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Adembenemend, hilarisch, ontroerend en internationaal geroemd

ZWOLLE IS FESTIVALSTAD TIJDENS 
HET HEMELVAARTWEEKEINDE
Festival Zwolle Unlimited wordt gehouden op de historische kades en pleinen langs de mooiste gracht van Hanzestad Zwolle. 
Internationaal geroemde verhalenvertellers, straattheateracrobaten en dansers van wereldklasse treden op, 
afgewisseld met rasmuzikanten die de échte muziek spelen: folk, jazz, urban, klezmer, singersongwriting, americana. Op  
buitenpodia, in nomadententen en in theaters gebouwd van strobalen en in de vorm van theaterroutes door de Zwolse 
binnenstad. Intiem, echt, en gewoon keigoed. Op zondag haakt het straatmuzikantenconcours Draadloos aan, met 
muzikanten op alle terrassen in de binnenstad. 

RIJKSMUSEUM
Het Rijksmuseum Amsterdam doet voor 
het eerst een pop-up tentoonstelling 
buiten de hoofdstad. Op zaterdag 1 
juni tussen 12.00 en 18.00 uur kan het 
publiek de expositie Rembrandt en zijn 
tijdgenoten bezoeken. Vraag de 
museumgidsen om je rond te leiden 
over deze speciale 
festivaltentoonstelling en ontdek welke 
verhalen de schilderijen eigenlijk 
vertellen. Waarom kijken de 
Staalmeesters zo verstoord op? En wat 
maakt het Melkmeisje van Vermeer zo 
bijzonder? Doe mee met de quiz en maak 
kans op een Familiegids t.w.v. 10 euro voor 
het echte Rijksmuseum.

THEMA 2019
Zwolle Unlimited 2019 verbindt zich aan het nationale jaarthema 
‘Rembrandt & de Gouden Eeuw’, maar gee�  daar haar eigen draai 
aan. De helden die wij kennen uit de geschiedenisboeken, de 
grote overwinningen, onze straatnamen; al die rijkdom en weelde. 
Al dat zoet had een keerzijde. Een keerzijde 
die vaak nog onderbelicht is. Zo is het 
vandaag de dag nog steeds in de wereld. 
Hoe is de macht verdeeld? Wie zijn de 
veranderaars? Wie krijgt bitter, wie krijgt 
zoet? Zwolle Unlimited  programmeert 
nationale en internationale artiesten. Zij 
pakken de medaille en bekijken hem van 
beide kanten. Zij vertellen het 
verhaal van de wereld, dicht op de huid: 
bitter en zoet, zoet en bitter.

COMPAGNIE TAC O TAC
De knotsgestoorde vliegende acrobaten Butane en Propane 

proberen de hemel te bereiken en het universum te 
ontdekken met hun bijna-vliegmachine, bestuurd door  

Kapitein Gazoil. 

ROUTES
Met je mede-publiek wandel je door de 
historische binnenstad naar bijzondere 
binnenplaatsen, kelders en zelfs 
afdelingen van winkels. Daar geniet je van 
steengoede voorstellingen. 

BREMAN SMULERF
Hart van het festival op het 
Broerenkerkplein. Een sfeervol pleintje 
met een hapje en een drankje. Onder het 
genot van hartbrekend mooie 
concerten en zenuwslopende 
straattheateracrobatiek. 
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Het wonderlijke verhaal van 
Oedjat, het vliegende oog
Atoem haalde zijn oog uit 
zijn kas, toverde er vleugels 
aan en zei: “Vlieg, zoek mijn 
kinderen!”. Het oog vloog weg. 
Atoem ging zitten en huilde. 

- Paul Groos

Huiveringwekkende Horror 
Besluit de avond met rauwe 
ellende, wurgende angst en 
pure walging. Valt er nog wat 
te lachen? 

- Raymond den Boestert &  
Gerard Jellema, Paul Groos

FESTIVAL 
DIRECTEUR AAN 
HET WOORD

Dit is alweer de tiende editie 
van ons festival. We zijn 
trots op het internationale 
aanbod van storytellers, 
straattheaterartiesten en 
rootsmuzikanten dat we aan 
je kunnen presenteren.
Zwolle Unlimited is een 
festival waar plaats is voor 
de échte artiest, het échte 
ambacht van verhalenver-
tellen, van acrobatiek, dans 
en muziek. 
Verhalen zijn van groot 
belang voor ons mensen, 
voor de wereld. Ze houden 
ons scherp, ze laten ons 
de ander zien en ze zorgen 
voor plezier, verwondering 
en ontroering.  
Zwolle Unlimited is het 
festival van de stad. Een 
weekeindlang bruist het en 
borrelt het in het historische 
centrum aan de Thor-
beckegracht. We werken 
deels met ticketverkoop en 
deels via waardebepaling 
achteraf. Zo is het festival 
toegankelijk voor iedereen.

BEELDBEPALEND EVENEMENT
De provincie Overijssel heeft 
voor 2017-2019 zeventien 
beeldbepalende evenementen 
benoemd; gevestigde culturele 
evenementen en 
sportevenementen met een 

(inter)nationale en provinciale 
uitstraling. Evenementen die een 
groot mediabereik hebben en 
een kwalitatief hoog niveau. 

Zwolle Unlimited is er trots op, 
één van de beeldbepalende 
evenementen te zijn van de 
Provincie Overijssel. 

DELTION COLLEGE
In korte voorstellingen 
geven jonge theatermakers 
een bitterzoete vertaling van 
een steeds veranderende 
wereld waarin contact wordt 
gemaakt, afscheid wordt 
genomen, de liefde wordt 
bedreven en angsten worden 
vermeden.

Hou me tegen
Twee nieuwe klasgenoten 
reizen samen op hetzelfde 
traject en proberen een 
vriendschap op te bouwen 
waarin ze hun diepste 
geheimen kunnen delen.

- Mariska Reinhart en
Linda Myberg

Again and again and again 
and again and again....
Drie jongeren en hun 
eindeloze, bitterzoete strijd met 
sociale media. 
Verwijderen? Doorgaan?

- Joshua van Aken, Veerle 
Wolfkamp en Pien Herik

Geplant
Lukt het Marja en Gregory om 
het verleden en de 
onverschilligheid los te laten 
en in het heden te leven? Een 
fysieke voorstelling met 
absurdistische elementen.

- Jasmijn Hooijmaaijers en 
Mike Zanting

Wie nee zegt betaalt
Luuk is een verlegen, sociaal 
onhandige jongen. Hij leeft 
alleen in zijn appartement. Tot 
hij op een avond Sandra voor 
het eerst ontmoet. Althans dat 
denkt Sandra…

- Rick Naaijer en Celine Buller

Komt ie nog
Een vriendengroep wacht op 
de eerste trein na een avondje 
stappen. Wat durft Noah niet 
tegen zijn beste vriendin te 
vertellen? Is deze 
vriendengroep toch niet zo 
hecht als gedacht?

- Charlotte Berghuis, Johan 
Doornberg e.a.

Spiegeltje Spiegeltje
Charlotte en Marleen laten het 
publiek op pijnlijke wijze de 
invloed van
schoonheidsidealen zien en 
schuwen daarbij hun eigen 
kwetsbaarheid niet.

- Charlotte van Gelder en 
Marleen Kloekke

Verspreid over terrassen in de binnenstad van Zwolle gonst het zondagmiddag 2 juni vanaf 14.00 uur van 
akoestische livemuziek. DRAADloos Straatmuzikantenconcours gaat om de ambachtelijke kwaliteit van muziek: volledig akoestisch, dertig 
minuten per terras, in de open lucht. DRAADloos wordt om 18.30 uur afgesloten met een spetterende fi nale op het hoofdpodium van Zwolle 
Unlimited op het Broerenkerkplein. Daar is ook de prijsuitreiking.

