
Moei Weer Spelen

Prettig gestoord en ambitieus

De Mooi Weer Spelen zijn een initiatief van de Stichting Straattheater

festival Delft. Organisatie en realisatie van het festival zijn het werk

van prettig gestoorde fanatici. Vrijwilligers, meer dan 150 in getal, die

hun motivatie voor een deel ontlenen aan het feit dat ze eens per jaar

de gelegenheid krijgen om Delft naar hun hand te zetten. Wij hebben

onszelf opgedragen jaarlijks een spetterend straattheaterfestival in

Deift neer te zetten. In ons vaandel voeren wij de volgende leuzen:
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Vernieuwintj

Internationoal

• Builen

• Vrij loesonkelijk

• Prikkelend

Delftse huizen, aan Delftse straten, langs Delftse

grachten,tussen Delftse markten. Mannen, vrouwen,

kinderen. Gedeeltelijk bibelebons. Kijk, daar gebeurt

wat. Waar komt dat geluid vandaan? Wat doen al die

mensen daar? Om half drie op de Beestenmarkt:

Les Frères Grumeaux. Les Obsessionels, die moetje

echt zien. Is dat een pop of is ie echt? Ik vind die

griezel doodeng. Kom maar, je ziet hier achteraan

toch niks. Even nog. Weet je dat het bijna ieder jaar

regent. Ik wist niet dat het in Delft zo gezellig was.

O nee? Natuurlijk gaan we naar het avondspektakel.

De essentie van ons festival is straattheater van inter

nationale kwaliteit. Wij streven naar een mix van klein

schalige animatie en spektakel. Kwaliteit impliceert

dat we ons internationaal oriënteren. Met vernieuwing

bedoelen wij dat wij ieder jaar opdracht geven tot

nieuwe, speciaal voor het festival ontwikkelde,

producties. En Prikkelend slaat op ons streven om met

het festival verschillende kunstvormen uit te dagen om

de straat op te gaan en de directe ontmoeting met het

publiek op te zoeken. Denk aan dichters, musici,

beeldende kunstenaars, film en video.
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Waar kun je beter Mooi Weer Spelen dan in Delft? Een juweel van een stad die het verdient eens per
jaar verwend en versierd te worden met een straattheaterfestival. De intimiteit van het Doelenplein,

de gezelligheid van de Beestenmarkt, de voornaamheid van de grote Markt. Prachtige locaties voor

straattheater.Vrouw Jutteland, naast de Oude Kerk, de Burgwal en de Brabantse Turfmarkt, ze
vormen ieder jaar weer het decor van straatkunstenaars en kunstenaars op straat. En tienduizenden.

Delftenaren en buitenlui, die ervan genieten.

Straattheaterfestival Delft



Keukentrapje
iet veraetenl

Het tweede weekend van juni. leder jaar, sinds 1988. Gekte in de stad en we noemen het

Moot Weer Spelen.Theater op straat, meer dan straattheater. Buiten, weer of mooi weer.

Gratis. Voor iedereen. Paraplu meenemen en een keukentrapje om op te staan.
Een stad die lacht, een stad die huilt, een stad die leeft.

Het festival begon in 1988 met een bescheiden begroting van

20.000 gulden. Achteraf nog veel omdat het hele

evenement in het water viel. Desondanks beweegt de begroting

van het festival zich nu rond de 250.000 gulden. Opbouw: een

deel subsidie (gemeente Delft, provincie Zuid-Holland), een deel

cultuurfondsen, een deel sponsoring. Speciaal voor de sponsors
wordt sinds drie jaar een Business Park georganiseerd met een

eigen begroting.

De Thema's

1990 [)e Grote Ontluistering
1992 TVAIbania

1994 Pinksterparade

1996 Oe Uittocht

1997 Tovertuin, Café Chantage

1998 Blindengang, Lunapark

Speciale producfieé

1996 There's magie inlhe air
1997 Onnozeien in een tovertuin

1998 Blaffen naar de Maan

1999 Elementen van verwondering

2000 Perpetuum Mobile

De spektakels

1989 Burbuja

1990 Oe Grote Ontluistering
1991 Cirque du Trottoir

1992 Xarxa (Nit Magica en Ibers)
1993 Generik Vapeur (La Petite Reine)

1994 Titanic

1995 Atnio{F!an)

1996 Plasticiens Volants

1996 Totem

1998 Friches Theatre Urbaines (Mephistomania)

Kunstprikkels

1994 Skulptoer (beeldende kunst)
1994 Telefüonvogels (muziek)

1995 DelftDicht (poézie)

1995 Filmvierdaagse (film)
1997 5tegen bestoven (beeldende kunst)
1998 Dark Side of the Moon (muziek)
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Sponsoring

Sponsors dragen ongeveer de helft van het festival. Heel veel kleine Delftse

bedrijven die samen een welgevulde vuist maken. Daarnaast een aantal

grotere bedrijven en instellingen waaronder Brand Bier,TNO en Energie

Delfland. Afhankelijk van de hoogte van de bijdrage zijn er diverse tegen

prestaties mogelijk, variërend van een eenvoudige naamsvermelding tot

het adopteren van een podium/groep.

Speciaal voor onze sponsors hebben wij het concept van een

Business Park ontwikkeld. In de rustieke en besloten ambiance van het

oude excercitieterrein van het depot van het Legermuseum aan de Paar

denmarkt richten wij een theaterpark in waarin onze sponsors hun relaties,

hun personeel en/of elkaar kunnen ontmoeten. Een wervelende non-stop

theatershow zorgt voor een sfeer waarin ook partners en kinderen zich uit

stekend vermaken. Formeel? Nee. Smaakvol? Ja.

Contact Mooi Weer Spelen:

Gabriël van Tiggelen, Schutterstraat 3,2611 MX Delft

Telefoon 01S-2138434,E-mail gvtiggelen@delft.nl (DfVIWS,1999




