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VOORWOORD

Wij bestaan

NOORD gaat over leven, ik in mijn omgeving. Over 
 kansen en angst, over moed en keuzes. 
NOORD vertelt een individueel verhaal in een wereld 
van ons allemaal. 

De vorige theatervoorstelling van Geke Hoogstins en 
Stichting Walkyre Echo’s, ‘Onderweg naar later’, in 2016 
in de oude dierentuin in Emmen, was in elk opzicht een 
succes. We besloten toen dat de volgende productie 
in Groningen moest zijn, tegen de achtergrond van de 
ontwikkelingen in klimaat en energie.
Wij vinden kunst en cultuur, in dit geval locatietheater, 
essentieel voor het vestigingsklimaat in onze mooie 
regio. Zeker met de huidige krapte op de arbeidsmarkt 
is het belangrijk dat ons woon- en leefklimaat van hoog 
niveau is ter verbetering van onze concurrentiepositie.

We planden de première van NOORD in het voorjaar 
van 2020, richtten onze voorbereidingen daarop in en 
werden verrast door het coronavirus. Pff. In april 2021 
konden we eindelijk de definitieve ‘go’ geven voor de 
voorstellingen in september. Wat waren we toen blij 

dat alle betrokkenen - zaaleigenaar, artiesten, technici, 
sponsoren, marketingmensen – NOORD trouw waren 
gebleven en onmiddellijk aan de slag konden!

Theater maken is altijd weer spannend. Er is veel voor 
nodig: een goed script, pakkende muziek, goede 
 spelers, dansers, muzikanten, een geschikte locatie, 
voldoende financiering, marketing, vrijwilligers. En als 
je dan de zaal in vorm ziet komen met decor, tribune, 
verlichting en geluid, de artiesten ziet oefenen met 
groeiend vertrouwen, het naaiatelier de kostuums ziet 
maken, de kaartverkoop op gang ziet komen, dan word 
je steeds nieuwsgieriger naar de voorstellingen en naar 
de reacties van het publiek.

Theater maken doe je samen. Graag dank ik dan ook 
allen die de productie van NOORD mogelijk hebben 
gemaakt. Geke Hoogstins en haar crew en cast voor 
de artistieke en technische realisatie. De  gemeente 
 Midden-Groningen voor de goede samenwerking 
inzake veiligheid, ook in tijden van corona. De fondsen 
en sponsoren voor de financiële basis die zij NOORD 
hebben gegeven. De vrijwilligers voor hun inzet tijdens 
de voorbereidingen en hun bijdrage aan een goed 
 verloop van elke voorstelling. Allen: hartelijk dank! 

Ik wens u een hartverwarmende voorstelling!

Noordlaren, 24 augustus 2021

Toine van Bijsterveldt, voorzitter Stichting Walkyre 
echo’s
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Ik zou willen dat iedereen kon mee
maken wat wij hebben meege
maakt
De reis was spannend, diep in het 
hart van de aarde
Daar… is niets en tegelijkertijd is er 
alles
Overal om je heen is leven en 
tegelijkertijd is er niets
Dat besef: dat wil ik iedereen mee
geven: deze prachtige aarde is ons 
thuis
We delen deze planeet met 
mensen, dieren en planten.
Dit is wat we hebben… 
Samen moeten we het met elkaar 
rooien.
Dit is ons thuis…
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Het groene Noorden wordt met zijn ruim-
te en natuurschoon van buiten naar bin-
nen gebracht. In ons theater verbeelden we 
de thema’s op een originele en creatieve 
wijze, zodat de toeschouwer zich geraakt 
voelt. Een voorstelling die het noorden op 
het  podium plaatst, aanzet tot debat en 
 bijdraagt aan een gevoel van trots en daad-
kracht.

 ‘NOORD’ is een verhaal van hoop. 
Een  verhaal dat ook laat zien dat in de 
 verbinding tussen mensen de oplossing 
zit voor de toekomst. Dat een brug bou-
wen tussen tegengestelde meningen de 
kans geeft om morgen beter te maken dan 
 gisteren.

Geke Hoogstins
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NOORD is een spannende en magische 

voorstelling over de onvoorspelbaarheid van 

ons bestaan. Over durf, doorzetten en de 

kracht van samenwerking. Omringd door 

een immens decor beleeft het publiek het 

meeslepende theaterspektakel NOORD. 

Een voorstelling met muziek, dans, unieke 

 projecties en special effects. Artistiek en 

 vernieuwend met bekende noordelijke 

 acteurs, dansers en nieuwe composities. 

Een voorstelling met jonge talenten die het 

groene noorden in de spotlights zet met 

een publieksbereik van 20.000. De theater-

voorstelling laat in volle breedte de rijkdom, 

waarde en vitaliteit zien van het Noorden. 

Een topproductie waar Groningen trots op 

kan zijn en die publiek uit het hele land zal 

aantrekken. NOORD vertelt het mysterieuze, 

spannende verhaal over een verdwenen 

 boerderij. Het publiek wordt meegezogen 

in de golven als de dijken breken en komt 

onder de grond terecht, waar de bodem zijn 

 geschiedenis  vertelt. In NOORD is het thema 

van de levende aarde de aanjager voor het 

grotere probleem: het klimaat, de manier 

waarop wij de aarde gebruiken. NOORD wil 

hiermee aanzetten tot debat. Er is een voort-

durende cross-over tussen het verhaal en de 

dagelijkse realiteit die ons leven beïnvloedt, 

zoals momenteel de pandemie en de  effecten 

van de keuzes die de volwassen generatie 

maakt als voorouder van onze kinderen. De 

actualiteit van het thema klimaatadaptie en 

samenwerken in harmonie met de aarde 

geeft een extra dimensie aan het verhaal.
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Theatermaakster en beeldend kunstenaar 

Geke Hoogstins schreef het spannende en 

magische verhaal NOORD en werkte het uit 

tot een multidisciplinaire voorstelling. Een 

enorme uitdaging om zowel in beeld, live 

muziek, spel en dans een vorm te vinden 

waarin ook ruimte kon zijn voor artistieke 

en kunstzinnige beelden. Een voorstelling 

waarin alles nieuw gecreëerd is: muziek, 

 teksten,  dansen en filmbeelden. NOORD is 

een  verhaal in en over het prachtige  Noorden 

en duikt op een avontuurlijke manier in 

 actuele thema’s als klimaatverandering, de 

stijgende zee spiegel en wat het met de aarde 

doet als je op de huid van de aarde krast. 

Met haar voorstelling wil Hoogstins de kracht 

van samenwerking laten zien en voer geven 

voor debat over de klimaatkwestie. Theater-

producente Hoogstins staat haar mannetje 

en wist in het verleden ook drie grote noor-

delijke producties neer te zetten. Met NOORD 

heeft ze nu de gerenommeerde scenario-

schrijver Dick van den Heuvel aan zich weten 

te binden. Het verhaal, de karakters van de 

hoofdpersonen en dramaturgische lijnen zijn 

door Van den Heuvel gepolijst. Het  concept 

voor het verhaal, decor, enscenering en de 

eindregie zijn in handen van Hoogstins. 

Samen met een team van artistieke en kunst-

zinnige professionals  staat de productie 

als een huis. Het resultaat is een spannend 

en magisch verhaal over de actualiteit van 

 Groningen maar ook over de bureaucratie en 

het zoeken naar “thuis”. Het verlies van je huis, 

verlies van je vertrouwde gezin, je thuisland, 

jezelf of zelfs het verlies van het contact met 

de aarde wordt in deze voorstelling op een 

indringende manier verweven en verbeeld. 