DRAADLOOS

VERTELACADEMIE 
Het hele weekend een tent vol 
verhalen. De Vertelacademie 
is vaste partner van Zwolle 
Unlimited en programmeert 
vertellers uit eigen stal met hun 
mooiste verhalen, korte 
middagvertellingen en 
workshops. De 
Vertelacademie is opleider 
van verhalenvertellers. Ook 
in Zwolle via Productiehuis 
De Verhalenboot.  Dit zijn hun 
avondvoorstellingen.

Hapklare brokken 
“Soms is het beter iets moois 
te verliezen. Beter verliezen 
dan dat je het nooit hebt 
gehad.” Een muzikale 
afstudeervoorstelling die 
ontroert, vermaakt en verzacht.

- Margot Vermeulen

Beeldig! 
Een muzikale vertelvoorstelling 
over mensen die in hun 
verbeelding een wereld creëren 
die werkelijkheid wordt. 

- Helga Huisjes en 
Raymond den Boestert

SCHRIJVERSVAKSCHOOL
De Schrijversvakschool Groningen/Noord-Nederland heeft in 
Zwolle bij Productiehuis De Verhalenboot een kleine 
dependance, waar je de eerste paar jaar van de opleiding kunt 
volgen. Tijdens het festival verzorgt de Schrijversvakschool 
verschillende korte schrijfworkshops.

In Zwolle 
Jaarlijks wordt een basisjaar aangeboden in de vorm van 
Schrijftechnieken A en B. In het basisjaar worden de meeste 
schrijftechnieken onderwezen en krijg je een stevige en brede basis 
aangereikt. Jaarrond worden in Zwolle ook twee vakken op niveau 
1 aangeboden: scenario, proza, essay, poëzie, toneel of non-fi ctie. 
www.deverhalenboot.nl/schrijversvakschool
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NIEUW DIT JAAR: ROUTES

KINDERROUTE
Een sliert kinderen 
wandelt langs oude huizen en 
door spannende stegen. De 
Kinderroute is opgebouwd uit 
drie korte voorstellingen voor 
kinderen in de 
leeftijdscategorie 4 tot 10 jaar.

Wie de schoen past… 
Het bekende sprookje van 
Assepoester. Dit keer wordt 
het verhaal verteld vanuit het 
perspectief van haar twee 
stiefzusters Anna en Stella. 

- Theatergroep Jut & Jul

Kid’s PURPLE
De wereld wordt opnieuw 
uitgevonden tijdens dit 
interactieve hoorspel. Even 
mag alles opnieuw 
beginnen. Samen met het 
publiek verkennen Anne en 
Lieke deze fantasierijke plek 
van klank, muzikaliteit en 
verhaal.

- Lieke en Anne van der Vegt

Tjiep
Een meisjesvogel wil 
ontzettend graag Mama 
worden. Ze krijgt een prachtig 
kuikentje. Het kan alleen niet 
stoppen met huilen. Het laat 
zich alleen troosten door het 
liedje van z’n moeder. Maar 
dan wordt het liedje gestolen!

- Marin Millenaar

BAKER TILLY 
ECHT-GEBEURD 
ROUTE
Een bijzondere reis langs  
waargebeurd en uit het leven 
gegrepen. Tijdens je wandeling 
door de historische binnenstad 
van Zwolle ontmoet je 
levenskunstenaars die je een 
kijkje gunnen in de manier 
waarop zij hun leven leven en 
de manier waarop zij vorm 
geven aan hun belevenissen. 
(volw/16+). 

INTERNATIONALE 
VERTELROUTES
Vertellers uit Noorwegen, 
Finland, Egypte, Frankrijk, 
Schotland, Engeland, België 
en Nederland verhalen over 
wijsheid en schoonheid, 
verleiding, liefde en verdriet. 
Ze laten het achterste van 
hun tong zien in verhalen die 
nooit alleen maar zoet of alleen 
maar bitter zijn… Wandel door 
Zwolle en laat je drenken in 
verhalen. (volw/16+)

Een mooie proeverij voor de 
grote voorstellingen van onze 
internationale artiesten! 

“De perfecte manier om in korte tijd veel verschillende artiesten 
te zien tijdens een heerlijke wandeling door historisch Zwolle.” 

STRAATTHEATER 
ROUTE
Drie topacts vormen samen 
onze Straattheaterroute. 
Wandel naar onverwachte 
locaties in de Zwolse 
binnenstad en geniet van Arvo 
Part op zingend glas, 
betoverend poppenspel in een 
suikerklontjescathedraal en 
levende standbeelden in een 
huis op zijn kop. Geschikt voor 
publiek van alle leeftijden.

IK TOON ROUTE
De Zwolse amateurkunstenaars laten van zich horen in twee verschillende routes op de zaterdag en zondag. De toegang tot deze route 
is gratis, maar je moet wel een kaartje reserveren want het aantal plaatsen in de routes is beperkt. Wandel door Zwolle en geniet van 
muziek, musical en zang door Zwols talent!

Zaterdag 1 juni
Verwacht in deze route een 
optreden van de 
dansleerlingen van Dans & 
Creatief Centrum. Nieuwe songs 
van Zwolse jongeren gezongen 
door Kinderkoor Konstantijn of 
liederen van het koor van de 
Wresinski 

Cultuurstichting en hun 
muzikale vrienden van andere 
koren. Ook: het Jong Britten 
Strijkorkest. Ze bieden een 
programma met licht klassieke 
werken. Talentvolle leerlingen 
van de Nederlandse 
Jeugdmusicalschool zingen 
klassiekers van Annie M.G. 

Schmidt en Harry Bannink. Let 
op, in de routes wisselt 
Kinderkoor Konstantijn 
halverwege voor het Wresinski 
koor.

Zondag 2 juni
Verwacht in deze route de 
jonge Theatergroep Lazarus 

met een zelfgemaakte 
voorstelling over alledaagse 
zaken die eigenlijk bijzonder 
mooi zijn. Vocalgroup BlueBird 
Voices geeft een spetterende 
performance, deels a capella 
uitgevoerd waarbij stemmen 
ook als instrumenten worden 
ingezet. Showband Jubal is 

een gewaardeerde speler in 
het Zwolse amateurkunstveld. 
Jubal laat het beste horen 
wat de blaasmuziek te bieden 
heeft. Slagwerkgroep 
Excelsior Westenholte laat in 
een verrassend programma alle 
aspecten van slagwerk horen.

SCHRIJVERSVAKSCHOOL

Koop nu je 
tickets! 

www.zwolleunlimited.nl



Kaartverkoop en volledig programma op de website www.zwolleunlimited.nl4

VERTELLERSGILDE
Het Vertellersgilde is een initiatief van Productiehuis De Verhalenboot en richt zich op het opleiden van jonge professionele vertellers via het 
leerling-gezel-meesterprincipe. Jonge vertellers vanaf 13-15 jaar stromen het gilde in, om vervolgens door pure praktijkscholing het ambacht van verhalenvertellen onder de knie 
te krijgen. Het gilde kent ook zij-instromers die wat ouder zijn. Ze krijgen regie en begeleiding van verhalenvertellers maar ze worden ook gecoacht door artiesten/regisseurs uit 
spoken word, theater en muziek, om zo de vertelkunst te verdiepen en te verbreden. Via contacten met omliggende festivals en podia creëert het gilde speelplekken voor de jonge 
vertellers. De drie regisseurs van de jonge makers van dit jaar zijn: verteller Eric Borrias, rapper Typhoon en muzikant Rob Bults.

g-Au-dkoorts 
Jelle Huizinga en 
Timo Laurens 
Sneller, mooier, beter.
Knapper, rijker, bezeten.
Twee zilveren jongens op zoek 
naar goud. Een gouden tijd, een 
gouden herinnering, een gouden 
eeuw. Maar wat is er mis met 
brons? 

