
AANGEBODEN: Regie (mijn visie),
Speladvies (jouw visie) of
Coaching (begeleiding bij vinden
van je eigen antwoorden, op weg
naar visie). Bij het maken v.e.
voorstelling. bijvoorbeeld.
minke@WildVreemd.nl (regisseur,
speldocent, coach)

Werk in de koffiezetbranche
gezocht. ralph@wildvreemd.nl

Zin om er origineel bij te lopen?
neem er eentje van marleentje
theaterkleding in stijl & op maat
www.eentjevanmarleentje.punt.nl

Contact

Ex-viking (i.z.s.s.) zoekt contacten
(i.z.g.s.) om bitsheid af te leren en 
omringd door liefde haar laatste
levensperiode te doorstaan.
Reacties onder OlVo01J

Festivalorganisator zoekt hulp
voor opvang bij “zwart gat”
Aanbiedingen van allerlei aard naar
pdrift@uck.nl

MOEDER ZKT. DOCHTER klein en
dierbaar. Ltst gesignaleerd op sta-
tion. Indien u haar ziet, geef door:
bel naar huis!

Hebban olla vogala nestas hagun-
nan, hinase... Vanav. 20 u. bl. brd
Utr. CS. Alles meenemen

Gezocht. Muze, liefst sexy, bruin
groenige ogen, blond. gemeen,
hard 2 get, en een lekkere kont.
Contact: robbie@wildvreemd.nl

Spontane accordeonist zoekt
vrouw. Ben jij leuk, stoer en dol op
muziek, reageer dan! 
Mail me: kay@wildvreemd.nl

Personeel gezocht

MET SPOED GEZOCHT:
Oppasgezin in Utrecht, voor het
liefste jongetje van hier tot aan
Kenya. Donderdag. Incl. logeren.
06-24609045

GEZOCHT: Theatergroep Wild
Vreemd zoekt mensen met span-
nende plannen om een WildGroei
Experiment te doen. Meer info 
op www.WildVreemd.nl, bij
WildGroei 

Een publiciteitsmedewerker 
(vrijwilliger) voor ”Olla Vogala” Wil
jij samen met ons productieteam
de publiciteit verzorgen voor deze
multidisciplinaire theater-
voorstelling, neem dan contact op
met valerie@wildvreemd.nl 

Stages

Controlfreak zoekt stage bij ver-
keerspolitie. Ik ben al in bezit van
volledig uniform inclusief fluitje en
handschoenen, en heb kennis van
alle signalen en tekens. Wil alles
in goede banen leiden. Neem 
contact op via 06-66666666

Aangeboden: stageplaats 
voor inburgeringscursus 

Gezocht: Stage dramaturgie voor
komend jaar. Mail: 
j.blankenberg@students.uu.nl

Te koop 

aangeboden:

Antieke mentale Kapstok!
Wegens nieuwe ideeën overbodig
geworden. Nog prima geschikt
voor beschimmelde opvattingen
en achterhaalde theorieën. Prijs:
wat de gek er voor geeft. Neem
contact op via email:
hans_van_duijn@hotmail.com

Reiziger (vrouw) verkoopt wegens
geldgebrek voor een reis naar
Afrika haar B1 citybike (mannelijk
model, met een stang, dus). Kleur
is zwart en rood en prijs n.o.t.k.
min.  400. Reacties naar
majorie_esther@hotmail.com

Zakmes van Ahmed. Metaal, één-
malig gebruikt. Uit de vrachtwa-
gen gevallen. Niet duur! Mail naar
claudio@wildvreemd.nl

Babykleertjes t/m maat 110
tel: 030-2711349

Te koop/huur

gevraagd

Vibrafoon in g. staat, prijs in over-
leg Neem contact op met
jense@wildvreemd.nl

Zuid-Afrikaanse wijnboer zoekt
wild zure druivenstekjes Voor
heropbouw van omgewaaide plan-
tage Contact met Pieter Draai
(kaapsedraai@hotmail.com)

Gez. Tekst om die daarna weer te
schrappen guido@wildvreemd.nl

Gezocht: Opslagruimte voor
decorstukken en rekwisieten.
Omgeving van Utrecht
Info@WildVreemd.nl

Schrijver zoekt tien personages.
Omschr.: natgeregend, uitge-
mergeld, ongelukkig, overbelast,
etc. Vergeten goed einde 
te schrijven. Graag retour.
guidogerard@hotmail.com

Gezocht: Landbouwer die in een
besneeuwd veld een naakt meisje
ontdekte, vastgebonden aan een
boom, haar bevrijdde en haar haar
even verderop liggende kleren
teruggaf. Mail: zuur@zuur.net

OllaVogala 

UTRECHT

Voor het Amateur Theater
Festival Utrecht maakt 
theatergroep Wild Zuur een
trailer van de voorstelling
Olla Vogala. De volledige
voorstelling zal op 
6 oktober 2005 tijdens het
landelijk festival de
Theater4daagse in première
gaan. 

