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Rapper UMIT-C Opent het FANTASTische kunstfestival voor de jeugd 
------------------------------------------------ 
Het leukste kunstfestival voor de Jeugd - Festival De Betovering – ruim 500 voorstellingen en workshops - Van 14 t/m 

23 oktober op 50 locaties in Den Haag 
------------------------------------------------ 

 

Umit-C campingdirecteur op Festival De Betovering -  

Op vrijdag 14 oktober opent Umit-C de 17de editie van Festival De Betovering in Theater aan het Spui. 

Umit-C weet als geen ander een vakantievibe te creëren en jeugd, mens en stad met elkaar te 

verbinden. Zo heeft hij afgelopen zomer met de kinderen die niet op vakantie gingen drie 

kunstwerken gemaakt over hun wijk - videoclips met eigen teksten en beelden van deze jonge 

Hagenaren. Voor de meeste Haagse kinderen is hij een bekendere Hagenees dan de burgemeester! 

Door zijn ruime ervaring met de Haagse jeugd, opgedaan tijdens het maken van 

videoclips in de wijken, is hij de uitverkoren campingdirecteur tijdens De 

Betovering. 

Drie keer festivalcentrum - voor de kinderen die ervan dromen om voor altijd op 

vakantie te zijn. Tijdens De Betovering 2016 zijn er maar liefst drie festivalcentra! Naast Theater 

aan het Spui en Theater Dakota zal er dit jaar ook in het Laaktheater dagenlang gebouwd worden 

aan en gespeeld worden in de door de kinderen zelf gebouwde betoverde werelden. Hier gaat de 

fantasie aan! Dit jaar zullen de werelden een eeuwig vakantiegevoel oproepen - namelijk, 

kamperen! Het campingthema is naar het winnende ontwerp van Lizette Abrahams en Marlotte 

Norder- met niemand minder dan Umit-C als campingdirecteur. 

INTERNATIONAAL CIRCUSTHEATER ALS OPENING- & SLOTVOORSTELLING - NEDERLANDSE 

PREMIERES - Voor de opening en het slot van De Betovering brengt het festival twee circustheatervoorstellingen van 

hoog niveau , elk voor het eerst in Nederland te zien. De openingsvoorstelling wordt gespeeld door een oude bekende van  

De Betovering; Compania de Circo Eia uit Catalonië. Zij brengen hun nieuwste voorstelling InTarsi. Vier acrobaten leggen 

hun lot in handen van de anderen. De slotvoorstelling Evolution van het Belgische Cirq'ulation Locale speelt in het Atrium 

en is voor alle Betoveringsbezoekers gratis toegankelijk. Deze superhelden gaan samen met hun verticale vloer het duel 

aan met de zwaartekracht. 

Een greep uit het programma - Tijdens De Betovering zie je, behalve uit Nederland, ook voorstellingen van buiten 

onze landsgrenzen speciaal naar Den Haag komen. Op de valreep is het gelukt om het zeer geliefde en druk bezette 

Vlaamse gezelschap Het Paleis naar de Hofstad te halen. De Betovering is dan ook trots dat we hen mogen verwelkomen in 

de grote zaal van de Koninklijke Schouwburg. Zij dansen tijdens De Betovering Zoo doen ze de dingen (6+).   

De voorstelling Peer (4 t/m 8 jr.), het regiedebuut van Noël Fischer, wordt in reprise genomen tijdens De Betovering. 

Fischer is nu artistiek leider van Den Haag's eigen NTJong.  

Al schijnen jonge geesten in no time Fries te kunnen leren, het Friese gezelschap Tryater speelt speciaal voor de jeugdige 

bezoekers de Nederlandse versie van hun voorstelling Breidzje (Breien - 4 t/m 8 jr.). DEFDEF en Wingnuts Decor nemen 

Panorama Mesdag als locatie om een echte cross-over voorstelling te spelen - VERFIE (6 t/m 12 jr.), Theater over 

beeldende kunst, gespeeld in een museum. Bij de uitvoering op vrijdag 21 oktober om 14.00 uur is overigens een 

gebarentolk aanwezig. Niet alleen binnen de culturele instellingen, maar ook op straat is de kracht van de verbeelding 

voelbaar. In samenwerking met de winkeliers ligt de verrassing van nationaal en internationaal straattheater overal op de 

loer.  

Bizarre workshops en een logeerpartij in het museum - Naast voorstellingen zijn er ook vele workshops door de 

hele stad waar kinderen van alle leeftijden los kunnen gaan met hun fantasie. Een greep uit het aanbod: De Volmaakte 

Mislukking brengt de workshop Nest gezocht! Samen met o.a. ruimtelijk vormgever Frank Niessen worden industriële 

nesten gebouwd voor de elektrische insecten uit 'The Order Electrus'. Deze soort is ontdekt door filmmaker/beeldend 

kunstenaar Floris Kaayk. Een nieuwe diersoort, ontstaan in gebieden waar de stad en natuur samensmelten. Elders in de 



   

  

stad komt schrijfster en modeliefhebber Niki Smit naar het Kinderboekenmuseum voor een nacht om nooit te vergeten. 

Tijdens de Night at the Museum (9+) - inderdaad - een logeerpartij!   

Over De Betovering  

De Betovering is het jaarlijkse internationale kunstfestival voor de jeugd (2-12 jaar) dat zich afspeelt in zo’n 50 culturele 

instellingen in en rond Den Haag. Het festival heeft maar liefst 500 nationale en internationale voorstellingen en 

workshops in grote zalen, wijktheaters, musea, bibliotheken en op straat. Dit festival vindt plaats tijdens de herfstvakantie 

en duurt tien dagen. Het festivalprogramma bestaat uit voorstellingen en workshops en wordt bezocht door kinderen (& 

hun ouders) van binnen en buiten de stad.  

Kijk op www.debetovering.nl voor het complete programma, speeldagen & tijden, reserveringen en toegangsprijzen. De 

meeste voorstellingen en workshops kosten €6,00.  

Festival De Betovering  

Voor: iedereen van 2 t/m 12 jaar  

Waar: in zo’n 50 culturele instellingen in en rond Den Haag  

Wanneer: vrijdag 14 t/m zondag 23 oktober 2016 (herfstvakantie)  

Programma/reserveren: www.debetovering.nl  

-----------------------  

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): Beeldmateriaal & meer informatie via Myrddin Baars / 06-22668885 / 

pers@debetovering.nl 

Programmaboekje 

Indien u het losse programma niet per post heeft ontvangen, kunt u deze bij Myrddin Baars opvragen of de digitale versie  

hier downloaden . 

NB HR beeldmateriaal kunt u ook zelf downloaden door te klikken op de downloadlink, en vervolgens de afbeelding op te 

slaan via: http://www.debetovering.nl/pers-foto-s/foto-s-highres  

links UMIT-C 

www.umit-c.nl 

wijkproject video's  van UMIT-C 

 

 

 

 


