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Een knallend optreden tussen de kratjes bier en studieboeken, een intieme
literaire voordracht onder een hoogslaper of een cabaretier aan de eettafel. Het
is allemaal mogelijk tijdens Stukafest! Tien studentenkamers worden voor één
avond omgetoverd tot echte mini-theaters. De kamerbewoners zijn je gastheren
en -vrouwen, bij hen kun je terecht voor een good old blikje bier of een bakje
borrelnootjes voordat je neerploft op de bank. In drie rondes ontdek je het
culturele leven van Amsterdam. Tussen de rondes door is er steeds drie
kwartier pauze, zodat je niet als een gek naar de volgende kamer hoeft te
sjezen. Voorafgaand aan het festival stel je zelf je eigen programma samen. Ga
jij naar muziek, theater en cabaret of liever spoken word, dans en comedy? 
De keuze  is aan jou!

Stukafest 2023 - 16e Editie 



4. (LNP) Chris Richter is een artiest die zich onderscheidt als verteller in de
eerste plaats, muzikant in de tweede plaats. Haar genre buigt naar de wil van
haar woorden en creëert een mix van indie folk muziek en existentiële pop-
rock, alles in een poel van donkere galm.

1.(EN/LNP) 'I Doll' - Lana van der Brug is een maker, danser, choreograaf
en performer. Ze studeerde in 2018 af aan Balance 1 Dance Academy in
Berlijn. Vanaf haar 15e maakt ze haar eigen voorstellingen waarin ze
improvisatie en een eigen bewegingstaal onderzoekt.Via een
aaneenschakeling van uiterlijkheden gebaseerd op de popcultuur van  de
jaren 2000, neemt I Doll ons mee op een kleurrijke, psychologische reis van
een jongere op zoek naar diens identiteit. Drag en dans vinden elkaar in
humor en nostalgische popreferenties. 

2. (LNP) 'Likido' - De flamboyante Kevin Gumbs studeerde af aan De
Utrechtse Dansacademie en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.
Hij is dansdocent, maker en performer. Op zijn geboorte-eiland Aruba
maakte hij al vroeg naam in de Arubaanse dansscene. De afgelopen vijf jaar
heeft hij zijn focus gelegd op choreograferen. Zijn choreografieën The man I
never met, Sandman, Soulbrothers, Ali en Vanilla zijn het artistiek resultaat
van onderzoek naar het mannelijke danslichaam.

3. (LNP) Gevoed door de eindeloze behoefte om hun muziek te delen, stelt
Citrus Blossom sinds 2017 een amalgaam van genres voor met een
rockbasis. Diep geëngageerd tegen sociale ongelijkheid en de
verschrikkingen van oorlog, de sociaal-politieke teksten van hun originele
nummers reizen tussen gruis entederheid. 

5. (LNP) Rodrigo Callejón Quartet is een band bestaande uit internationale
jazzmuzikanten uit Nederland, Zweden en Spanje. De band biedt een
ongedwongen sfeer met een repertoire van Jazz standards en originele
composities. Rodrigo Callejón (trompet) verenigt Mikel Legasa (piano), Anja
Gottberg (contrabas) en Frits Steeghs (drums) om een ervaring vol Swing en
contrast te creëren.

6. (LNP) Manía neemt je mee op reis: ontdek de melancholische doina’s uit
het Roemeense gebergte, de liederen van Transylvanië en de Moldavische
dansmuziek. Deze vijf-koppige band laat je kennis maken met een uniek
repertoire van traditionele muziek recht uit het hart, en rechtstreeks
opgehaald uit de dorpjes waar ze nog steeds gespeeld wordt. Manía brengt je
met haar liederen wervelende levenslust, drang om te dansen, en kippenvel. 

Functies:
Voorzitter - Leo Hervada (die/hun)
Penningmeester & Acquisiteur - Sophia Lubach (zij/haar)
Secretaris - Maria Cecilia Vieria Carvalho (zij/haar)
Productie Manager - Tinus Pauw (hij/hem) 
PR-Coördinator - Alecta Ugnė Preikšaitė (zij/haar) 

Tijden:
Ronde 1: 19.30 - 20.00
Ronde 2: 20.45 - 21.15
Ronde 3: 22.00 - 22.30
Stukanacht: 22.30 tot 02.00 - De Sering

Illiya Korniyenko komt oorspronkelijk uit Oekraïne, maar groeide op in Nederland. Zijn
opkomst in de Europese hardtechno scene is een meedogenloze en snelle aangelegenheid
geweest, net als zijn muziek.
Illiya's producties zijn sterk geïnspireerd door het typische geluid dat hard techno
kenmerkte in de vroege tot midden jaren 2000 en presenteren stuwende, mechanische en
verzadigde grooves binnen het kader van moderne industriële techno. De juxtapositie
tussen het verleden en het heden is duidelijk in zijn workflow, waarbij hij klassieke
hardware zoals Roland's 303 en Mackie mixers gebruikt om zijn eigen unieke geluid te
creëren, vaak herkenbaar aan warme, analoge drums en chaotische acid leads.

