
Over Project Wildeman 

Project Wildeman is een muziektheatergezelschap van vier eigenzinnige performers die muziek, 
gesproken woord en beweging combineren. Strakke woordsalvo's en maniakale rondedansen 
worden moeiteloos afgewisseld met soundscapes en rake poëtische oneliners. Kernwoorden hierbij 
zijn ritme, klank, herhaling en fysieke uitputting. Project Wildeman creëert een taal voor de 
zintuigen. Een taal die ademt, trilt en schreeuwt. Vorig jaar was hun voorstelling WIJ een groot 
succes op Oerol en Over het IJ festival. Dit jaar waren zij hier te zien met het veelgeprezen Woyzeck, 
een waanopera, in coproductie met Silbersee. Project Wildeman bestaat uit Robin Block, Milan Mes, 
Sven Hamerpagt en Maarten Vinkenoog. 

 

Over de leden van Project Wildeman 

Milan Mes (1981) is trompettist, stemkunstenaar en wetenschapsdynamicus. De afgelopen 18 jaar 
genoot hij trompetlessen van diverse privé-docenten als David Rockefeller (New Cool Collective) en 
Nico Geraerts. Daarnaast heeft hij veel ervaring opgedaan in bekende groepen als de live 
hiphopformatie Relax. In 2009 won Milan de prijs voor Beste Muzikant bij de Grote Prijs in de 
categorie singer/songwriter. Milan is zich gaandeweg steeds meer gaan toeleggen op de stemkunst. 
Door zelfstudie en experiment heeft hij in 2 jaar tijd een compleet unieke elektronische set-up 
samengesteld waarmee hij een eigenzinnige en originele sound kan produceren met zijn stem. In zijn 
muzikale uitingen gaat Milan Mes op zoek naar het spanningsveld tussen elektronisch en akoestisch 
geluid. Hij speelt onder andere in Project Wildeman, Supercity en The Benelux. 

Maarten Vinkenoog (1976) is percussionist en antropoloog met een hart voor traditionele West 
Afrikaanse muziek en drums. Hij genoot jarenlang onderwijs aan de International School for African 
Art Wulabakan van Ponda O’Bryan te Amsterdam. In 2006 speelde en studeerde hij bij de vermaarde 
meesterdrummer Sega Sidibè in Bamako, Mali. In deze muzikale metropool sloot hij zich aan bij een 
groep traditionele drummers en griots –de zingende barden van West Afrika. Zes weken lang speelde 
hij met hen tijdens verschillende rituele bijeenkomsten en ceremonies.  Zijn muzikale zoektocht 
voerde hem al eerder naar Brazilië waar hij in 2001 de rituele ritmes van het Afro- Braziliaanse 
erfgoed bestudeerde. Dat deed hij in de religieuze tempels en dansacademies van de stad Salvador 
da Bahia. 

De laatste jaren is Maarten Vinkenoog zich steeds meer gaan toewijden aan het verkennen van 
nieuwe artistieke ruimten, waarbinnen hij oudere Afrikaanse muzikale technieken en stijlen kan 
vertalen naar meer hedendaagse westerse disciplines als theater, popmuziek, poëzie en moderne 
dans. 

Robin Block (1980) is tekstschrijver, muzikant en performer. Hij studeerde Engelse literatuur aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam en studeerde af op utopische literatuur. In september 2005 verscheen 
zijn eerste dichtbundel Bestialen. Deze ontving lovende recensies, en verscheidene gedichten werden 
opgenomen in bloemlezingen. Zijn entree als podiumdichter maakte hij met het winnen van de 
Festina Lente Poëzieslag 2004 in Amsterdam. Dat zelfde jaar won hij ook de Poetry Slam in Rotown. 
Sindsdien heeft hij op vele podia in Nederland, België en Duitsland opgetreden met 
muziektheatergoep Project Wildeman. Als singer/songwriter won Robin Block de juryprijs voor beste 
muzikant bij de Grote Prijs van Nederland. Vervolgens trad hij op bij verscheidene nationale TV-
programma’s, o.a. De Wereld Draait Door. Onlangs verscheen zijn nieuwe album Comfort Zones. In 
zijn muzikale uitingen gaat Robin Block op zoek naar het snijvlak van taal, klank en beweging. 

Zie ook www.robinblock.nl 

http://www.robinblock.nl/


Sven Hamerpagt (1979) is gitarist, componist en geluidskunstenaar. Hij studeerde aan de HKU waar 
hij zijn Bachelor of Music en Master of Arts (Composition in Context) behaalde. Tijdens zijn opleiding 
heeft hij zich kunnen verdiepen in het componeren van klankcomposities en het uitbreiden van zijn 
instrument met elektronische elementen zoals een computer of effectapparaten. Daarnaast is hij als 
muzikant en producer hij al jaren actief in de Nederlandse popscene. Als gitarist/bassist speelt hij in 
The Benelux en Bird on the Wire. Tegenwoordig houdt hij zich veel bezig met het maken van 
klankontwerpen (sound design) voor theatervoorstellingen en films. 

 

Theaterproducties  

Woyzeck, een waanopera in coproductie met Silbersee 

2014: Zomerfestivals (Festival Karavaan, Oerol, Over het IJ Festival) 

In Woyzeck, een waanopera gaan twee eigenzinnige muziektheatergezelschappen de strijd met 
elkaar aan: de operazangeressen van Silbersee (ex vocaallab) en de woeste mannen van Project 
Wildeman. Civilisatie botst op oerdrift. Strakke beats beuken in op snijdende aria’s. Pulserende 
mannenlijven raken verstrikt in lyrische melodieën. Een muzikale clash met fatale afloop.  
 
