RANDPROGRAMMERING
Dagelijks (Donderdag, Vrijdag, Zaterdag)

De Lachtent - Lachrecept bij Koningin Winter
Ga tijdens Bakkum Vertelt 2017 op zoek naar
Koningin Winter! Als je haar vindt maakt ze
een vrolijke foto van je. Schrijf vervolgens je
adres op de envelop die ze aanreikt. Ergens
op het terrein vind je haar LACHTENT, waar je
de envelop in de door haar meegebrachte
brievenbus doet. Tijdens een gure, koude
winterdag ontvang je de envelop met foto en
een lachrecept bij jou thuis, waardoor je weer
herinnerd wordt aan die mooie, zonnige
zomer.

Doe JE Ding! Workshop Rap - Tune4u
Tijdens ’Doe JE ding!’ leer je op een ludieke
manier rappen en zingen met shout outs. Maak
je eigen korte rap of zangstuk en presenteer dat
op een vette beat aan elkaar en het publiek voor
de microfoon.

Donderdag, vrijdag en zaterdag
Duur: doorlopend in de Pan
Leeftijd: alle

Kunsdt; CreativiTijd
Wij zijn digitaal, gek van drones, en spreken
gezamenlijk 16 (programmeer)talen. Wat wij
gaan doen is net even anders dan de andere
ochtenden. Samen met jullie tillen we knutselen
naar een hoger niveau. Honderdtwintig meter
hoog, om precies te zijn.

Gedichten op Maat
Een tekst voor je geliefde? Of een zomers
versje om in de caravan te hangen? Onze
dichters zitten voor je klaar met een typemachine en ideeën in overvloed. Ze stellen je
vragen of je geeft ze een opdracht, en
minuten later staan er prachtige, ontroerende
of grappige woorden voor je op papier. Een
gedicht op maat; het beste recept voor al uw
kwaaltjes!

Donderdag, vrijdag en zaterdag
om 17.00u & 19.00u
Locatie: de Verhalencaravan
Duur: 45-60 minuten
Leeftijd: 8+

Voor jong en oud. Voor jongens en meisjes.
En eekhoorns.
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Woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag,
zondag om 10:30 - 11:55u
Locatie: Sport & Spel loods

Donderdag, vrijdag en zaterdag
Duur: doorlopend in de Pan
Leeftijd: alle
Mees Muziek – Gevleugelde vertellingen
Een sfeervol houten Vogelhuisje, met bankjes
ervoor. Vanaf het bordes heet Mees haar
publiek welkom en begeleidt hen naar hun
stoelen. Zodra ze de deur sluit, is de
buitenwereld weg en is er alleen nog het
verhaal en de muziek.
Gevleugelde Vertellingen is de verzamelnaam
voor 5 bijzondere vogelverhalen, licht
absurdistisch, maar zonder uitzondering
meeslepend in hun eigenheid. De verhalen
worden bloemrijk aangekleed door pakkende
liedjes.
Donderdag, vrijdag en zaterdag
Locatie: Vogelhuistheater
(naast de Verhalencaravan)
Duur: 30 minuten
Leeftijd: Alle
Voor actuele speeltijden check het bord voor
het vogelhuistheater

Be
there!

Kom ook genieten van de beats, optredens
en het eten in en rondom De Pan!

19:15 - 20:00 u
MAN || CO
MAN || CO (fonetisch: manco) maakt theatrale
dansvoorstellingen met een frisse en dynamische
beeldtaal. Kenmerkend zijn de razend
gedetailleerde handelingen die een dwingende
eigen wereld scheppen. De voorstellingen van
MAN || CO zijn energiek, brutaal en sensueel.