DJ Fatima Ferrari mengt onverbloemde geluiden die haar culturele identiteit belichamen,
terwijl ze een eerbetoon brengt aan de invloeden van clubmuziek. Op overlap van het
persoonlijke en het politieke, herinterpreteert en recontextualiseert Fatima Ferrari motieven
uit het Midden-Oosten met baile funk, dancehall, vogue, Jersey en Baltimore club. Haar
high-energy sets staan bekend om het vakkundig verweven van Midden-Oosterse vocalen en
instrumentaliteit met de melodische percussieve kwaliteiten van de invloeden die ze heeft
verzameld. Zo creërt ze een verwantschap op de dansvloer uit haar persoonlijke verhaal. Een
reis waarbij ze niet bang is om donkere, industriële geluiden te verkennen totdat ze
pulserende deuntjes aan zet.

AMIR (die/hun) is een caribische Libanese DJ gevestigd in Amsterdam.

AMIR mixt genres als dancehall, perreo & hiphop tot meer elektronische geluiden als
braziliaanse funk, afro-maghreb & dembow - hun muziek laat je kont schudden en je
lichaam zweten.

Contact:
stukafest.amsterdam@gmail.com
www.stukafestamsterdam.nl
www.instagram.com/stukafestamsterdam
www.facebook.com/stukafest.amsterdam



6. (NL) ‘Mijn Twee Laatste Hersencellen’  is een theaterstuk geschreven en
geregisseerd door Puck Boekestijn. In dit stuk nemen we een kijkje in het brein,
dat vast zit in herhaalde verveling. Om de sleur van een scheef vastgeroeste
routine te doorbreken wordt er gezocht naar uitdaging. Gedachtes worden intrusief
en niks lijkt meer hetzelfde- we krijgen alles mee. We werpen een blik op wat er
allemaal in een ongestructureerd brein gebeurt en hoe de wereld om ons heen
ervaren wordt.

6. (EN) Sipan Sezgin Tekin - Sae Moru (Shahmaran) is het werk (storytelling)
van een kunstenaar die zijn moedertaal niet goed kent, maar de kracht van deze
talen onderzoekt met zijn onmiskenbare band ermee. Door het geluids- en
beeldpotentieel van de taal te onderzoeken, wil hij een sterke perceptuele relatie
aangaan met het publiek/luisteraar met een taal die ze niet kennen. De
voorstelling, waarin Engels, Koerdisch en Zazaki als uitdrukkingstalen worden
gebruikt, wil het publiek de ervaring van het perceptuele verschil tussen deze drie
talen doen beleven.

7.(NL)PACKITA - Dewy en Thijs maken muziekstukken met invloeden uit
spoken word begeleid onder gitaar. Roma y Rea is het project waar zei
afgelopen half jaar mee bezig zijn geweest. Het gaat over de verbinding met
jezelf, de ander, de wereld om je heen en vertaald de schoonheid en de tragiek in
de zoektocht naar autonomie en dualisme.

7. (NL)PACKITA - Joshua van Aken is acteur en spoken word artiest, tijdens 
Stukafest zal hij een paar van zijn eigen teksten komen voordragen. In zijn werk 
behandelt Joshua veel uiteenlopende thema’s, zowel actueel als met een meer 
persoonlijk randje.

8.(NL) De Constellatie - Wat is het toch fijn om naar iemand te luisteren die het
allemaal haarfijn doorheeft. Thom Gerrits is een persoon bij wie dat bij uitstek het
geval is. Al als jong kindje bleek Thom de gave te hebben om zijn rol in de wereld te
begrijpen. In de cabaretvoorstelling ‘Hij die het Weet’ vertelt hij je over als zijn
twijfels en zekerheden. Thom speelt al overal en nergens met zijn solovoorstelling,
organiseert cabaretavonden en maakte in het verleden furore met zijn cabaretgroep
Simpleton. Hij bereikte tevens de halve finale van het Amsterdams Kleinkunst
Festival in 2022.