OLLA VOGALA is het verhaal van
tien mensen die met elkaar op reis
zijn. Schijnbaar doelloos dwalen ze
rond. Tijdens de reis verschuiven de
verhoudingen. De persoonlijke reis-
doelen komen aan het licht, of 
blijven juist verhuld. De kijker leert
de individuele verhalen kennen door
het spel op het toneel en via de film-
beelden. Hierbij schuiven verleden,
heden en toekomst door elkaar. De
voorstelling heeft de vorm  van een

reisverhaal in meerdere lagen. 
Diverse disciplines, waaronder spel,
muziek, film en vormgeving maken
onderdeel uit van de voorstelling.
Door de combinatie van eigen teks-
ten, spelimprovisaties en filmfrag-
menten wordt OLLA VOGALA een
absurde theaterdocumentaire met
live-muziek. De disciplines vormen
een geïntegreerd geheel, het samen-
spel zorgt voor interessante
momenten in trailer en voorstelling. 

Op 5 juni zal een korte impressie
worden gegeven van de volledige
voorstelling. Olla Vogala gaat in 
première op 6 oktober tijdens de
Theater4daagse en zal vervolgens
nog een aantal keer spelen binnen en
buiten Utrecht. 

Op 8 oktober verzorgt Wild Zuur een
workshop multidisciplinair theater-
maken. Aanmelden en informatie bij
Sacha Janatti sacha@theaterwerk.nl 
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Theatergroep Wild Zuur maakt trailer voor 
het Amateur Theater Festival Utrecht 

Theaterwerkplaatsproductie
UTRECHT - Op initiatief van de
Theaterwerkplaats Utrecht hebben de
twee jonge, experimentele Utrechtse
groepen Wild Vreemd en ZUUR
onder begeleiding van professionals
het concept voor een grote ama-
teurtheater productie ontwikkeld. In
deze productie, Olla Vogala, gemaakt
door externe en interne medewerkers,
ligt de nadruk op multidisciplinaire
samenwerking. Olla Vogala  is de
openingsvoorstelling van de
Theater4daagse, het landelijke ama-
teurtheaterfestival van 6 tot en met 9
oktober in Utrecht. Op 5 juni is een
trailer van de voorstelling te zien tij-
dens het Amateur Theater Festival
Utrecht. 

Op zoek
De weg kwijt

In gedachten
Waar is de weg 

Wild Zuur
Een trailer

Speellijst 

Olla Vogala

5 juni (trailer) Utrechts

Amateur Theater Festival

2 oktober (try-out) UCK Utrecht

6 (première) en 7 oktober

Theater4daagse Utrecht 

8 oktober Workshop Theater4daagse

14 en 15 oktober UCK Utrecht

19 november Parktheater

Arnhem

De voorstelling kan worden

aangeboden in combinatie met

een workshop over multidisci-

plinair theatermaken. 

Voor boekingen en informatie:

Valérie van Valkenburg

(valerie@wildvreemd.nl / 06-

41509504). 

Colofon
Artistieke leiding: Minke

Voorhorst, Productieleiding:

Valérie van Valkenburg,

Concept: Minke Voorhorst,

Sikko Hoogstra, Wietske

Rowaan en Ike Teuling, Regie:

Minke Voorhorst, Film:

Suzanne Olde Rikkert, Muziek:

Jense Meek, Vormgeving: Wim

Theijken, Marleen Huijing,

Wietske Rowaan, Tekst: Guido

Gerard, Dramaturgie: Mieke

Dols, Judith Blankenberg Spel:

Ariane, Claudio, Gian, Hans,

Jeannet, Lous, Majorie, Ralph,

Robbie en Smita, Filmmakers:

Ahmed, Peter en Tessel,

Muzikanten: Kay, Malu, Merel

en Wigard, Techniek: Diederik

Scholten, Productie en

Publiciteit: Dorien Droog,

Andrea Imhof, Sacha Janatti,

Coaching en initiatief: Paul van

der Drift 

Een reisportret

Personeel aangeboden


