BESTE LEZER,
In 2004 merkten we dat er in de IJmond behoefte
was om jongeren, kunst en muziek samen te
brengen. Jonge mensen waren op zoek naar
plekken om hun talent te exposeren en het Young
Art Circus creëerde het podium waarop zij konden
schitteren: een community was geboren. Door
artiesten van zowel regionaal als nationaal niveau
naast elkaar te programmeren ontstond de synergie
die zo kenmerkend is voor YAF. We hebben vanaf
het begin tot doel gehad ons te blijven vernieuwen
en verjongen: volgens Tobías Huveneers, één van
de oprichters van het festival, bestaan we mede
daarom nog steeds en is er sinds 2020 een nieuwe
organisatie opgestaan.
Dave Castricum heeft het stokje overgenomen, en
hij is van mening dat YAF het ideale platform is. We
hebben een grote groep creatieve mensen

die altijd klaar staat met nieuwe ideeën, deze
eerste editie van het YAF magazine is hiervan het
perfecte voorbeeld. Zelfs in deze rare tijd waarbij
een evenement als het festival zelf niet kan
plaatsvinden, ontstaan er vanuit de YAF community
nieuwe plannen: en waar zij creëren kunnen wij
ondersteunen. Het magazine geeft een inkijk in de
veelzijdigheid van de organisatie. YAF bruist, zelfs in
tijden van crisis!
Onze speciale dank gaat uit naar de artiesten,
bestuursleden, bezoekers, buren, cateraars,
coördinatoren, kunstenaars, leveranciers,
organisatoren, pers, sponsoren, subsidiënten,
vrijwilligers, de IJmond gemeenten en
vrienden van YAF.
Dave Castricum & Tobías Huveneers

YAF MAGAZINE IS EEN UITGAVE VAN YOUNG ART, WWW.YOUNGARTFESTIVAL.NL. DIT PROJECT IS EEN INITIATIEF VAN JEON ZHANG, RIANNE
ZIJL EN AMBER PETIET DAT ONTSTAAN IS TIJDENS DE CORONACRISIS VAN 2020.
TEKST- EN BEELDREDACTIE: JEON ZHANG, RIANNE ZIJL EN AMBER PETIET. LAY-OUT: RIANNE ZIJL. ONDERSTEUNING: KIRSTEN VAN TUNEN,
COÖRDINATIE: TESS VAN DEN BRINK, STELLA VAN LIESHOUT. COVERONTWERP: JOOST LEEK
FOTO’S ZIJN O.A GEMAAKT DOOR RIET MOLENAAR, MARCO MALJAARS, JEON ZHANG, RIANNE ZIJL,
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HET BEGIN
- JOSÉ SCHUYT

JOSÉ SCHUYT IS DE EIGENAAR VAN CAFÉ CAMILLE IN BEVERWIJK EN MEDEOPRICHTER VAN
YAF. TIJDENS DE OPBOUW, AFBOUW EN HET FESTIVAL IS ZE ZELF VEEL IN DE BACKSTAGE TE
VINDEN. WIJ MOCHTEN HAAR INTERVIEWEN OVER HAAR ROL EN HET ONTSTAAN VAN YAF.
“Als Café Camille er niet was geweest, had
Young Art ook niet bestaan. Dit is de thuisbasis
en dat is het altijd al geweest.” Martin Velthuijs
en Tobías Huveneers kwamen regelmatig bij
José in de kroeg. Beiden waren veel met muziek
bezig en zochten een manier om jongeren,
kunst en muziek samen te brengen. Zij wilden
een nieuw jongerenfestival beginnen.
“Toen had ik net Beverwijk Uit de Kunst voor het
eerst georganiseerd. De gemeente wilde dit elk
jaar gaan doen, maar dat vond ik te veel. Ik wilde
dit wel om het jaar doen. Mijn rechterhand,
Michiel Jansen, zat toen bij de evaluatie. Hij
zei dat de jongens een jongerenfestival wilden
organiseren. Op dat moment is in 2003 eigenlijk
het idee geboren.”

Uiteindelijk kwam Debora Vollebregt het team
versterken. Zij zorgde voor de zakelijke
toevoeging aan het team. Verder had iedereen zijn
eigen taak. Tobías programmeerde de bandjes,
Martin ontfermde zich over het creatieve aspect, en
ik pakte het sociale op. Samen een heel fijn team.”
Daarnaast werden familie, vrienden en trouwe
gasten van Camille ingeschakeld om te helpen bij
het festival.
Het eerste festival, Young Art Circus, was in 2004
en zag er toen heel anders uit dan nu. Ten eerste
was er nog geen entree en het hele festival had
een hippie-achtige circus setting. Er was een
boompodium voor theater, cabaret en andere
optredens gebouwd. Daarnaast stond een Yurt
voor de muntenkassa en garderobe. En op de plek
waar nu de backstage voor onze vrijwilligers is,
stond een soort markt waar workshops werden
gegeven in tipi’s.
“Het was een gigantische klus. Omdat het de
eerste keer is, wil je alles zelf bedenken en doen.
De Art-Shops waren voor ons het belangrijkst;
verschillende kunstworkshops zoals poetry-slam,
breakdance en cabaret. Dit deden wij dan zes
weken lang elke zondag voorafgaand aan het
festival, waar dan het resultaat werd gepresenteerd.”

“In het begin waren we altijd en overal met z’n
drieën. Op een gegeven moment hebben we dit
losgelaten om meer tijd te hebben. Maar vooral
in het begin hebben we bijna alles samen
gedaan.

De Art-Shops waren gericht op jongeren en was
bedacht om hen de kans te geven zich creatief te
kunnen ontwikkelen. José nam deze jongeren
vervolgens onder haar vleugels. Dit was essentieel
voor het festival, maar niet altijd gemakkelijk.

“We hadden bedacht dat als we de deuren open
zouden doen, het binnen zou stromen. Maar
dat was helaas niet zo.
“IK HEB TOEN DE BLAREN OP MIJN TONG
GELULD OM MENSEN OVER DE STREEP TE TREKKEN
OM MEE TE DOEN.”
“De volhouder wint zeg ik dan altijd he.”
Hiernaast heeft José op YAF acht jaar lang voor de
horeca gezorgd, maar zich vooral altijd ingezet in
de backstage. “De backstage, ook wel ‘de Waldo’
genoemd, is altijd al de huiskamer van YAF geweest.
Het was een goede manier om het de deelnemers,
vrijwilligers en artiesten naar hun zin te maken. Je
hoorde hier wat er leefde en wat er aan de hand was.
Ook kan je mensen hier een schop onder hun hol
geven als ze niets uitvoeren. Tot op de dag van vandaag
wordt in de Waldo ook een hoop plezier gemaakt.
Vanaf de eerste dag van de opbouwweek wordt hier
met alle vrijwilligers gegeten, met elkaar gekletst en
je kan hier ook rond het kampvuur je kleding warmen
als het weer eens met bakken uit de hemel valt.
Zonder Waldo had YAF er heel anders uitgezien!
“WAT YAF ZO BIJZONDER MAAKT, IS DE CHEMIE
TUSSEN ONZE MENSEN”
“Het is kneiterhard werken, toewerken naar een
eindstuk en daarvoor gaan. Ik denk dat dat een van
de mooiste dingen is die er bestaat. Als festival
zijn we daarbij uitzonderlijk goed in het zorgen
voor onze mensen. Dat vind ik heel bijzonder.”
Misschien nog wel mooier vind José ook de groei die
zoveel jongeren hebben doorgemaakt de afgelopen
jaren, zowel op persoonlijk als op creatief vlak.
“Bram is hiervan mijn levendige voorbeeld. Hij was zo
lui, die kon ik altijd wel vermoorden. Maar als je Bram
dan nu ziet met alles wat hij doet, en dan vraagt hij ook
of ik nog een klusje voor hem heb. Daar word ik blij
van, die ontwikkeling. Dat zijn mijn krenten in de pap.
Dus, zo.”
Ondanks dat José dit jaar een stapje terug heeft gedaan
van haar bestuursfunctie, zal Cafe Camille de komende
jaren zeker de thuisbasis blijven en kun je haar volgend
jaar op het festival tegenkomen in de ‘Kantinas van
Camille’.
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BRAM BBBBB
BRAM KOMEN IS EEN KUNSTENAAR EN PERFORMANCE ARTIEST. BRAM HEEFT ZICH IN 2004
INGESCHREVEN ALS ALLEREERSTE YAF-DEELNEMER. JE ZOU HEM KUNNEN KENNEN VAN
ZIJN GIGANTISCHE PAPIEREN VLIEGTUIG OF DE BALLENBAK OP YAF. WIJ GINGEN MET BRAM
IN GESPREK.