Met hart (en ziel) 
Miriam Voortman
Wat als je alleen maar je ziel 
zou hoeven verkopen om alles 
te weten en alles te kunnen? 
Faust grijpt zijn kans. Maar 
dan ontmoet hij de mooie, 

onschuldige Gretchen. Hij 
heeft enkel nog oog voor haar. 
De duivel laat hij links liggen. 
Maar de duivel neemt dat niet 
licht op. Een hervertelling van 
Goethes Faust. 

Hart gaan 
Sarah Lucassen 
Wanneer haar opa overlijdt 
(was zijn hart te vol; 
overspoeld door liefde?) duikt 
ze dieper in zijn bestaan op 
aarde. Onderweg naar zijn 
begrafenis maakt ze een korte 
tussenstop en koopt ze een 
rolletje drop-Mentos. Haar 
interesse groeit in de reden van 
ons ‘zijn’ en in ‘waarom 
dingen soms gaan, zoals ze 
gaan’.

“Jonge storytellers worden uitgedaagd, te spelen met 
muzikaliteit, spoken word en theatraliteit.”

ZELFSTANDIGE MAKERS

Rembrandt, hoe het anders 
ging 
De 14-jarige Rembrandt reist 
in 1606 vol ambitie van Leiden 
naar Amsterdam om een 
wereldberoemd kunstschilder 
worden. Helaas loopt alles 
anders dan gepland. Hij heeft 
geen geld, geen connecties en 
niemand zit op hem te wacht-
en. 

- Hilke ten Duis

De Neuzin
Een mysterieuze dame met 
een ongeëvenaard gevoel 
voor geur en smaak is de 
ware genius achter het succes 
van chocolatier Eberhart. Zijn 
bonbon ‘het NaZusje’ maakt 
Eberhart in één klap beroemd. 
Eberharts vrouw haalde deze 
mysterieuze dame binnen. 
Maar welk geheim schuilt er 
achter deze smaakspecialiste? 

- Toos Ligtenberg, Elisabeth 
Daniel en Reinder van Raalte

Kid’s PURPLE (kinderroute)
De wereld wordt opnieuw 
uitgevonden tijdens dit 
interactieve hoorspel. Even 
mag alles opnieuw 
beginnen. 

Samen met het 
publiek verkennen Anne en 
Lieke deze fantasierijke plek 
van klank, muzikaliteit en 
verhaal.

- Lieke en Anne van der Vegt

Rübezahl
Een muzikaal sprookje verteld 
door Elisabeth Daniel op 
muziek van Janacek door het 
Libero Strijkorkest. Rübezahl 
is de naam van de reus of 
berggeest. Als hij op een dag 
een prinses ziet baden, wordt 
hij verliefd en ontvoert hij haar. 
Zij probeert te ontsnappen. 

- Elisabeth Daniel en 
Libero Strijkorkest

VAN DER CAPELLEN

Van der Capellen project
De eerstejaars leerlingen van de drama-stroom van de Van der 
Capellen scholengemeenschap uit Zwolle krijgen op school 
een aantal lessen in verhalenvertellen en kiezen ervoor om 
buitenschools door te gaan in het gilde. Ze staan met een 
eigen korte vertelling op festival Zwolle Unlimited. De leerlingen 
die voor het tweede jaar mee doen, maken een iets langere 
voorstelling voor het festival. Je kunt ze allen vinden op vrijdag, 
zaterdag en zondag in de Van der Capellen tent.
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INTERNATIONALE VERTELLERS

Een drielandentrio van performance 
storytellers uit Finland, Noorwegen en België. 
Markus Luukkonen ‘de Wandelaar’, Torgrim 
Mellum Stene ‘de Toren’ en Tom van Outryve 
‘de Gek’. Drie internationale opererende 
vertellers die elkaar hebben ontmoet als deel 
van LABO, een jaarlijks theaterlaboratorium 
voor de ontwikkeling van professionele 
Europese verhalenvertellers. 

3TROUBADOURS
Vrijdag en zondag

De Egyptische Chirine El Ansary pendelt als 
verteller en fysiek performer heen en weer 
tussen haar twee thuislanden Egypte en 
Frankrijk. Ze werd geroemd door internationaal 
publiek in steden als Zanzibar, Johannesburg, 
Rome, Napels, Londen en Paris. Haar verfi jnde 
werk bevat vertellingen uit de Duizend en één 
Nacht, een bijzonder bewerkte versie van het 
‘bedoeienen-epos’ Banu Hilal, Soefi  verhalen, 
performance poetry en performances 
gebaseerd op haar eigen werk.

CHIRINE EL ANSARY
Vrijdag, zaterdag en zondag

Als een van de leidende vertellers in de wereld 
heeft Jan Blake de afgelopen vijfentwintig jaar 
zo’n beetje alle landen aangedaan die je maar 
kunt bedenken. Ze heeft een welverdiende 
reputatie voor haar dynamische en genereuze 
vertelstijl. Ze is gespecialiseerd in verhalen uit 
Africa, het Caribisch gebied en de 
Arabische landen. Ze fascineert kinderen met 
haar betoverende verhalen. Tijdens Festival 
Zwolle Unlimited worden haar verhalen 
begeleid door percussionist John Pradere.

JAN BLAKE
Vrijdag, zaterdag en zondag

De internationale vertelprogrammering bestaat uit storytellers uit Finland, Noorwegen, België, Frankrijk, Engeland, Spanje en Schotland. Ze vertellen ongeloofl ijke, maar 
waargebeurde documentaireverhalen, traditionele verhalen, heldendichten, mythen en legenden, hilarische en literaire verhalen en muzikale of gedanste verhalen.

De Belgische Tom van Outryve vertelt verhalen. 
Voor jong, voor oud, voor iedereen 
daartussen. In zijn sappige Vlaams, 
humoristisch en meeslepend. “Mijn 
grootouders hadden een appartement aan zee. 
Ze namen mij maar zelden mee, want ik was 
een druk kereltje. Maar als ze mij meenamen, 
dan werd de wereld magisch. Mijn grootvader 
vertelde de mooiste verhalen, waarin ik de 
hoofdrol speelde. Deze en andere verhalen 
deel ik graag met jou.”

TOM VAN OUTRYVE
Vrijdag, zaterdag en zondag

Zijn liefde voor de kunst van het vertellen en 
voor die magische worden ‘Er was eens…’ 
heeft hem vele avonturen gebracht. Hij reisde 
in 2008-2009 twintig maanden rond, zoekend 
naar verhalen en zelf verhalen vertellend en 
schrijvend. Zijn reis bracht hem van Helsinki 
naar Australië over land en over zee. Na de reis 
begon hij met het vertellen van meer 
persoonlijke verhalen en fi ctieve verhalen, 
geïnspireerd door zijn eigen leven en 
ervaringen.

MARKUS LUUKKONEN
Vrijdag, zaterdag en zondag

Een internationaal werkend verteller. Een 
moderne bard, een woordsmid die zowel 
mythisch, persoonlijk als historisch materiaal 
verwerkt in zijn performances. Hij deed aan 
‘story jamming’ met muzikanten in Zuid-Afrika, 
trad op in meertalige voorstellingen in 
Tajikistan en betoverde toeschouwers over 
de hele wereld met zijn fi lmische en levendige 
verhalen. Zonder enkel special eff ect, alleen 
met de kracht van zijn stem en meesterlijke 
presentie.

TORGRIM MELLUM STENE
Vrijdag, zaterdag en zondag

Mara Menzies is een van de belangrijkste 
theatrale vertellers op het wereldpodium. Ze 
maakt de oeroude vorm van verhalenvertellen 
relevant voor een 21e-eeuws publiek. 
“Verhalenvertellen heeft de kracht, het 
onmogelijke tot leven te wekken. Het is een 
unieke vorm van entertainment, die verbindt, 
inspireert en transformeert. Het is een 
kunstvorm waarbij het publiek wordt 
‘mee-geweven’ in het patroon van het 
verhaal.”