We dagen iedereen hiermee uit tot debat 

en kritische zelfreflectie. Daarnaast is de 

voorstelling een beleving die iedereen die er 

 geweest is niet snel zal vergeten.
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‘t Geboorteland van toen
En die zomers in goud en graan
Ik dool en dwaal
Waar is mijn plek in dit bestaan

Ik krijg het niet meer warm
Het duister maakt me bang
Alleen en zonder jou
Duurt de nacht zo lang

Kom ik ooit weer thuis
Is er dan nog een plek voor mij
Hou jij me dan weer vast

En is de heimwee 
Is die heimwee dan voorbij

Fragment uit lied ‘Wenst’
Tekst Geke Hoogstins
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De onderste steen boven 
Dat was het doel. 
Ik had idealen. 
Maar uiteindelijk 
waren de stenen te zwaar. 
Deuren bleven dicht. 
Overal rood-wit lint 
Vandaag ben ik bang 
Weeg mijn woorden

Fragment uit scripttekst van Frank



NOORD is multimediaal belevingstheater; toneel, muziek, dans en speciale effecten 
versterken elkaar en voeren de toeschouwer onontkoombaar mee in het verhaal. 
Film en spel lopen voortdurend op verrassende wijze in elkaar over door projec-

ties en animaties op het 180º surroundscherm, dat wordt onderbroken door speel-
vlakken. Het decor wordt hierdoor zo dynamisch, dat het niet alleen voor het scène-

beeld zorgt, maar ook een hoofdrol speelt in het vooruitstuwen van het stuk. Het 
decor, dat vaak een statisch gegeven is, wordt bij NOORD een speler.

Achter het hotel Van der Valk Zuidbroek (slechts 20 minuten rijden van de stad 
Groningen) zijn 2 eurohallen omgebouwd tot een semi- permanente theaterhal: een 
ruimte van 80x120m. waarin de totale theaterlocatie, inclusief foyer, is ingericht. Met 

projecties op een 180º-filmdecor met een lengte van 80 meter, live muziek, zang, 
dans, spectaculaire effecten en bewegend decor. Belevingstheater waarbij het 

 publiek mee de aarde in zakt en onder water gaat. 
De enorme ruimte biedt ook de mogelijkheid om flexibel te zijn in geval van 

 aanpassingen met betrekking tot de coronaveiligheidsregels.
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DE LOCATIE

HET THEATER





De actualiteit wordt het theater binnengehaald op originele 

 wijze: de krant van die dag en journaalbeelden gemixt met 

 eigen opnames in de regionale tv studio. De krant op het toneel 

is de krant van die dag. Zo halen we de actuele werkelijkheid 

van de toeschouwer in het theater. De acteurs spelen hier op 

in, zodat op geen enkele dag het spel gelijk is. Overstromingen 

en opwarming van de aarde is een thema dat de laatste tijd 

dagelijks in de media aan de orde is. Voor onze kinderen zullen 

we goede voorouders moeten zijn en nadenken over de keuzes 

waar we voor staan.
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Studente Menke ontdekt dat een boerd-
erij op mysterieuze wijze is verdwenen 
samen met de bewoner, boer Tjeert. 
 Menke gaat met haar vrienden op zoek 
naar de oorzaak en komt daarmee in 
een spannend avontuur terecht. Als de 
 studenten ontdekken wat er met Tjeert 
en zijn boerderij is gebeurd, worden ze 
tegengewerkt en achtervolgd. Ze willen 
de waarheid boven tafel krijgen. Tijdens 
hun zoektocht komen ze in aanraking 
met de verhalen van de aarde, klimaat-
verandering, de stijging van de zeespiegel 
en de effecten van het delven van grond-
stoffen. Menke is iemand met een grote 
 empathie voor de mensheid en de natu-
ur en ze neemt het publiek mee in haar 
leef- en gedachtenwereld: het groene 

landschap, opgroeien, wonen en leven 
in het Groninger land. De oplopende 
spanning tussen haar ouders die uit hun 
 beschadigde huis moeten vertrekken 
en een  ontluikende liefdesrelatie levert 
een voortdurende spanning op tussen 
liefde, vertrouwen en een verschillende 
kijk op de wereld. Het levens gevaarlijke 
onderzoek onder de grond zorgt voor een 
verrassende, betekenisvolle  ontknoping! 
NOORD zorgt voor een niet eerder 
 vertoonde theaterbeleving, artistiek 
 vernieuwend met bekende noordelijke 
acteurs, dansers en nieuw geschreven 
muziek. In NOORD staat Groningen op 
het podium met het accent op klimaat en 
de manier waarop wij de aarde gebruiken.

HET VERHAAL
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Hoort iemand mij? 
Waar ben ik beland
Ben ik nog iemand
In dit stille witte  land

Ik zag zoveel… 
In de spiegel van de dag
Groeven in mijn hart
De afdruk van jouw lach

Ik voel je dicht bij mij
Ik denk dat ik je zie
Dan is je stoel weer leeg
Ik droom jouw melodie

Verlies van jou
Mijn lief, mijn huis
Mijn alles

Ik weet, ik weet nog hoe het was…

Fragment uit “Ik weet nog hoe het was”
Tekst: Geke Hoogstins







Ook corona heeft een rol gespeeld. Tot twee keer toe hebben we 

de voorstelling moeten verplaatsen met alle gevolgen van dien. 

Jonge talenvolle acteurs en dansers die hun optredens zien ver-

dampen en die zich soms bijna vertwijfeld hebben afgevraagd 

hoe serieus er tegen hun vak wordt aangekeken. Een groep 

zzpers die buiten de grote compensatieregelingen viel. Corona 

heeft ook de eenzame scene van boer Tjeert in het Geriatrisch 

centrum gekleurd. Immers dit virus heeft, in een hectische over-

volle wereld, zoveel verdriet veroorzaakt. Ouderen die geïsoleerd 

werden en een jaar bijna geen contacten hebben gehad met 

familie en de buitenwereld.
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Ik wist er niets van, tot een goede collega me vertelde dat ze ‘s nachts 
wakker lag: bang voor de volgende beving. Ze verhuisde van Stad naar 
Wirdum. De naam van dat dorp verwijst naar de verhoging in het land, 
de wierde, waar mensen al sinds de Romeinen en eerder hun veiligheid 
zochten. Zij kocht er een prachtig huis. En toen kwamen de bevingen. 

Toen ik me ging verdiepen in de gevolgen van de bodembeweging, 
viel ik van de ene verbazing in de andere. Ik ben ‘import’ en associeerde 
het Groningse land boven de gasbel met leegte, boeren en de graan-
republiek. Maar het is “Ain wonderlaand rondom ain wondre stad”, zoals 
het Gronings volkslied zegt: een uniek cultuurlandschap met meer 
dan 80 middeleeuwse kerken in kleine en middelgrote dorpen. Aan de 
rand staan de dichtbebouwde stadswijken van Groningen, Delfzijl of 
Hoogezand.

Hoe zwaar dit wonderland werd getroffen bleef veel te lang onzichtbaar. 
De NAM tekende de grenzen van het schadegebied, maar vertelde er 
niet bij: er wonen 300.000 mensen. Later bleek het effectgebied nog 
groter: 600.000 bewoners. De problemen begonnen lang voor de beving 
van Huizinge in 2012. Na een beving in Westeremden (2005) waren er al 
meer dan 800 schademeldingen. Maar het werd geen nieuws. En juist 
omdat de ervaringen van bewoners werden genegeerd kon, scheur voor 
scheur, de grootste ramp in generaties ontstaan. Een fiasco door onwe-
tendheid, onderschatting en ontkenning.