Bram is als allereerste YAF-deelnemer sinds
2004 actief op het festival. Per toeval won hij hier
een gratis Art-Shop. In 2004 zag het festival er
heel anders uit dan nu. Er was nog geen enorm
hoofdpodium of een heksenkring, er stonden
nog geen hekken om het terrein. Op wat nu het
B-veld is, stond toen nog een grote kastanjeboom
waar een rond podium omheen gebouwd was.
Er waren workshops voor jongeren, zogeheten
Art-shops, en via een lootje kon één iemand een
shop winnen. Dit waren workshops gericht op
kunst, dans, muziek, toneel etc. ‘Mijn lootje werd
het helaas niet, maar ik had een vriend waar ik
een lootje voor moest bewaren, omdat hij eerder
weg moest. Dit was het winnende lot. Ik belde die
vriend om te zeggen dat hij een gratis Art-shop
had gewonnen. Maar hij zei dat het meer iets
voor mij was. Ik mocht dus in zijn plaats. Op dat
moment besefte ik dat misschien het universum
indirect tegen me zei: doe het!’
“YOUNG ART IS VOOR MIJ EN VEEL ANDEREN
EEN KANTELPUNT GEWEEST”
Young Art gaat voor Bram dan ook nooit voorbij
zonder blunders. Elk jaar heeft ups en downs
die elkaar neutraliseren. “Ik heb heel veel
goeie dingen gedaan en ik heb heel veel rottige
dingen meegemaakt. De beste blunders kunnen
ook tijdens je grootste successen gebeuren.
Bijvoorbeeld toen ik heel goed speelde in ‘De
Passie van Boreel’ (2007), ben ik tussen de
voorstellingen door naar een feest bij Timboektoe
geweest. Zo’n actie kan een goed project wel
in het water gooien. Andersom heb ik in 2012
meegelopen met de lichtcrew, wat een grote fout
was. Ik loog tegen

mezelf dat ik iets met techniek had. Ik heb
paddenstoelen lopen slepen en met stekkers
aangekloot. Alles in de regen, dus voor mij toch
wel het vervelendste jaar. Maar in datzelfde jaar
trad LongShot op; een 90’s band waar mijn zus
vaak naar luisterde. Mijn favoriete nummer heette
‘Afblijven’, het gaat over junks die je fiets jatten.
Omdat ik toch niks te verliezen had, bezocht ik de
band backstage en vroeg of ik dit nummer met hun
mee mocht zingen.
“ZO HEB IK UITEINDELIJK MET LONGSHOT OP
HET PODIUM GESTAAN.”
Ondanks de omstandigheden houdt Bram zichzelf
tegenwoordig wel bezig. “Ik was eigenlijk op reis
toen alles met corona hier begon. Ik had een
nieuwe caravan gebouwd en was klaar voor de
zomer.” Toen hij weer in Nederland was, heeft
Bram eerst veel gegamed maar daarnaast ook zijn
atelier in Dordrecht opgeknapt. “En toen kreeg ik
van iemand een Kendama (zie laatste foto)! Ik zie
er een element van performance in, dus dat ben ik
nu ook aan het oefenen.”
Voor volgend jaar YAF heeft Bram nog niet
echt plannen. Wel zou hij het tof vinden als YAF
zich in de toekomst meer met subculturen zou
bezighouden. Ook vertelde Bram ons dat hij graag
eens met Wies Tesselaar zou willen samenwerken
voor het festival. Naast YAF zijn er ook nog wel
andere ideeën. Zo zou hij bijvoorbeeld graag een
“improvisatie bolwerk” opzetten, zoals hij het zelf
noemt. Ondanks dat Bram nog geen ideeën heeft
voor YAF 21 zullen we hem zeker daar zeker
terugzien.

BRIGITTE VAN
DEN BERG
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BRIGITTE VAN DEN BERG, MOMENTEEL WETHOUDER VAN KUNST EN CULTUUR IN BEVERWIJK, IS
OP HAAR ZESTIENDE BIJ YOUNG ART BEGONNEN. WIJ MOCHTEN HAAR INTERVIEWEN OVER HAAR
ERVARING OP YAF EN HAAR PAD NAAR DEZE LOOPBAAN.

Zo is Brigitte in 2009 begonnen met de eerste
fractie van D66 in Beverwijk. Al snel werd ze
lijsttrekker en in 2014 werd D66 zelfs de grootste
partij. Uiteindelijk is Brigitte in 2018 verkozen
tot wethouder van o.a. Kunst & Cultuur.
Voordat Brigitte wethouder werd heeft ze dus
jarenlang bij YAF gespeeld en als vrijwilliger
gewerkt. Dit alles was natuurlijk niet zonder
blunders.
Brigitte werd in 2005 bij Young Art geïntroduceerd
door een vriendin, waar ze meespeelde in de
eerste totaaltheaterproductie van Young Art.
In 2009 speelde Brigitte op YAF in ‘De Raad’,
een theatervoorstelling over de Beverwijkse
gemeenteraad met zijn diversiteit aan typetjes.
“Om inspiratie op te doen voor het stuk, zijn we
met alle acteurs naar het gemeentehuis geweest.
We zaten er met een hele club. Nu weet ik hoe
raar dat was, want de tribune is bijna altijd leeg,
laat staan dat het gevuld zit met jonge mensen.
Na de gemeenteraad merkte ik dat iedereen op de
maniertjes van de raadsleden had gelet, terwijl ik
juist in gesprek wilde over een aantal behandelde
onderwerpen.” Het toneelstuk werd uiteindelijk
een behoorlijk leermoment voor haar.
“IK KON MIJ NIET INLEVEN IN HET ABSURDE
VAN MIJN ROL, OMDAT IK JUIST DE DISCUSSIE
AAN WILDE GAAN”
“Na een goed gesprek met José Schuyt kwam ik
er toen achter dat de politiek wel eens wat voor
mij zou kunnen zijn.”

