
Op 6 en 7 februari 2020 vindt de twaalfde editie plaats van het Leidse culturele 
festival Stukafest. Stukafest is een studentenkamerfestival, waarbij in meer 
dan twintig studentenkamers, verspreidt over de bin- nenstad, verschillende 
optredens te zien zijn. Van cabaret tot dans, van poëzie tot muziek.....

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

                StukafestLeiden             stukafest.leiden@gmail.com

Programma

Donderdag 6 Februari
Opening
Ronde 1 
Ronde 2 
Ronde 3 
Borrel

Vrijdag 8 februari
Ronde 1 
Ronde 2 
Ronde 3 
Afterparty Stukafeest

Routes:
Rolstoelviendelijk

Welkom op Stukafest leiden 2020!

19:00 tot 20:00
20:30 tot 21:00
21:30 tot 22:00
22:30 tot 23:00

Vanaf 23:00

20:30 tot 21:00
21:30 tot 22:00
22:30 tot 23:00

Vanaf 23:00
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Engels / English
(See the website)

Bestuur
Mathyn Ressang - Voorzitter

Renée Mudde - Secretaris/penningmeester
Maró Prins - Programmeur

Breeze

Claire The - Kamercoördinator
Judith Leferink - Acquisiteur

Stijn van Vucht - PR-coördinator

Partners

Younes Jazz
Younes Benslimane is jazzpianist en afgestudeerd aan het Koninklijk 
Conservatorium. Al een aantal jaar leidt hij een ervaren trio. Het trio 
is gespecialiseerd in straight ahead jazz. Swingende muziek die zijn 
piek had tussen de jaren ‘40 en ‘60 van de vorige eeuw.

Dean and the Moonboys
Als er één band is die Rock ‘n’ Roll nieuw leven inblaast is het Dean 
and the Moonboys. Ze spelen volop en weten zo de energie en 
gedrevenheid te brengen uit de jaren ‘50. Driestemmig rocken ze 
liedjes van Elvis, Chuck Berry en andere legendes.

Fabian Franciscus
Fabian Franciscus is autist en cabaretier. Dit blijkt een uitstekende 
combinatie. Door zelf de humor van zijn stoornis in te zien, leert hij er 
zelf steeds beter mee om te gaan. Hij won het Leeuwarder Cabaret 
Festival en de Comedy Slam.

Dragonfruit
DragonFruit is het liefdeskind van sample-heavy hiphop en moderne 
soul. Denk aan de earworms van Flying Lotus, J Dilla, Mahalia and 
Jorja Smith. Maak je dus klaar voor een rit vol hobbelige hiphopbeats 
en breathtaking soundscapes van vocalen en synths.

Sax on Decks
Sax On Decks is een unieke funky muzikale ervaring voor zowel in 
clubs als op festivals. Een combinatie van saxy lounge, house en 
nu-disco met een live act. Ze laten zien dat live instrumenten perfect 
op kunnen gaan in elektronische muziek.

Bas Derks
Bas Derks ziet zichzelf als een schrijvende Tarzan. De pen als zijn 
liaan, het voertuig door het maatschappelijke oerwoud. En papier 
als zijn lendendoekje, het voorwerp dat allerlei zaakjes aan het licht 
brengt.
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@ Sterre - Nieuwe Rijn 12 do

@ Thijmen - Oude Vest 35 do

@ Veerle - Herengracht 35 do

@ Thomas - Hooigracht 39 do

@ Frederique - Rapenburg 50 do

@ Claire - Witte SIngel 99 do

NAchtelijke escapades
Nachtelijke Escapades bestaat uit vijf jonge Leidse muzikanten met 
een onmiskenbaar eigen geluid. Zij spelen naadloos hiphop, reggae, 
jazz en funk aan elkaar met Nederlandstalige, poëtisch rijke teksten 
die humor en een flinke dosis energie hebben.

MAgic Tom en Yuri
Het coolste anarchistische goochelduo van dit moment, Magic Tom 
en Yuri: een theatrale punk goochelshow met trucs, muziek, dans en 
heel veel komedie.

Steeg stand-up
Johan van der Sar, Robbert Charoe en Floris Hessing zijn drie totaal 
verschillende mensen. Ook weten wat ze nu weer te zeggen hebben 
over kassen, reclames en waarom je nooit moet optreden bij de 
Sociale Verzekeringsbank? Kom dan kijken!