Nog steeds voelen veel bewoners zich miskend en vernederd. Ik herken 
dat. Mijn onderzoek bestaat uit terugkoppelen wat bewoners vertellen. 
In de eerste jaren reageerde men er soms defensief op. “Neem ze niet 
te serieus”, zegt men dan, want bewoners zijn “nu eenmaal emotioneel”, 
“ze snappen het niet”, “ze willen er een slaatje uit slaan”, of “iedereen 
heeft wel eens wat.” Ik vermoed dat men wilde vasthouden aan het 
eigen beeld van de situatie, aan reputaties, posities en bestaande werk-
wijzen.

En zo ontstond de situatie waar boven het gasveld zowat iedereen 
 nadelige gevolgen ondervond, maar bewoners er te vaak alleen voor 
stonden. Schade is een particuliere zaak tussen bewoner en instanties. 
Zo heeft de wet dat bepaald. Dat de noodklok niet veel eerder luidde 
 wijst ook op collectief onvermogen. Het gasgebied is geen eenheid, 
maar een lappendeken van gemeenschappen met veel breukvlakken. 

Toen wij vanaf 2014 bewoners interviewden over wat zij meemaakten, 
bleek mijn collega niet de enige met slapeloze nachten. Alhoewel velen 
zich er dapper en monter doorheen sloegen, gingen sommigen eraan 
onderdoor. “Ik wil mijn leven terug” hoorden we. Wat betekent dat? 
Levens van velen waren ontwricht geraakt. Door schade aan de eigen 
woning vallen vanzelfsprekende zekerheden weg. Ik hoorde talloze 
keren dat kinderen elders gingen slapen, of dat bewoners een deel van 
hun huis mijden. Mensen vertellen er nuchter over, maar zeggen ook: dit 
is níet normaal. Het knaagt aan ze dat ze zo moeten leven.

Direct na een beving hebben veel mensen stress, soms weken lang. 
Daar waar de bodem het meest trilde, kunnen bewoners zich nog 
maandenlang onveilig voelen. En velen ervoeren desillusie over een 
overheid die lange tijd naar de NAM wees en toen haar grote woorden 
niet waar maakte. Bewoners hebben vaak de meeste stress als er weer 
een nieuwe brief of rapport op de deurmat valt.    

Het is wrang om te merken dat alle professionals die ik spreek met 
ziel en zaligheid werken aan oplossingen. Maar ze lopen vaak vast. Het 
grootste obstakel lijkt me niet de techniek of het geld, maar het gebrek 
aan vertrouwen in elkaar. De eerste en gelijk belangrijkste stap lijkt me 
dan ook om de relaties die zijn beschadigd, van klein tot groot, te her-
stellen. Dat biedt hopelijk kansen om uit het moeras te ontsnappen en 
veilige grond te bereiken.

Tom Postmes is Hoogleraar Sociale Psychologie aan de   Rijksuniversiteit 
Groningen en wetenschappelijk directeur van het Kennisplatform Leef-
baar en Kansrijk Groningen
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Ik meet het in het Hypocentrum op 3km diepte 
(in drie richtingen). In het Epicentrum
(aardoppervlak) is één punt Richter verhoging 
ongeveer 10 x zo sterk. De Moment-
magnitudeschaal Richter van 5,6 is daarom 
zelfs al meer dan 100 maal zo hoog dan (...)

scriptfragment factchecker Sjoerd
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DE MUZIEK
De muziek is gecomponeerd aan de hand van 
de teksten en het script. De sfeer en zeggings
kracht van de muziek en tekst zijn onderdeel van 
het verhaal. De muzikanten bespelen meerdere 
 instrumenten en anticiperen op datgene wat ze 
zien in de voorstelling. Ze zijn onderdeel van het 
spel, zichtbaar in de projecties maar ook als acteur 
op de speelvloer.
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DE SONGS
Mijn dromen vliegen   componist Henk Ruiter, tekst Geke Hoogstins

Er is altijd een morgen   componist Henk Ruiter, tekst Geke Hoogstins

Adem vrij   componist Henk Ruiter, tekst Geke Hoogstins 

Als het water komt   componist Henk Ruiter, tekst Geke Hoogstins

Ik weet nog hoe het was   componist Henk Ruiter, tekst Geke Hoogstins

Wenst   componiste Barbara Lok, tekst Geke Hoogstins

Controle   componist Henk Ruiter, tekst Dick van den Heuvel

Touché   componist Henk Ruiter, tekst Geke Hoogstins

Voor altijd samen   componist Henk Ruiter, tekst Geke Hoogstins

Een nieuwe tijd   componist Theun Supheert, tekst Geke Hoogstins

Soundscapes/underscores werden gemaakt door Bruno Brands en Jeremy Ebell.
Live door Arend Bouwmeester
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VIDEO EN PROJECTIE

In veel van mijn werk als videomaker en ook dus in deze 
voorstelling is er een rol weggelegd voor de natuur, de 
mens en de balans ertussen.
Ik ben in nauwe samenwerking met Geke de uitdaging 
aangegaan om in de videoprojecties ook deze balans te 
vinden tussen enerzijds een toneelbeeld, het kader voor 
het toneel, en anderzijds de video in te zetten als extra 
hoofdrolspeler. Daarnaast dient de video ook als ab-
stractie van gedachten en gevoelens van de acteur.
Het decor van de voorstelling is in de kern heel een-
voudig gehouden; een groot ‘bioscoopdoek’, een grote 
halfronde projectie wand. 
We hebben hierdoor de mogelijkheid gecreëerd om het 
decor de achtergrond te laten zijn voor de fysieke locatie 
waarin de acteurs zich bevinden. De boerderij, een land-
schap, een huis.
Waar het (voor mij persoonlijk) echt  interessant wordt, is 
wanneer we in de geest van de spelers zoals Menke en 
Tjeert kruipen; we ervaren en zien wat Menke voelt als 
ze in het water valt; ze vliegt uit, haar gedachten worden 

mee genomen door de vogels. We dromen en voelen 
mee met Tjeert. En zo kan de video ons dus meenemen 
uit de fysieke ruimte. 
De dansers voegen een extra laag toe, ze beelden de 
emoties uit. Zij ondersteunen en versterken. Zowel live 
als op de videoprojecties. Deze laag geeft je tijd om te 
voelen en ervaren en op een ander niveau dan gespro-
ken tekst en spel voor onszelf het verhaal in ons op te 
nemen. Je wordt letterlijk meegenomen door beelden. 
Dus aan de ene kant hebben we een immense ruimte 
en aan de andere kant een poëtische abstractie. 
De boodschap die we willen vertellen is denk ik aan 
de ene kant heel helder en duidelijk; wees zuinig op 
onze aarde en ons ‘thuis’; door deze extra laag hoop ik 
dat de kijker in de voorstelling meegenomen wordt in 
een betoverende  vertelling en naar huis gaat met een 
 nieuwe blik op het begrip ‘thuis’.

