OP HET VELD

Streeckgenoten; laat je inspireren op het veld door
grappige, innovatieve & bijzondere Achterlanders.

niemandsland

De grootste, sfeervolste en meest
mobiele strandtent staat uiteraard
in het mooie Achterland. Waan je in
Zandvoort, Tenerife, Miami Beach,
Ibiza of heerlijk aan de IJssel. Drink je
verse muntthee, Mexicaanse biertje of
Mojito en geniet van de DJ op het dak.

Wat hebben Meester Mokka, de
Bibliotheek, de Rabobank en Fiep
Westendorp gemeen? Ze vinden
allemaal dat je niet vroeg genoeg kan
beginnen met lezen! Daarom kan je
tijdens Achterland komen lezen in een
hele speciale bus. De Fiep bus. Wie is
er niet opgegroeid met de bijzondere
tekeningen van Jip & Janneke? Die zijn
van Fiep. En Fiep heeft een bus. kom
lezen en verdwalen in het doolhof.

Dit zijn geen blokjes mensen.. dit is niet
een beetje pielen na het knielen of op je
hakken houtjes pakken… Dit is Jenga Plus
voor de durfallen en vasthandigen Kom
kijken als je niet durft, of wees moedig en
geef je op met je team .
JENGAAAAAAAHHHHH!!

de jengaboys

fiep bus

Gringo’s

Vrijdag
21:00 Taryll Jackson (!), Azarjah,
De lekkerste Soulfood van het seizoen Will Nuruwe & Friends
in de Staltent! In het pinksterweekend
staat Gringo’s weer paraat met de
staltent bomvol gezelligheid, een
bijzondere keuken en live muziek.

Zaterdag
16:00 Babarum
21:00 Danjil, Dewi & Nick
23:00 Charly Luske
Zondag
15:00. Rubia Morena Live
Drums & Beats: Live
18. 00 Danjah, DNS, Ruben
22:00 DJ IRWAN
Maandag
18:30 Jackfire!!

Eten &drinken

das pas tanken

Bezoek 4 dagen lang de leukste en
gezelligste horeca uit de regio. Laat je
verrassen door LEV Ruimzicht, scoor
een burger bij Kompaan of een verse
pizza bij Attraverso en haal tussendoor
een wijntje bij de Fijne Wijnen bar. Snij
je eigen frietje bij de Greentainer en
sluit de maaltijd af met een heerlijk ijsje
van de IJsboerderij ‘de Steenoven’ en
een vers bakje koffie van Met Liefde!
Liever een klein(er) hapje? Nieuwe
Vriend Op de Pol serveert bijzondere
exclusieve hapjes en drankjes. Of wat
dacht je van een poffertje van JoJo,
Churros van Charlie of een bijzondere
tosti van HY67? Ook De Knasterd
reist af naar het Achterland met een
broodje met (h)eerlijk vlees en het
Pannenkoekenschip komt aan wal.

Festivalbar ‘DAS PAS TANKEN’
Onze Achterlandse Horecatijgers
staan bij de WITH!LOF! tent. Je hoeft
GEEN OPTREDEN te missen omdat
je een drankje moet halen.. Handig!
Bij deze prachtige botsautotent staat
uiteraard ook een sfeervol terras waar
je de vermoeide voeten even rust kan
gunnen zonder wat te missen.

OP HET VELD

Op het veld staat een bonte verzameling van de
allerleukste ondernemers en creatievelingen. Geniet!

blend

Mengen,
mixen
, samenvoegen.
Blend is opgezet als een netwerk,
of misschien wel een soort familie
door Mariel Kampshoff. Blend gaat
verbinden, saamhorigheid creëren,
inspireren, helpen en het persoonlijke
contact, in deze anonieme tijd waarin
social media floreert, terugbrengen.
Zeefdruk, linoleumdruk of
zelfs
oud-Hollandsche
Putdekseldruk(?).
Kan allemaal bij de enige echte
Zeefdruktemaker! Uiteraard onder
begeleiding & milieuvriendelijk. Hoe
anders? Komt uw kind vrijdag bedrukt
terug van het Rondje Cultuur? Dat kan;
ook daar is hij van de partij!

zeefdruktemaker

Iedere 1ste zondag van de maand strijkt
het Nieuwscafé van de Gelderlander
neer in de Gruitpoort; behalve in juni!
Speciaal voor Achterland verplaatsen
Henny Haggeman en Erik Hagelstein
hun café een week om ook trotste
inwoner van het Achterland te zijn.
Actualiteiten en verrassende gasten.
Wie? Dat is juist het ding met nieuws;
dat weet je pas kort van te voren!

