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Algemeen
Theaterfestival Karavaan speelt waar Noord-Holland beweegt, op verschillende
betekenisvolle locaties. Door middel van theater, spektakel, muziek, voorstellingen en
een thematisch festivalprogramma gevuld met expedities, streekmarkten, film,
stamtafelgesprekken en tentoonstellingen wordt een inhoudelijk actueel verhaal verteld.
Met als basis het verleden, het roerige heden en de onbepaalde toekomst van de locatie
en haar bewoners.

Activiteiten in het feestjaar 400 jaar Kaap Hoorn
A
Hoorn (her)ontdekt, de identiteit van de kleine stad
Zoals veel steden wil ook Hoorn haar plek op de landkaart heroveren. Samen met de
inwoners van de stad gaan we op zoek naar de karakteristieken van Hoorn. Is dat de
charmante ligging aan de IJselmeer, de beroemde historische kern, Hoorn als natuurlijke
hoofdstad van Westfriesland, of is het de culturele diversiteit die door de uitbreiding van
de stad is ontstaan? We (her)ontdekken de stad en blikken nieuwsgierig vooruit naar de
toekomst van Hoorn.
B
Karavaan in Hoorn, programma 14 t/m 17 mei
Karavaan wakkert, in het jaar waarin de 400ste verjaardag van de ronding van Kaap Hoorn
wordt gevierd, met haar festivalprogramma de ontdekkingsdrift aan die al eeuwenlang
leeft in de havenstad. Het programma ademt de roemruchte zeevaardersgeschiedenis met
de muziektheatervoorstelling van het Volksoperahuis, De Dood en de Zee en verenigt de
geschiedenis met het heden in een theatrale audiotour door het centrum over de Hoornse
genen door Soundtrackcity. Tegelijkertijd schrijft Karavaan samen met de bewoners aan
de toekomst van Hoorn door middel van de interactieve installatie Sketch van Het
Zuidelijk Toneel / Nieuwe Helden en het maakt ons bewust van de omgeving van de stad
en haar wortels met het Westfries Hemelhuis van 5e Kwartier.

Toelichting
De Dood en de Zee –Volksoperahuis, muziektheater op de Bottenwerf
Een muzikale vertelling over het leven, de dood en de liefde.
Kapitein Vanderdekken vaart met zijn bemanning en een bruidspaar – in voor een
avontuurlijke huwelijksreis – een zuidelijke koers. De stemming is harmonieus totdat het
schip in een vreselijke storm terecht komt. Vanderdekken lacht en oog in oog met de
storm kiest hij voor zijn eigen strijd met de dood.
De voorstelling refereert aan de legende van De Vliegende Hollander: VOC Kapitein
Willem van der Decken voer vier eeuwen geleden als VOC-kapitein uit naar Batavia en
verdween met zijn schip bij die andere kaap: Kaap de Goede Hoop, waar het schip
volgens de overlevering in handen van de duivel viel. Sindsdien vaart het spookschip met
bloedrode zeilen tegen de wind in en zweeft het boven de golven.
Met o.m. Jef Hofmeister: liederen, zang, accordeon en Kees Scholten: zang

Het geluid van Hoorn – Soundtrackcity, theatrale audiotour door Hoorn
Ontdek Hoorn (opnieuw)! Samen gaan we te voet op zoek naar sporen, verhalen en
ervaringen uit het heden en illustere verleden van de stad, terwijl we naar een
soundtrack luisteren die speciaal voor Hoorn door theatermaker Ine te Rietstap en
componist Alice Isadora is gemaakt. Onderweg krijg je steeds meer gevoel bij een andere
tijd, ruimte en/of werkelijkheid.
Westfries Hemelhuis - 5e Kwartier, monumentale en muzikale verbeelding in Cinema
Oostereiland
Westfries Hemelhuis is een voorstelling met monumentale videobeelden en livemuziek.
Een uitnodiging om als God te staren naar het land en het water van Noord-Holland: de
maan scheert langs de hemel, de zon komt op en het land en water bewegen.
Het 5eKwartier maakte gedurende 24 uur filmopnamen vanaf de hoogste punten in de
Westfriese omtrek in alle windrichtingen. De films worden versneld tot 24 minuten
waardoor trage veranderingen zichtbaar worden en de tijd een nieuwe dynamiek krijgt.
Meerdere films worden simultaan geprojecteerd en begeleid met live muziek.
Sketch - Stichting Nieuwe Helden / Het Zuidelijk Toneel, interactieve installatie op de
kop van het Oostereiland
De stad biedt ons alles. Maar is alles wat jij wilt hebben eigenlijk wel voorhanden? Of zou
je er zelf nog iets aan kunnen toevoegen? Bekijk Hoorn eens met andere ogen. Wat valt er
nog te ontdekken? Wat zou je willen veranderen? Waar gaat de reis heen? Het Zuidelijk
Toneel en Stichting Nieuwe Helden presenteren Sketch, een performance-installatie in de
openbare ruimte van Lucas De Man en Pascal Leboucq.

Contactgegevens
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