Roger Muskee

PROGRAMMABOEK NOORD34



PROGRAMMABOEK NOORD 35



2 augustus 2021 de kick-off

Vlnr: Piet van Gogh – Renee Wiersma – Yoriko Kruyning – Milou Zuurveld – Nick Kamerling – Miranda Bolhuis – Odette Koster –             Naomi Vis – Tamara Reijnders  - Albert Secuur – Esmee de Boer – Abel Leemans – Geke Hoogstins – Selmar Jurian
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Na ruim twee jaar geduld werden de repetities gestart. We hebben als organisatie veel respect 
voor de inzet van onze cast en professionele dansers die in slechts vier weken tijd enorm hard 
hebben gewerkt en onder leiding van spelregisseur Albert Secuur en choreograaf Selmar 
Jurian de personages inhoud hebben gegeven. Goed acteerwerk is de essentie van een mooi 
theaterstuk. Kwaliteit van het spel staat centraal; de echtheid, herkenbaarheid en levendigheid 
van het spel is essentieel. Samen met de prachtige beelden die door Roger Muskee en eind-
regisseur Geke Hoogstins werden gemaakt en de composities die speciaal voor deze voor-
stelling werden geschreven, kunnen we met recht trots zijn op deze theaterproductie.

Vlnr: Piet van Gogh – Renee Wiersma – Yoriko Kruyning – Milou Zuurveld – Nick Kamerling – Miranda Bolhuis – Odette Koster –             Naomi Vis – Tamara Reijnders  - Albert Secuur – Esmee de Boer – Abel Leemans – Geke Hoogstins – Selmar Jurian
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Producent/artistieke leiding/regisseur/auteur/scenarist/choreograaf.
Geke Hoogstins is verantwoordelijk voor de gehele productie, vanaf 
de voorbereiding tot en met de laatste voorstelling. Samen met het 
bestuur van Walkyre staat zij voor de zakelijke organisatie.
Ze is tevens het creatieve brein achter de voorstelling en het verhaal. 
Geke heeft brede organisatorische ervaring in het onderwijs, bedrijfs-
leven, theater en dans. Ze studeerde in 1989 cum laude af aan de PABO 
te Groningen en volgde postopleidingen en deeltijdstudies/workshops 
op het gebied van dansdocent, speciaal onderwijs, kunstworkshops, 
editing, regie en ICT/design. Ze werkt als beeldend kunstenaar en 
produceerde vele amateurvoorstellingen. De laatste 10 jaar werkt ze 
als professioneel producent/theatermaakster met succes aan grote 
theaterproducties. Ze is tevens de oprichtster van de Stichting Walkyre 
in 2009. 
Geke is het creatieve brein achter de producties. Ze is tevens beeldend 
kunstenaar en schrijft de verhalen en liedteksten. Ze is een perfec-
tionist met positieve energie en doorzettingsvermogen. Zij werkt 
vanuit een filmisch totaalbeeld van de voorstelling en werkt dit uit 
tot een uitgebreid conceptidee voor de acteurs, lichtplan, choreogra-
fie en het ontwerp voor decor en podium. Elk onderdeel wordt tot 
in detail vastgelegd. Hierna zoekt zij de mensen die vakinhoudelijk 
deze disciplines kunnen vormgeven/of uitvoeren en met hun eigen 
creativiteit en discipline een verdieping aan het verhaal kunnen geven. 
Veel mensen werken al jaren mee aan de artistieke producties van 
Geke en de gezamenlijke creatieve energie van de makers resulteert in 
een bijzonder en spraakmakend eindresultaat. Geke bewaakt tijdens 
het  creatieve proces de verhaallijn, uitgangspunten en uitvoering. Es-
thetiek, schilderachtige beelden, dans, levensverhalen en maatschap-
pelijke betrokkenheid zijn de kernwoorden in Geke’s leven en werk.

HET TEAM

GEKE HOOGSTINS
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Ik wist dat ik jou weer zou zien
Na die stille lange dagen

Nu zo dichtbij en zo vertrouwd
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Die stomme scheuren 
maken alles echt kapot
zodra ik kans zie 
ga ik weg van hier
meteen
ik wil echt leven 
plezier en reizen naar de stad
zo wil ik echt niet verder

Fragment uit “Adem vrij”
Tekst: Geke Hoogstins





Marsha coördineert en regelt de  hospitality 
zaken. Zij assisteert als PA tevens in de 
algemene en projectmatige communicatie 
richting pers en relaties en zorgt voor een 
goede doorstroming van informatie. Haar 
organisatietalent en tomeloze energie zijn 
kenmerkende eigenschappen. Ze heeft 
een eigen eventbedrijf en een veelzijdige 
ervaring in organisatie, horeca en sales. In 
de 3 jaar dat Marsha nu betrokken is bij de 
productie NOORD is haar perfectionisme, 
drive, loyale inzet en humor een aanwinst 
voor ons team.

Martin Bierman is met zijn bedrijf  verant-
woordelijk voor de algehele technische 
productie van NOORD.
Martin is een ervaren technisch producent 
en produceerde o.a. Eurosonic Noorderslag 
Groningen en is bij vele producties betrok-
ken als technisch producent en productie-
leider.
Martin en Geke werken al 10 jaar  met elkaar 
samen, er is sprake van creatieve chemie. 
Martin weet als geen ander hoe Geke’s 
ideeën voor lichtdesign, bijzondere decors 
en spectaculaire effecten te realiseren en 
welke partijen daar professioneel vorm aan 
kunnen geven. En hij kan de stevige, extra 
uitdaging van NOORD aan; de bouw van een 
groot theater – vol techniek – op locatie.

HET TEAM

MARSHA RATELBANDMARTIN BIERMAN
Jaap was jaren penningmeester in het 
bestuur en is nu in het projectteam van 
NOORD actief. Hij is directeur van J.J. ad-
ministratie en adviesbureau en is verant-
woordelijk voor het financiële beheer van de 
theaterproductie. In nauwe samenwerking 
met het bestuur van Stichting Walkyre, dat 
verantwoordelijk is voor de financiering.

JAAP JAGER
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Selmar is sinds zijn afstuderen aan 
Dansacademie Noord-Nederland (2011) actief 
als choreograaf,  uitvoerend danser en dans-
docent. Hij maakte en danste voorstellingen 
voor Garage TDI, speelde in de musical Straf 
en werkte mee aan vele andere projecten.
Als choreograaf was hij nauw betrokken bij 
drie eerdere producties van Geke Hoogstins: 
Walkyre Echo’s (2011), Terugkeer naar Gaia 
(2014) en Onderweg naar Later (2016).
Zijn stijl kenmerkt zich door diversiteit (“elk 
stuk vraagt om zijn eigen beweging- en 
dansstijl”), een zoektocht naar de (zeggings-)
kracht van zijn dansers en een krachtig als-
mede expressief bewegingsvocabulaire.
Het conceptidee/choreografie van Geke 
wordt door Selmar uitgewerkt in dans.

SELMAR JURIAN

HET TEAM

Roger verzorgt de filmopnames en video-
mapping. Hij studeerde mediakunst aan 
Academie Minerva, Groningen. 
Roger studeerde Mediakunst aan de 
 Academie Minerva Groningen en werkte als 
VJ en video kunstenaar in binnen en buiten-
land, in theaters en clubs zoals Paradiso, 
Melkweg, Toneelgroep Amsterdam, Holland 
Festival en de Fashion Week. Daarnaast 
ontwerpt hij video voor events en verzorgt 
live regie voor het Bevrijdingsfestival, ESNS 
(Eurosonic) en is video ontwerper van 
 choreografe Nanine Linning.

