvoorbeeld eendanserzietlangslopen,tik 
hemdanevenaan,enkijk ofjemethemkansamen· 
werken. Hetzelfde geldt voor AV, voor alle opleidingen. ~ 
Probeer zoveel mogelijk van dezeschoolmeetenemen 

~ne~~~g·~~\~~~sr!~ .. ~:.n school komt moet je niet hoeven 19 



ABEL ANDEL 

Abel Andel (20) kwam er tijdens zijn 
studie AV·specialist achter dat hij 
cinematograaf wi lde worden. In zijn 
afstudeerjaar deed hij toelating voor 
de Filmacademie maar werd afge
wezen. Dat was vorig ja;ir. 
Dit jaar doet hij opnieuw toelating 
met de korte film 'Painthings', 

Wanneer kwam Je er achter dat je 
cinematograaf wilde worden? 

Dat was tijdens mijn tijd op het Creative 
College. Ik ging naar de film lnterstellar, 
daar zag Ik zo'n mooi shot van dat 
ruimteschip. Het was doodstil inde zaat en 
ik hoorde mezelf hardop ~wauw" zeggen. 
De hele zaal begon te lachen. Toen wist ik 
datikcinematograafwlldeworden. 

Hoe ging die toelating voor de 
Fiimacademie In Amsterdam? 

De Filmacademie leek me voor mij echt de 
'placetobe'.lkmelddemeaanenhader 
eengoedgevoelover.Toenkwamhet 
bericht "Afgewezen." De eerste ronde al! 
Ikmochtnieteensopgesprekkomen. 
Gelukkig had Ik een plan B: de vooroplel
dingcinematografievande Fi!macademie. 
Jewerktdaneenjaar mee alsllchtassis· 
tent,zodatzejeeenbeetjekunnenleren 
kennen".Was ikookvoorafgewezen!Dat 
hakteeralhelemaalin! Het werd dat jaar 
dusgeenFilmacademievoormij. 

tekst,MarijnOurden 
foto's:OoonFilzgerald 

Na de afwijzing wilde Ik nog 
steedsnaardeFilmacademie 
dus ben ik het Oriëntatiejaar 
voordeFllmacademiegaan 
doenbij OpenStudioinAm· 
sterdam. Dat is een studio 
waarjeindeeltijdfilmstudles 
kuntdoen. lkkwamdaareen 
regisseurtegendienetalsik 
ditjaarweertoelatingwilde 
doen voor de Filmacademie. 
Hij steldevooromeenFilm 
Noirtemaken. Dat is de film 
Painthingsgeworden. 

In Film Noirspeelteropde 
achtergrond altijd een groot 
conflict. Toen wij begonnen 
metonzefilmkwamdehele 
MeToo-discussieopgang. 
Dathebbenwijgebruiktals 
conflictdatzichopdeachter· 
grond afspeelt. Onze ideeën 
groe!densteedsgroter.We 
hebbenereenscenaristbiJ 
gehaatd,enhetteambleef 
maar groeien. Voor ik het wist 
stondenwemeteengroep 
menseneenfilmtemaken. 

Ergingeenheleboelmis, 
maargelukkignogmeergoed. 
Het leukste aan filmmaken 
vindikdesamenwerkingen 
hetoplossenvanproblemen. 
Jelooptsteedstegendingen 
aan,maarhetisjuistleukom 
daarsamenmethetteameen 
oplossing voor te vinden. 
Kapotte appara tuur; regen, 
matige crewleden. Filmmaken is 
creatief problemen oplossen. 

Hoe kwam je aan de 
mensen die met je mee· 
werkten aan Painthlngs? 

NaastOpenStudioenPain
thingswasikookveel bezig 
methetmakenvanzakelijke 
vldeo'szodatlkgeldkonver· 
dienen.lkhebdaarbljveel 
geldgeinvesteerdinappara
tuur. Maar nog belangrijker: ik 
hebveeltijdgeînvesteerd in 
samenwerkingen met nieuwe 
mensen.Mensen die me 
vervolgensmetPainthlngs 
hebbengeholpen.Jetijdln
vestereninsamenwerken is 
heel veel waard. 