MARA MENZIES
Vrijdag, zaterdag en zondag

De Franse vertelster en danseres Nathalie 
Le Boucher verweeft de traditionele Indiase 
Kathakali-dans met haar expressieve vertelstijl. 
In een magische mix van humor, beweging, 
verhaal en een spel met ogen, handen en body 
vertelt ze verhalen uit de kleurrijke Indiase 
mythologie voor volwassenen en brengt ze 
fysieke kinderverhalen ten tonele. Ze danst, 
beweegt en vertelt en speelt al haar 
aanstekelijke personages.

NATALIE LE BOUCHER
Vrijdag, zaterdag en zondag

Haar achtergrond in mime en bewegingskunst, 
heeft gezorgd voor een brede internationale 
carrière dwars door allerlei landen en lagen 
van de bevolking heen. Vertelster Shona Cowie 
heeft zich toegewijd aan het voor het voetlicht 
brengen van diegenen die aan de kant worden 
geduwd in onze verhalen. Ze runde vertel- en 
onderwijsgezelschap Fosforo in Sao Paulo, 
Brazilië en ze reisde naar Parijs, Tunis en Sicilië 
met haar collectief Senza om onderzoek te 
doen.

SHONA COWIE
Vrijdag, zaterdag en zondag

geïnspireerd door zijn eigen leven en 

Koop nu je tickets! www.zwolleunlimited.nl
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BREMAN SMULERF

Boekenmarkt
Zondag 2 juni
De Zwolse Boekenmarkt 
behoort tot de grotere 
kwaliteitsboekenmarkten. 
Boekverkopers uit het hele land 
presenteren zondag 2 juni aan 
de Thorbeckegracht een keur 
aan literatuur en poëzie, prenten, 
tijdschriften en schoolplaten. 
Zondagmorgen is er op het 
Smulerf aan de overzijde van de 
gracht een klassiek concert.

Vinylmarkt 
Zondag 2 juni
Dat oergevoel van zo’n 
mooie, grote plaat in een 
prachtig vormgegeven hoes in 
je handen. Die je dan met 
fl uwelen vingers op de 
draaischijf legt. 
Platenverzamelaars met een 
fi jne neus voor de beste 
muziek bieden hun collecties 
aan tijdens Zwolle Unlimited. 
Aan de Posthoornsbredehoek.

Makersmarkt 
Zaterdag 1 juni
Vormgevers, 
productontwerpers, 
theatermakers,  muzikanten, 
beeldend kunstenaars en 
AV-mediaontwerpers tonen en 
verkopen hun producten. 
Zwolle is een broedplaats voor 
professionele makers. Zij zijn 
de sleutel tot een levendige, 
bruisende stad: in 
ondernemerschap. Aan de 
Stadsmuur.

Hart van het festival op het Broerenkerkplein. Een sfeervol historisch pleintje waar het heerlijk zitten is met een hapje en een drankje. Onder het genot van hartbrekend 
mooie concerten en zenuwslopende straattheateracrobatiek. Vuurtjes en gezelligheid.

Schoonheid voor het oog, 
voor het hart én voor de mond 
gaan op het Breman Smulerf 
hand-in-hand. Uit eten op 
een festivalterrein. Het kan! 
De koks bereiden voor jou 
handgevormde steenoven-
pizza’s, Armeense cuisine, 
vegetarische gerechten 
met producten van lokale 
boeren, geweldige Vlaamse 
handgemaakte patatten en 

onvervalste Franse crèpes en 
wafels. Aan onze bar op het 
Breman Smulerf heb je keuze 

uit diverse wijnen, een aantal 
speciaalbieren en kun je ook 
gewoon een goede bak koffi  e 

bestellen. De avond eindigt 
steevast rond het kampvuurtje. 
Samen nog even napraten of 
zingen. Het kan allemaal op 
Zwolle Unlimited! Hier ontmoet 
je gelijkgestemde cultuur- en 
kunstliefhebbers, 
muziekgekken of gewoon 
liefhebbers van goed eten en 
een prettig gesprek. 

Breng je verhaal, lied of gedicht mee!

“Festivalhart met goede 
wijn en spijs, livemuziek 

en straattheater” . 
N
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CEILIDH ROND HET 
KAMPVUUR

Nestel je in het 
strobalentheater rond het 
kampvuur om te luisteren 
of zelf te vertellen. Iedereen 
is welkom om zijn verhaal, 
gedicht, raadsel, mop of lied 
te delen, of om mee te zingen. 
Kom gewoon binnen! 
Verhalenverteller Bastiaan de 
Zwitser schenkt een kopje 
thee uit de ketel boven het 
kampvuur en leidt de Ceilidh. 

Tijdens elke Ceilidh zijn er ook 
artiesten uit de 
festivalprogrammering 
aanwezig die ook zingen, 
vertellen of voordragen.

Vrijdag 31 mei en zaterdag 1 
juni van 22.00 tot 24.00 uur
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KINDERPLEIN
Drie volle middagen speelplezier, verteltheatervoorstellingen en rootsconcerten die ook voor ouders een lust voor oog en oor zijn. Op het kinderplein kun je heerlijk geni-
eten van een drankje terwijl je kinderen voorstellingen bezoeken of meedoen aan de vele kinderactiviteiten.

website van het festival. 

Schminken, klimmen, 
goudzoeken
Laat je schminken of loop 
het blotevoetenpad. Ga met 
Macventure Sports klimmen 
en lopen over het water van 
de Thorbeckegracht. Draai 

Toegang 
Een groot deel van de 
activiteiten wordt aangeboden 
via het principe van Voor de 
pet oftewel waardebepaling 
achteraf. Jij of je kind geeft 
na de voorstelling wat je het 
waard vond. Ook zijn er veel 

gratis toegankelijke 
activiteiten. Voor de grote 
kindertheatervoorstellingen 
moet een kaartje worden 
gekocht, maar dat kan aan de 
tent zelf met pin bij de kassa 
van het smulerf, of 
via het internet en online 
bankieren direct via de 

“We staan hier in een 
kinderspeelparadijs met 
kindervoorstellingen en 
supertoffe concerten”

je eigen pot of schaal bij de 
pottenbakhoek van Zwolifant. 
Ga op zoek naar goud in het 
waterbassin 
van Museum 
de Oude 
Aarde of 
ervaar hoe 
kinderen 
vroeger 
speelden 
tijdens de 
Oudhollandse spelen.

Bouw een schip
Bouw in drie dagen een echt 
schip. Tijdens de drie 
kindermiddagen kun je onder 
leiding van de 
studenten van Deltion helpen 
met alles wat nodig is om een 
schip te bouwen. Maak jij de 
bouwtekening? Of ga je liever 
masten maken en zeilen 
fabriceren van oude doeken? 
Ben jij die timmerman die 
nodig is om het schip af te 
timmeren? Help je mee touwen 
knopen? Je kunt allerlei werk 
doen dat nodig is om het schip 
perfect af te maken.

Rijksmuseum
Het Rijksmuseum 

Amsterdam doet voor het eerst 
een pop-up 
tentoonstelling buiten de 

hoofdstad. 
Op zaterdag 
1 juni tussen 
12.00 en 
18.00 uur kan 
het publiek 
de expositie 
Rembrandt 
en zijn

tijdgenoten bezoeken. Vraag 
de museumgidsen om je rond 
te leiden over deze speciale 
festivaltentoonstelling en 
ontdek welke verhalen de 
schilderijen eigenlijk 
vertellen. Waarom kijken de 
Staalmeesters zo 
verstoord op? En wat maakt 
het Melkmeisje van Vermeer zo 
bijzonder? 