“Het was in 2014, het zou erg warm worden. Ik
deed toen de PR en ik wilde dat bezoekers wisten
dat er mogelijkheden waren voor verkoeling.
Dus ik dacht: ijsjes! Ik had 2000 perenijsjes
besteld. Deze waren willekeurig in een vriezer
op het terrein gegooid. Bij de bar was het niet
zo goed aangegeven, dus waren er de eerste
dag ook maar 4 ijsjes verkocht. Toen werd ‘s
nachts de vriezer uitgezet, omdat de horeca
niet wist dat er überhaupt ijsjes waren… Dus
alle 2000 ijsjes, gesmolten...”
Ondanks een aantal tegenslagen heeft YAF er
wel mede voor gezorgd dat Brigitte nu is waar
ze staat. Hoogte- en dieptepunten zijn daarin
nauw met elkaar verbonden.
“EEN ECHT HOOGTEPUNT VAN MIJ WAS TOEN
IK YAF 2019 MOCHT OPENEN ALS WETHOUDER
VAN KUNST & CULTUUR”
Wie had dat 10 jaar geleden gedacht?!

PAM
TOONEN
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PAM TOONEN IS WERKZAAM ALS CURATOR EN COLLECTIEMANAGER VOOR DE INTERNATIONALE
LICHTKUNSTCOLLECTIE VAN HET AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL. PAM ZORGDE DE LAATSTE JAREN O.A.
VOOR DE KUNSTPROGRAMMERING OP YAF. VORIG JAAR WAS DIT ECHTER HAAR LAATSTE KEER EN ZOU ZE DIT
JAAR DUS VOOR HET EERST WEER PUBLIEK ZIJN GEWEEST. HELAAS MOET DIT NOG EEN JAARTJE WACHTEN,
MAAR WIJ MOCHTEN PAM IN IEDER GEVAL DIGITAAL INTERVIEWEN OVER HAAR ERVARINGEN BIJ YAF.
Pam is net als Brigitte in 2005 bij Young Art gekomen.
“Ik was toen 17 en vond acteren gewoon heel erg leuk.
Ik speelde een Roma vrouw en ik moest op een hele
hoge berg van pallets dansen.” Met ‘De Passie van
Boreel’ in 2007 speelde Pam weer mee. Het jaar daarop
heeft Pam op YAF haar eigen kunstproject bedacht.
“Ik zat op de Hogeschool van de Kunsten Utrecht,
waar ik bezig was met theater en vormgeving. Toen
had ik een gedichtenmachine bedacht ‘Poëmatique’.
Je duwde een briefje met persoonlijke inhoud aan de
ene kant van de muur er in en aan de andere kant kwam
er dan een gedichtje uit. Dat was een van de eerste
projecten die toen uitgroeide tot de art trail; de kustroute
vanaf het hoofdveld richting de dj-area.”
Na een aantal jaar ertussenuit geweest te zijn, werd ze
plots gebeld door Tobías. Hij vroeg haar om de
kunstprogrammering op YAF te doen. “Eigenlijk ben ik
toen een beetje in de organisatie gerold.” Young Art is in
de basis een festival waar jongeren kennis maken met
kunst. Op YAF vond Pam het dan ook belangrijk dat er
een mooie balans was tussen jonge en ervaren artiesten
naast elkaar. Zodat beide elkaar kunnen inspireren.
“HET BELANGRIJKSTE VAN YAF IS DAT JE HET GEVOEL
KRIJGT DAT ALLES KAN!”
“Natuurlijk kan niet alles, want er zijn ook heel veel
regeltjes. Maar wel dat je alle ideeën mag uiten en daar
de vrijheid in krijgt. Dat is wel hoe ik het heb ervaren,
door het festival ben ik zo ver gekomen waar ik nu ben.”
Een groot project op YAF sinds 2014 is de aankleding
van de heksenkring, ook wel de dj-area genoemd. In
2016 besloot Pam met Wim Aardenburg, architect en
toendertijd artistiek leider van YAF, deze plek aan te

pakken. Samen met Roy Wormsbecher en Mike
Schouten hebben ze gekeken naar goedkope en
duurzame materialen, maar die wel veel impact
hebben. Zo ontstonden de houten vormen die er twee
jaar hebben gestaan. “Langzaam ontstond er een
ontwerp waar iedereen aan mee kon helpen.”
Uiteindelijk werd dit afgemaakt met een dikke lichtshow
door Jurlights, een bekende sponsor van het festival.
“Je bent dan zo trots als je op het festival ziet hoe
alles samenkomt. Dat heb je gewoon met z’n allen
voor elkaar gekregen. Hoe fantastisch is het dat je de
uitstraling van YAF zo telkens een stapje verder kan
brengen. Dit kregen we ook vaak terug van mensen
die van buiten Beverwijk naar het festival kwamen;

‘YAF IS ECHT EEN SPROOKJE’”
Vorig jaar was Pam haar laatste jaar op YAF.
“Young Art is nou eenmaal Young Art dus ik zou het
fijn vinden als een jonger iemand mijn taken
overneemt. Ik heb een aantal jaar voor de
kunstprogrammering gezorgd en ik was wel
nieuwsgierig naar hoe iemand anders dit zou
invullen.” Jammer genoeg moet Pam nog een
jaartje wachten om weer gewoon als publiek op
het festival te zijn. Ook wij kunnen niet wachten.

2005

2006

2007

SPATZUIVER
SPATZUIVER IS EEN KUNSTCOLLECTIEF BESTAANDE UIT ZES MANNEN: THIJS VAN DIEPEN,
KOEN LAARHOVEN, MARCEL TEUTHOF, MENNO SMOOR, JORIS ABBES EN
INGWAR PERTON. WIJ GINGEN IN GESPREK MET INGWAR EN JORIS.
JORIS KWAM HALVERWEGE HET INTERVIEW MET EEN GLIMLACH
EN EEN KOP KOFFIE BINNENGEWANDELD.
Spatzuiver is rond 2011 bij elkaar gekomen
vanwege een gezamenlijke passie: Schilderen
met spuitbussen, kwasten en stiften op allerlei
soorten ondergronden als canvas. Al snel
klopte iedereen bij hen aan voor workshops en
vervolgens melden zich ook de vele festivals.
Spatzuiver kwam in 2014 via Camille in aanraking
met YAF. Sindsdien schilderen de mannen elk jaar
de standbouwwanden die rondom de eco toiletten
staan. Met deze ideale, centrale locatie zijn ze
niet te missen op het festivalterrein.
Spatzuiver neemt op het festival elk jaar wisselend
vier of vijf gasttekenaars mee, voor de gezelligheid.
Het zijn bekenden van hen, die Spatzuiver via YAF
de gelegenheid wilt geven om binnen een thema
volledig hun eigen ding te doen. Bij andere festivals
werken ze namelijk vaak met uitgebreide schetsen
naar het idee van de opdrachtgever.