Nieuwscafe

Ze zijn terug, maar niet terug gevlogen
Weet je nog? Bijna 20 jaar geleden pronkten
35 Geluksvogels in de binnenstad van
Doetinchem. Geschilderde kunstwerken
door leden van Het Web vierden het begin
van een nieuw millenium. Verschillende
mensen en organisaties hebben samen
met de gemeente kleur gegeven aan de
wisseling van de eeuwen. Daarna stonden
ze bij bedrijven en particulieren en straalden
ze alleen. En nu, bijna 20 jaar later, is het
tijd voor een reünie! Opnieuw geven ze
kleur aan de gemeente Doetinchem. Waar
kan dat beter dan in hét kleurigste land van
Nederland? Ons Achterland!

geluksvogels

streeckgenoten

De kracht van een Achterland is
samenwerking. En dat met mooie
Doetinchemse mensen, initiatieven en
bedrijven. Zo ook in ons Achterland!
Graag stellen we jullie voor aan onze
lieve vrienden van de Stadskamer!
Zij verleiden, faciliteren en verbinden
mensen in (kwetsbare) situaties om met
wisselende activiteiten ondernemend
te blijven en zich verder te ontwikkelen.
Deze helden zijn bezig met allerlei toffe
decoratie en zijn uiteraard ook present
tijdens het Achterland!

stadskamer

Streeckgenoten; een bijzondere bonte
verzameling van al het moois wat de
Achterhoek gebieden heeft! Tijdens
het festival is er een afwisselende
programmering
van
bijzondere
Streeckgenoten. Zo zijn er in
samenwerking met het Stadsmuseum
optredens van meerdere dichters en
ook betreden verschillende singersongwriters het Streeck podium.
Zondagmiddag om 15.00 uur is het
Streeckgenoten podium gereserveerd
voor het Nieuwscafé, gepresenteerd
door 2 mooie bonte karakters, Henny
Haggeman & Erik Hagelstein. Zij
bieden een overzicht van alles wat
er nu speelt in ons Achterland en
horen dus absoluut thuis bij onze
Streeckgenoten!

vrijdag
7gratis
juni
vanaf 16:00 open
entree
Bam!boeh!

with!lof!

16:00

17:00

18:00

niemandsland

Achter

school
band
festival

19:00

20:00

naald en kraak
oude plaatjes

21:00

22:00

the beatles
revival (CZ)
naald en kraak
oude plaatjes

23:00

00:00

the beatles
revival (CZ)

zaterdag
8juni
juni
vrijdag
7
maandag 10 juni
De vrijdag is voor jong & oud; van Rondje Cultuur naar
het Voortgezet Onderwijs en we sluiten swingend af
met de oudere jongere.

17:00

Bam!boeh!
tejatertent
Bam!boeh! Withlof withlof
Bam!boeh!
withlof
naald
& kraak
HILLSBACK
rock jazz

18:00

Achterlan
JAY WAY

swingende jazz

19:00

HALVERWEGE

Eén van Europa’s beste en populairste
tribute coverbands:rock
Elkjazz
nummer
wordt tot in detail zo griezelig perfect
gebracht dat menig Beatleskenner
20:00
dit authentieke geluid niet kan
onderscheiden van het originele.
De leadzang, de backingvocals, de
gitaarsound, het bas- en drumwerk,
rock jazz
21:00
alles klinkt zoals we dat kennen.

darlyn
BLANCO

vunzige metal

22:00 the beatles

revival

yip roc

De jeugd heeft derock
toekomst;
jazz zeker
muzikaal! In samenwerking met
diverse scholen voor het voortgezet
onderwijs uit de regio ontstaat er een
bijzonder schoolbandfestival waar de
00:00
eerste stappen naar beroemdheid, fans
en poliepen worden gezet.

23:00

01:00

schoolbandfestival

miller
SHEILA

& the tone machine
Door de oneindige liefde die deze
deejays hebben
voorKit
het ouderwetse
And The
vinyl, richten zij zich voornamelijk
op muziek uit de jaren 50, 60 en de
vroege jaren 70. Met een ongekend
swingende collectie Funk, Boogalo,
Ska, Latin, Rockabilly, Exotica, Teenbeat
en Jazz zet Naald of Kraak de sfeer. ‘So
rock jazz
let’s do the Monkey
and the Shake!’

nona
OPMOC

vunzige metal

zep

& friends

zaterdag
8 juni
vanaf 11:00 open
Bam!boeh!

tejatertent

11:00

12:00

Theater

Wie Walvis
13:00

Moustachio

Theater

panama
FEIKES HUIS
14:00

Theater

Wie Walvis
15:00

16:00

Theater

Moustachio

panama
FEIKES HUIS

Theater

Theater

Wie Walvis
Moustachio

panama
FEIKES HUIS

zaterdag
8 juni
gratis entree
Bam!boeh!
Withlof tejatertent
Bam!boeh!
with!lof!