Albert Secuur (1965) was ook bij eerdere producties 
van Geke Hoogstins betrokken. In 2014 en 2016 
speelde hij de hoofdrol in de voorstellingen van 
Walkyre en adviseerde hij bij de regie. Als dramaturg 
adviseert hij, samen met Dick van den Heuvel. Daar-
naast neemt hij als ervaren regisseur de spelregie 
op zich en speelde hij bij de audities van acteurs een 
cruciale rol. Albert genoot zijn opleiding Theater-
techniek en regie te Amsterdam. Albert is een veel 
gevraagd acteur bij gezelschappen als het NNT, 
Peergroup en de Steeg. Hij regisseerde producties 
bij diverse theatergezelschappen en leidde diverse 
projecten: als regisseur was hij betrokken bij ‘De 
Bevrijding van Groningen’ (2015) een “mix van recon-
structie, theater, educatie, herdenking en feest” op 
de Grote Markt. Daarnaast regisseert Albert al meer 
dan 10 jaar de kerstproductie van Schouwburg De 
Lawei en won hij in 2005 de Arend Hauer Prijs voor 
beste scene. Tevens heeft hij als filmacteur zijn 
sporen verdiend. Op televisie was hij o.a. te zien in 
‘Petticoat’, ‘Hollands Hoop’, ‘Reporter’ (genomineerd 
Film Festival Moskou), als Derk in ‘Boven Wotter’, de 
Albert Heijn kerstcommercial (genomineerd Ster 
Gouden Loeki), telefilm ‘Wijster’ en gastrollen in 
diverse series.

ALBERT SECUUR ROGER MUSKEE
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Elle van Petersen is verantwoordelijk voor 
het managen van de digitale marketing. Elle 
is een enthousiaste assistent met uitge-
breide ervaring in entertainment en mode. 
Ze is sterk in communicatie en heeft als 
Creative Assistent in Londen haar expertise 
ontwikkeld in de film- en theaterwereld. 
Haar opleiding BA Media & Entertainment 
Management volgde ze aan de Stenden 
University of Applied Sciences.

ELLA VAN PETERSEN
Geluidsontwerp
Niels Jansen is een professional op het 
 gebied van (geluids)techniek, operationele 
productieleider en technisch coördinatie. 
Niels produceerde ook het geluidsdesign 
 tijdens de drie eerdere Walkyre voor-
stellingen.

NIELS JANSEN

HET TEAM

Elvira wist van jongsafaan dat ze later actrice 
wilde worden. Maar niet alleen het acteren, 
ook de organisatie achter zo’n voorstelling 
heeft haar altijd ontzettend geboeid. Ze is 
dan ook aan beide kanten van de schermen 
te vinden. Ook momenteel speelt ze zelf in 
meerdere producties. Nadat ze de opleiding 
als uitvoerend artiest had afgerond, werd 
ze ook theaterdocente, theatermaker en 
regisseur. Hierin merkte ze dat het stukje 
organiseren een andere betekenis kreeg. Ze 
kreeg hiernaast ook meer de rol als theater-
maker en regisseur. Ze geniet enorm van alle 
aspecten. Bij ‘NOORD” is ze werkzaam als 
organisatie assistente.

ELVIRA BOLHUIS
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Lichtontwerp
Vanuit zijn bedrijf Bovenlicht werkt Hans 
Boven als lichtontwerper of als productie-
leider op de meest uiteenlopende locaties, 
van popzaal tot weiland, zowel regionaal 
als landelijk. Hij was als productieleider 
betrokken bij Het Pauperparadijs en werkte 
een aantal jaar als vaste belichter voor ge-
zelschappen als Ro theater, Conny Janssen 
Danst, Toneelgroep Amsterdam en Noord 
Nederlands Toneel. Internationaal verzorgt 
hij regelmatig de supervisie op de vorm-
geving van balletten van choreograaf Jiří 
Kylián.

HANS BOVEN

HET TEAM

Kostuumontwerp
Thea is sinds haar afstuderen als docente 
tekenen/handvaardigheid (1988) o.a. als 
vormingswerkster en coach aan het werk. 
Naast aquarelcursussen heeft ze altijd al een 
passie voor stoffen en kleuren gehad. Tijdens 
haar opleiding heeft ze voor opdrachten 
veelvuldig gebruik gemaakt van verschillen-
de materialen, waaronder heel regelmatig 
stoffen, omdat het contrast in materiaal 
nodig was voor de beleving. Thea heeft 
kleding gemaakt en geadviseerd bij het 
decorontwerpen en algehele vormgeving 
voor verschillende projecten van school of 
dans. Tevens is ze kleurenconsulente. Voor 
alle Walkyre-voorstellingen heeft Thea de 
kleding ontworpen. 
Bij NOORD heeft zij gezocht naar kleding die 
past bij de typering van de rol.

THEA BLEIJENBURG
Gert Siebring maakt de decors en onder-
steunt in de productionele en logistieke 
organisatie. Hij heeft bij de vorige theater-
voorstellingen van Walkyre intensief mee-
gewerkt in de organisatie en ondersteunt 
met zijn werkzaamheden zijn echtgenote 
 producente Geke Hoogstins.

GERT SIEBRING
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HET TEAM

Videotechnicus en AV-specialist
Ruben is Videotechnicus en AV-specialist bij 
Wessels Audiovisueel. Hij verzorgt de video-
projectie op het scherm bij NOORD. Hij heeft 
ruim 10 jaar ervaring in projectie techniek 
in theaters en heeft de afgelopen 8 jaar alle 
videotechniek verzorgd voor de toerende 
producties van de Nederlandse Reisopera 
zoals “Ariadne auf Naxos”, “Der Fleigende 
Holländer” en “Tosca”.

Kasper van der Spoel werkt bij NOORD in 
de functie van Stagemanager. Sinds 2004 
werkt hij als freelance technicus in theaters, 
bioscopen en events door heel Nederland 
en soms daarbuiten. Hij werkte voor eerdere 
producties van Walkyre. Maar ook voor 
producties als North Sea jazz, Lowlands, Pau-
perparadijs en Mammoet heeft hij mogen 
werken. Hij wordt ondersteund door Boyd 
van den Marel, Assistent stagemanager.

Scenograaf, decorbouwer
Christian zorgt voor de rigging en deels 
decorbouw. Hij heeft in eerdere voor-
stellingen van Walkyre ook voor effecten en 
decorbouw gezorgd. 

RUBEN WESSELS KASPER 
VAN DER SPOEL

CHRISTIAN WIJNHOLDS
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HET TEAM

Monitor mixer
Stefan mixt, regelt en monitort het geluid 
zodat de band, acteurs en zangers elkaar 
goed kunnen horen.

Marjan van den Hof is in1982 afgestudeerd 
aan Academie Minerva te Groningen als 
beeldend kunstenaar.
In het zelfde jaar is ze met grimeren begon-
nen en heeft cursussen gevolgd in Londen, 
Special Effects en High Fashion. Tevens 
docente aan Kunstencentrum en Noorder-
poortcollege.
Haar werkterrein is televisie, film, groot en 
klein Theater.

STEFAN OOSTMARJAN VAN HOF
Jeremy studeerde  ‘’Compositie en Studio-
productie’’ aan het  conservatorium  in Gron-
ingen en de opleiding Music Production aan 
het SAE-instituut in Amsterdam. Jeremy 
combineert het schrijven en produceren van 
opdrachtmuziek met het spelen in diverse 
bezettingen en de cover- en begeleid-
ingsband Daylight. Tussen 2000 en 2010 
begeleidde hij regelmatig nationale en inter-
nationale artiesten, zoals The Trammps, The 
Four Tops, Lee Towers, Anita Meijer, Gerard 
Joling en Wolter Kroes. Sinds de oprichting 
van muziekproductiebedrijf Dazzlin Sounds 
in 2001 staat de actuele dagelijkse praktijk 
vooral in het teken van compositie en pro-
ductie van filmmuziek, sound design, radio- 
en tv-commercials, ontwerp van soundlogo’s 
en het produceren en remixen van liedjes. 
Hoewel de nadruk op studiowerk ligt, is 
Jeremy ook nog steeds werkzaam als muz-
ikant en bandleider van  deblenders.nl: een 
event begeleidingsband voor Blend Creative 
Events.