2014

Wat natuurlijk minder vrij is.
“Bij YAF kunnen ze wel hun
creativiteit de vrije loop laten
gaan.”
“ WIJ ZEGGEN ALTIJD,
SPATZUIVER KOMT VOOR
GRATIS BIER EN 120 EURO”
De mannen vertellen dat deze quote ontstaan is op
een ander festival, waar ze een paar dagen direct
naast een optreden van Cor en Neel stonden. Zij
zongen toen over leden van Spatzuiver. “Ik (Ingwar)
heb toen een briefje van 120 euro gemaakt met
Koens hoofd er op. Sindsdien is 120 ons magische
bedrag geworden en kost alles opeens 120 euro.”
Spatzuiver komt tegenwoordig eigenlijk niet meer
langs voor gratis bier en 120 euro, tenzij het echt
een hele leuke opdracht is die ze niet willen missen!
In de jaren dat de mannen op YAF staan, hebben
ze ook opdrachten aan het festival overgehouden.
“We kunnen onszelf op Young Art mooi neerzetten.
We doen het voor de lol en de gezelligheid, dat doet
iedereen eigenlijk. Eerst spoten we gewoon die
muur en na het festival gingen er stukken weg,
omdat mensen die graag thuis willen hebben. Erg
onhandig wel, zo’n muur. Dus hebben we de laatste
paar keer grote lijsten gemaakt met canvassen
erin. Deze hingen we aan de muren en daar hebben
we toen overheen gespoten. Mensen bleken ze
graag te willen hebben en
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zo zijn er een aantal op YAF verkocht. Zo verdienen
we er uiteindelijk een beetje geld mee en doen we
mensen ook een plezier met onze werken.”

2018

Ze verven niet alleen canvassen en wandjes. Zo
hebben ze drie jaar geleden geweldige borden met
vogels gemaakt. Lars de Ruyter en Joey Allard
had toen een soort safaritocht gemaakt, waarbij
de festivalgangers op zoek moesten naar allerlei
beesten in het bos.
Spatzuiver is ondertussen zo goed bezig dat er vaak
gekozen moet worden tussen verschillende festivals
op dezelfde datum als YAF.

2019

“TOCH KIEZEN WE ALTIJD VOOR YAF. HET IS ELK
JAAR ECHT EEN FEEST. WE DOEN VEEL
FESTIVALS, MAAR YAF IS GEWOON EEN
THUISWEDSTRIJD.”
Ook tijdens de coronacrisis hebben de mannen nog
genoeg werk. “De omstandigheden moedigen veel
mensen aan om hun huis te veranderen. Zo willen
veel mensen nu bijvoorbeeld een muurschildering
van ons. We hebben het dus eigenlijk best wel druk
gehad de laatste tijd.”

Ook volgend jaar zal Spatzuiver
hoogstwaarschijnlijklijk weer op YAF
aanwezig zijn. Pak dan vooral een moment
om hun werk te bewonderen als je
onderweg bent naar de WC!

2008

2010

2015

2016

WAT TE DOEN
ZONDER YAF?
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ONDANKS HET GEMIS VAN YAF ZIJN HIER DE LEUKSTE TIPS
VOOR EEN TOPZOMER!

TERRASTIVAL

Bezoek HEMtuin, een coronaproof
‘terrastival’ waar je de hele zomer kunt
genieten van lichtshows, theater en een
heus festivalmuseum.

KUNSTFIETSROUTE

Stap op de fiets en maak een 2,5 uur durende tocht
langs de mooiste kunstwerken van het pollution
art festival. Met o.a. werk van Rik Hermans,
Annelies Kwaak en Francesca Heijnis. Het hele
strandseizoen lang nog te zien!

IETS DICHTERBIJ HUIS?

‘#Kunsdt Festival’ is verlengd tot eind juli en neemt
je mee op een digitale beleving langs allerlei
kunstenaars, die voornamelijk uit de regio komen.
Met Bram Komen, Milou Mignon, Barbara Droog en
vele anderen.

OF GLUREN BIJ DE BUREN...
Op beide locaties van Studio O in Beverwijk
is door de ramen de dooooor looooopende
expooooo te zien; een groeiend installatiewerk
van papier, gemaakt door verschillende
creatief ondernemers van deze broedplaats.

NOG NIET NAAR BUITEN?
Ga dan kamperen in je achtertuin, luister
naar de throwback-list op de YAF Spotify,
maak een kunstwerk op je slaapkamermuur,
leef je uit met een schimmenspel, maak je
eigen theatervoorstelling, of ontwerp jouw
ideale festivalterrein op de achterkant van
het magazine en stuur het naar meedoen@
youngartfestival.nl

ZOEK DE 5
VERSCHILLEN
Pagnia 18
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ROBOT VAN SAA
SINDS DRIE JAAR MAAKT HUUB DE RUITER (DOCENT OP AFDELING BOUWEN, WONEN &
INTERIEUR OP HET KENNEMER COLLEGE) SAMEN MET AL ZIJN LEERLINGEN JAARLIJKS
EEN GEZAMELIJK KUNSTWERK VOOR HET FESTIVAL. OMDAT YAF NIET DOOR KAN GAAN,
INTERVIEWEN WIJ HUUB OVER DE ROBOT EN
SAMENWERKING MET YAF.
2019

Het Kennemer College Beroepsgericht in
Heemskerk is al jaren actief betrokken bij YAF.
Al in 2012 hielpen een aantal leerlingen mee
aan een project van architect Wim Aardenburg.
Zo hebben ze vorig jaar een aantal felgekleurde
houten borden gemaakt: ‘Kinetische Kunst’,
geïnspireerd op Herman Brood, Mondriaan
en Andy Warhol. De Kinetische borden waren
gedecoreerd met interactieve accessoires,
waar je als bezoeker uiteraard mee MOEST
spelen!
Huub is de bedenker achter de robot, maar
ook een trouwe bezoeker; al sinds de eerste
editie was hij al van de partij. Hijzelf is erg
nuchter over zijn ontwerp. “Het was eigenlijk
heel makkelijk. Simpelweg verzinnen en
tekenen. De leerlingen hebben het echte werk
gedaan. Vervolgens zijn er ook aanvullingen in
het maakproces bijgekomen.” De leerlingen
kregen alle vrijheid in het creatieve proces. Zo
heeft de robot bijvoorbeeld een koptelefoon op,
Nike’s aan en een opvallende tatoeage van een
hart met de tekst ‘mama’ op zijn bovenarm. In
de lessen van Huub zijn de leerlingen bezig
met houtbewerking, waar ze voornamelijk
leren over hout-, schilder-, decoreer- en
afwerkingstechnieken. Huub heeft de robot

bedacht als aanvulling op zijn normale
lesprogramma. Als leerlingen hun gewone
taken af hadden mochten ze aan de robot
werken. Ongeveer 60 leerlingen uit verschillende
leerlagen hebben hun steentje bijgedragen.
Het project is daarom ook te zien als een groot
project van saamhorigheid. “Als leerlingen langs
de robot lopen, hoor je ze trots over hun eigen
plankje praten.”
“ALS LEERLINGEN LANGS DE ROBOT LOPEN,
HOOR JE ZE TROPTS OVER HUN EIGEN PLANKJE PRATEN”
“De Robot bestaat voor 99% uit verschillende
restmaterialen. Hout dat over was in de werkplaats,
oude pallets of stukken hout die Huub zelf over
had van het klussen in huis. Zelfs mijn buurman
heeft hout gedoneerd voor de robot. Zo heeft elk
plankje een eigen verhaal. Er zitten bijvoorbeeld
ook oude vloerbalken van onder mijn huis in.”
Leerlingen hebben frames gebouwd, pallets
gesloopt, latjes op maat gemaakt et cetera. De
robot is gebouwd aan de hand van verschillende
technieken die de leerlingen in de les van Huub
leren, zoals bijvoorbeeld de technieken die horen
bij het maken van een raamkozijn. De robot is in
de werkplaats eerst in losse onderdelen in elkaar
gezet, om hem uiteindelijk samen te voegen tot
een 4,5 meter hoge Robot.