Encrowdfunding!Via 
www.voordekunst.nl hebben 
we(2000,-opgehaald. l!'.I 

Hoe is de film geworden?/ 

Nou,toendefilmereenmaal 
opstondglngdeeditoraande 
slag. Ik was een autorally aan 
hetfllmenlnSchotlandtoen 
hij mij de eersteversie 
stuurde". Man, man, man. 
Hetwasnietmooigeknipt,de 
shotkeuzewass le<:ht, het zag 
er niet uit. Het was gewoon 
jammer." 
Maarikdachtook"Wemoeten 
ergewoonaangaanwerken." 
Toenzijnwedehelefilmgaan 
herstructureren, scènes kort 
gaan knippen, geluiden toe 
gaan voegen, enzovoorts. 

Hetwaseenslechtefilm van 
18mlnutenmaarwerdeen 
goedefilmvan8minuten. 
Eindelijkwasheteenfilm 
waariktrotsopwas,de 
eerste echte overwinning. 

Heeft Palnthlngs al een 
première gehad? 

Ja, ophetCreativeCollege. 
Tijdensonzecrowdfunding
campagneheeftéénvan mijn 
oudedocentenaanalleleraren 
9evraagdof2eletswilden do
neren. We kregen daardoor 
zelfs donaties van leraren 
waariknieteenslesvan heb 
gehad! Dat was een enorme 
steun,dusikwlldegraagiets 
terugdoen. IkhebPalnthings 
voorhetallereerstvertoondin 
delesvanmijnoudedocent. 
De leerlingen waren heel erg 
enthousiastenikzagdatmijn 
oudedocentzelfstranenin 
zijnogenhad .Iemandwas 
ontroerddoormijnfilm,dat 
was de tweedeoverwinning. 
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DJANGO BOEGHEIM 

Als ik Ojango voor dit interview opzoek In de hal van school, zie Ik dat hij conciërge Ron de 
nieuwe CO van zijn band DJANGUS geeft. Net op dat moment komt Giel Beelen aangelopen. 
Ron tegen Ojango: 'Heb je een visitekaartje?' Ojango tovert er een tevoorschijn. Ron pakt 
'maan en duwt Giel CD en visitekaartje in z'n handen: 'Luister hier eens naar: goeie band. ' 
Giel houdt even in (zo makkelijk kom j e niet om Ron heen) en vraagt 'welk nummer?' 
Django: 'Thin k l Think Too Much, de 4e track.' 'Ga Ik doen,' en weg is Giel. Ron, met een 
blg smlle: 'Kijk, zo doe je dat! ' •••.. Praktijkles! 

Later in het Interview zal de Zeeuwse Django 
(20, Je jaar NPAC) vertellen dat hij juist voor 
de Nederlandse Pr;Jp Ac<1demle heeft gekozen 
vanwege het ondernemerschap. 
Ojcingo: 'Dat Is een kwaliteit die veel ont
breekt bij muzikanten en artiesten. En je 
moet jezelf - naast het spelen - toch ook 
kunnenverkopen ... lkleerhlerookeenbeetje 
achter m'n eigen reetaan te zitten. Dat heb 
Ik vroeger nooit gedaan.' 

Het wordt een lekker chaotisch Interview. Als 
Ik een vraag stel lijkt Django een heel veld 
van mogelijke antwoorden voor zich te zien. 
Die allemaal even waar zijn. Of allemaal even 
onzinnig. Hij gee~ bijna nooit alleen maar 
antwoord op de vraag - en ik kan het niet 
laten om overal op in te gaan. Een gesprek 
van de hak op de tak, maar hier volgt een 
achteraf redelijk geordend verslag. Hoop Ik." 

Om bij 't begin te beginnen; op zijn 13e dttd 
DJango voor het eerst mee aan een competitie. 