KLASSIEK OP ZONDAG

Klassiek op zondag 
(met brunch)
 Een heerlijke zondagmorgen 
op het sfeervolle 
Broerenkerkplein. Schuif aan 
voor een klassiek concert van 
Libero Strijkorkest en anderen 
en bestel er desgewenst een 
brunchmand vol heerlijks bij. 
Aansluitend op het 
kadepodium een klassieke 
straattheatervoorstelling van 
Victorine Pasman en in de 
Bwefar Theatertent een 
klassiek muzikaal sprookje 
van Libero met 
singer-songwriter en verteller 
Elisabeth Daniel. 

Libero Strijkorkest, Cellousy
Libero speelt onder meer de 
Idyla Suite van de Tsjechische 
componist Leos Janacek, 
Divertimento in D groot, kv 
136 van Wolfgang Amadeus 

Mozart en het Brandenburgse 
Concert no. 3 bwv 1048 voor 
strijkorkest, deel 1, van Johann 
Sebastiaan Bach. Cellousy 
bestaat uit de cellisten García 
Sanz en Noam Staal. Ze 

spelen stukken van Jean 
Barrière en Joseph Haydn. 

Victorine Pasman 
Een vorstelijk verlangen
Twee vorstinnen dwalen door 
het land. Magisch en 
strijdlustig. Een theatrale 

Klassiek op zondag:
Geniet van het voorprogramma 
van enkele ensembles van het 

conservatorium tussen 
10:00 en 11:00 uur.

muziekuitvoering met twee 
sopranen in extravagante 
kostuums. Met Brigitte van 
Hagen, sopraan, Veerle 
Sanders, mezzosopraan, 
Victorine Pasman, vormgeving. 

RÜBEZAHL
Een muzikaal sprookje voor 
jong en oud(er), uit Tsjechië, 
verteld door singer-songwriter 
Elisabeth Daniel uit Vlaanderen 
op muziek van Libero 
Strijkorkest. De luisteraar 
wordt meegevoerd naar het 
mysterieuze Tsjechië van de 19e 
eeuw. Rübezahl 
(Tsjechisch: Krakonoš, Pools: 
Liczyrzepa) is de naam van de 
reus of berggeest waarnaar het 
Reuzengebergte 
(Tatragebergte) is genoemd. 
Volgens de verhalen is 
Rübezahl eeuwenoud en komt 
hij slechts af en toe uit zijn 

onderaardse vertrekken. Hij 
kan elke gedaante aannemen 
die hij wil. Als hij op een dag 
een prinses ziet baden, wordt 
hij verliefd en ontvoert hij haar. 
Zij probeert te ontsnappen. 
Rübezahl is een première voor 
Zwolle Unlimited. Op verzoek 
van het festival 
bundelden Elisabeth Daniel en 
Libero Strijkorkest hun 
krachten en bewerkten ze deze 
overlevering tot muzikaal 
klassiek sprookje.

“Heerlijke muziek en een heerlijke 
brunch: voedsel voor de maag en 

voor de ziel”

Koop nu je tickets! www.zwolleunlimited.nl
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WORKSHOPS
Workshop driedaagse. Laat je inspireren door 
ervaren vertellers en schrijvers! 
Spelen met taal op het 
podium
Zaterdag 1 juni 16:00 - 18:30
Wat voor boeiends kun je 
allemaal doen met je taal op 
het podium? Oefen met aar-
dige allitteraties, toff e trikolons 
en krachtige climaxen, rijm en 
ritme. Laat je niet afschrikken 
door de moeilijke termen, die 
zijn niet belangrijk. Spelen wel! 
Voor vertellers en schrijvers 
met enige ervaring.

– Paul Groos 

Cross cultural storytelling
Zondag 2 juni 14:30 - 17:00 
Verhalen overstijgen 
doorgaans de verschillen 
tussen culturen, maar vandaag 
de dag kan het vertellen van 
verhalen uit andere culturen 
ook moeilijkheden geven. In 
deze interactieve workshop 
hervertellen we verhalen uit 
allerlei culturen en 
onderzoeken we hoe ánders ze 
worden verteld en ontvangen 
door mensen met 
verschillende achtergronden. 
Geschikt voor vertellers met 
enige ervaring.

- Mara Menzies (Engelstalig)

Dagelijks zijn er meerdere 
workshops te volgen voor 
beginners en gevorderden. 
Van een goed verhaal leren 
vertellen of schrijven tot 
cross cultural storytelling 
en spelen met taal op het 
podium. Van het 
afschudden van je clichés 
en het inzetten van je
lichaamstaal tot een 
levensechte dialoog leren 
schrijven of het opzetten 
van de complete verhaallijn 
van je toekomstige boek. 
Bekijk welke workshops 
je kunt volgen en koop je 
ticket! 

Een goed verhaal schrijven 
Vrijdag 31 mei 19:00 - 21:30
Wil je (beter) proza schrijven? 
Schrijf je voor je werk? Voor de 
krant? Wat maakt dat de lezers 
aan jouw verhaal 
gekluisterd zijn? In deze 
praktische workshop leer 
je nieuwe schrijftechnieken 
en ervaar je wat een goede 
schrijftechniek kan doen met 
de aandacht van je lezer, je 
beeldenrijkdom en je echtheid 
als schrijver. Alle niveaus. 

– Pauline Durlacher

Er was eens…. (Hoe kom ik 
van mijn clichés af)
Zaterdag 1 juni 13:00 - 15:30
Vaak ben je blind geworden 
voor de kwaliteit van je eigen 
tekst. Je gaat aan het werk 
met je eigen clichés en leert 
preciezer te formuleren; te 
schrijven wat je écht wilt 
zeggen. Je mag een eigen stuk 
tekst meenemen als je wilt of 
je werkt met nieuw te 
schrijven tekst in de les. Voor 
alle niveaus.

 – Pauline Durlacher 

Herken de kansen in jouw 
verhaal (plotting) 
Zondag 2 juni 14:30 - 17:00
Je hebt een idee voor een 
verhaal. Of je hebt nog geen 
idee voor een verhaal. In beide 
gevallen ga je in deze 
workshop via 
schrijfopdrachten op zoek 
naar de plot en kom je tot een 
bruikbare verhaallijn en schrijf 
je de openingsscène. Zoveel 
techniek in één workshop: het 
resultaat is dat je verhaal aan 
gelaagdheid wint. Voor 
schrijvers met enige ervaring.

– Joke van Vliet

Een goed verhaal vertellen
Zaterdag 1 juni 16:00 - 18:30
zondag 2 juni 11:30 - 14:00
Beeldend en boeiend vertellen, 
hoe doe je dat? Pas je 
vertellen toe in je werk? Wil 
je verhalen vertellen in je 
privéleven? Of wil je er je 
beroep van maken? Zet je 
eerste stappen op het pad 
van storytelling. Leer hoe je 
een verhaal opbouwt, hoe je 
treff ende beelden creëert die 
je verhaal invoelbaar maken, 
leer verbinding maken met je 
publiek én met je verhaal. Alle 
niveaus.

– Raymond den Boestert

Kitchen to Castle 
Zaterdag 1 juni 13:00 - 15:30
Je lichaamshouding is 
volstrekt anders bij het 
betreden van een danszaal 
dan wanneer je een kast 
binnengaat, een bos of een 
zwembad. Je leert door middel 
van je lichaamstaal de sfeer 
van een bepaalde ruimte op te 
roepen, bepaalde objecten en 
karakters neer te zetten. Shona 
past technieken toe van de 
mime-opleiding van Jacques 
Lecoq school of movement 
and mime. Geschikt voor alle 
niveaus.