AMHORIGHEID
- HUUB DE RUITER

De robot mag nog een heel schooljaar op het
Kennemer College staan tot de volgende editie
van YAF in 2021. Daarna heeft hij al adoptieouders
gevonden en zal hij naar het Rijk van Rorik gaan
in Beverwijk.

“DE ROBOT IS NATUURLIJK WEL MIJN TROTS”

Rijk van Rorik is een recreatiegebied van de
Buitenlanden in Beverwijk waar natuur en landschap
centraal staan. Dit jaar nog gaan de leerlingen aan
de slag om de robot interactief te maken. Ze denken
aan lichtjes of belletjes. “Ik gun mijn leerlingen een
leuke tijd op YAF. Vooral omdat het mij veel vreugde
heeft gegeven. Daarnaast zijn er op deze vmboschool veel kinderen die vaak überhaupt niet zijn
opgegroeid met kunst. Terwijl ik weet dat sommige
leerlingen het juist geweldig zouden vinden om
mee te werken aan iets kunstzinnigs. Ik geef deze
daarom graag een duwtje in de rug.”
Huub heeft ook al ideeën voor volgend jaar. Wat dat
is, wil hij graag nog even geheim houden. Genoeg
om naar uit te kijken dus!
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SUZE GIESBERGEN KEN JE MISSCHIEN VAN STUDIO SCHREEUW. HAAR EERSTE JAAR RENDE
ZE OVER HET TERREIN MET FLYERS, IN HAAR TWEEDE JAAR MET EEN MICROFOON, EN TIJDENS
HAAR DERDE JAAR HEEFT ZE EEN STUDIO GEBOUWD MET HET TEAM VAN STUDIO SCHREEUW.
WIJ VROEGEN SUZE HOE YAF VOOR HAAR BEGONNEN IS EN HOE ZE HAAR EIGEN SHOW HEEFT
OPGEZET.
Suze is een paar jaar geleden via Café Camille bij
YAF terecht gekomen. Ze was nog niet eerder op
het festival geweest en kende er nog niemand; een
compleet nieuwe Youngarter dus. Als nieuweling
kon je toen meewerken aan het festival, maar nog
niet je eigen project doen. Dus deed ze mee met
een idee van Nikki Kröder, Evelien Andrée Wiltens
en Michelle Veldman. Zij hadden een kunstkas
bedacht met zelfgemaakte gekke plantjes die niet
echt bestaan. “Ik had alleen niet echt het gevoel
dat ik mezelf in dat project kon vinden, dus heb ik
daarbinnen mijn eigen weg gezocht.”
Suze bedacht een klein toneelstuk rondom een
unieke plant die ze op expeditie naar Venezuela
gevonden zou hebben, de ‘Succulentus Hybridus
Nerprolepus Herpes Friesea Frieteuze van Parma
de veertiende’. De plant hadden we meegenomen
aan een infuus, om aan het klimaat te wennen.

Op YAF zouden we deze plant presenteren. “Toen het
gordijn open ging lag er een plasje bloed naast het
infuus, en raakten wij allemaal in paniek.”
Rennend over het festival, met zelf in elkaar geflanste
flyers, deed ze een poging om de plant terug te vinden.
‘Heb je mijn plant gezien? Kunt u hem roepen? Dit is
zijn naam!’
“Het grappigste is als je zonder dat je het door hebt
mensen aanspreekt die je kent. Ik liep met het stuk
mijn oude docent beeldende vorming tegen het lijf. Hij
keek me aan en begon te lachen:
‘HA, JIJ BENT GRAPPIG GEWORDEN’”
Het jaar daarop bedacht Suze samen met Toon Rohof
Studio Schreeuw, haar leukste project tot nu toe. Met
een groepje mensen bewapend met een microfoon
en een camera liepen zij over het festivalterrein. Ze
stelden uit het niets de gekste vragen, zoals ‘Wat heeft
u vanmorgen gegeten?’ en ‘Als u een stuk fruit was,
welke zou u dan zijn?’ Alle video’s zijn terug te vinden
op @StudioSchreeuw op Instagram, Facebook en
Youtube. Neem dus vooral een kijkje!

Vorig jaar kreeg Studio Schreeuw een eigen podium
op het festival. Hier hadden ze acts zoals Live Tinder
en Anoniempje, een programma met anonieme
ongemakkelijke verhalen. “De spontaniteit van het
jaar daarvoor was eraf en de interactie met het
publiek was ook anders. Met de originele Studio
Schreeuw maakte je de gekste dingen mee. Zoals
simpelweg te vragen om even in de microfoon te
schreeuwen, en vervolgens te genieten van de reactie
van omstanders;
‘LOOP NIET ZO TE SCHREEUWEN’”
Studio Schreeuw zoekt samen met het publiek de
grenzen op en maakt hier gebruik van om zo mensen
aan het lachen te maken.
Ook dit jaar is Suze weer achter de camera gekropen,
ondanks dat het festival niet doorgaat. Samen met
Shannon Uitterdijk heeft ze dit jaar YAFtv opgezet.
Shannon deed vorig jaar de backstage keuken. Dit
jaar wilde ze graag wat anders doen. Wij mochten
Shannon hierover interviewen.

YAFtv

SAMEN ZIJN DE MEIDEN BEGONNEN MET YAFTV, MET HET DOEL IETS TERUG TE DOEN
VOOR VRIJWILLIGERS EN DE TROUWE BEZOEKERS.
“We hebben als uitgangspunt gebruikt: ‘Wat als
Young Art Festival wel door zou gaan en wat zou
je daarbij kunnen verwachten.’ Eerst hadden
we als idee om een serie domme video’s te
maken die eigenlijk niks te maken hadden met
het festival, maar nu is het duidelijker, doordat
Stella van Lieshout en Tess van den Brink ons
meer op weg hebben geholpen in het creatieve
proces.” De eerste aflevering zal uitkomen
op zaterdag 4 juli en in totaal zullen het zes
afleveringen zijn.
YAFtv gaat over zowel vrijwilligers en publiek.
Ze gaan verhalen uitbeelden en navertellen. De
dames hebben al grootse ideeën en het staat
bijna allemaal al vast.
Hun eerste video hebben ze gefilmd in
Westerhout.

Wat dat precies is houden ze liever geheim, al
willen ze de naam wel vertellen. “Het heet het
Eetelier.”
Shannon en Suze hebben verschillende
vrijwilligers gevraagd om hen te helpen met
hun idee voor YAFtv. “Iedereen zit momenteel
met die creatieve drang, iedereen wil dingen
doen. Zo gaan twee vrienden van ons een video
voor ons filmen: Toon Rohof en Pepijn de Roode.
Hier zal het draaien om de make up, die de
jongens op een model gaan doen. Verder nog
projecten die door de pandemie zijn gecanceld.”
Dus houdt de Young Art Website, Facebook en
andere socials goed in de gaten! Dan zie je
YAFtv binnenkort op een scherm bij jou in de
buurt!

LOGO

KLEUR JE EIGEN
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Een nieuw decennium kan natuurlijk niet zonder
nieuw jasje. Samen met designer Joost Leek
zijn we de uitdaging aangegaan om een nieuwe
duurzame huisstijl te ontwikkelen. Een huisstijl
waarbij het mogelijk wordt om elk jaar een
andere jonge designer de gelegenheid te geven
om binnen de rekbare kaders van YAF de look and
feel van de huisstijl te ontwerpen. Ruimte houden
voor experiment, het verleggen van grenzen en
het bewandelen van nieuwe paden, zonder dat
hierbij de herkenbaarheid van het design verloren
gaat.