Bakkum Vertelt is een muziek- en theaterfestival op Camping Bakkum. Dagelijks
verschillende optredens. Op het terrein
staan diverse foodtrucks waar heerlijk
gegeten kan worden. Wat is er fijner dan
een heerlijk hapje tijdens een prachtig
optreden in een natuurlijke omgeving?
Hoofdpodium
Caravanpodium

Do 13 JULI

16:15 - 16:50 u
Onder het buro; Bere Boos! (2+)
Evy is boos. Heel erg boos. Ze is reuze giga
mega bere boos! Waarom Evy zo boos is,
dat weet ze niet. Ze kan het zich niet meer
herinneren. Maar ze is het wel. Dat weet ze
zeker! ‘Bere Boos!’ is een grappige, interactieve voorstelling over boos zijn, over weglopen, thuiskomen en zelf de wereld
ontdekken.
17:00 - 17:45 u
Erik Enkoné
Erik combineert de prachtige simpliciteit van
de blues met het levendig vertellen van folk.
Hij brengt eigen werk en bewerkte klassiekers.
17:45 - 18:15 u
Erik Enkoné & Gone Wrong Kings
Erik speelt samen met zijn band blues en folk
en krijgt iedereen op de banken.
18.15 - 19:00 u
De Verhalendames; Club Tropicana
Op het terras van de Verhalendames komen
rond de klok van zes cocktailshakers en roze
flamingo's tevoorschijn. De dames stellen jong
en oud voor aan een mooie man uit de wereld
van de literatuur. Wat was zijn zwoelste zomer?
Waar haalt hij zijn inspiratie vandaan? Hoe
exotisch is het eigenlijk om schrijver te zijn?

20:00 - 20:30 u
Youri Lentjes
Singer-Songwriter die in 2014 mee deed aan het
tv-programma "De Beste Singer-Songwriter"
Artiesten zoals Bob Dylan en Tom Waits zijn een
grote inspiratie voor Youri.
20:45 - 21:45 u
Funky Organizers
Verwacht energie, urban funk en dikke grooves.
In 2017 breidde de band uit met zangeres Lady
Shaynah en gitarist Philip Schrijver. Een nieuwe
show, nieuwe muziek en een nieuwe vibe; een
nieuw spektakel.

Vr 14 JULI

16:00 - 16:45 u
De on-ontdekking van de Zuidpool (6+)
De scheepsjongens Peer en Jodocus gaan de
Zuidpool ontdekken. Maar een expeditie naar de
achterkant van de wereld is niet zonder gevaar.
Durf je mee?
16:45 - 17:15 u
Rose Marin
Vorig jaar voor het eerst op Bakkum Vertelt. Met
haar kleurrijke stem en manier van spelen, brengt
Rose Marin elementen van country, folk en pop
bij elkaar en creëert zo een unieke sound.
17:45 - 18:30 u
Rose Marin
Stond ze vorig jaar als verrassing ook op het
hoofdpodium, dit jaar hebben we haar speciaal
hiervoor gevraagd. Met haar kleurrijke stem en
manier van spelen, brengt Rose Marin elementen
van country, folk en pop bij elkaar en creëert zo
een unieke sound.
18:15 - 19:00 u
De Verhalendames; Club Tropicana
Op het terras van de Verhalendames komen
rond de klok van zes cocktailshakers en roze
flamingo's tevoorschijn. De dames stellen jong en
oud voor aan een mooie man uit de wereld van
de literatuur. Wat was zijn zwoelste zomer? Waar
haalt hij zijn inspiratie vandaan? Hoe exotisch is
het eigenlijk om schrijver te zijn?

19:15 - 20:00 u
Roovers - vs - van Leeuwen (12+)
Dit cabaretduo daagt elkaar en het publiek uit in
een fascinerende reeks sketches waarin ze
vooral elkaar niet zullen sparen. De werktitel van
hun programma noemt dan ook niet voor niets:
Roovers -VS- van Leeuwen! Gelukkig valt er
naast de onderlinge strijd ook nog genoeg te
lachen!

18:15 - 18:45 u
De Verhalendames; Club Tropicana
Op het terras van de Verhalendames komen
rond de klok van zes cocktailshakers en roze
flamingo's tevoorschijn. De dames stellen jong en
oud voor aan een mooie man uit de wereld van
de literatuur. Wat was zijn zwoelste zomer? Waar
haalt hij zijn inspiratie vandaan? Hoe exotisch is
het eigenlijk om schrijver te zijn?