8. (NL)De Constellatie - Jorans voordeur zit op slot. Binnen dwaalt hij door een
vaag melancholisch gevoel en zijn honderd overpeinzingen. Het liefste gaat hij niet
naar buiten, want mensen zijn eng en de wereld overweldigend. Toch gaat zijn
voordeur soms weer open. Met zijn gitaar en zijn gedachtenkronkels stapt hij het
podium en bevrijdt zichzelf en het publiek met zijn grappen. Zo doet hij met
‘Doodleuk’ een ultieme poging om zijn binnenwereld met ons te delen. Het is een
merkwaardige poging, maar het is er een. Joran Welling studeerde in 2018 af aan de
cabaretopleiding ‘De Koningstheateracademie’ in Den Bosch. Sindsdien is hij met
zijn scherpe optredens een graag geziene gast bij verschillende cabaretpodia. 

 
 

8. (NL) De Constellatie - De maatschappij heeft honger naar donzige zielen.
Volgens Britt wordt het tijd om zachtheid te vieren, want hardheid is er al genoeg.
Met vunzige beats, catchy proza en hilarische herkenbaarheid ontleedt Britt haar
onvermogen in de voorstelling ‘Ik hoop dat deze titel je aanspreekt’. Trots en
kwetsbaar tegelijk. Britt van Tooren studeerde in 2020 cum laude af aan de
opleiding Muziektheater aan het ArtEZ conservatorium. Ze speelde onder andere bij
Theatergezelschap Bonte Hond en Stichting Theatergroep Kwatta. Momenteel toert
zij met de finalisten-tournee van het Amsterdam Kleinkunst Festival langs theaters
door het land. 

9. (NL) Sebastiaan de Bie (1999) is acteur, cabaretier en schrijver. In 2021 studeerde
hij af aan de Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie.Na zijn opleiding
was hij als acteur in het theater te zien in Oresteia van hetpaleis, de musical Hij
Gelooft In Mij van Stage Entertainment en Fakking Triest (14+) van TEN
Producties.Daarnaast schrijft en speelt hij ook zijn eigen voorstellingen. In zijn werk
is hij altijd op zoek naar de versmelting van romantiek en cynisme, lichtheid en
zwaarte, humor en drama. 'Looking for Love' is een cabaretvoorstelling waarin
Sebastiaan de Bie op grove, maar ook gevoelige wijze op zoek gaat naar de liefde en
het antwoord op de vraag: wat doe je als je jezelf kwijt bent en er is niemand om je te
vinden?

10.(LNP) Bor van Zeeland - ASVA, dat is toch van die fietsen? Of van die
studentenbalie bij CREA? Correct, maar we doen meer! Voor Stukafest bijvoorbeeld
bouwen we ons kantoor echter om tot club! Geniet van de beats van onze eigen DJs
Bor door onze silent disco, neem een drankje en leer het ASVA kantoor kennen! 

7. (NL)PACKITA - Levy Geernaert komt uit Vlissingen en studeert met zijn
23 jaar aan de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunst Academie.
Clichegenoeg vindt hij het leuk om bezig te zijn met denken over de vragen die
we allemaal hebben. Hij houdt van schrijven en heb heeft in 2017 kunstbende
landelijk gewonnen in de categorie taal, waarna hij mocht optreden op onder
andere Lowlands en Het Wintertuinfestival. Hij houdt van voordragen, schrijven,
spelen en cabaret even leuk, het liefst poog ik dingen die troosten.
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STUKAPARTY - De sering

Rhoneweg 6 

Locaties
1.Lana van der Brug  
Marcantilaan 319
2. Kevin Gumbs 
Da Costakade 160 (dijktheater) 
3. Citrus Blossom 
Singel 452
4. Chris Richter 
Eerste Looiersdwarsstraat 17
5. Rodrigo Callejon Quartet 
 Prinsengracht 219
6. Puck | Manía | Sipan 
Sint Pieterspoortsteeg 33
(Torpedotheater)
7. PackITA 
Bloemstraat 136C
8. De Constellatie 
Nieuwe Westerdokstraat 176
9. Sebastiaan de Bie 
Bijltjespad 6P
10. Silent disco Bor van Zeeland 
 Nieuwe achtergracht 170 (Crea) 


