STUKAFEST

LEIDEN | 7 & 8 FEBRUARI

Cabaret, dans, literatuur, muziek...
in 2 studentenkamers
in jouw stad

Welkom op Stukafest Leiden 2019!
Op 7 én 8 februari 2019 vindt de elfde editie van Stukafest Leiden plaats! Tijdens hét
studentenkamerfestival worden kamers in onze prachtige Leidse binnenstad
omgetoverd tot mini podia. Laat je verrassen door de meest eigenzinnige en
vooruitstrevende talenten. Van cabaret tot dans, van poëzie tot muziek...
Vanavond en/of morgenavond beleef jij bijzondere avonden die je helemaal zelf hebt
samengesteld! Per avond kan je naar drie acts. De opening vindt plaats in de Red
Carpet Lounge met o.a. cabaretier Pieter Jouke en danser Creepashu. Daarna fiets of
loop je van kamer naar kamer en natuurlijk sluit je vrijdag af op het legendarische
Stukafeest in Gebr. de Nobel! Hier geven de KRAAK & SMAAK DJ SET en MEROL een
onvergetelijk optreden.
Are you an English speaker? You don’t have to miss this! Check the following links
for more information.

Check voor meer info en de ticketshop:
www.stukafest.nl/leiden
StukafestLeiden

leiden@stukafest.nl

PROGRAMMA
Donderdag 7 februari
Opening
Ronde 1
Ronde 2
Ronde 3
Borrel

-

19:00 in de Red Carpet Lounge
20:30 - 21:00
21:30 - 22:00
22:30 - 23:00
23:00 @De Uyl (met The Soul Travellers)

-

20:30 - 21:00 uur
21:30 - 22:00 uur
22:30 - 23:00 uur
23:00 uur @ Gebr. de Nobel

Vrijdag 8 februari
Vrijdag 8 februari:
Ronde 1
Ronde 2
Ronde 3
AFTERPARTY STUKAFEEST

ICONEN

Poëzie

Lezing

Muziek

Cabaret

Film

Dans

Literatuur

Theater

Circus

René Oskam

01

Oskam is dichter in supernormaal Nederlands. Hij speelt een deel
van zijn theatervoorstelling “Kleine dingen, een semi-fictief
autobiografisch verhaal dat inhakt op de krampachtige manier
waarop wij bezig zijn met gelukkig worden en succesvol zijn.

@Sander - hooigracht 39 DO

Artiest
OMAR
Ghaly

02

Sinds jaar en dag zijn bezoekers aan Egypte gefascineerd
Tekst
geweest door de faraonische cultuur die ze daar aantroffen, in het
bijzonder heeft het hiërogliefenschrift altijd tot de verbeelding
gesproken. Omar Ghaly geeft hierover een workshop.

@lOTTE - sINT jACOBSGRACHT
Adres
22 DO

Artiest
GRACIE

03

Gracie leeft in 2045: waar mensen onsterfelijk kunnen zijn, waar
Tekst
robots gevoelens hebben en waar geen schoonheidsideaal geldt.
Verwacht intense, minimalistische klanken uit alternatieve indie,
filmmuziek en jazz door Iain Chambers en Tamara van Esch.

@lana - vestestraat
Adres
1B DO

ArtiestVAN DER SAR
JOHAN

04

Zeg je: Westland? Dan zeg je: kassen. Zeg je Westland en
Tekst
comedy? Dan zeg je: Johan van der Sar. Johan van der Sar is
namelijk het grote Westlandse talent als het gaat om comedy. Dat
wordt lachen.

@Oskar - BREESTRAATAdres
175C DO

Artiest
BRUUT!

05

BRUUT! is een jazzband uit Amsterdam. De muziek die ze spelen
Tekst
omschrijven ze zelf als superjazz. Eén ding is zeker: terwijl je
luistert naar BRUUT! is alles mogelijk, behalve stil blijven staan!

@Savannah - Nieuwe rijn
Adres
12 DO

ROGIER KAHLMann

06

Is het nou comedy? Of is het cabaret? In zijn tweede show ‘De
struggel is riel’ probeert Rogier zichzelf definitief te positioneren als
een cabaretier en geen (stand-up) comedian, ook al snapt hij het
verschil nog niet helemaal.

DO @PABLO - ZOETERWOUDSesingel 1A

LIFF

07

Het Leiden International Film Festival (LIFF) is in de afgelopen jaren
uitgegroeid tot één van de grootste filmfestivals van het land.
Speciaal voor Stukafest heeft het LIFF een selectie van de beste
korte films van het afgelopen jaar geselecteerd.

DO @BIRTHE - WITTE SINGEL 99

08

ROSA ALLESIE EN DIEUWERTJE SPEK

Rosa Allessie en Dieuwertje Spek, uitvoerende dansers en jonge
makers. Tijdens de performance zullen er twee losse solo’s
getoond worden, genaamd INVENTA en ‘Mouvement Perpétuel’.

DO @ANNA - LANGEGRACHT 91B

AKF

09

Het Amsterdams Kleinkunst Festival richt zich op kleinkunst in de
breedste zin van het woord. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
muziektheater, cabaret en poëzie. Al jarenlang verzorgt het AKF
één van de topacts van Stukafest Leiden!