Achter

19:00

miller

20:00

21:00

& the tone machine

yip roc
alternative

nona

22:00

23:00

00:00

soul

darlyn
roots

zep

& friends

zondag
9 juni
vanaf 11:00 open
Bam!boeh!

tejatertent

11:00

12:00

Theater

lejo

13:00

klein theater
rapunzel

14:00

Theater

lejo

klein theater
rapunzel

15:00
Theater

16:00

lejo

klein theater
rapunzel

17:00

zondag 9 juni

gratis entree

Bam!boeh! Withlof with!lof!
Bam!boeh!
tejatertent

Achterlan

18:00

19:00

FRÉ

Crossover

JAY-WAY

20:00

21:00

hip hop

HALVERWEGE
levensverhalen

SHEILA

22:00

23:00

00:00

01:00

And The Kit

BLANkO
rock

OPMOC (b)
crossover

maandag
10 juni
vanaf 11:00 open
Bam!boeh!

tejatertent

11:00

12:00

13:00

Theater

klein theater
roodkapje

vliegende honden
bijten niet
hilaria

14:00

klein theater
roodkapje

15:00

16:00

17:00

Theater

vliegende honden
bijten niet
hilaria

klein theater
roodkapje

maandag
10 juni
gratis entree
Bam!boeh! Withlof with!lof!
Bam!boeh!
tejatertent

Achter

17:00

18:00

snow coats
indie folk

19:00

straf

polder polka

20:00

BALKANOVA
orchestra

21:00

tim knol

& BLUE GRASS boogieman

22:00

zaterdag 8 juni

Ontdek de bands en voorstellingen waar iedereen het
volgend jaar over heeft nu al in ons eigen Achterland.

zep &friends

Ben je op zoek naar pareltjes in de
programmering? Zoek dan niet
verder! Zep begon zijn eerste band
Funkanizers toen hij 13 was, met de
Funky Organizers was hij al eerder
bij ons te gast en brak de tent af. Nu
is hij terug; nog beter en nog vetter.
Onweerstaanbare dance grooves met
drums, blazers, beats, zang & dansers!

Haal
je
badslippers
en
opblaaskrokodillen maar uit de
kast, want Yip Roc komt eraan! De
Amsterdamse band mixt alternatieve
rock met een flinke scheut garage en
punk. Het zichtbare enthousiasme
van de leden in combinatie met de
verrassende muziek zorgt voor de
ultieme Yip Roc beleving. Verwacht
een energieke set met catchy riffjes,
een retestrakke ritmesectie en een
vuige orgelsound.

YIP ROC
Mis ook vooral de fantastische Nona
niet. Een jonge twintiger, maar met de
stem van een oude ziel: doorleefd, vol
rauwe soul en vooral hartverwarmend.
Het nieuwe Nederlands supertalent;
de parel van het Achterland.

nona

“De voorstelling is een ideale
kennismaking voor de jeugd met
theater, en het is evenzeer ideaal
voor volwassenen die weer eens
een feestelijke voorstelling willen
bijwonen.”
**Keuze van de Criticus**
Kester Freriks in De Theaterkrant
De muziek van de Zuid Amerikanen is
zo vrolijk en de liedjes zo mooi, dat je
soms vergeet waar je bent.”
Jet Steinz, NRC Handelsblad
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Wie Darlyn kent van hun Radio2
topsong ‘Stepping Stone’ uit 2016, zal
zeker verrast worden door de manier
waarop de zeskoppige rootspopband
zich heeft ontwikkeld in zowel de
manier waarop ze hun nummers
schrijven, als hun geluid, dynamiek en
invloeden. Één ding is niet veranderd:
zangeres Diwa Meijman laat nog
steeds haar vocale talent in volle glorie
horen.

darlyn

Panama, een regie van Daniëlle
Wagenaar, is een verhaal-in-eenverhaal . Twee vuilnislieden in blauwe
overals zitten bij een grote blauwe
afvalcontainer. Ze verzamelen plasticafval. En ze vervelen zich. Daarom
maken ze dingen van het plastic afval,
zoals torentjes van de gestapelde
dopjes van petflessen. Om het
monotone bestaan als vuilnismens wat
kleur mee te geven, verzinnen ze voor
zichzelf een ander leven.

panama feikes huis

zondag 9 juni

Het festival staat vol met talent op het gebied van
muziek & theater. Onderstaand een greep uit het
programma voor deze 1ste Pinksterdag!
rapunzel

lejo

klein theater
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Rapunzel is een mooi en eenzaam
meisje. Ze zit al haar hele leven lang
opgesloten in een toren. Ze heeft
nog nooit een mens gezien, behalve
Petemoei, die haar heeft opgesloten,
maar met veel liefde voor haar zorgt.
Op een dag echter ontdekt Rapunzel,
dat er een deurtje in haar toren zit.. ze
kan eruit!
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Met blote handen en houten ogen
creëert Lejo een unieke, frisse vorm
van poppentheater. ‘Hands up!’ is een
vrolijke, woordeloze voorstelling met
veel muziek voor jong én oud.