De look en feel van de huisstijl van 2020 is met
haar 90’s stijl, complementaire kleuren en vrolijke
patronen een mooi voorbeeld van wat er mogelijk
is. Wat zou er gebeuren als deze vlakken gekleurd
worden door jou, als jij deze mag vormgeven in
volledige vrijheid?
Ontwerp jij de huisstijl van 2021? Stuur jouw
ingekleurde kleurplaat naar
meedoen@youngartfestival.nl

KLAPLONG
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KLAPLONG IS EEN GARAGE PUNKBAND, MET TEKSTEN DIE ZEGGEN WAAR HET OP STAAT. DOOR
TEGEN SCHENEN TE SCHOPPEN EN IN OPSTAND TE KOMEN TEGEN HET ‘NORMALE’, GEVEN DE
JONGENS EEN GEZONDE SCHOP TEGEN AUTORITEIT.
De band bestaat uit een vijftal heren die bijna
allemaal uit de omgeving van Beverwijk komen:
Ben Dehghan op de bas, Thomas Sap achter de
drums, Aryan Hamyani als zanger, plus Jesper
Vervoort en Ruben Oosterman op gitaar. Deze
jongens weten in ieder geval hoe ze een feestje
moeten bouwen. Als je dit niet gelooft, moet je ze
zeker een keer live zien als het weer kan.
De jongens kennen elkaar dankzij hun
vriendengroep. Thomas, Ruben en Tim Christiani
(voormalige gitarist) wilde een band beginnen. Zij
hebben toen Aryan gevraagd om hier zanger van
te worden. “En de rest is gewoon geschiedenis.”
Na hun eerste show in Café Camille had Ben ze
hier gezien. Hij zag ook dat ze nog geen bassist
hadden. Jesper is als enige later bij de groep
aangesloten, ongeveer 9 maanden geleden. Hij
komt uit Helmond, YAF 2020 was voor Tim het
laatste optreden en zo werd Jesper gevraagd.
JESPER: “EIGELIJK WIST IK NOG NIKS VAN
PEDALEN EN VERSTERKERS. IK SNAPTE ER DE
BALLEN NIET VAN.”

Ook Ben speelde nog maar een half jaartje basgitaar.
Thomas: “Maar Klaplong heeft hierin sowieso
doorgroeimogelijkheden. Dit is ook hoe we bij elkaar
zijn gekomen namelijk.”
De jongens zijn bij YAF gekomen door Tobías
Huveneers, naast een van de oprichters en voormalig
zakelijk leider, de muziekprogrammeur van het
festival. Klaplong was geboekt op de preparty van YAF
bij Timboektoe in Velsen-Noord. De boeking voor het
festival was toendertijd al rond, maar Tobías scheen
onder de indruk te zijn. “Hij zei: ‘Ik ga ervoor zorgen
dat er nog een plekje vrij komt voor jullie!’” Zo speelde
de band zaterdagavond om 9 uur op de heksenkring.
“Het festival ging wild. De crowd op YAF was mad
dynamisch; vooraan stonden matties, dan stonden er
mensen die Klaplong deels kenden en helemaal ham
gingen in de moshpit. Daarachter stonden
semi-volwassen mensen, die met één been in de saus
stapten en met hun andere been dachten ‘Wtf doen
deze young ass terrorists?’
Als laatst had je volwassen mensen die het niks
vonden. Sommige mensen wilden het dan juist wel
weer ervaren, maar not too involved. En de opkomst
was voor ons doen eigenlijk ook best wel vol.”
Kortom, een legendarische avond.
Wat de jongens verder mooi vinden aan het festival
is hoe mensen hier echt komen voor de ervaring.
Ben: “Voor normale festivals kijk je meer naar de line
up, maar voor Young Art koop je een kaartje voor de
ervaring en het gevoel dat het festival bij je opwekt.
Ook is het goed hoe het festival jonge opkomende
artiesten, die nog niet zo groot zijn of uit de omgeving
komen, een platform geven.”

LEGENDA

FOTOGRAAF DIEDE GARDENIER,

Helemaal ham gingen in de moshpit > Losgaan in de
moshpit Die met een been in de saus stapten > die het
half aandurfden Sicke tracks > gave nummers

“Sowieso zijn er altijd wel goede acts.” Jesper: “Ik
wil eigenlijk geen credits geven maar ik doe het
toch. Mozes and the Firstborn uit Eindhoven vond
ik tof.” Ben: “Ook Yung Nnelg.” Aryan: “En Klaplong
was tof.” Ruben: “Klaplong ken ik niet.”
Ook nu zijn de heren druk bezig. Ze gaan hun studio
in de Broedmachine ombouwen, hebben binnenkort
een isolation session, en Jesper en Ruben zijn bezig
met een UFO. Ook hebben de jongens net een album
uitgebracht, genaamd ‘Bleak’.
“Het zijn drie sicke tracks. Het is onze uiting van
ontevredenheid over de huidige maatschappij. Het
album heeft echter niks te maken met de situatie nu,
want de wereld was daarvoor al één grote shithole.”

“NOEM HET MAAR BOZE MANNEN MUZIEK”
Je kan de jongens binnenkort ook zien tijdens
de Popronde. Klaplong is geselecteerd voor
de selectie van ‘3voor12’ en ‘Never mind the
Hype’. De Popronde is gratis te bezoeken en
zal ook bij ons in de buurt te zien zijn. “We zijn
ook nog bezig met workwear voor de arbeider
onder ons. In onze workwear kan je lassen,
verven, je kind wassen of een nieuwe band
beginnen. Je kan het naar school dragen als
je wordt gepest, of aantrekken om je huidige
baan stop te zetten voor een nieuw hoofdstuk.”
Veelbelovende ideeën voor de toekomst dus.
Hou deze jongens in de gaten. We zien ze snel
tijdens de Popronde!