Ik deed mee aan die competitie -en lkwonl 
Anderen vonden het reuk wat Ik deed! Toen 
gingen er wat knoppen om In mijn hoofd: 
vanafdatmomentgJnglkvoormuzlek.' 

Hij deed drie keer mee aan de Kunstbende, 
en haalde een keer de landelijke finale; won 
de titel 'Beste Singer-Songwriter van Zeeland '; 
deed mee aan de Zeeuwse bandoompeti"t/es 
Steenworp en RegioRuls, en stond o.a. In de 
finale van Clash of the Titans 2016 in Utrecht. 

'lnmljneerstejaarblJ NPACwaslknogalleen 
singer-songwriter. Ik heb toen de EP On My Way 
uitgebracht. [!] 
Daarna wilde Ik een band achter me, om m'n 
nummers wat op te peppen: Mart Wijker -
gitaar, Guyon van Vliet- bas, Luc van Oijk
droms.Zezljnbegonnenalssessie-muzikant. 
Maar eenjaarlater bleekhetzóteukmetel
kHr op het podium dat we echt een formatie 
wilden worden. Een band, met een Naam -
dus niet Django Boeghelm &. Band. Dat werd 
OJangus. Zeg maar'Django' en 'us'. Wij zijn 
metz'nallenOjangus.Inhetbeglnschreefik 
alle liedjes, maar nu doen we dat meer 
samen. 
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Gie/vroegnet'we/knummer?' 
Jij zei; Think l Think Too Much.' 
Waarom heet de CDd8n niet zo? 
Waarom 'Once Upon A Time?' 

'Once Upon A nme' is sowieso 
deeerstetrackvanhetalbum 
Ikvindhetookeenmooie 
phrase,enhetishetbeginvan 
elksprookje.Enditisón2e 
'Once Upon A nme.' Hier 
beglnt't, metDjangus. Dit Is 
hetbeginvanónssprookje! 
lkzei'Think !ThinkToo Much' 
omdat-ooujadetitelzegt'tal: 
Ikdenkdatikteveel denk. Dat 
iseensoortparadox:nadenken 
overdatjeteveelnadenkt ... 

Jehebthetnietoverde 
muziek.lstekstzóbelangrifk? 

De pen is mijn zwaard, zeg 
maar.Tekstis ... hoezegje 
dat?Djangozoekteenrijdje 
naarhetgoelewoord.Alshij 
datnietvindt: De muziek kan 
nogzosupersickzijn,alsde 
tekstkloteisdanishet 
gewooneenkûtnummer! 
Tekst is ... en opeens is het 
woord er: essentieel! Het 
meestessentii!le,vlndik. 
Tekstisvoormijalseenfoto. 
Een momentopname, met een 
bepaatdgevoel.Somsookmet 
een zekere nostalgie. 
Als lkhetnietvoeldankan ik 
het ook niet overbrengen. 

nummersteschrijven.Oeene 
keermaaklkeenwoord-spln; 
deanderkeerbekijklkalle
maalkrantenendankiesik 
moo;ewoordenuit; dan weer 
kljkikhoelkmevoelenschtijf 
datoppapier;weereen 
anderekeerpingellkopmijn 
gitaar en dan bouw Ik daar iets 
omheen;ofMart komt met 
lets,endandoeikdaarîets 
mee.lkhebgeenvaste 
methode.Bijanderendiedat 
welhebbenhoorjesoms 
steeds dezelfde trucjes. 

W8t is jouw lievelingsnummer 
vandepl8at? 

Mijnlievellngsnummer? .. ""lk 
kan niet kiezen, man. Nee ik 
kanechtnietkiezen.!kzeinet 
tegenGlel 'ThinkIThlnk Too 
Much'omdatdatcommercii!ler 
isdaneenpaar8nderenum
mers. Oatleekmewelhandig, 
wantG;el Is toch een radio
man. Maaralsikechtmoet 
kiezen"""Highomdeenergie, 
ImagineMeomdetekst,en 
Thlnk J Think Too Much om de 
tekstèndemuziek. 