JEREMY EBEL
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Theun Supheert studeerde slagwerk, lichte 
muziek aan het Prins Claus conserva torium 
te Groningen. Theun componeerde op 
Geke’s  tekst van het slotlied van NOORD de 
prachtige muziek.
In 2001 studeerde hij cum laude af. In de 
jaren die volgden speelde hij door het hele 
land met onder andere André Manuel, Ernst 
Jansz, Erwin de Vries en vele anderen. In 2012 
debuteerde Theun als zanger/liedjesschrijver 
met zijn eigen band Anthony’s Putsch die 
meteen een vliegende start maakte.
Momenteel is hij bezig met het maken van 
eigen liedjes in het Nederlands en schrijft 
hij nummers voor andere artiesten en ook 
steeds vaker voor het theater.

Componist Henk Ruiter schrijft de muziek 
voor NOORD. Hij studeerde zowel klassieke 
als lichte muziek piano aan het conserva-
torium. Hij werkt(e) als begeleider met o.a. 
Ramses Shaffy en Liesbeth List, Lenette van 
Dongen, Simone Kleinsma, Paul de Leeuw 
en André van Duin. Sinds een aantal jaren is 
hij vaste pianist/orkestleider van Ernst Daniël 
Smid.
Als componist/arrangeur werkt Henk op 
het snijvlak van klassieke muziek, pop en 
jazz – en dat levert veel moois op. Ook voor 
‘Onderweg naar later’ (Walkyre Echo’s, 2016) 
heeft hij diverse composities geschreven.

Barbara Lok begeleidt de castleden als zang-
coach . Tevens componeerde zij de muziek 
voor het lied ‘Wenst’ geschreven door Geke. 
Al op jonge leeftijd maakt zij deel uit van 
een muziektheatergroep en vanaf haar 
negentiende studeert zij zang lichte muziek, 
eerst aan het conservatorium in Zwolle en 
later in Hilversum. Tijdens haar studie jaren 
maakt ze deel uit van een in Duitsland 
immens  populaire meidengroep. Na haar 
afstuderen start zij met lesgeven aan diverse 
muziekscholen. Als achtergrondvocaliste 
werkte zij jarenlang met Willeke Alberti. In 
2005 staat zij in de finale van het Nationaal 
Songfestival met het liedje “Tranen in De 
Stilte”. Momenteel doceert Barbara Lok zang 
op diverse locaties in het land en maakt ze 
zelf musicals.

THEUN SUPHEERT HENK RUITER BARBARA LOK

DE COMPONISTEN
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Christof is sinds 2004 professioneel 
werkzaam als (sessie)muzikant, arrangeur, 
componist, producer, docent en bandcoach.
Als snarenman bespeelt hij ondertussen alle 
elektrische en akoestische gitaren, pedal-
steel, lapsteel, basgitaar en zingt hij op de 
achtergrond.
Hij heeft ruime (inter)nationale podium-
ervaring en heeft gewerkt met oa Erwin 
de Vries, VanderLinde, Ralph de Jongh & 
Crazy Hearts, Bert Hadders, Inge van Calkar, 
N’dambi, Auke Hulst, Erwin Java, Swinder, 
Arno vd Heyden, Pé en Rinus, Harry Niehof, 
Joost Marsman, Marlene Bakker, CT Heida 
en vele anderen. Ook heeft hij ervaring in het 
theater met Erwin de Vries en de producties 
“Jan Brons is terug”, “50 jaar Geert Teis” en 
“De Weltmeister”.
Als docent is hij werkzaam bij de Minerva 
Academie voor Popcultuur in Leeuwarden, 
het Noorder Muziek Instituut in Groningen. 
Eerder werkte hij ook bij ArteZ Conservatori-
um in Zwolle. Christof is veelzijdig inzetbaar 
en werkt graag met toewijding en een 
glimlach.

Bruno is toetsenist, componist en arrangeur.
Na afgeronde studies Elektronische Com-
positie & Studioproductie en Schoolmuziek 
(Prins Claus Conservatorium Groningen, 
1999, 2003) werkzaam als docent school-
muziek en freelance toetsenist bij diverse 
bands, producties en ensembles. 
Sinds 2007 vooral als toetsenist actief met 
Erwin de Vries in alle kleine en grote theaters 
in de Noordelijke provinciën.Naast uit-
voerend musicus is hij tevens schrijver van 
korte verhalen en (kinder-)liedjes.

Arend is allround saxofonist, klarinettist en 
multi-instrumentalist, sessiemuzikant, arran-
geur, componist, theatermaker, entertainer, 
organisator concerten, sessie- en cursus-
leider muziekeducatie.
Belandde in 1985 na diverse opleidingen: 
(Kunstacademie Kampen (Audio Visueel), 
Conservatorium Den Haag, HBO Jelburg: 
Kreatief-Educatief Cultureel Werk, Jongeren-
werk de Tagrijn Hilversum) fulltime in de 
muziek.
Multi-instrumentalist voor (muziek)theater 
gerelateerde groepen (o.a. Orkater, Artemis, 
Vuile Huichelaar IV,  De niet-meer-zo-
piep-show, the B-Movie Orchestra, DieDrie 
(school-muziektheater), Daniël Rovaï, Brass & 
Birds , de Funfare (straattheater), 4Tuoze Ma-
troze’, tevens bijdrages aan muziek gebruikt 
voor voorstellingen van Carver, Carrousel, en 
het Ro-theater.
1983 was zijn eerste muziektheater-ervaring 
met Groningers Ron Visser en Ron Glasbeek 
met “het Verlangen” (afstudeerproject), door 
het entertainment met de band the Bob 
Color, en via ‘De Parade’ en het Oerolfesti-
val raakte hij meer en meer betrokken in 
muziek theater-projecten.

CHRISTOF BAUWENS BRUNO BRANDS AREND BOUWMEESTER

DE MUZIEK
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Nick, geboren en getogen in het Noor-
den van ons land, is acteur, theatermaker, 
 presentator en trainer. Nick studeerde aan 
de ‘Vooropleiding theater de Noorderlingen’ 
en vervolgde zijn studie aan de Toneelschool 
in Arnhem.
Na zijn afstuderen speelde hij o.a. bij Theater 
te Water, Iemandsland, Stichting Waark,  
Hotelzigterman, als Filmacteur in ‘Steven de 
Jongs Films’. De afgelopen periode speelde 
hij in het tweede en derde deel van de 
 drieluik productie “Aan de Andere Kant”.

Esmee is geboren in het Friese dorpje 
 Wirdum en heeft al sinds haar jeugd 
 verschillende rollen gespeeld in produc-
ties van Stage Entertainment en V&V 
 Entertainment, waaronder kleine ‘Gretl’ in 
The Sound of Music en de de rol van ‘Annie’ 
in de gelijknamige musical.

Esmee studeerde aan de Song & Dance 
Academie in Zwolle. Na haar afstuderen 
stond ze in het ensemble van “Nederland 
Musicalland” en “Heerlijk Duurt het Langst”. 
De afgelopen periode speelde Esmee in De 
Kleine Prins en in ‘De Stormruiter’. 

