De Ontdeckingh
17 AUGUSTUS T/M 1 SEPTEMBER 2018 - ENKHUIZEN

EEN THEATERSPEKTAKEL
OVER HELDEN EN HUICHELAARS
twee jonge avonturiers vinden hun weg
in een hilarische voorstelling vol gluiperds,
lichtekooien, romantiek, roddels en iPads
MEER DAN 50 ACTEURS IN EEN
ONVERGETELIJKE THEATERBELEVING
IN DE OPEN LUCHT AAN ZEE
TICKETS: WWW.ONTDECKINGH.NL

MUZIEK:

TIM KNOL

IN DEZE BROCHURE LEEST U MEER OVER DE MOGELIJKHEDEN OM
BIJ TE DRAGEN AAN DIT SPEKTAKEL EN ZO DE GESCHIEDENIS
VAN DE STAD LEVEND TE HOUDEN
‘De Ontdeckingh’, een spectaculair muziektheaterspektakel over het leven in Enkhuizen in de 16e eeuw, een
periode van ontdekken en verre reizen maar ook een periode vol vermaak, intriges, machtsstrijd en eeuwigdurende vriendschap. ‘De Ontdeckingh’ wordt gespeeld met ruim 50 acteurs op vier podia op het Enkhuizerzand.
Een muziektheaterspektakel over een nog niet eerder verteld stukje historie van de 16e eeuw. Over twee
Enkhuizer ontdekkingsreizigers die Holland stinkend rijk maakten door hun bravoure, intelligentie en doorzettingsvermogen. Een saai stukje geschiedenis? Integendeel. Op ludieke wijze en met prachtige muziek van Tim
Knol wordt een beeld van Enkhuizen uit die tijd geschetst; op macht beluste gluiperige koopmannen, vrouwen
van lichte zeden die daar niet voor onder doen, roddeltantes, dronken zeemannen en veel meer. Knokpartijen
om onder de onderdrukking van de Spanjaarden uit te komen. Het ontdekken het menselijk lichaam door te
snijden in lijken. Maar ook romantiek, heimwee, innerlijke tweestrijd. En prachtige beelden van de reizen van
Jan Huygen van Linschoten en Dirck China. Een overdonderende voorstelling. Maar uiteindelijk gaat het de
Ontdeckingh over eeuwige vriendschap. En over hoe handig iPads eigenlijk zijn…

Artist impressions decor met ‘Black-Box’

‘DE ONTDECKINGH’ DRAAIT OM DE TWEE GROOTSE ENKHUIZER ONTDEKKINGSREIZIGERS
EN HUN TIJDGENOTEN:
Dirck Gerritsz. Pomp
(Enkhuizen 1544 - vermoedelijk op zee 1608)
In 1555 werd Pomp als elf jarig jochie door zijn ouders naar
Portugal gestuurd om de zeilvaart en navigatie te leren kennen.
Met de Portugezen voer hij als eerste Nederlander naar China
en Japan. Tussen 1566 en 1590 bezocht hij minstens twee keer
China en heeft daar zijn bijnaam Dirck China aan te danken. Hij
vertrok op 27 juni 1598 als gids met Jacob Quaekernaeck met vijf
schepen naar Japan. Hij werd kapitein van “de Blijde Boodschap”.
Dit was het begin van een inmiddels meer dan vierhonderd jaar
durende, vrijwel exclusieve handelsrelatie tussen Nederland en
het grotendeels afgesloten Japan die van 1641 tot en met 1859
plaatsvond via het kunstmatige eilandje Deshima. Dirck was ook
de eerste westerling die Antarctica aanschouwde.
Reynu Meynertsdr. Zwanger van
Jan Huygen van Linschoten

Jan Huygen van Linschoten
(Haarlem ca. 1563 - Enkhuizen 8 februari 1611)
Jan Huygen van Linschoten, koopman, ontdekkingsreiziger, tekenaar en schrijver die aan de wieg heeft gestaan
van de Nederlandse zeevaart naar Azië. Hij ontfutselde de routes naar de oost van de Portugezen en beschreef
deze in zijn beroemde boek het “Itinerario, Voyage ofte schipvaert naer Oost ofte Portugaels Indien”. Het werk
van Huygen stond mede aan de basis voor de oprichting van de V.O.C. en werd internationaal lange tijd als
standaardwerk beschouwd voor zeereizen naar Oost-Indië.