Tien nummers opgenomen in 
Utrecht. En een bonus-track 
opgenomen in Londen. Vertel? 

Wehaddenons8angemeld 
voorhetexcellentie-traje<t, 
nletwetendedatonsdatook 

~ 

zou lukken! Geld van school 
omietsmetdebandtegaan 
doen: hartstikkeleuk!We 
moestendaarvoorweteenge
degenplanschrijven. 
Guyonkendealeentourma
nagerin Londen; Ronald Maas. 
De accommodatie kregen we 
gratis bij Ronald. Dat scheelde 
echteenhoop.Hljheeltvijf 
optredens voor ons geregeld, 
enookdatweeentrack 
kondenopnemenindePerry 
ValeStudlosin Londen 

Hetwasechteengeweldige 
ervaring: optreden met de 
jongens,inLonden!Erkwam 
ookbehoorl ij kwatpubliekop 
af, ende reacties waren heel 
goed.Engelspubllekisleuk• 
Wehebbenelkaarookeenstuk 
beterlerenkennen:eenhele 
weekzitjebóvenopelkaar. 

Wat Is jouw droom? 

Worlddomlnation!Jaecht,dat 
lijktmegaaf!Hetzoumooi 
zijnalsjedewereldzou kun
nen sturen met muziek. Erzijn 
natuurlijk een hoop mensen 
dieernieteensnaarluisteren, 
maarlkdenkdatdatlets 
mooîszouzijn. 
Jekentnatuurlijkdephrase 
wel'Bethechangeyouwant 
toseelntheworld,'enook 
MichaelJacksons'Man In the 
Mim>r'. Zoals ik net al zei: Ik 
vinddatnogmoeilijkomtoe 
te passen bij mezelf. 
Endatistochwaarhetalle
maal begint. 

Jemoetnietwachtentoter 
Iets gaat gebeuren. Schop de 
deurenopenwaarjeanders 
vóór zou wachten. Oitblad 
heet toch BREAK through? 
Dat bedoel Ik! 

·~ - - ~ ~ 'I~ ' ., ~ i~ ( l; ~ ·~ ~ 1,:;,L " \t 
het <>lbum OnceUponA Tome os "''""'begon me• te vonden op Spo~fy 
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Poets je toetsenbord 
- Rosa de Ciroot -

Toen ik twee jaar geleden op een zondag in 
jonuori behoor1~k fanatiek het toetsenbord 
van mijn moeders computer aan het 
schoonmoken was, realiseerde ik me ineens 
dat dit toch wel studie-ontwijkend gedrag 
ten top was. Ik studeerde toen nog journolis
tieK, ik zat in mijn vierde jaar en had net een 
minor Spoons afgerond . Dil was praktisch 
het enige onderdeel van de studie dot ik 
had afgerond; het enige onderdeel van de 
studie dot vrijwel niks met journalistiek te 
maken had. Ik besloot toch maar eens in 
gesprek te gaan me! mijn decaan. 

In 2013 begon ik oan de studie journalistiek. 
een jaar nadat ik de havo had afgerond. Ik 
ging-onvrijwil lig- wat open dogen af, deed 
de verplichte beroepskeuzetesten waar in 
mijn geval bloemist uitkwam. had wat onge
makkelijke gesprekken met mijn mentor over 
de toekomst en besloot uiteindelijk maar 
voor journalistiek te gaan. Een muziekoplei
ding was niet voor mij weggelegd. vonden 
zowel mijn omgeving als de muziekopleidin
gen waar ik me voor had aangemeld. 

Vier jaar lang heb ik verslagen geschreven 
over badeendje~races, nieuwsberich!en 
getikt over de komst van een nieuwe ben
zinepomp. buurtbewone<s bevraagd over 
de uitbreiding van de lokale kinderboerderij 
en koks geïnterviewd over muskusratkroket
ten. Ik heb reportages gemoakt over actie
groep Red Nimmerdor die een aantal 
bomen in Amersfoort w ilde redden, ik heb 
meerdere bingo-avond-verslagen 
geschreven en ik heb het zelfs voor elkaar 
gekregen een sfeerverslag van anderhalf 

A4'tje te schrijven over een wandelroute die 
nog niet eens was aangelegd. 