Whitney Houston meets Hot Chip!
Sheila and the Kit is een alternatieve
synthpop band uit Nederland. Hun
melodische, synthy nummers zijn
elektronisch en bouncy, flirten met
sounds uit de jaren 80, maar altijd
hedendaags. Dansen!

Sheila and the Kit

Wat als je in een hele bekende band zit
en je hebt eigenlijk alles al bereikt? Alle
shows verkopen uit, goede recensies
en hele dagen fans op de stoep. Toch
mis je ‘iets’. ‘Iets’ wat iedereen nodig
heeft in zijn leven (naast een optreden
tijdens Achterland uiteraard ); namelijk
dikke vette Rock ’n Roll! Dus wat doe je
dan? Je stapt in een nieuw avontuur,
helemaal Blanko! Verwacht in ieder
geval beukende gitaren, swingende
beats, sexy baslijnen (duh, Kobus) en
een knallende performance.
Lef, durf en het roer om; daar houden
we van Jan, in ons Achterland!

blanko
JAY-WAY

Dit is geen band maar een team, daar
houden wij van als Team Achterland! 6
vrienden komen uit Brussel, gewapend
met saxofoons, trompet, bas, drum &
keyboard. Verwacht een ‘electrifying
cocktail, breaking boundaries with an
eclectic mix of funk, reggae, punk, hiphop and salsa.’ Wij hadden het niet
beter kunnen zeggen. Fris, origineel &
100% organisch.

opmoc

Ook Hiphop hoort in het Achterland,
maar dan wel een bijzondere versie;
Jay-Way. Geen alledaagse hiphopartiest met nummers over seks, drugs
en de rock ’n roll-levensstijl. Hij is
anders. Hij schrijft eerlijke, poëtische
en heldere teksten, waarin hij over zijn
ervaringen en groei als artiest vertelt.

maandag 10 juni
De woonboulevard is voor rare wezens. De leuke
wezens staan van enthousiasme te trappelen voor
deze allerlaatste dag buiten spelen in het Achterland!
Tim Knol &

Blue grass Boogiemen

Een bijzondere indiefolk band uit
de Achterhoek, voor liefhebbers
van Florence + the Machine en Of
Monsters and Men. Wereldberoemd
in Singapore! komen speciaal uit
Schotland van hun Europese tour als
voorprogramma van de Amerikaanse
band Pinegrove. In januari werd hun
album door 3voor12 verkozen tot
beste plaat van 2018.

Combineer de muzikaliteit van Tim
Knol met dampende en stampende
bluegrass en zo ontstaat goud! Dit
voorjaar brengen Tim Knol & Bluegrass
Boogiemen hun eerste gezamenlijke
plaat uit en de organisatie is trots
dat ze dat in ons Achterland komen
presenteren!

snow coats
De artiesten van Hilaria toveren de
toeschouwers een circusvoorstelling
voor met veel muziek, visueel spektakel,
humor én schuimrubberen honden.
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vliegende honden
hilaria
bijten niet

Straf stookt zijn eigen sound met het
bloed op de tong en het hart onder de
riem. Een geluid dat soms denken doet
aan Mano Negra, Kaizers Orchestra, de
Kift en Tom Waits. Zeven kapiteins, op een
zinkend schip, die de polders en de zeeën
bevoeren. Aanstekelijk, oorspronkelijk
en diep gepassioneerd speelt STRAF hun
Brabantse wereldmuziek tot iedereen aan
boord meedeint. STRAF weet dat er in de
reddingssloep geen plaats voor iedereen
zal zijn, maar voor de overblijvers speelt
straf vol overgave – tot de allerlaatste
doodskreet is weggestorven.
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-

fre

r

te
ea

th

Na 388 jaar is Roodkapje het ineens
beu. Altijd hetzelfde verhaal, de wolf
die haar en haar oma opeet. Ze besluit
het eens helemaal anders te doen; ze
kiest een ander pad. Tot groot verdriet
van de Wolf. Ze zwerft door het bos
en komt allemaal vreemde, voor haar
onbekende sprookjesfiguren tegen.

roodkapje klein theater

Terugkijkend
op
verschillende
ervaringen van geluk, verdriet, liefde,
verlies, vreugde en veel muziek gaat
de zangeres en componiste Frederike
Berendsen op een zoektocht naar haar
roots en bestudeert welke ervaringen,
relaties en keuzes haar tot de vrouw
hebben gemaakt wie ze nu is.