Na vele omzwervingen heeft hij zijn bestem-
ming gevonden in het theater.
Als acteur en regisseur wil hij de wereld 
voor zichzelf en anderen een beetje mooier 
en begrijpelijker maken. Albert speelde bij 
het Noord Nederlands Toneel, Peer Group, 
Jeugd theatergroep De Steeg en vele vrije 
producties. Op televisie was hij te zien in 
Hollands Hoop, Petticoat,
Boven Wotter en vele gastrollen in series als 
Penoza, Nieuwe Buren, Goede tijden.
Met de film Reporter is Albert genomineerd 
en geselecteerd in de hoofdcompetitie van 
het Internationale Filmfestival Moskou.
In 2005 begon Albert met regisseren en won 
gelijk de Arend Hauerprijs voor de mooiste 
scene. Door de jaren heen heeft hij zich 
ontwikkeld tot een allround regisseur en 
theatermaker. Hij regisseerde 10 jaar familie-
voorstellingen in de Lawei in Drachten en 
regisseert al 9 jaar het openluchtspel in 
Slochteren, maar ook grote projecten als De 
bevrijding van Groningen en Kiek over Diek 
en andere locatieprojecten. Daarnaast regis-
seert Albert nog diverse vrije producties.

DE CAST

ALBERT SECUUR NICK KAMERLINGESMEE DE BOER
◆◇ Speelt Menke Ritsema, 

studente geologie ◇◆
◆◇ Speelt Boer Tjeert 

Groenema ◇◆
◆◇ Sjoerd Abeling, student  

geologie en vriend van Menke ◇◆
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Abel, geboren in Amsterdam, heeft ge-
studeerd aan de Amsterdamse Toneelschool 
en Kleinkunstacademie. Na zijn afstuderen 
vertolkte hij gedurende twee jaar een rol in 
“Soldaat van Oranje”.  De afgelopen periode 
was hij te zien in de voorstelling War Of The 
Worlds waar hij de Rol van Joseph Cotten 
vertolkte. Abel is naast acteur ook actief 
als regisseur en conceptontwikkelaar voor 
theater en TV.

DE CAST

ABEL LEEMANS

Miranda, geboren in Emmen, is al vanaf 
haar vroege jeugd gefascineerd door 
theater in al zijn verschijningsvormen. Ze 
studeerde Kunst en Kunstbeleid, richting 
Theaterwetenschap aan de Rijksuniversiteit 
Groningen en volgde diverse workshops 
en trainingen op het gebied van zang en 
 theater, educatie, film en management.  
Ze begon met acteren bij “De Vooropleiding 
Theater” (thans ‘De Noorderlingen’) en speel-
de daarna vele rollen bij onder meer “Theater 
te Water”, “Dastater”, “Hotel Zigterman” en 
natuurlijk in de regionale dramaserie “Boven 
Wotter”. Naast optredens met “The Full 
Minties” schrijft ze momenteel de jaarlijkse 
kerstvoorstelling voor Theater Kielzog in 
Hoogezand, bewerkt ze Offenbach’s “La 
Vie Parisienne” voor de operettevereniging 
Veendam/Wildervank en zingt en schrijft ze 
voor haar eigen LiedKadoHuis en Musical-
FilmHuis.

MIRANDA BOLHUIS

Renée (22) is geboren en getogen in 
de Friese stad Bolsward. Ze volgde in 
 Leeuwarden de opleiding Artiest Acteur. 
Nog tijdens haar opleiding vertolkte ze rollen 
bij het NNT, Jonge Sla en het Shakespeare-
theater Diever. De afgelopen periode heeft 
ze het  Talententraject gevolgd aan De 
Toneelmeester in Amsterdam. Haar ambitie 
is om zich verder te blijven ontwikkelen als 
actrice.

RENÉE WIERSMA
◆◇ Speelt: Lammy Ritsema, de 

moeder van Menke; ambtenaar 
Janine van Zwol en Aafke 

Groenema, de vrouw van Tjeert ◇◆

◆◇ Frank Tonkes, de journalist ◇◆ ◆◇ Eefke Ritsema, zusje van 
Menke ◇◆
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Piet begon met acteren toen de school 
van zijn kinderen ouders zocht die wilden 
meespelen met een toneelstuk. Piet speelde 
mee en raakte verknocht aan het vak. Hij 
heeft diverse rollen vertolkt, onder andere in 
de Drentse Bluesopera en in Uut de Hoogte. 
De afgelopen periode speelde Piet een rol in 
“Verzet”.

Milou is dance captain van het dansensem-
ble van NOORD. Milou groeide op in het 
Noorden van het land en ze studeerde af 
met twee bachelors aan de HBO opleiding 
van Lucia Marthas Institute Of  Performing 
Arts te Groningen. Na haar afstuderen 
danste ze in het dansensemble van de 
productie ‘’Terugkeer Naar Gaia’’ en in het 
ensemble van “The Wizard Of Oz” in Parijs en 
Brussel. Recentelijk werkte ze als danseres, 
aerialist en dancecaptain voor Norwegian 
Cruiselines in Amerika, China en Japan.

DE CAST

MILOU ZUURVELDPIET VAN GOGH

Yoriko, geboren in 1996 in Veenendaal, 
studeerde in 2017 af als Uitvoerend Danser 
en Docent Dans aan het HBO van Lucia 
 Marthas Institute for Performing Arts in 
Groningen. Tijdens haar opleiding liep 
ze stage als danser bij Walkyre Echo’s: 
 ‘Onderweg Naar Later’ in 2016.
Ze heeft in verschillende dinnershows 
 gedanst en was ze onderdeel van de 
 illusionisten/dansgroep The Angels van 
Sittah Koene. Met deze dansgroep heeft ze 
in diverse shows voor TV gestaan: Das Super-
talent (Duitsland), Britains Got Talent, en Le 
Plus Grand Cabaret Du Monde in Parijs. Re-
centelijk was ze als danser betrokken bij de 
concertreeks van Snollebollekes in Concert 
in een uitverkocht GelreDome.

YORIKO KRUYNING
◆◇ Meindert Ritsema,
vader van Menke ◇◆

◆◇ Danseres ◇◆◆◇ Danseres ◇◆
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DE CAST

Odette werd 26 jaar geleden geboren in 
Groningen en is in 2016 afgestudeerd aan 
het HBO van Lucia Marthas Institute for 
Performing Arts als uitvoerend artiest en 
docent dans. Direct na haar studie werd 
ze aangenomen bij een eerdere productie 
van Walkyre Echo’s “Onderweg naar Later”. 
Daarna was ze werkzaam als danseres en 
zangeres in verschillende dinnershows, 
danste ze als achtergronddanseres van ver-
schillende artiesten, onder andere Toppers in 
concert en heeft ze in de productie Jumping 
Jack gedanst waarmee ze samen met een 
stuntman op de motor stunts uitvoerde. 
Ook is Odette met veel plezier werkzaam als 
dansdocent bij verschillende scholen.

Naomi is in 1996 geboren in Purmerend. Ze 
begon haar artistieke opleiding in 2013 aan 
Lucia Marthas Institute for Performing Arts 
in Groningen en studeerde in 2017 af als 
Uitvoerend Artiest en Docent Dans.
Tijdens haar studie was Naomi danseres 
in de illusionisten show “Nightmares” van 
Magus Utopia en na haar afstuderen werkte 
ze als zangeres voor Tui Cruises. Zij was cho-
reograaf van “Niemand huilt om Heksen!”, 
“Afgesloten”, de musical, “Prinses Luna en 
het verdwenen kerstfeest” en “Wicked”, de 
musical, waarvan de laatste in oktober 2020 
in première ging.
Momenteel is ze te zien als danseres in de 
dinnershow “Fantastique” en geeft ze dans-
lessen op de NKT Theaterschool, waar ze zelf 
ook op les heeft gezeten en haar liefde voor 
theater heeft ontdekt.