“MAAR SHOUTOUT NAAR REGEN”, “SHOUTOUT WEAK MOVES”, “SHOUTOUT CLIMATECHANGE”, “SHOUTOUT STIPHOUT
BIGTIME”, “SHOUTOUT SEKS IKÖN”. “SHOUTOUT PAULA”, “SHOUTOUT BABA NIGHTSHIFT”, “SHOUTOUT THOMPSON”,
“SHOUTOUT CORONABIER”, “SHOUTOUT KLAPLONG”, “SHOUTOUT KALE BEWAKER”.
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ANS & KEES
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ANS EN KEES BILDER ZIJN ECHTE KUNSTLIEFHEBBERS. HUN
HUIS HANG VOL MET SCHILDERIJTJES EN KUNSTOPBJECTEN.
DAARNAAST ZIJN DE TWEE OOK TROUWE BEZOEKERS VAN HET
YOUNG ART FESTIVAL. KEES KOMT AL SINDS 2004 BIJ YOUNG ART
EN ANS SLOOT NIET VEEL LATER OOK AAN.
Kees en Ans zijn door José Schuijt en Michiel
Jansen ook achter de schermen bij YAF
terechtgekomen. Kees kwam altijd al in de
kroeg van José, Café Camille. José heeft toen
een keer gevraagd of Kees kwam helpen met
opbouwen en sindsdien helpt hij nog steeds.
Ans kwam echter later bij YAF. Dit kwam een
beetje door de Broedmachine en een beetje door
Kees. De Broedmachine is een creatieve broeden maakplaats van kunstenaars en creatief
ondernemers in Beverwijk. Een vereniging waar
mensen het hele jaar terecht kunnen om hun
eigen ambities waar te maken.
Kees gaat altijd naar de Broedmachine.
Hij vroeg Ans dan wel eens mee. “Toen Kees lid
werd van de broedmachine dacht ik, ik weet niet
wat ik daar moet hoor. Uiteindelijk heb ik toen in
de keuken geholpen en nu ben ik er niet meer
weg te slaan.” Ans heeft zelfs een tattoo van
het logo van de Broedmachine. Het YAF kantoor
bevindt zich ook in de Broedmachine, zodoende
dat ook daar de link snel gelegd was.
Naast dat Ans en Kees trouwe bezoekers zijn,
helpen ze nu dus ook ieder jaar mee met de
opbouw van het festival. Zo hebben ze vorig
jaar samen meegeholpen aan het bouwen van
de nieuwe bar op het ‘Young Art Stage’. Kees
is vroeger namelijk standbouwer geweest. De
bar is in de Broedmachine in delen gemaakt en
uiteindelijk op YAF in elkaar gezet. Uiteindelijk
heeft Kees zelfs achteraf nog een maquette van
de bar gemaakt als herinnering.
Kees is vroeger namelijk standbouwer geweest.
De bar is in de Broedmachine in delen gemaakt
en uiteindelijk op YAF in elkaar gezet. Uiteindelijk
heeft Kees zelfs achteraf nog een maquette van
de bar gemaakt als herinnering.

KEES: “OP MIJN OUDE WERK HEB IK HET
ALTIJD LEUK GEVONDEN OM MET JONGE
MENSEN TE WERKEN. DAT MIS IK WEL DIT
JAAR. VOORAL DE OPBOUWWEEK IS SOMS
NOG LEUKER DAN HET FESTIVAL ZELF.”
ANS: “YAF IS DAN ÉÉN GROTE FAMILIE.
ONDANKS DAT ER ELK JAAR NIEUWE
GENERATIES BIJKOMEN, BLIJFT DIT ELK
JAAR ZO”
Door de jaren heen heeft het koppel veel
verschillende artiesten en kunstenaars
gezien. Leuke projecten vinden ze altijd
die van het creatieve collectief: #Kunsdt.
Bijvoorbeeld de ‘Knuffelboom’, een boom
met bewegingssensoren die dus reageert
als iemand de boom knuffelt. Verder vonden
ze de ballenbak van Bram Komen erg leuk.
Qua artiesten mochten ze genieten van ‘Go
back to the Zoo of DWolff’. Ans: ‘‘Het leukste
vond ik Klaplong vorig jaar. Toen voelde
ik me weer echt jong.’ Ans was vroeger
namelijk een echte punker en daar hoort
natuurlijk ook een echte hanenkam bij.

LARS
PETIET
LARS PETIET IS 15 JAAR, HEEFT NET ZIJN DIPLOMA GEHAALD EN GAAT VOLGEND JAAR
BEGINNEN AAN HET ROC NOVA COLLEGE IN HAARLEM AAN DE KOKSOPLEIDING. VORIG
JAAR DEED LARS VOOR HET EERST ALS VRIJWILLIGER MEE AAN HET FESTIVAL. VIA ZIJN
ZUS HEEFT LARS ZICH BIJ HET FESTIVAL AANGESLOTEN. ZELF GING
HIJ DAARVOOR AL WEL NAAR HET FESTIVAL ALS BEZOEKER. LARS
GEEFT ONS EEN EXCLUSIEF KIJKJE OP ZIJN ERVARING ALS EERSTE
KEER VRIJWILLIGER.
“Ik heb afgelopen jaar bij de bouwploeg gezeten
tijdens de op- en afbouwweek. Ik begon
bij <Constructed>, dat was een soort mini
bouwploeg voor de nieuwe jonge mensen die
net met YAF mee deden. Ik was daar de jongste,
maar vanwege mijn postuur werd ik er al snel
uit gepikt door Roy Wormsbecher, een van de
hoofden van de bouwploeg. Zo mocht ik ook
andere klussen doen. Ik ging het ene moment
bijvoorbeeld met Roy op stap en het andere
moment weer met iemand anders, of ik moest
zware klussen doen zoals planken heen en weer
brengen op het festivalterrein. Niet dat ik het erg
vond. Het is alleen maar een goeie training voor
mij!” Lars zit al negen jaar op rugby bij Castricum
en is daar erg gegroeid in zijn vaardigheden en
kracht.
Tijdens het festival zelf heeft Lars ook geholpen
met verschillende dingen. Zo heeft hij ook nog
glazen gespoeld en geholpen bij het Wood Wide
Web. Dit was een project van Isa van Klaveren,
waarbij bezoekers via een computer berichten
het bos in konden sturen en vervolgens antwoord
kregen van het bos zelf. Lars heeft hier mensen
naar de computer begeleid, zodat ze met het bos
konden chatten.
“Glazen spoelen op de zaterdagavond weet ik
ook nog goed, aangezien ik toen bij de bar stond,
dichtbij het hoofdpodium. Zo had ik perfect
uitzicht op de laatste act, Los Paja Brava, wat een
geweldig band is dat!”

“BLIJF DUS OM WERK
VRAGEN”
“Het afbouwen van het festival vond ik misschien wel
het leukst. De opbouw van het festival duurt namelijk
bijna twee weken, terwijl het festival in een halve
week afgebroken wordt. Lekker slopen dus!” Er zijn
echter niet alleen maar leuke klusjes, ook moet er
opgeruimd en schoongemaakt worden. “Zo moest ik
de laatste dag bijvoorbeeld alleen nog maar sigaretten
harken, wat minder leuk was. Maar dat moest ook
gebeuren!”
Als tip voor de nieuwe vrijwilligers vertelt Lars dat
je niet bang moet zijn om dingen te vragen. “Ook is
het belangrijk om goede afspraken te maken over
je pauzes als je bepaalde bandjes wilt zien. Er is
naast het werk natuurlijk ook gelegenheid om zelf te
genieten van het festival. Zo stond ik, in mijn pauze,
een keer in het publiek bij de band De Likt. De zanger
ging crowdsurfen, toen ik ineens werd geroepen om
hem op te vangen en door te geven in het publiek.”
Wil jij volgend jaar net als Lars voor de eerste keer
of als Ans & Kees volgend jaar weer meehelpen op
het festival? Wil je ook bij een kunstproject betrokken
zijn? Of heb je zelf ideeën? Stuur dan een e-mail naar
meedoen@youngartfestival.nl, zodat je meteen de
nieuwsbrief ontvangt en wij contact met je op kunnen
nemen. Houdt ook natuurlijk de website en de socials
in de gaten!