En hun vooruitstrevende tijdsgenoten als:

Lucas Janszoon Waghenaer
(Enkhuizen 1533 – Enkhuizen 1606)
Zijn “Spieghel der Zeevaert” uit 1584 is leidend geweest voor de
zee-cartografie. Voor het eerst maakte hij, naast de notering van
diepten en afbeelding van kustsilhouetten, gebruik van standaard
symbolen voor ankerplaatsen, gevaren onder water, bakens, kapen
en boeien.

Bernardus Paludanus
(Steenwijk, 28 oktober 1550 - Enkhuizen, 1633)
Wetenschapper en arts. Hij is vooral beroemd geworden om
Jan Huygen van Linschoten

zijn rariteitenkabinet. Dit was het eerste kabinet van belang in
Nederland. Als wetenschapper correspondeerde Paludanus met
veel bekende geleerden en hij was bevriend met veel bekende
personen.

PLAATS VOOR 1400 BEZOEKERS
‘De Ontdeckingh’ zal van 17 augustus t/m 1 september 14 keer worden opgevoerd op het Enkhuizerzand ter hoogte van het Sprookjeswonderland.
Het muziektheaterstuk speelt zich af op maar liefst vier podia met een afmeting
van 40 x 20 meter. ‘De Ontdeckingh’ kan opnieuw beschikken over het productieteam dat ook de schouders onder ‘De Thuishaaldertjes’ zette, met daarin sleutelrollen voor regisseuse Esther Lagerweij (theaterschool De Cast), Annet Langedijk Mazereeuw (teksten), Ilona Palásthy (productie) en Frans van Leeuwen (creatie en
productie). De muziek voor De Ontdeckingh wordt gecomponeerd door niemand minder
dan Tim Knol.
Het Noordhollands Dagblad heeft zich als mediaspartner aan De Ontdeckingh verbon- den.
Dit staat garant voor regelmatige berichtgevingen en publiciteit in het lokale en regionale
dagblad en op haar nieuwssites.

Op het Enkhuizerzand verrijst medio augustus een ommuurd festivalterrein met theater; de
bezoeker waant zich in de 16e - 17e eeuw. Het theater bevat naast een tribune die plaats biedt
aan 1400 bezoekers, meerdere podia en een groot projectiescherm, de Black-box genaamd.
Deze Black-box is in werkelijkheid een extra podium afgedekt een met projectiescherm van
17 bij 5,5 meter, dat er aan de voorzijde uitziet als een omlijst schilderij. ‘De Ontdeckingh’ is
daarmee een audiovisueel spektakel, dat zijn weerga in Enkhuizen en omgeving niet kent.
Animaties zijn gemaakt van fragmenten uit 16e en 17e eeuwse schilderijen en fungeren als digitale decorstukken. Het heeft de uitstraling van een oude kijkdoos. Er wordt gespeeld op meerdere

surfstrandje)

podia, die ook weer in hoogte verschillen. Bij het belichten van acteurs en objecten in de Black-box zorgt het
transparante scherm ervoor dat deze
zichtbaar zijn of juist toegevoegd kunnen
worden aan de animaties. Deze techniek
werd al eerder toegepast bij ‘De Thuishaaldertjes’.
Op het festivalterrein kunnen bezoekers
zich laven aan drankjes en genieten van
eten uit die tijd. De cateraars op het festivalterrein zorgen al voor een beleving
op zich.
Er worden tal van arrangementen aangeboden om voorafgaand aan het bezoek

Situatieschets Enkhuizerzand, nabij Sprookjeswonderland

ARRANGEMENTEN
‘De Ontdeckingh’ staat voor een onvergetelijke belevenis zowel in het openluchttheater als
op het festivalterrein. Om die belevenis nét even completer te maken, kunt u uw bezoek aan
‘De Ontdeckingh’ uitbreiden.
Wat te denken van heerlijk genieten van eten en drinken op het festivalterrein in een
bijzondere sfeer

IN PROGRESS
•

Het West-Fries Museum zal met een kleine tentoonstelling aanhaken op ‘De Ontdeckingh’ waarbij het
oudste aandeel van de wereld niet zal ontbreken.

•

Speciaal voor de voor de voorstelling zal de replica van de Halve Maen in Enkhuizen aanmeren

•

In de oude stadsgevangenis zal een tentoonstelling komen over de zeekaarten van De Wit.

•

Vereniging Oud Enkhuizen organiseert stadswandelingen en neemt de bezoekers mee in de wereld van
Jan Huygen van Linschoten en Dirck China.