Tamara, geboren in 1996 in Amerika, 
studeerde in 2017 af als Uitvoerend Danser 
en Docent Dans aan het Lucia Marthas 
Institute for Performing Arts in  Groningen. 
Tamara was in theaters en op tv te zien in 
verschillende producties van de illusionisten-
groep Magus Utopia. Met deze groep heeft 
ze opgetreden in verschillende shows 
in  België, Frankrijk, Edinburgh, Londen, 
 Duitsland en Madrid. Ze was met Magus 
Utopia ook te zien als deelnemer aan 
 Britain’s Got Talent. In 2017 danste ze bij 
het concert van Hessel & Tess in het Ziggo 
Dome.
In 2018 en 2019 danste ze als danseres in 
de Nederlandse musical The Lion King in 
het AFAS Circustheater in Scheveningen. 
 Recentelijk danst ze bij het dansgezelschap 
Vuur en Vlam producties.

NAOMI VIS TAMARA REIJNDERSODETTE KOSTER
◆◇ Danseres ◇◆ ◆◇ Danseres ◇◆ ◆◇ Danseres ◇◆
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SUPPORTTEAM

Mijn naam is Herman Damveld en ik schrijf als zelfstandig 
onderzoeker en publicist over energie thema’s. Over de 
(gevolgen van) de gaswinning schreef ik het boek “Gaswinning 
Groningen, een bewogen geschiedenis.”  Mijn insteek is dat de 
 informatie zo betrouwbaar mogelijk moet zijn.
NOORD gaat over de ondergrond in Groningen en over de 
klimaatverandering. Ik heb het script nagekeken op juistheid. 
Dat wilde ik graag doen omdat theater bij me past. De afge-
lopen jaren heb ik zelf meegedaan aan dansvoorstellingen bij 
 Noorderzon en bij ‘Dewijkdewereld’.

Laura woont en werkt in Londen als Enterprise Account 
Executive.  
Ze heeft in de aanloop van de productie de social media 
opgezet. Ze is de dochter van Geke en opgegroeid met theater. 
Ze adviseert en ondersteunt de afdeling marketing.

Agnes is op de achtergrond betrokken bij NOORD bij het redi-
geren en opstellen van teksten voor verschillende doeleinden; 
van pers tot intern gebruik. 

Marketingadvies
Vanuit zijn bedrijf Fledderus Marketing voert Robert opdracht-
en uit bij bedrijven en stichtingen op het gebied van strategie, 
marktonderzoek, merkontwikkeling, communicatie en project-
management. Met de focus op duurzaam en resultaatgericht 
advies en uitvoering. Robert ondersteunt en adviseert inzake 
de marketing van NOORD.

HERMAN DAMVELD

ROBERT FLEDDERUS

AGNES FIETEN LAURA SIEBRING

Dick adviseerde theatermaakster Geke Hoogstins met 
 betrekking tot de dramaturgische lijnen, karakters en 
scene teksten. Dick van den Heuvel (1956 Amsterdam) is 
een  Nederlandse schrijver van toneelstukken, scenario’s en 
boeken. Tevens werkt hij als regisseur. Hij studeerde af aan 
de  Nederlandse Film & Televisie Academie en hield zich 
 vervolgens bezig met productieleiding en regieassistentie.
Hij schreef intussen enige tientallen jeugd- en dramaseries, 
televisiefilms, theaterstukken en musicalbewerkingen. Recent 
schreef hij ‘Was getekend, Annie M.G. Schmidt’, waarmee 
hij een Musical Award won. Hij bewerkte Turks Fruit en 
 Brandende liefde van Jan Wolkers tot musicals en schreef de 
scripts van de musical ‘Route ‘66’ en ‘Dromen... zijn bedrog’. 
Voor laatstgenoemde productie kreeg hij eveneens een 
Musical Award. Recent schreef hij de Nederlandse musical 
‘Diana & zonen’.

DICK VAN DEN HEUVEL
Jaap is sinds de oprichting van de Stichting Walkyre betrokken 
bij de theaterproducties als fotograaf. Hij weet als geen ander 
de foto’s van dans vast te leggen. Maar ook achter de scher-
men registreert hij alle activiteiten en zorgt daarmee dat er 
een prachtige making -off registratie mogelijk is.

JAAP MENSES
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Een grote theaterproductie realiseren is alleen maar 
 mogelijk doordat er zoveel mensen zijn die vrijwillig 

 meehelpen om het tot een succes te maken. Wij zijn blij 
met zoveel mensen die ons elke keer bij de voorstellingen 

bereid zijn om hun tijd, creativiteit en  energie in onze 
 productie te stoppen. Van de bouwers tot degenen die 

 koffie hebben verzorgd, ze waren allemaal van onschatbare 
waarde! Bedankt!

VRIJWILLIGERS
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In september 2011 vond aan de Vijzelweg in Eext het danstheaterspektakel Walkyre 
Echo’s plaats. Bijna 5.000 bezoekers uit heel Nederland zagen een sprookjesachtig de-
cor in de natuur, met filmbeelden, dans, een poëtisch verhaal en muziek van Pink Floyd. 
Een voorstelling zoals nog niet eerder in Noord-Nederland vertoond, met medewerking 
van ruim honderd mensen, professionals en vrijwilligers.

In september 2014 speelde ‘Terugkeer naar Gaia’. Het accent in deze voorstelling lag op 
Gaia, onze moeder aarde en de wijze waarop wij als mensen haar bewonen en ermee 
samenleven. Een samenleving waarin de mens zijn eigen rol vaak niet wil erkennen als 
het mis gaat en wijst naar de anderen. 

`Onderweg naar later´ speelde in 2016, een multimediale theatervoorstelling die werd 
uitgevoerd in de oude dierentuin te Emmen. Een reis door de tijd, vanuit het ontstaan 
van de aarde naar de huidige moderne maatschappij waarin de zorg voor de aarde 
onder druk staat. Een jongen maakt deze evolutiereis mee samen met tijdreiziger Pyth-
eas en ontdekt daardoor zijn eigen plaats in het heden en de toekomst.

THEATERPRODUCTIES MET EEN CULTUREEL-MAATSCHAPPELIJKE 
MISSIE

MULTIMEDIAAL — VERNIEUWEND — UNIEKE VERHALEN — 
BREED PUBLIEK — PARTICIPATIE — EDUCATIE
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De naam Walkyre is afgeleid van 
het Oudnoorse woord Valkyrja. In 
de Germaanse tijd verbond men 
natuurverschijnselen aan verschil-
lende  bedachte goden. Op basis 
daarvan zijn er vele verhalen en 
sagen  ontstaan in de noordelijke 
provincies. Eén van de verschijn-
selen zijn de ‘witte wieven’ op de 
Drentse heidevelden. 
Geke Hoogstins bedacht in 2009 
een nieuwe eigentijdse sage 
met daarin de elementen van de 
oeroude  mysteries verwerkt. De 
kleine  jongen in het verhaal mag 
 uiteindelijk zonder last verder.
Op de foto uit 2011 jongetje met 
de wereldbol. De hoofdpersoon 
van de sage is Walkyre, een wit 
wiefke die haar geliefde probeert 
te  redden van de wereldse ver-
leidingen.
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Drukwerk? Ons werk.
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Mede mogelijk gemaakt door:
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Sponsors:





PROGRAMMABOEK NOORD 67



noordtheater.nl


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	22A
	22B
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	40B
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68

