u

KEN 24

8 Regio

maandag 21 september 2020

Beverwijkse roots voor Texels festival
Heleen Vink

Texel n Texels eerste virtuele
festival ’#KLIFHANGER X
#KUNSDT’, een follow-up van
het Beverwijkse #Kunsdt Festival, is zaterdag in Dorpshuis De
Bijenkorf in Oosterend gepresenteerd. Op 26 september gaat
het festival van start in het bos
bij het Sommeltjespad aan de
Pelikaanweg.
Op smartphones zijn de verschillende podia met eerder ter plekke
opgenomen acts te zien en te ervaren. Alles coronaproof, gewaarborgd door toegangskaartjes met
een timeslot.
Begin dit jaar nodigde organisatie Klifhanger, de jaarlijkse kunstmanifestatie in Den Hoorn, met
succes kunstenaars van Studio O
uit Beverwijk uit om deel te nemen. Onder hen Jan van Kampen
die ook deel uitmaakt van het
kunstenaarscollectief #Kunsdt, dat
zomers met acts aan festivals deelneemt. Corona legde alles stil.

Festivalbloed
Omdat festivalbloed kruipt waar
het niet gaan kan, bedacht, ontwierp en bouwde het collectief een
virtueel coronaproof festival. In het
Beverwijkse Park Westerhout creeerde het collectief zo een alternatief podium voor henzelf en creatieve collega’s. Het welslagen werd
door het Prins Bernard Fonds
gehonoreerd met subsidie voor nog
twee festivals die dan wel dit jaar
nog moesten worden gerealiseerd.
Ingegeven door het positieve contact met Klifhanger gunde Jan hen
deze kans.
Onder de bezielende en voortvarende leiding van Cor van Heerwaarden werden namens Klifhanger in no time de podia volgeboekt
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Ons eerste
optreden sinds
maart. Dit is
zo’n gaaf
initiatief
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De laatste tests door Jan (links) en Cor.

met Texelse en ’overkantse’ uiteenlopende, creatieve disciplines. Op
locatie in het bos werd een bonte
verzameling van 23 acts gefilmd.
„Onverwacht snel stuurde Cor me
de eerste filmpjes en moest ook ik
aan de slag”, lacht Jan.
Een paar uur voorafgaand aan de
presentatie loopt Jan geconcentreerd met laptop en iPhone in de
hand door het zonnige bos de
’festivalpodia’ af om op locatie de
laatste foutjes te verhelpen, debuggen. Cor volgt hem verwachtingsvol. De eerste acts werken probleemloos.
Even later vindt hij met moeite
de fluisterbomen van Milou Mignon, zangeres en theatermaker uit
Beverwijk. „Voor het leuke heb ik
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dit iets te strak afgesteld.”, lacht
Jan. Op de laptop worden meters
toegevoegd en op de mobiel gecheckt. „Dit was ook wel de moeilijkste act om te programmeren.”
Even geniet hij van wat de bomen
hem verleidelijk vragen. „Masseer
onze wortels, dans erop.” Maar
daar is nu geen tijd voor.

Sommeltjes
Verderop moet door de gaten van
het vogelscherm de act van Ed de
Wild uit Beverwijk gecheckt. Zwarte bollen dansen in het luchtruim
op fascinerende klanken. Cor vertelt dat hij bij de act van historicus
Maarten van Rossem, één van de
slimste mensen, de vraagt stelt
’Kent u Sommeltjes? ’Nee’, is kort

en duidelijk diens antwoord. „Gelukkig kent hij deze wezentjes
niet, dat moet ook zo.”
Cor nodigt Jan in de Bijenkorf
uit zijn presentatie te beginnen.
Aan de hand van beelden op een
groot scherm legt hij de werking
van het festival uit, hoe de software
je door zelfgemaakte keuzes over
het terrein stuurt. Dat je net als bij
een echt festival acts zult missen.
„Een goede reden voor nog een
bezoek’’, grapt de creatieve ondernemer.
Onder de genodigden bevinden
zich leden van de deelnemende
Texelse Jazzband Eline. „We hebben onszelf opgenomen met de
iPhone op statief. Dat was spannend”, vertelt zangeres Eline. „Ons

eerste optreden sinds maart”, is
contrabassist Henk bovenal blij.
„Dit is zo’n gaaf initiatief.”
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#Kunsdt Festival
Texel gaat virtueel
Het festival is van 26
september tot en met 8
november te bezoeken. De prijs
voor een kaartje is vanaf € 2,50
verder zelf te bepalen. De
opbrengst wordt tussen de
deelnemers verdeeld. Voor
verdere informatie, line-up en
kaartverkoop: festival.kunsdt.nl
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Het Beverwijkse #Kunsdt Festival krijgt een vervolg op Texel: virtueel en coronaproof

Het fascinerende beeld van Ed de Wild boven Nationaal Park Duinen van Texel.
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‘Nee’, Sommeltjes kent historicus Maarten van Rossem niet.
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