•

Ad Geerdink, directeur van het Westfries Museum, zal middels een spectaculaire audiovisuele
theaterlezing in het decor van ‘De Ontdeckingh’ deze wel bijzondere tijdsperiode belichten en natuurlijk
de daarop volgende ‘Gouden Eeuw’

•

Zeilarrangement met het Kofschip de Schuttevaer

•

De Winkelstraat Enkhuizen gaat in de Westerstraat en Vijzelstraat op een aantal dagen in stijl van de 17e
eeuw de winkelpromenade aankleden en tal van activiteiten organiseren.

•

Ook zal op de website worden aangeboden om een langer verblijf te boeken in Enkhuizen en/of
West-Friesland in een hotel of B&B.

•
In de loop van de komende tijd zullen een tal van zeer uiteenlopende extra evenementen op ons programma komen. Hou daarom de website in de gaten.

HET OUDSTE AANDEEL VAN DE WERELD
‘s Werelds oudste aandeel dateert van 9 September 1606 en is uitgegeven door
de VOC-kamer Enkhuizen. Het document staat op naam van de Enkhui-zer ‘Pieter
Hermansz Boode’. Eigenlijk heette hij Pieter Harmensz, zijn be-roep was kamerbode van de burgemeesters. De Verenigde Oostindische Compagnie was de
grootste handelsonderneming in de zeventiende en achttiende eeuw. Het was
de eerste naamloze vennootschap met vrij verhandelbare aandelen ter wereld.
Iedereen kon zijn geld inleggen in de nieuwe onderneming. Onder de investeerders in Enkhuizen (538 in totaal) bevonden zich opvallend veel ambachtslieden, kleine ondernemers en burgers zoals Pieter Harmensz. De VOC-kamer
Enkhuizen had, na Amsterdam en Middelburg, met 540.000 gulden de op twee
na grootste inbreng in het aandelenkapitaal van de VOC.

WAAROM SPONSOREN?
Het productieteam van De Ontdeckingh heeft hoge ambities zowel speltechnisch als voor de beleving rondom de voorstellingen. Voor deze grote productie is veel geld nodig. We zijn heel blij met de steun van het
Noord-Hollands Dagblad als mediasponsor en de gemeente Enkhuizen, die alle medewerking verleent en
substantieel bijdraagt in de kosten. We zijn echter zeker ook afhankelijk van uw steun.

WAT KUNNEN WIJ VOOR ELKAAR BETEKENEN?
Natuurlijk wordt uw logo en naam voor publicitaire doeleinden getoond op de website en vermeld op de affiches en publicaties. Rond het festivalterrein zal een oude stadswal worden gebouwd uit steigerdelen welke
omkleed zijn met geprint doek (ca. 5 meter hoog). Op deze muur zullen (digitale) gevelstenen prijken met de
namen van onze sponsoren en aandeelhouders. Daarnaast bieden wij u gereserveerde plaatsen en een
bijzonder diner aan op het speciale Business-event overheidsvertegenwoordigers en mede ondernemers op
donderdagavond 30 augustus.
Maar ‘De Ontdeckingh’ wil meer …wij willen met onze sponsoren actief ondernemen in de geest van de
Enkhuizer ontdekkers en staan open voor (zakelijke) suggesties om uw sponsorship meer inhoud te geven.
Onze hoge ambities zijn te vergelijken met die van Jan Huygen van Linschoten en Dirck (China) Gerritsz. Pomp in
de 16e eeuw. Rondom het theaterspektakel worden tal van activiteiten ontwikkeld om West-Friesland te promoten. Te denken valt aan netwerkmomenten voor het bedrijfsleven, lezingen, stadswandelingen en educatie.
Ook kunnen wij onze sponsoren een speciaal arrangement aanbieden specifiek op uw wensen zodat u uw relaties op een bijzondere wijze kunt fêteren op een diner of een netwerkborrel op de Halve Maen. Met aansluitend
een bezoek aan de voorstelling van ‘De Ontdeckingh’.

ANBI-STATUS
Stichting De Ontdeckinghen is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI; een Algemeen Nut Beogende
Instelling. Door deze ANBI-status kunnen onze Aandeelhouders en Sponsoren bij de opgave van de inkomstenbelasting giftenaftrek krijgen.
Kortom mogelijkheden te over om uw bedrijf te profileren!
Voor meer informatie:

www.ontdeckingh.nl

llona Palásthy, 06 22 41 51 94

info@ontdeckingh.nl

Frans van Leeuwen, 06 22 99 57 57
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