EUT
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- TESSA RAADMAN
EUT IS EEN DYNAMISCH EN INTRIGERENDE INDIEPOPBAND GEDREVEN DOOR DE
CHARISMATISCHE ENERGIEBUNDEL MEGAN DE KLERK. DE BAND MAAKT PRACHTIGE LIEDJES
MET BOEIENDE MELODIEËN. GEVESTIGD IN AMSTERDAM, WERD EUT OPGERICHT IN 2016 NA
EEN ONTMOETING OP DE PLAATSELIJKE KUNSTACADEMIE.
NAAST MEGAN BESTAAT DE BAND UIT JIM GEURTS ACHTER DE DRUMS, EMIEL DE NENNIE
EN TESSA RAADMAN ACHTER DE GITAAR, SERGIO ESCODA ACHTER DE BAS EN TOETSEN. WIJ
SPRAKEN TESSA RAADMAN DIGITAAL OVER DE BAND EN HAAR PERSOONLIJKE ERVARING MET
YAF.
Tessa Raadman is namelijk geen onbekende van
het festival. In 2009 speelde Tessa, op 17-jarige
leeftijd, al voor het eerst op het festival. Ze speelde
toen gitaar in het toneelstuk ‘De Raad’. Hierna
heeft Tessa vaak meegeholpen bij verschillende
kunstprojecten op YAF. Zo kan ze zich de ‘Kanta
disco’ van haar goede vriendin Wies Tesselaar nog
goed herinneren: Een kanta omgebouwd tot djbooth.
Of de Liedjesfabrique: “De Liedjesfabrique had
op het festival een omgebouwde pipowagen waar
singer songwriters liedjes voordroegen. Er kunnen
maximaal 20 mensen in. Ik kan me nog goed
herinneren hoe Yori Swart een keer moest spelen,
en dat was echt zo mooi. Toen had ik de hele week
geholpen met de Liedjesfabrique schilderen enzo.
Zij speelde toen een vet mooi liedje en toen moest
ik echt keihard janken. Echt een ontlading van de
hele week hard werken en zien dat het werkt als
het park volstaat.”
De naam EUT is begonnen als bijnaam voor
Megan. “Iedereen noemde haar zo, dat komt uit
haar familiekring. Het betekent eigenlijk niks maar
het lijkt op ‘neut’. Tijdens een repeteren grapten
we tegen elkaar: ‘Gaan we ook weer repeteren met
de Eut?’

Toen we een naam voor de band moesten
verzinnen, stelde ik voor om maar gewoon EUT te
gebruiken. Toen zei iedereen van: ‘Nee moet je niet
doen’. Maarja, als iedereen dan zegt dat we iets
niet moeten doen, doen wij het natuurlijk juist.” Tot
op de dag van vandaag heeft de band geen spijt
van hun naam. “Het lijkt me nu ook heel gek om
deze band en deze muziek met een ‘normale’
bandnaam te hebben. Dat kan ik me niet meer
voorstellen namelijk.”
“WE WILLEN MENSEN GEWOON AANSPOREN OM
JEZELF NIET TE SERIEUS TE NEMEN, GEWOON
DOEN WAT JE WILT.”
Omdat Tessa al vrijwilliger was, heeft zij EUT
langzaamaan op het festival geïntroduceerd en in
2016 speelde de band voor het eerst op het B-veld.
“Ik liet aan de band zien waar alles was. Niemand
kende ons nog en we hadden ook net een single.
In 2018 zijn we als band teruggekomen op het
hoofdveld. We speelde hier de één na laatste act op
de vrijdagavond!
“Het was voor mij persoonlijk een mijlpaal om op
YAF op het hoofdpodium te staan. Iedereen van de
band was ook van: ‘we gaan knallen’, want het was
toch een soort van thuiswedstrijd. Je ziet vet veel
bekenden, familie en vrienden en daar wil je echt
wel een beetje extra je best voor doen. ”

“Het is gewoon super leuk om met YAF mee te
doen. Ik heb er veel vrienden door gemaakt, maar
ook veel nieuwe dingen geleerd. Ik vind het ook
heel chill dat yaf heel erg een club is waar je met
je eigen ideeën iets op kan starten. Je krijgt hier
op YAF heel erg de vrijheid in.
“DUS JA, ALS JE HET LEUK VIND OM MET EIGEN
INITIATIEF IETS OP TE ZETTEN BINNEN KUNST
OF MUZIEK, KAN IK JE ZEKER AANRADEN OM
DIT UIT TE KOMEN PLUIZEN ONDER DE YOUNG
ART PARAPLU!”

FOTOGRAAF TESSA SWINKELS

Ondanks corona heeft EUT niet stil gezeten. Zo
hebben ze onlangs een optreden gehad bij radio NPO
3FM. Ook hebben ze meegedaan aan ‘Walk the Line’
in Tivoli Utrecht. Hier kan je volgens de richtlijnen
van het RIVM in één bezoek diverse genres en
kunstvormen ervaren in verschillende zalen. In de
huidige situatie vindt Tessa het nog wel een beetje
gek om te spelen. “Maar het is natuurlijk beter dan
helemaal niets. Het kost waarschijnlijk een beetje
tijd. Het zal uiteindelijk weer normaal worden.”
Als je EUT nog niet kent, moet je zeker even luisteren
en een kijkje nemen op hun website https://www.
thewordiseut.com. Als het goed is komt er in januari
ook iets nieuws uit,
dus hou ze in de gaten!
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Dit magazine is een
initiatief van Rianne
Zijl en Jeon Zhang.
AmberPetiet sloot
zich hier niet veel
later bij aan. Wij
hadden een duidelijk
idee. Wij wilden de
veelzijdigheid van
het festival laten
zien: hoogtepunten
uit het verleden, het heden en wellicht de toekomst.
Hierbij willen we jullie graag meer inzicht geven
over ons proces en bedanken dat je het magazine
gelezen hebt.
In een korte tijd hebben we dit met indrukwekkende
snelheid in elkaar weten te zetten Het was
meer werk dan we hadden verwacht. Maar vele
interviews; soms zelfs drie op een dag. Veel heen
en weer reizen, lange nachten, één hittegolf,
honingmosterd, stekjes, een beschimmelde
avocadopit, ongezond eten
					

en een gebroken telefoon scherm (R.I.P.) later
kunnen wij je met trots dit magazine presenteren.
“OH M’N CAPS LOCK STAAT NOG AAN”
~ nice ~
We hebben ons vaak spartelende visjes gevoeld.
Jeon: “Het regent in mn hoofd.” Maar gelukkig
hadden wij genoeg mensen en dieren die ons
konden helpen. Amber: ”En weer door.” Met dank
aan Tess van den Brink en Stella van Lieshout.
Jullie zijn toppers dat jullie het met ons dagelijks
contact volhielden. Ook aan Kirsten van Tunen,
je hebt ons echt geholpen met je fantastische
taalkennis. Maar echt een speciale dank aan
Chris ‘The Rock’ Johnson, voor zijn inspirerende
woorden.
Amber Petiet, Jeon Zhang en Rianne Zijl

Onze dank gaat uit naar Moppie en Beertje

YAF MAGAZINE MET DANK AAN: PANTHEON DRUKKERS, ISOO, JOSÉ SCHUYT, TOBÍAS HUVENEERS, DAVE CASTRICUM,
BRIGITTE VAN DEN BERG, PAM TOONEN, BRAM KOMEN, SPATZUIVER (JORIS ABBES, INGWAR PERTON) SUZE GIESBERGEN,
SHANNON UITTERDIJK, HUUB DE RUITER, KLAPLONG, DIEDE GARDENIER, LARS PETIET, EUT (TESSA RAADMAN), ANS EN
KEES BILDER, ALLE PUBLIEKSINZENDINGEN VIA DE SOCIALS.

ONTWERP JE EIGEN
							 TERREIN