– Shona Cowie (Engelstalig) 

Zeggen, liegen en verzwijgen
Zondag 2 juni 11:30 - 14:00
Een denderende ruzie 
schrijven, een verliefde 
ontmoeting levensecht 
neerzetten, een onzekere 
sollicitatie écht pijnlijk laten 
zijn. Zonder misverstand en 
onbegrip is er geen drama, 
maar hoe zet je een dialoog 
in elkaar die leest als een 
natuurlijk gesprek? Hoe geef je 
stilte een functie? Voor 
schrijvers met enige ervaring.

– Merel Bruning

Koop nu je 
tickets! 

www.zwolleunlimited.nl
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KINDERVOORSTELLINGEN
Kinderen tussen de 4 en 14 jaar en volwassenen met een jong hart kunnen drie dagen lang vele prachtige 
verteltheatervoorstellingen zien. Bekijk hieronder alle grote kindervoorstellingen en bestel waar nodig 
alvast je kaarten! 

REMBRANDT 11+
Speciaal voor het 
Rembrandtjaar 2019 maakte 
Niels Brandaan Cotterink 
deze meeslepende 
erfgoedvoorstelling waarin 
hij zijn toeschouwers mee op 
reis neemt naar de 
Zeventiende Eeuw; naar het  
leven van de 
wereldberoemde 
Nederlandse kunstschilder 
Rembrandt van Rijn: hèt 
Hollandse wonder van de 
Gouden Eeuw, de meester 
in het spel tussen licht en 
donker. Een rebel, een denker 
en nog altijd een onbegrepen 
en ongrijpbare kunstenaar. 
Niels Brandaan probeert de 
mens Rembrandt, in al zijn 
grootheid en gebreken, een 
klein beetje dichter bij ons te 
brengen.

Tijden:
• vrijdag 31 mei 17:15 tot 
18:15 Wijzonol verteltent

RÜBEZAHL ALLE 
LEEFTIJDEN
Een muzikaal sprookje voor 
jong en oud(er), uit Tsjechië, 
verteld door singer-songwriter 
Elisabeth Daniel uit Vlaanderen 
op muziek van Janacek door 
het Libero Strijkorkest. De 
luisteraar wordt meegevoerd 
naar het 
mysterieuze Tsjechië van de 
19e eeuw. Rübezahl 
(Tsjechisch: Krakonoš, Pools: 
Liczyrzepa) is de naam van de 
reus of berggeest waarnaar het 
Reuzengebergte
(Tatragebergte) is genoemd. 
Volgens de verhalen is 
Rübezahl eeuwenoud en komt 
hij slechts af en toe uit zijn 
onderaardse vertrekken. Hij 
kan elke gedaante aannemen 
die hij wil. Als hij op een dag 
een prinses ziet baden, wordt 
hij verliefd en ontvoert hij haar. 
Zij probeert te ontsnappen. 
Rübezahl is een première voor 
Zwolle Unlimited. 

Tijden:
• Zaterdagmorgen 11.00 tot 
12.30 uur op het Schagen 
Muziekpodium

DE SCHEEPS-
JONGENS VAN 
BONTEKOE 7+
Duizenden kinderen genoten 
al van deze vertelling door 
Eric Borrias. Hij vertelt het 
avontuurlijke verhaal van de 
jonge vrienden Peter Hajo 
en Padde en hun ruige leven 
op zee, over stormen en 
scheurbuik, het zinken van 
hun schip, maar ook over de 
kracht van vriendschap en 
doorzettingsvermogen. Peter 
Hajo uit Hoorn wil maar éen 
ding; naar zee! Hij monstert 
aan op het VOC-schip van 
schipper Bontekoe. Zijn 
beste vriend Padde belandt 
per ongeluk ook aan boord 
en zo begint een spannend 
avontuur in vreemde landen, 
uit de tijd dat Nederland de 
baas was op de wereldzeeën. 
Naar het boek van Johan 
Fabricius. Al meer dan 150 
keer gespeeld. 

Tijden:
• Zaterdag 1 juni 15:00 tot 
16:00 in de Wijzonol 
verteltent
• Zondag 2 juni 14:45 tot 
15:45 in de Wijzonol 
verteltent

BOTTENMOLEN 
10+
Soldaat Henk zoekt werk en 
krijgt de kans om Molenaar te 
worden. Als hij drie nachten 
in de vervloekte Bottenmolen 
kan overleven, is de molen 
van hem. Wie hem voor ging, 
die verdronk, verloor al zijn 
tanden of brak iedere bot in 
zijn lijf… Met ‘De Bottenmolen’ 
brengt Bastiaan de Zwitser een 
echt spookverhaal tot leven. 
Luguber, griezelig en toch oh 
zo leuk om te horen! Met als 
toetje een Zwitsers 
griezelverhaal.

Tijden:
• Vrijdag 31 mei 20:30 tot 
21:00 in de Grote vertelpiste

BEOWULF 8+
De Vikingstrijder Beowulf 
moet het monster Grendel 
verslaan. Grappige en 
spannende bewerking over 
de moed om iets te doen, om 
je hoofd boven het maaiveld 
te steken en je de wereld 
eigen te maken. Beowulf is 
het archetypische verhaal van 
de strijd van de held tegen 
het kwaad. Bastiaan de 
Zwitser heeft er een 
spannend en grappige 
bewerking van gemaakt die 
de rol van de held en de 
cultuur van de Vikingen 
prachtig weergeeft.

Tijden:
• Vrijdag 31 mei 15:30 tot 
16:30 in de Wijzonol 
verteltent

ALLEEN OP DE 
WERELD 6+
In een mist van tranen liep ik 
achter Vitalis aan. Zonder 
afscheid te kunnen nemen van 
mijn lieve moeder Barberin. 
Zo begon mijn lange reis door 
Frankrijk. Stap voor stap, 
voet voor voet, kilometer voor 
kilometer, van dorp naar dorp 
en van plein naar plein, op 
mijn klompen. Auwww! Vitalis 
voorop, spelend op zijn fl uit. 
Ik in het midden en de honden 
achter mij.” Een spannend en 
muzikaal avontuur naar het 
gelijknamige boek. Over een 
jonge jongen die op zoek gaat 
naar familie en vriendschap. 
Door verteller Jules van Rijn 
met live pianomuziek door 
Stefan Bos. 

 “Ik ging helemaal op in dit 
spannende avontuur vol ellende, 
waarin Remi te vondeling wordt 
gelegd en de ene na de andere 
vriend verliest, en toch weer 
nieuw geluk vindt.”

Tijden:
• Vrijdag 31 mei 14:00 tot 
14:45 in de Wijzonol verteltent
• Vrijdag 31 mei 18:00 tot 
18:45 in de Verhalenboot 

VOS REYNAERDE
6+
Hij is een schelm zonder 
wroeging of geweten. Maar 
zijn streken zijn toch echt 
raak. Hoor hoe de sluwe Vos 
het opneemt tegen Beer, 
Wolf en Koning Leeuw in 
dit schelmenverhaal uit de 
Nederlandse Middeleeuwen. 
Maar let op, verteller Bastiaan 
de Zwitser is ook een schelm!

Tijden:
• Zaterdag 1 juni 20:15 tot 
21:00 in de Grote vertelpiste

NET OP TIJD 6+
Elyas heeft het druk tijdens 
de week. Gelukkig gaat hij op 
zondag naar opa. Maar sinds oma 
er niet meer is, is alles anders…. 
Sinds oma er niet meer is, is het 
donker in huis… Sinds oma er 
niet meer is, vergeet opa de 
dingen… Sinds oma er niet meer 
is, is opa een beetje in de war… 
Sinds oma er niet meer is, is opa 
op zoek… op zoek naar de tijd. 

Elyas beslist om opa te helpen 
met deze gekke zoektocht. 
Maar hoe krijg je de tijd te 
pakken? Een ontroerende en 
speelse, interactieve vertel-
theatervoorstelling door Tom 
van Outryve met betoverende 
muziek en soundscape van 
multi-instrumentalist Stijn 
Wastyn.