Nu zit ik anderhalf jaar op de Neder1ondse 
Pop Academie en heb ik het behoor1ijk naar 
mijn zin. Moor het eerste jaar heb ik me wel 
flink gefaald gevoeld; wie lukt het nou om 
vier joar long half in een studie Ie staon en 
dan uiteindelijk alsnog af te haken? Wal 
heb ik nou geleerd van die badeendjes
races en muskusratkrokellen? Heb ik vier 
jaar van mijn leven vergooid? 

Nee, tuu1lijk niet. Maar het duurde wel even 
om dal te beseffen, en ik denk dal genoeg 
leeftijdgenoten met dezelfde gedachten 
zitten. Te voak hoor ik om me heen dal we 
voor ons vijfentwin tigste succesvol moeten 
zijn, terwijl we voor ons vijfentwintigste nog 
niet eens in de buurt van ervaren en vo~os
sen zijn. Ik heb er vrede mee dat het zo ge
lopen is, ook al voel ik me soms bejaard in 
verge lijking met mijn klasgenoten. Ik heb 
genoeg geleerd om in mijn muziek Ie ver
werken. He! enige waar ik nu nog mee zit, is 
een moeder die of en toe vraagt waarom 
haar toetsenbord nooit meer wordt 
schoongemaakt. r'"....,..,.~ 

z :e 
:::> ... 
0 
u 



z 
::E 
:::> ..... 
0 
u 

Theater? Pff, doe mij maar vuurspuwen! 

- Tos Cioosen -

Slangenvrouwen, vuureters. steltenlopers en 
jongleurs. In hel circus is het allemaal te zien. 
Een aantal gepassioneerde studenten van 
het ACT") doen het ollemoal. Met de magie 
en de spectaculaire acts die bij het circus 
horen. krijgen wij van elke discipline een 
reeks trainingen: van acrobatiek tot jong
leren. van koorddansen tot vuurspuwen. 

Mijn moeder zit met trillende knieijes en 
zweethanden op de bonk wanneer ik vertel 
wat ik die week allemaal heb gedaan. Ik 
houd mijn vuurspuwverhalen de volgende 
keer moor voor me, denk ik ••• 

Ik ben een van die 'circusfreoks'. Drie keer 
per week trainen. zelfs op de zondag. Hup. 
om 9 uur mijn bed uit. Nee, niet uitslapen. 

moor gedisciplineerd in de benen. Gel in 
mijn hoor. jongleerkegels in mijn tos. deo'tje 
op - want die trainingen kunnen er hord aan 
toe gaan. Door moesten we op de horde 
manier achterkomen. 

Ik spring op mijn brommer en race naar 
Diedom circus in Utrecht. Ik zet mijn brommer 
op de stoep en loop het Circus binnen: 
jongleren. koorddonsen. tissue. trapeze, we 
doen het allemaal. En met plezier! 

We treden op bij circusfestivals. parades. 
feesten en partijen. Kom ook eens kijken! 

') ACT: Academie voor Circus- en Theater
perlormance 

D 

JILL VAN LEEUWEN 
(KRYDA) 

De 18-jarige DJ KRYDA zit in het Je jaar 
van NPAC, de Nederfandse Pop Aaidemie. 
Ze doet het goed in de Future House/Techmr 
wereld. Ze werkt aan een aantal projecten 
die haar succes een totale boost kunnen 
geven. 

