
 

 

Onderwerp:  Kunstbaken, het nieuwe programmaonderdeel van Festival Havenwerk 
  Meld je nu aan! 
 
Datum:  3-12-2015 

 

Beste cultuurprofielschool, 

 

Afgelopen mei waren er 3 enthousiaste cultuurprofielscholen te gast tijdens de 7e editie van 
Festival Havenwerk. Het internationale jongeren talentenfestival van Nederland. 
 
Dit bezoek heeft samen met de cultuurprofielscholen Kottepark (Enschede), Zernike College 
& Werkman College (Groningen) geleid tot het plan Kunstbaken.   
Van 27 tot en met 29 mei 2016 zal tijdens de 8e editie van Havenwerk, exclusief voor de 
cultuurprofielscholen, onder de noemer Kunstbaken een nieuw programmaonderdeel 
starten.  
 
Havenwerk is een festival waar (inter)nationale theater- en dansvoorstellingen worden 
geprogrammeerd. Voorstellingen waarin jongeren de hoofdrol spelen onder de regie van 
professionals. 
Voor 2016 zijn inmiddels de volgende productiehuizen reeds vastgelegd. Theater De Gasten 
(Amsterdam), De Toneelmakerij Jong (Amsterdam) De Noorderlingen (Groningen), Fabuleus 
(Leuven, België), Wij Zijn Dox (Utrecht), De Academy (Berlijn, Duitsland) en Toneelgroep 
Amsterdam Jong (Amsterdam).  
Daarnaast hopen wij op de komst van kunstvakonderwijs ArtEZ (Arnhem), Holland Dance 
(Den Haag) en Boys Action (Arnhem) met een dansproductie. 
Tot slot is er een podium voor, singer-songwriters en DJ’s te water.  
Festival Havenwerk is een ontdekkingstocht voor jongeren en volwassenen die passie 
hebben voor cultuur, in het bijzonder theater, dans en muziek. 

 

Kunstbaken 2016 
Het programma Kunstbaken begint op vrijdagmiddag 27 mei 13.30u. met intensieve 
masterclasses. Deze worden gegeven door Wij Zijn Dox (theater en dans), Boys Action (dans) 
en internationale makers uit Londen & Berlijn (theater). 
 
Na de masterclass volgt een warme maaltijd. Op vrijdagavond worden de resultaten van de 



 

 

masterclasses aan elkaar getoond door middel van korte presentaties. De avond wordt 
afgesloten  met een bezoek aan de voorstelling ‘Life ain’t a picnic’ van Theater De Gasten. 
 
Ook op zaterdagochtend kunnen de Kunstbaken deelnemers mee doen aan workshops (niet 
exclusief) en op zaterdag & zondag zullen voorstellingen kunnen worden bezocht.  
Voor de cultuurprofielschool is het ook mogelijk een eigen dans of theatervoorstelling te 
presenteren op zaterdag of zondag. Deze voorstelling mag maximaal 30 minuten duren. 
 
Het festival is op zondag 29 mei om 18.00 afgelopen. 
 
Kosten 
Het Kunstbaken weekend kost €45.  
Dit kan eventueel (deels) via cultuurkaart worden betaald. 
De deelnemers krijgen daarvoor warme maaltijd op vrijdag & zaterdag, lunch en ontbijt op 
zaterdag & zondag. 
Gratis toegang tot masterclasses, voorstellingen en workshops. 
Gedurende het weekend slapen de Kunstbaken deelnemers op de festival camping. Hiervoor 
moeten eigen tenten en slaapspullen worden meegenomen. S’ nachts is er toezicht. 
 
Aanmelden.                             
Je kan je als school aanmelden door een mail te sturen naar havenwerk@theaterschip.nl.  
Natuurlijk kan je daar ook terecht voor meer informatie.  
Je kan ook bellen naar 0570-547737.  
 
Aanmelden voor het weekendarrangement kan tot 1 maart 2016 of zolang we plekken 
hebben (maximaal 200 deelnemers in 2016).  
 
We hopen dat we jullie op vrijdag 27 mei mogen verwelkomen! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Erik-Jan Post    Marieke Hagemans     
Festival Leider    Kunstbaken coördinator   
 
p/a Stichting Theaterschip scheepvaartstraat 9 7411 MB Deventer www.festivalhavenwerk.nl  
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