Tijden:
• Zaterdag 1 juni 13:00 tot 
14:00 in het Bwefar theater 

KINDERBAND 
DIEDRIE 4-12 
JAAR
In deze swingende 
liedjesshow speelt DieDrie 
een verzameling vrolijke, 
knotsgekke en heel mooie 
liedjes uit zijn theatershows. 
De mannen van DieDrie 
laten met hun gebruikelijke 
energie, humor en muzikaliteit 
de liedjes samensmelten tot 
een swingend muziekfeest. 
Bouke, Frankie en Arend 
zingen alledrie en 
bespelen verder saxofoon, 
gitaar, synthesizer, banjo, 
drums en percussie. 
Natuurlijk wordt ook van de 
kinderen het een en ander 
verwacht. Meeklappen en 
meezingen is wel het minste, 
vooral als DieDrie er weer 
zo’n zootje van maakt, dat de 
kinderen wel moeten 
ingrijpen…

Tijden:
• Vrijdag 31 mei 13:00 tot 
13.45 in het Bwefar theater 

VRIENDEN VOOR 
HET LEVEN? 5+
Schildpad en aap komen 
elkaar tegen en worden beste 
vrienden. Samen beleven ze 
heel wat avonturen. Maar ook 
beste vrienden hebben wel 
eens ruzie. In Vrienden voor 
het leven? Eenvoorstelling 
van Tom van Outryve 
begeleid door 
multi-instrumentalist Stijn 
Wastyn.

Tijden:
• Zaterdag 1 juni 20:15 tot 
21:00 in de Grote vertelpiste

ALLEEN OP DE 

Koop nu je tickets! www.zwolleunlimited.nl
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CONCERTEN UITGELICHT

Tussen merengue en Turkse heerlijkheid, 
Perzische chachacha en de swing van de 
Euro-Aziatische steppen; de Schengengrenzen 
exploderen zodra de populairste brassband 
van een van de minst bekende landen ter 
wereld langskomt: Kikiristan! Deze 
kameleontische brassband sublimeert op élk 
terrein; met humor, serenades, wervelende 
solo’s en knotsgekke choreografi eën.

IMPERIAL KIKIRISTAN
Zaterdag en zondag

NAFT: dat zijn blazers die blazen, drummers 
die drummen en juichers die juichen. NAFT laat 
elk feestje draaien, laaien, ontploff en. NAFT 
blaft en likt aanstekelijk in je oorschelp met een 
eigenzinnige mix van house, techno en de 
betere beats. Gisteren nog in de DJ-booth, 
vandaag live en knallend zowel op podia als op 
straat te vinden.

NAFT
Donderdag

Haar muziek omschrijft ze als ‘Portugese 
muziek in al haar facetten’. Ze tourde jaren 
met de band Luzazul voordat ze begon op te 
nemen onder haar eigen naam. Mendes en 
haar ensemble zijn begin april in De Doelen 
in Rotterdam begonnen aan een Nederlandse 
theatertour. Met Magda Mendes op zang, 
Ward Veenstra op gitaar en Udo Demandt op 
percussie.

MAGDA MENDES TRIO
Zaterdag

Op elk moment tijdens het festivalweekeinde is er wel ergens op het festival een concert te beluisteren. Op één van de grote buitenpodia, in de 
theatertent of op het kleine podium In de poort, vlakbij de Verhalenboot. En je kunt ook zomaar in een strobalentheater belanden voor een aantal liedjes. 
Onze muziekprogrammeur legt zijn oor wijd en zijd te luisteren en bezit een grote muziekkennis en een fi jne neus voor kwaliteit. In de concertprogrammering van Zwolle Unlimited 
vind je folk, jazz, urban, klezmer, singersongwriting en americana. Intiem, echt, en gewoon keigoed. Dit is genieten van muziek zoals het bedoeld is.

Julia Zahra is terug met haar nieuwe EP 
Something New: in de soulpoptraditie 
geschreven maar met een moderne feel. ’Ik 
wil graag alle liedjes die ik schrijf, ook live 
in m’n eentje kunnen spelen met een gitaar. 
Maar ik ben niet bang om een elektronische 
en soulvolle invulling te geven aan mijn nieuwe 
songs’’. Ze won ook het achtste seizoen van 
De beste zanger van Nederland en scoorde 
twee nummer één-hits met Oops…I did it 
again en Empire State of Mind.

JULIA ZAHRA
Vrijdag

Uit nachtelijke jamsessies met talloze musici 
ontstond onder leiding van de Gambiase griot 
Ebou Gaye Mada de band Boka de Banjul: een 
strakke en energieke Gambiaanse 
Mbalax gemixt met stijlen zoals Afrobeat, 
reggae, rock en jazz. De bandleden spelen met 
zoveel passie, vakmanschap en liefde voor 
muziek dat het publiek in no-time wordt gepakt 
door de ritmes, de melodieën en de 
overrompelende performance. 

BOKA DE BANJUL
Vrijdag

Nederlandstalige muziek, met een vleugje Mexico. 
Als sinds 1999 bestormt Joris 
Linssen de podia met zijn semi-akoestische 
band Caramba. Deze rasmuzikanten staan 
bekend om hun vurige spel, romantiek, 
aanstekelijke enthousiasme en een fl inke portie 
lef. Ze doen 100 shows per jaar en spelen elke 
keer alsof hun leven ervan afhangt. Caramba is  
avontuur, zien is geloven!

JORIS LINSSEN & CARAMBA
Zondag

Tiny Legs Tim is een fi nger-picking virtuoos en 
getalenteerd slide gitarist met een zeer 
herkenbare stem. Deze zeer begaafde 
songwriter heeft een uitmuntend gevoel voor 
melodie en zijn collectie nieuwe 
composities vol met eclectische blues en roots 
groeit gestaag. Hij neemt met zijn shows en platen 
een geheel eigen plaats in in het 
muzikale landschap.

TINY LEGS TIM
Donderdag

Met een koff er vol nieuwe liedjes over klein 
geluk, Louisiana en je draai proberen te vinden 
in de wereld stapt Judy Blank terug op de 
podia. Inmiddels ruilde ze de piano in voor 
de gitaar en gebruikte ze haar muziekreis 
naar Amerika om te groeien. Haar teksten zijn 
volwassener, doorleefder en eerlijker dan ooit. 
In haar nieuwe liedjes laat ze je proeven van 
met suiker bestoven beignets in New Orleans 
en bezingt ze dagelijkse strubbelingen met een 
stem waar je kippenvel van krijgt.

JUDY BLANK
Zaterdag

De aartsvaders van de Brazilectro en de 
wegbereiders van de Tropical Bass staan na 
twintig jaar nog even goed op scherp als altijd. 
Dit jaar staat voor Zuco 103 in het teken van 
meerdere nieuwe releases en een club- en 
festivaltour. Lilian Vieira (zang), Stefan Schmid 
(keys) en Stefan Kruger (drums) vonden de 
Brazilectro uit: een mix van Braziliaanse 
sounds met dance en dub. 

