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Voorstelling 
ALLES IS BEDACHT (17-27 juli 2019) was een KunstKlank productie in het Bamboe 
Theater op het strand van Noordwijk, die na 10 hoegenaamd uitverkochte voorstellingen 
en ruim 2000 bezoekers, 200 vrijwilligers, 10 koorleden tussen de 20 en 30 jaar, 5 
bandleden, 5 acteurs en 10 creatievelingen nog veel vaker uitgevoerd had kunnen worden.  
Deze productie heeft een impuls gegeven aan het culturele klimaat in Noordwijk en een 
positieve flow met betrekking tot de fusie tussen de drie dorpen en de toekomst van 
Noordwijk. 
De bezoekers waren grotendeels afkomstig uit Nederland (98%), waarvan de helft uit 
Noordwijk en 80% uit Zuid Holland, 13% uit Noord Holland waarvan 10% uit Amsterdam.

Artistiek Verslag door Herma van Piekeren 
Ilke Paddenburg speelde als jongere bij KunstKlank en zong in het koor van de Kleynkoor 
Academy. 
Nu is ze een gedreven professional die haar sporen al verdiende op het toneel. Vóór Ilke 
aan haar baan bij ITA, het wereldberoemde Internationaal Theater Amsterdam, begon 
wilde zij graag één hele bijzondere en noodzakelijke voorstelling maken. Zij ging de 
uitdaging aan als ‘artist in residence’ en creëerde samen met haar team de nieuwe 
voorstelling ALLES IS BEDACHT, vanuit haar motto: de noodzaak van verbeelding. 
 

Ilke: ‘Als iets door ons is bedacht, kun je het ook anders bedenken. Die 
kracht moeten we aanspreken in elkaar, en we moeten deze ook in 
conditie houden. We zijn afhankelijk van elkaars vermogen om nieuwe 
verbindingen te maken. Deze voorstelling is een pleidooi daarvoor.’ 
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Daar waar Ilke de inhoud naar beeld vertaalde, vertaalde Reinier van Harten de inhoud 
naar muziek en geluid, zodat ze een verlengstuk van elkaar werden. Ilke en Reinier hebben 
een gedeelde fascinatie voor verandering van identiteit. En het geloof dat het antwoord zit 
in verandering van zienswijze.  
 

Reinier: ‘Muziek geeft mij de vrijheid en het vermogen om verhalen te 
kunnen vertellen. Ik ben erg trots op de muziek die ik heb gemaakt voor 
ALLES IS BEDACHT. Het is echt een combinatie geworden van de ideeën 
van Ilke en mij. Haar tekst is zowel rationeel en doordacht, als gevoelig en 
magisch. Ik heb de vrijheid gekregen om mijn eigen sound en stijl in ieder 
lied toe te voegen.’ 

 
ALLES IS BEDACHT bood een podium aan talentvolle jongeren, studenten en pas 
afgestudeerden aan conservatoria en toneelscholen. Mede mogelijk gemaakt door het 
KunstKlank Fonds Podium voor de Toekomst. Een unieke gelegenheid om met acteurs van 
formaat samen te werken en niet vanzelfsprekende muziek te zingen in een productie op 
locatie waar je alle elementen van de natuur tegenkomt en moet ontberen. 
 
Locatie is voor de KunstKlank projecten van essentieel belang om muziek en kunst samen 
te brengen en elkaar te versterken. Vorig jaar stond het Bamboe Theater nog in de 
bloemenbollenvelden. Dit jaar was het strand van Noordwijk de uitgangslocatie voor 
ALLES IS BEDACHT. Hier is ons Bamboe Theater voor de derde keer opgebouwd door een 
team van vrijwilligers o.l.v. professionele bouwers. Het theaterontwerp van Studio 
Akkerhuis/Maurits van der Staay is lichtgewicht, herbruikbaar en gemaakt van natuurlijke 
materialen.   
 
  