Grootgebracht 

Op dit moment is KRYDA bezig met een project 
voordewelbekendeDJTiêsto. Ze werkt aan 
een ptaatdlehoogstwaarschljnlljkophet 
nieuwe album van deze Dl zal verschijnen. Dit 
doet ze in samenwerking met Musical Freedom 
(platenlabel vanTiêsto). 

tekst:FinnTensen(FINTEN5€) 
foto's: KimberleyvanSoest 

DoorTiêstoiszeookaandemuziekgeraakt. 
Toen haar oma het album K<J/eldoscope van 
Tiêstovoorhaarkocht,beluisterdezeeen 
track genaamd Escape Me. Vanaf dat moment 
gingereenknopominhaargedachtenenwist 
ze: dit wil ik. 

Zebegonzichoptesluitenin haar kamer en 
ging vol aan haar muziekwerken. Dit bracht 
haarzoveelgoedemoedenenergiedatze 
door bleef gaan. 
Naeenpaarremlxesre1easedezehaarplaat 
Addicted to 88ss. Hier begon het succes. Deze 
plaatwerdgoedontvangenenvaakbeluisterd. 
Dit was haar eerste originele plaat die ze zelf 
volledigvanuitscratch(st<Jndaardgeluiden)zo 
hadontwikkeldtotdejuistesound. 
Na deze plaatvolgde 1999. Met deze plaat 
brachtzehaarslgnature-sound(elgensound). 
Hlemaverwachttenmensenditdusookvan 
haar,enhooptenopmeer. 

Is dit goed? 

Pasalsmensenméérwillen,weetzedathet 
een goede plaat is. ~Mijn eigen platen vind ik 
nooitgoed,~zegtKRYDA. Wanneer je bezig 
bentmeteenplaatendlemelodlesteedsaan
hoortkanzoietsbestirritantworden. Uitein
delljkmoetjejedaarbij neerleggenengewoon 
releasen.Zodrazedleplaatheeftgereleased 
weetzedathetgoedzltdoordefeedbackvan 
alhaarfans. 
Uiteindelijkwilzeookdatmensenloskunnen 
gaanopdemuziekdiezemaakt.Datzealhun 
problemenevenvooreenpaarmlnuten 
kunnen vergeten. 

Ofzenouhappyvibesmaaktofheledonkere 
platen,alleskomtuitelndelljkvanulthaar 
gevoel. Ook de gebeurtenissen In haar leven 
enomgevinghebbeninvloedophaartracks. 
Ditisietswatikzelfbijzondervondomte 
horen.Alsschrljverschrljfjeoverjegevoel, 
maaralsDJmaakjedusheleblljemuzlekof 
juist donkere sombere platen. 
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Mannelijke/ vrouwelijke collega? 

Toen Ik KRYDA vroeg of ze zich meer moest bewijzen tegenover haar mannelijke collega's, kreeg Ik 
een direct antwoord. "Zeker! Hetaaswel. .. ,Hzeize. Mensendiebijvoorbeeldeenplatenlabel bezitten 
zijn snel wantrouwend. Dat komt doordat op dit moment vrijwel alle vrouwelijke collega's puur 
voor de show zijn. Ze komen met hun bikini het podium op en draaien platen die ze hoogstwaar
schijnlijk niet eens zelf ontwikkeld hebben. De mannelijke collega's willen eerst bewijzen van haar 
zlenvoordatzeverderpraten.Hierkanzeinmiddelsgoedmeeomgaan,enzezegtrustigdatze 
gewooneenkeermoetenkomenkijken. 

Studie 

KRYDA heeft door haar studie (Nederlandse Popacademie NPAC) toch al aardig veel geleerd. On
danks dat ze door zelfontwikkeling en puur uitproberen van knopjes het meeste leert, weet ze door 
school bijvoorbeeld wel wat die knopjes nou precies doen. Hettechnischeaspectvande muziek 
leert ze nu echt kennen. "Een echte eye opener," zoals KRYOA zegt. Ook de directe connectie die ze 
kan maken met medestudenten werkt hard mee. Ze hoeft maar met haar vingers te kn ippen en ze 
heefteenvocalistvoorzich. 