20:00 - 20:30 u
The Visual
Poëtische liedjes die je oren strelen. Dit duo
brengt je in een andere wereld.

19:15 - 20:00 u
Maurice van Hoek
Maurice speelt met zijn gitaar en mondharmonica
country. Hij schrijft zijn eigen liedjes. "Een parel
om te koesteren" – OOR

20:45 - 21:45 u
TenTemPiés
Muziek voor het hoofd en het lichaam. Dat hoor
je niet meer elke dag. De Amsterdamse band
TenTemPiés met het Chileense bloed in de
aderen zet je tegelijk aan het denken en aan het
dansen.

Zat 15 JULI

16:00 - 16:30 u
De Swingende Giraffen (Alle leeftijden)
De Swingende Giraffen spelen eigen kinderliedjes over dieren met een Latin Swing! Niet alleen
de kinderen doen graag mee met de aanstekelijke liedjes, gebaren en dansjes, ook de
ouders kunnen vaak niet stil blijven staan. Deze
show is een muzikaal avontuur over de wereld
met dieren als de zebra, gorilla, konijn, flamingo,
zwijn, kangoeroe en natuurlijk de giraf! De Zuid
Amerikaanse muziek neemt je mee op reis
naar verre oorden.
16:30 - 17:00 u
No Passa Nada
No Pasa Nada is een singer/ songwriter duo. Ze
schrijven eigen liedjes die zich niet snel in een
hokje laten plaatsen. Melancholisch, melodieus
met een eigenzinnige bite en een overtuigende
live performance. Van meeslepende stampers tot
kleine luisterliedjes.
17:30 - 18:15 u (12+)
Annemarie Brijder; ‘Ik ben er klaar mee’
Van de economische crisis tot het NOS journaal
en van de liefde tot de drank. Annemarie Brijder
zingt over alles wat ze niet snapt. Met haar
chansons - in Nederlands en Frans - doet ze
opgewekt pogingen de wereld een beetje
beter te begrijpen.
Maar dat lukt lang niet altijd.

20:00 - 20:30 u
Maurice van Hoek
Maurice voelt zich meer dan ooit aangetrokken
tot country. “Drie akkoorden en de waarheid
spreken, dat moet je kunnen. Alles wat het liedje
dient.”
20:45 - 21:45 u
Collectief Explosief
De zeskoppige formatie Collectief Explosief
serveert een aanstekelijke cocktail van moderne
jazz en vintage popmuziek uit de jaren '50 & '60.
Maar als je wat dieper in het glaasje kijkt voel je
de rauwe soul-jazz, rock 'n roll en surf invloeden
steeds heftiger opborrelen.

Zon 16 JULI

12:00 - 13:00 u
René Groothof; De Ring (7+)
Louise, de Boze Heks van het Noorden, heeft
een machtige ring gesmeed waarmee zij de hele
wereld in duisternis wil hullen. Maar zij verliest de
ring. Kain vindt hem, in de maag van een vis.
Maar ook hij verliest de ring. Nu is de ring in het
bezit van de kleine Fedor. Om te voorkomen dat
Louise de ring weer in handen krijgt moet Fedor
de ring in het vuur van de vulkaan in Vuurland
gooien, dat is de enige manier om Louise te
verslaan. Gelukkig is Fedor niet alleen; Vainamo,
de Wijze tovenaar gaat met hem mee. Maar
Kain, die de ring eens had, zit ze op de hielen.
Een avontuurlijke tocht vol gevaren volgt. Zal het
Fedor lukken om de Heks van het Noorden voor
te blijven en de ring te vernietigen?
13:30 - 14:30 u
Rob Dekay
Zanger en liedjesschrijver Rob Dekay brengt
met zijn eigenzinnige soulvolle country-pop een
verrassend nieuw geluid.