DO @TIM - NIEUWSTEEG 31

10

KOOLSTRAE FAMILY BAND

Een familie op een woonboot in Amsterdam, een bonte
verzameling oude strijkinstrumenten, gitaren en een klein gedeukt
trompetje; de ruwe ingrediënten voor een stoofpot van unplugged
pop, meerstemmige folk, en naar smaak, een mespuntje jazz.

DO @ESCAPEROOM LEIDEN - JAN VAN HOUTKADE 50 (KRUITHUISJE)

René Oskam
LEONARD
LINDEN

01
11
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@ZEPING
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- LANGEGRACHT
- hooigracht53A
39 DO

Artiest
NICO
DIJKSHOORN

02
01

Nico Dijkshoorn is een Nederlands columnist, dichter, schrijver en
Tekst
muzikant. Tijdens Stukafest zal hij een stukje voorlezen en een
liedje spelen op een akoestische gitaar.

@CAS - NIEUWE RIJN
Adres
59 VR
DO

Artiest DUCROOCK
MARNIX

03
02

Marnix Alexander DuCroock ontwikkelde een nieuwe stijl:
Tekst
Psychedelische Flamenco, een mix van Spaanse technieken met
normale coupletten en refreinen zoals we die van popmuziek
kennen.

@ALEXANDER - HOUTSTRAAT
Adres3 VR
DO

Artiest
THEATERGROEP:
ALLES VALT

04
03

Alles Valt is een ritmische- en muzikale theatervoorstelling over de
Tekst
huidige wereldproblematiek. Verpakt in een verhaal over twee
vallende mensen laten zij het publiek nadenken over naderend
onheil.

@ANNA - LANGEGRACHT
Adres
91B VR
DO

Artiest
ROSA
ALLESIE EN DIEUWERTJE SPEK

05
04

Rosa Allessie en Dieuwertje Spek, uitvoerende dansers en jonge
Tekst
makers. Tijdens de performance zullen er twee losse solo’s
getoond worden, genaamd INVENTA en ‘Mouvement Perpétuel’.

@SASKIA - HOGEWOERD
Adres
14 VR
DO

05

LIZA VAN BRAKEL

Op een speelse wijze onderzoekt Liza de mogelijkheden, maar ook
de beperkingen van jongleren in combinatie met met acrobatiek.
Ain’t no easy way out is een voorstelling die gaat over de zoektocht
naar het onmogelijke.

VR @WARD - HOGEWOERD 101

06

SUNDAY AT EIGHT

Sunday at Eight laat zich kenmerken door een grote diversiteit aan
stijlen. Met invloeden uit o.a. de Rock ’n Roll, Blues, Jazz en Ska
creëert de band een herkenbare, en toch verfrissende sound die je
niet snel vergeet.

VR @SAM - WITTE SINGEL 58C

07

PYN

PYN haar muziek is te omschrijven als pop/disco van nu met een
goed verhaal.

VR @WILLEMIJN - MORSWEG 52

08

THEATERGROEP: TOCHT

Een komische toneelvoorstelling over menszijn. De actrices
houden ons een spiegel voor.

VR @PABLO - ZOETERWOUDSESINGEL 1A

09

MENSEN ZEGGEN DINGEN

Elke maand haalt Mensen Zeggen Dingen de meest
spraakmakende sprekers naar verschillende locaties in Nederland
en België. Speciaal voor Stukafest komen ze op een
studentenkamer!

VR @ROOS - OUDE VEST 91

POPRONDE: ROEL POTHOVEN

10

Roel Pothoven speelt gitaar en zingt daarbij over de liefde, reizen
en over de gedachten van een twintiger. Geïnspireerd op: Mark
Knopfer, Bert Jansch, Jeff Buckley en Lianne la Havas.

VR @EVA - HOGEWOERD 16A

LIFF

11

Het Leiden International Film Festival (LIFF) is in de afgelopen jaren
uitgegroeid tot één van de grootste filmfestivals van het land.
Speciaal voor Stukafest heeft het LIFF een selectie van de beste
korte films van het afgelopen jaar geselecteerd.

VR @NINA - MORSWEG 24

BLOOMCOAL

12

De winnaar van de Strijd om Stukafest muziekeditie is de Leidse
band Bloomcoal. De muziek heeft een stevige bite, zonder kazige
saus. Dit is het muzikale gerecht om van te genieten.

VR @STERRE - HAARLEMMERSTRAAT 203

OPENING

Stukafest begint met een spectaculaire opening in de Red Carpet
Lounge. Op deze sfeervolle plek mogen Creepashu en Pieter
Jouke de spits afbijten. Vlak voor de opening, om 18:30 uur, vindt
op het stationsplein een muzikaal optreden van DuoDarwin plaats.

DO @RED CARPET LOUNGE

19:00

(Creepashu)

AFTERPARTY STUKAFEEST

Het studentenkamer festival wordt afgesloten met het
STUKAFEEST in Gebr. de Nobel. Vanaf 23:00 ben je daar welkom
voor spectaculaire optredens van onder andere de KRAAK &
SMAAK DJ SET, MEROL en de dj’s Swimming Soundsystem.

VR @GEBR. DE NOBEL

23:00-04:00

PARTNERS

Gemaakt door Melcher van Nieuwkoop

Check ook stukafest.nl/leiden!