5 
 

Ilke Paddenburg 
ALLES IS BEDACHT was een enorm avontuur, zowel inhoudelijk als productioneel. Een 
voorstelling met een nieuw geschreven tekst, nieuwe muziek, 5 acteurs, 4 bandleden, 10 
ensembleleden en dat allemaal op een locatie die onderhevig is aan alle 
weersomstandigheden: het strand. Alles had daarom in al zijn grootsheid ook faliekant mis 
kunnen gaan. Maar door de enorme productionele ervaring van KunstKlank is dat nooit 
een gevaar geworden. Alles kreeg de juiste aandacht en begeleiding. Wat begon bij het 
schrijven van de aanvragen tot de uitvoering. Als maker ben ik in elk proces ondersteund. 
Er was altijd ruimte voor gesprek. Een juiste balans tussen openstaan voor verandering en 
het inzetten van de reeds verworven capaciteiten. Deze bereidheid van KunstKlank is 
buitengewoon bijzonder. Een organisatie die overstroomt van betrokkenheid. Van het 
bestuur tot de talloze vrijwilligers. Dit had een gigantische uitstraling. Wij hebben dit niet 
alleen als creative team ervaren, ook voor het publiek was dit invoelbaar.  
Herma van Piekeren: Ik ben bijzonder trots op het artistieke eindresultaat waarin 
bovenstaande gedachten en inspiraties een plaats vonden. Voor zowel uitvoerenden als 
publiek waren de voorstellingen een wezenlijke verwondering en inspiratie. Zangers, 
acteurs en musici speelden en maakten muziek op de toppen van hun kunnen en het 
geheel werd als zeer professioneel ervaren. Voor mij was het tijd om een volgende 
generatie met haar dromen aan te spreken en ruimte te bieden. Het vertrouwen in Ilke’s 
vakmanschap maakte dat wij geloofden in haar droom en zij deze realiseerde vanuit onze 
KunstKlank locatie ervaring. Het is voor mij persoonlijk een verrijking om als artistiek 
leider vanaf de zijlijn te kunnen adviseren en met een helicopterview naar de productie te 
kunnen kijken. De locatie en de voorstelling vormden een onuitwisbare herinnering voor 
iedereen. De lovende en warme reacties van het publiek, collega’s en in de media 
versterken mijn overtuiging dat KunstKlank een hechte en inspirerende organisatie is die 
dromen zichtbaar maakt. 
 
Doelstellingen  

• 3000 toeschouwers een unieke muziektheater-ervaring te laten beleven in het 
Bamboe Theater op het strand van Noordwijk. Er zijn ruim 2000 bezoekers 
geweest; de doelstelling was te hoog ingezet 

• Het publiek mee te nemen in het proces van verandering en de zoektocht naar 
nieuwe verbindingen. Deze doelstelling is o.i. behaald nav de reacties van het 
publiek. 

• Jong talent een podium te bieden om tot bloei te komen en een springplank in hun 
artistieke carrière. Ook deze doelstelling is behaald; de cast bestond grotendeels 
uit jong talent dat zich de komende jaren verbindt aan diverse artistieke 
gezelschappen. 

• Een jonge theatermaker haar noodzakelijke, persoonlijke verhaal te laten vertellen 
in woord, beeld en geluid. Een doelstelling die behaald is. 

• Met 200 vrijwilligers van KunstKlank een community art project in de zomer maken. 
Ruim 200 vrijwilligers bouwden het theater, bewaakten de locatie, kookten voor 
cast en crew en zorgden voor alle hand- en spandiensten rondom de voorstelling 

 
Missie en visie KunstKlank 
Missie: KunstKlank maakt dromen zichtbaar. 
Visie: Vanuit haar eigen productiehuis ontwikkelt KunstKlank haar artistieke kwaliteit door 
het verbinden van bijzondere, muzikale kunstproducties aan unieke lokaties. KunstKlank 
heeft hierbij lokale producties met een landelijke uitstraling voor ogen, die onuitwisbare 
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herinneringen achterlaten. Diversiteit in al haar verschijningsvormen is hierbij een 
belangrijk gegeven.  
KunstKlank verbindt jong talent aan het werken met professionals, in wederzijdse 
inspiratie. KunstKlank streeft hierbij ook een jonger en daarmee breder publiek aan te 
spreken.  
KunstKlank is een hecht, energiek team waar je graag bij wilt horen; iedereen draagt op 
zijn of haar eigen manier bij aan het succes.  
KunstKlank investeert in een stabiele financiële basis door het aantrekken van structurele 
inkomsten uit landelijke en lokale bronnen. 
 

Reactie bezoeker: Onderhoudend en gedurfd. Mooi thema ook, het leven 
is tenslotte beeldvorming, de opslag van gekleurde herinneringen tot de 
dood ons scheidt. Maar is dan ook alles werkelijk ‘bedacht’? Heeft het een 
doel of is het zinloos? Daarover laat de voorstelling je juist dubben, zoals 
een goed script doet. Met op de achtergrond die schitterende, eeuwige zee 
die je met het bamboetheater in een weldadige sfeer brengt en het 
toestaat om ook weg te dromen van de voorstelling.  

 

Reactie hoofdrolspeler: Ik kan eigenlijk heel kort zijn in mijn evaluatie; ik 
vond het fantastisch! Alles en iedereen! Ik gebruik jullie sinds eind juli dan 
ook vaak als voorbeeld van hoe het ook kan in theaterland, met name 
waar het aandacht en liefde voor het te maken product en de daar aan 
meewerkende mensen betreft. Zoveel oprechte betrokkenheid, daar kan 
geen sterrensalaris tegenop! Alle liefs, Marisa. 

 
 
Trailer      Recensies       Bamboe Theater        Voorstelling     Productieproces 
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