
14 en 15 september 2007 
 
STRAX # 4 
Performances, voordrachten, video en muziek 
 
Tijdens de eigen ‘Uitmarkt’ van Kunstcentrum DeFKa kun je op 14 en 15 september genieten van 
performances, voordrachten en muziek. Op dit jaarlijkse evenement zullen een aantal kunstenaars 
uit Assen, Groningen en Rotterdam acte de présence geven. Neem bijvoorbeeld Diederick Cock, in 
Assen ook bekend als meubelontwerper, die in kleine kring een grote faam heeft verworven als 
gitaarvirtuoos. Of Jantine Wijnja die in samenwerking met het Grand Theater in Groningen de 
première van haar performance Mind Radio bij DeFKa presenteert. En waarvoor zij onlangs nog 
onderzoek in Las Vegas heeft verricht. Op zaterdag is er het Naaldbergtrio dat als 
gelegenheidsformatie hedendaagse experimentele muziek maakt en waarvan Hans Visser de muziek 
heeft gemaakt voor Different Trains op Noorderzon in Groningen. Ook de momenteel zeer 
succesvolle Asser singer-songwriterformatie Tangarine is van de partij. 
De performances in de Gouverneurstuin vinden plaats in het kader van de Drentse Culturele Uitdag 
op 15 september. De uitzending van Jantine Wijnja voor Radio Assen FM is lokaal te beluisteren op 
105,5 op de kabel, 107,8 in de ether of livestream via www.assenfm.nl. De overige voorstellingen 
vinden plaats op het speciaal hiervoor gebouwde en intieme theaterpodium naast het pand van 
DeFKa. 
De voorstellingen zijn doorlopend te bezoeken en de toegang is gratis. 
 
Op zaterdagmiddag 15 september zal om 15.30 uur de tentoonstelling De Wereld is een Werkwoord 
worden geopend. Ook in deze tentoonstelling, die tot 23 september te zien zal zijn, staan theater en 
werkelijkheidservaring centraal.  
 
PROGRAMMA 
 
Vrijdag 14 september in en om DeFKa  
 

20.00 tot 20.15 Aftrap door DeFKa 
20.15 tot 20.30 Ellen Deckwitz  - poëzieperformance 
20.30 tot 21.00 Diederick Cock  - geluidsperformance/gitaar 
21.00 tot 21.30 Gerard Stout   - voordracht en interview 
21.30 tot 22.00 Drama Voorleesgroep Assen - performance 
22.00 tot 23.00 Tangarine   - singer-songwritersmuziek 
 
20.00 tot 23.00 Serge Lammerts en Eva Schippers - performance 
 

 
Zaterdag 15 september Side-programma 
 
Op Radio Assen FM 

13.00 tot 15.00 Jantine Wijnja   - live  radioperformance 
 

Podium Gouverneurstuin 
14.40 tot 14.50 Viviane Rose   - performance 
14.50 tot 15.00 Egbert Hovenkamp  - poëzievoordracht 
 

 
Zaterdag 15 september in en om DeFKa 



 
15.30 tot 16.00 Opening tentoonstelling De Wereld is een Werkwoord 
16.00 tot 17.00 Naaldbergtrio   - hedendaagse moderne muziek 
 
19.30 tot 20.15 Jantine Wijnja   - performance 
20.15 tot 20.30 Viviane Rose   - performance 
20.30 tot 21.00  Diederick Cock  - geluidsperformance/gitaar  
21.00 tot 21.30  Ellen Deckwitz  - poëzieperformance 
21.30 tot 22.00 Drama Voorleesgroep Assen - performance 
22.00 tot 23.00 Naaldbergtrio   - hedendaagse moderne muziek 
 
  

Tussen de voorstellingen zijn er performance-dvd’s en films te zien van onder meer: Nina 
Wijnmaalen, Guy Debord en Viviane Rose. 


