
dec. 2021Voor medewerkers, vrienden van Telder en belangstellenden. 

Tussen de lockdowns afgelopen jaar heeft Telder 
het een aantal maanden erg druk gehad met 
activiteiten. Daarover doen we hieronder verslag. 
Want na een lastige tijd waarin weinig kon en 
mocht, heeft Telder spannende nieuwe activiteiten 
ontwikkeld, waar we jullie graag in meenemen!

Helaas ligt het nu weer stil, maar we hopen dat 
er komend voorjaar weer veel door kan gaan; we 
werpen een blik vooruit!
En er is misschien wel tijd om te kijken wat 
Telder online en in film heeft gemaakt; dat zijn 
voorstellingen en filmpjes die te bekijken zijn via 
links in deze nieuwsbrief en op onze website.

nieuws



nieuwsnieuws
2

Dream Room
Eind oktober waren er voorstellingen te zien van 
het project Dream Room, een onderzoekende 
samenwerking over verbeeldingskracht in dans en film, 
met Compagnie Katie Ward uit Canada.
Aïda Guirro Salinas en Paula Walta dansten 
in projectruimte H29 in Nederland en Kim-Sanh 
Châu en Katie Ward in galerie AXENÉ07 in Canada, 
tegelijkertijd, terwijl een beeld van hun partners aan 
de andere kant van de oceaan werd geprojecteerd. 
Aan beide zijden was een publiek aanwezig, maar de 
voorstelling was ook via een livestream bij te wonen.

Nienke Terpsma schreef een micro review over Dream 
Room online:
https://sarn.ch/publications/microreview-dream-room

De livestreams van Dream Room zijn nu nog te zien 
dmv de volgende links: 
https://youtu.be/Pn8XGpXrbeM 

https://youtu.be/MzOPZI2NeTU

Daarnaast is er de mogelijkheid om ons te steunen in 
deze lastige coronatijd;
Het is mogelijk mee te doen met pay-what-you-want 
voor het bekijken van deze livestreams:
https://shop.ikbenaanwezig.nl/tickets/event/
dream-room-registratie
En daarvoor onze hartelijke dank!
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Zakelijk leiding 
Sinds augustus is een oude bekende terug bij Telder: 
Gerda van de Kamp. Zij neemt de komende twee jaar 
de taak van zakelijk leiding van Telder op zich, dankzij 
een subsidie van de Gemeente Arnhem. Superblij zijn 
we daarmee! Ze stelt zich hier nog even voor:

“Ergens in de vorige eeuw (in 1997) ben ik mijn carrière 
in de podiumkunsten begonnen bij Telder. Bij de Aard-
appeleters en de Iglo. In de natste zomer sinds jaren. 
En ik vond het heerlijk. Die zomer heb ik de beslissing 
genomen om de overstap van de jeugdzorg naar de 
cultuur te maken. Nu bijna 25 jaar geleden en nog geen 
dag spijt gehad. 
Ik ben altijd bij Telder betrokken gebleven. Soms offi-
cieel, zoals bij een aantal projecten met Museum het 
Valkhof, vaak ook onofficieel, als sparringpartner of als 
ik langs kwam om een voorstelling te bekijken en dan 
plotseling toch het publiek stond te begeleiden. Voor de 
zomer kwam er de mogelijkheid om een subsidie aan te 
vragen bij de gemeente Arnhem. Er waren twee ge-
zelschappen in Arnhem die plaats hadden voor zake-
lijke ondersteuning; Telder en Stichting LAVA|Burning 
Bridges. Van beide gezelschappen doe ik sinds septem-
ber de zakelijke leiding. In een mooi driehoeksverband 
met Paula en Patricia (van Deutekom, artistiek leider 
van stichting Lava). En het past als een oude vertrouw-
de jas.”
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In 2021 bestaat Telder 25 jaar. Dit hadden we natuur-
lijk groots willen vieren met iedereen die de afgelopen 
25 jaar een rol heeft gespeeld bij Telder. Als beeldend 
kunstenaar, als danser, als componist, als vormgever, als 
technicus, als fotograaf, als bouwer, als bestuurslid, als 
één van de ontelbare vrijwilligers, als samenwerkings-
partner of co-producent. Op het strand, in een park, 
in het bos, in een museum, in Nederland, in Portugal, 
in Israël, op een Iglo, onder een Tafel, in een Hart, in de 
wijken, in de regen, in de zon, tijdens een storm. Met al 
deze mensen hadden we willen proosten op de afgelo-
pen jaren en de toekomst. En dat komt. We weten nog 
niet wanneer, we plannen nog even geen datum. Maar 
ergens in de komende tijd gaat het feest er komen. 
Voor nu willen we iedereen alvast danken voor 25 fan-
tastische jaren!