Nico Dijkshoorn
Nico Dijkshoorn is een Nederlands columnist, dichter, schrijver en 
muzikant. Dijkshoorn heeft zich gemanifesteerd als internetjournalist 
en is nationaal bekend met zijn wekelijkse optreden in het televisie-
programma De Wereld Draait Door.

Golden Boy x Plato
De Haarlemse band Golden Boy verrast je door hun favoriete 
artiesten zoals Editors, Warpaint, Radiohead en Alt-J samen te 
laten smelten tot een bloedhete, maar frisse brei van energie die zij 
Indiedisco noemen.

Firma Frictie
Iedereen kan tegenwoordig een inspirator zijn en Stella en Luus 
geven met DOODLE YOUR DAY de presentatie van hun leven. Aan 
de hand van 96 bullets creëren ze een wereld waarin je grenzeloos
kan zijn wie je wilt.
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@ David - Nieuwe Rijn 66 vr

@ Sebastian / ISN - Kaiserstraat 25 vr

@ Emma - Nieuwe Rijn  59 vr

@ Sam - Witte Singel 58c vr

@ Floris - Oude Rijn 44S vr

@ Stijn - Middelstegracht 20B vr

Fabienne Ligconerten
In een ligconcert neemt Fabienne Roos je mee op reis en dat terwijl 

je helemaal niets hoeft te doen. Ze nodigt je uit om te gaan liggen en 
helemaal te ontspannen. Onder begeleiding van een Indias harmoni-

um en shrutibox neemt ze je mee op reis.

Dailah
Dailah is een jazzy en soulachtige singer-songwriter uit Leiden. Haar 

muziek omschrijft ze zelf als mysterieus en persoonlijk/eerlijk, wat 
ook het zelfbedachte genre mystery-soul inspireerde. Dailah speelt 

samen met Jordy Bouter en Jasper Mens.

LIFF
Het Leids International Film Festival is 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.

KEES
KEES’ muziek laat zich omschrijven als prikkelende Nederlands- 

talige electro-pop. Aan haar Nederlandse teksten merk je dat ze is 
opgegroeid met de Jeugd van Tegenwoordig en Spinvis.

Olivier
Olivier van Eijk is een dichter die met bezielde voordracht op het po-
dium staat. Zijn gedichten gaan over het absurde van het alledaagse 
en het alledaagse van het absurde. Grote thema’s als liefde worden 

moeiteloos verbonden met actuele thema’s.

Marianne van  Velzen
Marianne van Velzen is stadsdichter van Leiden en draagt op 

muzikale wijze gedichten voor. Samen met violiste Novilé Maceinaite 
die aan het conservatorium afstudeerde zal ze muzikale poëzie ten 

gehore brengen met klassieke en modernere tonen.
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do @ Iddo - Hooigracht 5

do @ Pim - 2e Binnevestgracht 14a

do @ Eric - Kaiserstraat 22c

do @ Charlotte - Haarlemmerstraat 221

do
@ Iris - Noordeinde 37H

vr @ Roos - Oude Vest 91

vr
@ Pablo - Zoeterwoudsesingel 1a

01

Ilja
Ilja Geelen is een pas afgestudeerde dansmaker en docent. Ze werkt 
graag met intieme omgevingen waarin ze zich verbonden kan voelen 

met het publiek. Op Stukafest zal deze verbondenheid met het 
pubiek tot zijn recht komen.

Mischievous Filth
Onder leiding van Taco Scheltens weidt de band Mischievous 

Filth zich aan het spelen van klassieke blues, rock en bluegrass         
nummers.

Amsterdams kleinkunst Festival
Het Amsterdams Kleinkunst Festival komt dit jaar met de halve 

finalisten tour naar Leiden. Lotte Velvet, Maria Kraaijkamp en Beth & 
Flo wisselen elkaar af met uiteenlopende optredens.

Momentopnames
De Utrechtste studentenband waar de lol vanaf spat! Met sterke 

teksten en aanstekelijke melodieën vangen zij momenten in liedjes 
die niet meer uit je hoofd gaan. Dit muzikale cabaret is bloedserieuze 

onzin die je niet wil missen.

Melle
Melle studeert aan het Conservatorium in Haarlem en treedt veel op 

binnen en buiten Leiden. Hij schrijft al jarenlang z’n eigen muziek, die 
veel weg heeft van Tom Odell en Coldplay. Melle won samen met zijn 

band de Nobel Award van 2019.