Haaruiteindelijkedoelisomdegekstefestivalsteveroverenenvervolgenshaardagelijksekosten 
hiermee te kunnen betalen. Zolangzeeeneigenappartementjeen haar eigen brood kan betalen, is 
zedegelukkigstepersoonopde wereld.<< 

[f JDI 
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Op 5 december 2017 was LUCAS Ell te zien in EditieNL. Zijn nummer Littekens I!] was toen pas 
2384xbeluisterdviaSpotify.lndieuitzendingzeiGerardEkdomoverhetnummer:"lkvindditerg 
goed'# Inmiddels staat de teller op 64.000. Zijn nieuwste nummer: Simpelweg om Love I!] 

SHURION DAMATIUS 
(LUCAS ELI) 

In 201Sbracht rapper 
Lucas Eli (25, echte naam: 
Shurionlucas Damatius) 
zijneerstemixt ape uit: 
" Few Changes". 

Hetgingoverzijnleven: 
dingendiehijhadmeege
maakt, ups en downs.Ook het 
geloofspeelde een grote rol. 

Naar aanleiding van deze mix
tapebrengthij binnenkorteen 
EPuit: "Few (More) Changes 
Il". Nugaathetoverde 
ontwikkelingentussen2015 
ennu.Zijnkarakter,zijn 
maniervanleven,enookzijn 
manier van denken komen 
hierin aanbod. Het gaat over 
k leine veranderingen waardoor 
hiJzichsteedsverderheeft 
ontwikkeld,tothijiswaarhlj 
wil zijn. Een echte denker dus. 

LucasElilslemanddiecon
stantbezigblijftmethet 
zoeken en ontwikkelen van 
een nieuwe sound. Dit is ook 
waarmee zijn opleiding (NPAC
Nederlandse Popacademle) 
hem kan helpen. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan het bespelen 
van instrumenten: piano en 
gitaar.Ookproducenwlthlj 
onder de knie krijgen. 

Alle rappers hebben rapteksten 
geschreven over onderwerpen 
als vluchtelingen, legalisering 
en taalbarrières. 
Zezullendieindevormvaneen 
battle presenteren. 

EuOeanth 
~eJJ ({«r:~' 

~-
Toen ikhemvroegwathij 
deedalshljbijvoorbeeldvast
liep,zeihijdathijdanderust 
opzoekt. Denk daarbij aande 
natuur,totaaltotjezelf 
komen,evenje"mlndreset
ten#. "Naar de oorsprong van 
hetleven#zoalslucasElidat 
zegt. 
" Destilteopzoekenenweer 
meteenfrisseblikbeglnnen.• 

~ EuroptanParloament 

··· Ae.- De andere rappers zijn 

~~(Çt\11,,,. . . . Ma1orDreamm (Dylan Laurens) 

LucasEli;"Waareenwilis,is 
eenweg.Zodrajeniethon
derdprocentgeeft,zaliemand 
anders die honderdprocent 
pakken. Half werk zorgt 
ervoor dat Je achteruitloopt. 
Jemoetjealtijdhonderdtot 
tweehonderd procent inzet
ten." 

tllll' efî" " ... Q YMF (Rabban1 Basnoe) 
Mill Green (JesssyVolkers} 
Lyo (lorenzovanBreukelen) 

Hij wil zichzelf ontwikkelen JaydeGoat (JairusVriens) 
zodathljvolledigopzijneigen Prins (DennisPrins) 
kracht kan bouwen. Enten El cappucino (Yossefvan Loon) 
slottekanlevenvanzijn 
muziek. <<< 

LucasEliiséénvandeacht 
rappersvanNPACdieop len2 
juni aanstaande deelnemen 
aan deEuropeanYouthEvent 
2018(EYE2018)in 5traats
burg(Fr). 
Zijpresenterendaareenop 
maatschappelijke onderwerpen 
ontworpen Battle. 

tekst: FinnTensen(FINTESE) 
foto: Cl SurenAvetisov 
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Mislukken is geen optie ... 
- Ma nu van Kersbergen -

Veel te vaak bekruipt me het gevoel dot be
paalde ideeën en zienswijzen niet meer 
possen bij de huidige realiteit. Dot bepaalde 
begrippen ernstig toe zijn aan een drastische 
herziening. Als er namelijk in dit wonde~ijke 
universum ol sproke Is van een constante, 
dan is dat wel verandering. Het begrip dol 
bovenaan mijn aanpassingslijst stool is 'mis
lukken'. En al helemaal als dat begrip in 
relatie dool tot een creatief proces. 