25 jaar vrijwilligerswerk bij TELDER: 
Aukje Gorter
Omdat Telder dit jaar 25 jaar bestaat willen we hier af 
en toe iemand aan het woord laten die veel voor Telder 
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heeft gedaan en nog doet. In een gesprek vertelt Aukje 
over haar werk voor Telder en waarom ze dit met een 
warm hart al vijfentwintig jaar voor Telder doet. 

Aukje kent Paula Walta (danseres en choreografe) sinds 
de dansacademie, waar ze beiden studeerden. Pau-
la viel haar op want ze ging toen al “ongelofelijk haar 
eigen gang” en maakte haar eigen kleine producties. 
Na de studie trainden ze samen bij de Danswerkplaats 
(1989); ze leerden elkaar beter kennen en dansten in 
elkaars producties. Echte vriendinnen werden ze toen 
ze iets later samen met Elisabeth Rault de dansafde-
ling van de muziekschool in Deventer draaiden. Aukje 
begon in deze tijd met de studie grafisch ontwerpen 

op ArtEZ en rondde die in 1997 af. In 1995 vond binnen 
de Danswerkplaats de voorstelling ‘Blauwbaard’ plaats, 
de eerste samenwerking van Pieter van de Pol (beel-
dend kunstenaar) en Paula Walta. Aukje hielp toen al 
mee. Deze samenwerking beviel heel goed en een jaar 
later werd door Paula en Pieter ‘Beeldend Dans The-
ater Telder’ opgericht. De eerst productie van Telder 
was ‘Sterk Water’. Aukje ontwierp samen met Pieter het 
uitvouwbare affiche voor deze voorstelling. Het werd 
een klein kunstwerk met een tekening van Pieter en de 
met pen en inkt geschreven tekst door Aukje. Aukje 
zat vanaf begin enkele jaren in het bestuur van Telder 
tot zij zich meer wilde richten op haar eigen bedrijf als 
grafisch ontwerper. Ze vertelt, dat ze bij het ontwikke-
len van haar eigen huisstijl zeer geïnspireerd was door 
Telder. En toch bleef ze voor Telder werken, als belang-
rijk klankbord voor Paula bij het ontwikkelen van nieuwe 
producties, meehelpen bij voorstellingen, ontwikkelen 
en bijwerken van de website en ontwerpen van de huis-
stijl voor Beeldend Danstheater Telder. Een aantal jaren 
kwam ze ook nog terug in het bestuur. 
Op de vraag, waarom ze al zo lange tijd verbonden is 
aan Telder vertelt Aukje: “Zeker speelt de vriendschap 
met Paula een rol en het is de manier hoe Paula om-
gaat met haar producties. Ze zoekt het liefst locaties op 
waar nog niets is en dan moet je nog iets maken. Het is 
allemaal pionieren en dat vind ik boeiend. Ze weet van 
tevoren vaak niet waar ze aan begint, maar doet het 
gewoon en dat vind ik intrigerend, spannend en prikke-
lend. Daar wil ik graag onderdeel van uitmaken.” Aukje 
gaat dus gewoon door met er voor Telder zijn. 

25 jaar!
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Repetitie in de studio 

van Telder via Zoom. 
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Telder online en in film
Afgelopen jaar zijn verschillende projecten alleen in film 
of via een livestream te zien geweest.
Deze zijn nu nog te bekijken:

Op afstand Dichtbij 
•• video voor Kunst Met Mekaar: (scroll naar Op afstand 
dichtbij)
https://www.beeldenddanstheatertelder.nl/actueel.html 

•• livestream voor Festival Waalzinnig, kijk hier terug: 
https://www.youtube.com/watch?v=rWDOF0cRr-
W8&t=6698s (ca. 1.43.10)

Dream Room  
•• live streams, zie de links hierboven onder Dream 
Room.

La Durée  
•• op het online platform APRIA voor artistiek onderzoek 
van ArtEZ, als bijdrage voor het thema Time Matters: 
https://apria.artez.nl/la-duree/

Vooruitblik 
voorjaar 2022
De plannen voor 2022 zien er goed uit! Als het goed 
is gaan er activiteiten door die de afgelopen peri-
ode zijn uitgesteld. We hopen dat de Fjoertoer (26 
maart 2022), Waaghalzen bij het Nationale Ballet 
tijdens de voorstelling In the Future (14 mei) en 
Ontmoeten voor het festival FLAM in Amsterdam 
(eind mei) doorgaan. We duimen!

Het ouderenproject dat voor 2022/2023 gepland 
staat, Mens durf te leven! gaat hopelijk vanaf maart 
van start. In dit samenwerkingsproject met At-
tent en RIQQ wordt met ouderen gewerkt aan het 
schrijven en vertellen van verhalen in tekst, mu-
ziek en dans, onder leiding van schrijfster Marjon 
Weijzen, muzikante Jòrike Kroon en choreografe 
Paula Walta. Ze gaan in zowel Rheden, Arnhem als 
Dieren aan de slag.

Met vriendelijke groeten,

Paula Walta, artistiek leiding
Gerda van de Kamp, zakelijk leiding
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