Het Barrière Celloduo - ACPA
Dieuwke en Wouter, twee studenten van the Academy of Creative 

and Performance Arts, vormen samen het Barrière Celloduo. Ze 
treden al enkele jaren samen op en spelen variërende celloduetten in 

allerlei muzieksoorten.
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vr @ Iddo - Hooigracht 5

vr @ Pim - 2e Binnevestgracht 14a

vr @ Pablo - Zoeterwoudsesingel 1a

vr @ Eric - Kaiserstraat 22c

vr @ Rosanna - Herengracht 58

vr @ Charlotte - Haarlemmerstraat 221

Poezieboys
VINKENOOG: Daar heb je ze weer, De Poezieboys! Dit keer met 
een muzikale, kosmische, poëtische ode aan het leven en werk van 
Simon Vinkenoog. Seks, drugs en een overdosis Poësiviteit!

Opening
DragonFruit is het liefdeskind van sample-heavy hiphop en moderne soul. Denk aan de 
earworms van Flying Lotus, J Dilla, Mahalia and Jorja Smith. Maak je dus op voor een 
rit vol hobbelige hiphopbeats en breathtaking soundscapes van vocalen en synths.

15

Stukafeest
Het Studenten Kamer Festival van Leiden sluit 7 februari spetterend af in de Popupclub.
We starten de avond vol groove en funk met een liveoptreden van Three Little Clouds. 
Later op de avond zal Team Sowieso onze billen laten shaken op hete hitjes, dat wordt 
gegarandeerd een avond om nooit te vergeten!

Opening
Kom naar de feestelijke opening van Stukafest Leiden 2020 in Rijksmuseum van 
Oudheden (19.00 uur). Na een welkomstwoord van onze voorzitter Mathyn Ressang zal 
Saturners Muziektheater de aftrap geven van het mooiste culturele event van het jaar! 

vr@ Claire - Witte SIngel 99

do

vr

@ Rijksmuseum van Oudheden - Rapenburg 28

@ Popupclub - Lammermarkt 100



Opening 
@Rijksmuseum van Oudheden - Rapenburg 28

Younes Jazz 
@ Sterre - Nieuwe Rijn 12

Sax on Decks 
@ Thijmen - Oude Vest 35

Dragonfruit 
@ Veerle - Herengracht 35

Dean and the Moonboys 
@ Thomas - Hooigracht 39

Fabian Fransicus 
@ Frederique - Rapenburg 50

Bas Derks 
@ Claire - Witte SIngel 99

Fabienne Ligcocerten 
@ Iddo - Hooigracht 5

Olivier 
@ Pim- 2e Binnevestgracht 14a

KEES 
@ Eric - Kaiserstraat 22c

Dailah 
@ Charlotte - Haarlemmerstraat 221

LIFF 
@ Pablo - Zoeterwoudsesingel 1a

Borrel
@ Cafe de Uyl van Hoogland - Nieuwstraat 28

LIFF 
@ Iris - Noordeinde 37H

Marianne van Velzen 
@ Roos - Oude Vest 91

Nachtelijke escapades 
@ David - Nieuwe Rijn 66

Golden Boy x Plato 
@Sebastian - Kaiserstraat 25

Nico Dijkshoorn 
@ Emma - Nieuwe Rijn 59

Magic Tom en Yuri 
@ Sam- Witte Singel 58c

Steeg stand-up 
@ Floris- Oude Rijn 44S

Firma Frictie 
@ Stijn- Middelstegracht 20B

Ilja 
@ Iddo - Hooigracht 5

Melle 
@ Pim- 2e Binnevestgracht 14a

Momentopnames 
@ Pablo - Zoeterwoudsesingel 1a

Mischievous Filth 
@ Eric - Kaiserstraat 22c

Amsterdam Kleinkunst Festival 
@ Rosanna - Herengracht 58

Het Barrière Celloduo - ACPA 
@ Charlotte - Haarlemmerstraat 221
Poezieboys 
@ Claire - Witte Singel 99

Stukafeest 
@ Popupclub- Lammermarkt 100

Vrijdag 7 februari

donderdag 6 februari
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Nieuwstraat
Haarlemmerstraat

Oude Vest

Lammermarkt

Noordeinde

Rapenburg

Kaiserstraat

Witte Singel

2e Binnevestgracht

Zoeterwoudesingel