Mislukken is namelijk als begrip veel te defini
tief. Hel dekt don ook niet de lading van een 
ontwikkeling die niet van tevoren bedacht is. 
Do orb ij komt dot mislukken een onlosmakelijk 
onderdeel is van groei. Sterker nog. misluk
ken is groeien. 
waarom zou jij - als creatief maker - jezelf op
zadelen met het negatieve idee van misluk
ken, wanneer een ongeplande on!-wikkeling 
van een creatief proces essentieel is voor de 
creatie? 

Als we het vollen no onze eerste stapjes als 
een mislukking zouden ervaren, zouden we 
allemaal nog steeds over de vloer kruipen. 
Kleine kinderen kunnen ons wat dot betreft 
nog veel leren. Zeker over onvermoeibaar 
blijven proberen en onderzoeken van mo
gelijkheden. In hun onuitputtelijke drang tot 
groei, zowel letterlijk als figuurlijk. 

Het woord mislukken zou alleen gepost zijn, 
als het resulteert in een staking van het 
proces. Mei andere woorden: iets is pos een 
mislukking, als het de urgentie ontneemt van 
een vervolgstap 

Ik go hier echt niet de verlichte Boeddha 
uithangen. Gevoelens van onzekerheid - en 
ervaringen van falen - zijn mij als moker niet 
vreemd. Zo ben ik teksten vergeten op een 
podium. heb ik verkeerd getimed op ritmes. 
en ben ik zelfs een keer heod first van een 
podium van vier meter hoog gevallen. 
Die gevoelens en ervaringen heb ik nodig 
gehad om tot een nieuw inzicht te komen. 
Een nieuwe definitie. 
En zo is mijn hypothese rond: zelfs hel idee 
van mislukken is geen mislukking als het een 
verandering initieert. 

Een formule voor succes ken ik niet. Zij die 
pretenderen die formule wel te kennen, ver
trouw ik niet. 
De formule voor groei en ontwikkeling ken ik 
helaas ook niet. Moor ik ben ervan overtuigd 
dol 'mislukken' er een onmisbaar onderdeel 
vanuit maakt. Of nog beter geformuleerd: 
een onlosmakelijk onderdeel. Moor don wel 
alleen als het leidt tot een volgende stop 
Mislukken is geen optie, he! is de essentie van 
groei. 

Immers: 
De enige constante in dit wonderlijke 
universum is verandering 

• 
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Wat vind je van dit 
eerste nummer? 
Laat het ons weten. Ook voor vragen, 
opmerkingen. suggesties & aanvul
llngeni break@rocmn.nl l!l 

Dit eerste nummer is gemaakt door 
sen bslachelljk klein clubje mensen. 
Een volgend nummer ie alleen 
haalbaar ale veel meer mensen een 
bijdrage willen leveren. studenten 
èn docenten. Dat kunnen interviews 
en columns zijn, maar ook 
reportages, achtergrondartikelen, 
cartoons, gedichten. songteksten of 
foto's, enz. Zolang ze maar op de één 
of andere manier te 111aken hebben 
met creativiteit, ons vakgebied 
en/of studeren. 
We proberen voor de redactie en de 
vormgeving samenwerking te zoeken 
met de Amere:foortse ROCMN-tak1 
Mediaredactie en Mediavormgeving, 
en 111et de School voor Journalistiek. 

Maar het hangt natuurlijk in de 
eerste plaats van jullie af. Moeten 
we doorgsan? Laat van je horen - ook 
al wil je zelf niets bijdragen! - op1 

break@rocmn.nl " 
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