ZUCO 103
Vrijdag

theatertent of op het kleine podium In de poort, vlakbij de Verhalenboot. En je kunt ook zomaar in een strobalentheater belanden voor een aantal liedjes. 
Onze muziekprogrammeur legt zijn oor wijd en zijd te luisteren en bezit een grote muziekkennis en een fi jne neus voor kwaliteit. In de concertprogrammering van Zwolle Unlimited 
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DANS- EN CIRCUSTHEATER

JÚLIA CAMPISTANY
Trapeze en theater. 
Bewegingsonderzoek en 
humor. Een dialoog tussen 
vallen en opstaan, schoonheid 
en schaamte, sereniteit en 
frustratie. De krachtige 
fragiliteit van dát moment 
waarop alles in harmonie is. It 
happens is de fysieke metafoor 
voor de perfecte imperfectie 
van de menselijke condities. 
Wanneer alles goed lijkt te 
gaan, heb je waarschijnlijk 
iets over het hoofd gezien. It 
happens is ook een persoonlijk 
stuk, een creatie die een eigen 
leven leidt. Het toont een glimp 
van het leven van Júlia, de 
performer. 
Zondag 2 juni

PIETER POST
Kan dat wel, niets doen? Je doet 
namelijk altijd wel iets, ook als je 
helemaal niets doet.
Als je gewend bent van de 
ene afspraak naar de volgende 
te rennen. Als je ieder uur je 
smartphone checkt om maar 
niets te hoeven missen. Dan zal je 
merken dat helemaal niets doen 
veel makkelijker gezegd is dan 
gedaan. Als je niets meer te doen 
hebt, dán pas kan je niets doen.

Een slecht geweten weerhoudt je 
van lummelen en 
lanterfanten. Lui zijn doet de 
tijd stil staan, laat je 
uitzoomen, dagdromen en 
vergeten, geeft je nieuwe 
kracht, nieuwe ideeën en 
inzichten. Neem de tijd! Ga 
fl ierefl uiten en fl aneren. Laat de 
schildpad je tempo bepalen!
Vrijdag 31 mei en 
zaterdag 1 juni

VICTORINE PASMAN 
Te mooi voor het land, maar 
zonder water is ze niets. Op 
het land steelt ze de show, 
maar drijven is uit den boze. 
Twee  vorstinnen dwalen 
door het gebied. Venijnige 
schoonheden. Magisch, maar 
eenzaam en strijdlustig. Een 
ontmoeting is onvermijdelijk. 
Een theatrale muziekuitvoering 
met twee sopranen.

Extravagante kostuums 
kenmerken de performances 
van Victorine Pasman. Ze speelt 
graag met de 
verschillende gedaantes van 
de vrouw als verleidelijk, 
majestueus, zondig of machtig 
wezen, altijd met een knipoog.
Zaterdag 1 juni en 
zondag 2 juni

PANAMA PICTURES
Panama Pictures maakt 
voorstellingen op het snijvlak 
van dans en circus waarin de 
disciplines in elkaar 
overvloeien. Stripped is een 
intiem portret van een man die 
probeert te achterhalen wie 
hij in wezen is. In gesprek met 
zichzelf en het publiek onthult 
hij laag voor laag een 
andere kant van zijn karakter. 
De aerial straps dienen daarbij 
als verlenging van zijn lichaam, 
als beperking van zijn 

bewegingsvrijheid maar ook 
als opstap tot een andere 
werkelijkheid.
Vrijdag 31 mei en 
zaterdag 1 juni

PAULO & MAYKA
Bij artiesten kruipt het bloed 
nu eenmaal waar het niet gaan 
kan. Waar oud-ministers in 
een raad van commissarissen 
worden gevraagd, 
oud-voetballers in het bestuur 
van de FIFA stappen, gaan 
oud-circusgasten gewoon 
door. Les Temps Perdu is een 
prachtige sensuele en 
ontroerende act van twee 
oudere artiesten. Het stel, in 
stijlvol sepia, ontrolt voor het 
publiek een beeldende 
herinnering aan het zaagsel 
en de muziek, aan de lichtjes 
en de geuren van het circus. 
De spieren zijn strammer, de 
bewegingen trager, de tijd is 
vergaan, maar de liefde niet. 
De liefde voor hun publiek en 
vooral de liefde voor elkaar. 
Duiker en Heessels brengen 
een vertederende voorstelling 
vol weemoed, herinnering en 
verlangen. Ook voor publiek 
onder de dertig.
Zondag 2 juni

IRENE DE PAZ
Een rode draad wikkelt zich 
strakker en strakker om haar 
enkels terwijl ze op een 
evenwichtskoord staat. 
Ras-acrobate Irene de Paz uit 
Spanje verstaat de kunst van 
het zweven. Zijn we niet 
allemaal verstrengeld in de 
vele draden die we in ons 
leven weven? Welke moeten 
weg, welke moeten blijven? 
Hoe leren we, te lopen met 
vastgebonden voeten, te 
dansen met moeilijkheden, te 
lachen tussen tranen door?
Vrijdag 31 mei en 
zaterdag 1 juni

In onze straattheaterprogrammering richten we ons op internationaal circustheater en danstheater op de prachtigste plekken in de Zwolse binnenstad. 
Als losse voorstellingen maar ook in de vorm van een Straattheaterroute. Verrassende performances met steeds maar één doel: het betoveren en beroeren van jouw hart of het con-
fronteren van het publiek. 

STRAATTHEATER UITGELICHT
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TICKETVERKOOP
Ticketverkoop is nodig voor 
de theaterroutes en voor alle 
voorstellingen in de Wijzonol 
Verteltent, De Verhalenboot 
(m.u.v. PC038) en het Bwefar 
Theater. De rest van de 
voorstellingen wordt betaald 
via waardebepaling achteraf. 
Ook zijn er veel gratis 
toegankelijke activiteiten. 

Tickets - pin only
Tickets koop je online via de 
website. Je kunt de 
ticketshop op je mobiel 
bekijken en je kunt direct 
kaartjes aanschaff en via 
mobiel bankieren. Op het 
festivalterrein zelf kun je 
tickets kopen bij de kassa en 
aan de deur bij de voorstelling 
van je keuze. 

Voor de hoed / 
Waardebepaling achteraf
Een groot deel van de 
voorstellingen en concerten 
wordt betaald via 
waardebepaling achteraf. Dat 
betekent dat je nadien geeft wat 
je het waard vindt, niets meer, 
maarrr…..ook niets minder. 

Betalen met QR-code
Elke bankieren-app heeft de 
mogelijkheid, te betalen via 
een QR-code. Na een 
voorstelling bepaal je wat het 
je waard is en open je je 
bankieren-app. Log nog niet in 
maar druk op de QR-knop. Scan 
met je telefoon het 
plaatje van de QR-code dat op 
de locaties van de 
voorstellingen te zien is, en 

toets je gift in. 

Waarom?
Deze methode van 
‘waardebepaling achteraf’ 
geeft jou als toehoorder een 
verantwoordelijkheid. Van de 
opbrengst moeten we namelijk 
een deel van onze 
programmering bekostigen. 
Dank voor je bijdrage!

toets je gift in. 

Koop nu je tickets! www.zwolleunlimited.nl

HORECATOPPERS GEZOCHT!
Ben je 18 jaar of ouder en vind je het leuk om drankjes te schenken en biertjes te
tappen? Meld je dan aan als horecatopper voor ons festivalteam! Op onze website staan nog andere vrijwilligersfuncties waarvoor we 
ook mensen zoeken. Zwolle Unlimited bestaat voor het grootste gedeelte uit enthousiaste vrijwilligers die samen ZU2019 tot een succes 
willen maken. Zij zijn de festivalhelden en het visitekaartje van het festival. 

Tijdens het festival ga je in een leuk team:
- Bardienst(en) draaien (verkoop van fris en alcoholische dranken);
- Het terrein en de toiletten op orde en schoon houden;
- Bediening, bekers ophalen en bestellingen opnemen en brengen bij de tafels.

Ervaring is geen vereiste, maar wel welkom. In ruil voor je inzet krijg je van ons diverse bijeenkomsten ter voorbereiding 
op het festival, een ZU2019 T-shirt, fris, thee/koffi  e, lunch en wat lekkers backstage, een consumptie voor een drankje 
na je dienst, een diner - indien je tijdens onze etenstijd een dienst draait - en een gezellige barbecue na het festival.

Meld je nu aan als vrijwilliger voor Zwolle Unlimited 2019! Kijk op de site voor meer informatie!

WE NEED YOU!