Woyzeck, een waanopera is een zinnelijke en rauwe interpretatie van de zaak Woyzeck, één van de 
bekendste crimes passionels uit de geschiedenis. Naast Georg Büchners toneelstuk Woyzeck dienden 
ook historische documenten over de roemruchte zaak ter inspiratie. Het resultaat is een lijfelijke 
muziektheatervoorstelling over een man die niet alleen de controle over het hart van zijn geliefde, 
maar ook zijn greep op de realiteit verliest. Woyzeck, een waanopera neemt het publiek mee in de 
waanzinnige wervelstorm die zich in Woyzecks geest ontketent zodra hij ontdekt dat zijn vriendin 
Marie in de ban is van een vreemde man.  
 
De pers schreef: 
Theaterkrant ****: “De drie alter ego’s van Woyzeck snuiven, grijnzen, kruipen, slaan zichzelf, hijgen, 
gooien met eten, wentelen halfnaakt in aarde, en gebruiken alles wat zich als slagwerkinstrument 
aandient.” 
Leeuwarder Courant ****: “Akelig mooi.” 
Cultuurpodium Online: “…een fysiek en muzikaal spektakel dat niet alleen diepe indruk maakt maar 
bovendien aangrijpend en ontroerend is.” 
 
Silbersee, de nieuwe naam voor VOCAALLAB, is een muziektheaterhuis en kunstenbroedplaats. 
Artistiek leider en theatermaker Romain Bischoff slaat in zijn voorstellingen bruggen tussen 
uiteenlopende disciplines zoals muziek, dans, opera en toneel. Bovendien initieert hij creatieve 
samenwerkingen tussen componisten, choreografen, schrijvers en andere (jonge) makers, van het 
klassieke veld tot de street culture. Silbersee bespeelt een breed scala aan (internationale) podia, van 
Oerol tot het Holland Festival en van schouwburgen tot de Ruhrtriënnale. Voorbeelden van eerdere 
voorstellingen zijn DJ MOZ'ART (i.s.m. cross-over dansgezelschap ISH), De Gehangenen (i.s.m. LOD 
muziektheater) en Naked Lunch (i.s.m. Club Guy & Roni & Slagwerk Den Haag). Silbersee werd in 
2014 genomineerd voor de Amsterdamprijs. 
 

WIJ 

2013 Zomerfestivals (Oerol, Over het IJ Festival, Neuköllner Oper Festival Berlijn) 



Met hun voorstelling WIJ verklaarden de eigengereide muziektheatermakers van Project Wildeman 
de oorlog aan het individu. Ze gingen op zoek naar manieren om gezamenlijk een ervaring te beleven. 
Hierbij maakten ze gebruik van zelfgebouwde instrumenten.  

 
Als hedendaagse sjamanen nodigt Project Wildeman het publiek uit om getuige te zijn van een 
zintuigelijk ritueel dat de oerkrachten vrij laat komen en de tegenstellingen van de moderne tijd op 
scherp zet. Met het grootste gemak mixt de Wildeman-stam bezwerende poëzie met woeste 
rondedansen, en onnavolgbare stemerupties met buitenaardse elektronica en soundscapes die je 
broekspijpen doen wapperen.  Vier mannen gaan fysiek en muzikaal tot het uiterste.  

Het ritueel is geïnspireerd op het anti-utopische boek WIJ (1921) van de Rus Yevgeny Zamyatin. Deze 
klassieker beïnvloedde zowel Huxleys Brave New World als Orwells 1984. Maar waar deze romans 
waarschuwen voor een alles verpulverend collectivisme, onderzoekt Project Wildeman opnieuw onze 
behoefte om onderdeel uit te maken van een groep: wanneer worden we deelgenoot? Wanneer 
sluiten we ons af? Zijn we nog in staat om een WIJ te ervaren? 

NRC schreef over WIJ op Oerol: “Project Wildeman bestaat uit bezeten slagwerkers op metalen plaat, 
keyboards, en houten kisten. Hoogtepunt, ook van het weekend, is de dadaïstische performance van 
één van hen. Tien minuten lang voert hij een glijbaan van schuivende klanken op ons af, van ‘angstige-
angstige’, naar ‘angstikke-angstikke’, naar ‘hartstikke-hartstikke leuk’ en zo verder.” 
 

Salomé in coproductie met NNT 

2011-2012 Salomé (Oscar Wilde). Een coproductie met het Noord Nederlands Toneel onder regie 
van Julie van den Berghe.  

Salomé is het beroemde stuk van Oscar Wilde. Precies 120 jaar nadat hij Salomé voltooide, brengen 
het NNT en Project Wildeman het stuk in een heel eigen versie weer tot leven. 
In het beroemde verhaal wordt Johannes de Doper (Jokanaän) gevangen genomen, omdat hij zich 
niet heeft laten verleiden door koningin Herodias en haar dochter Salomé. Als Salomé moet dansen 
op het grote feest voor haar stiefvader, koning Herodes, mag ze in ruil alles vragen wat zij wil… 

De jonge Vlaamse regisseuse Julie van den Berghe neemt u mee tot in het hoofd van Johannes de 
Doper. Ze combineert de uitzonderlijke speelstijl van de vaste NNT-acteurs met de unieke muziek van 
Project Wildeman en de dans van Sam Louwijck. Tegenover de NNT-acteurskern is Project Wildeman 
een eigenzinnig viertal, dat middels een eigen taal, muziek, theater en poëzie bundelt. Volgens 
moose.nl is Salomé “een hele mooie aaneenschakeling van prachtige beelden, goed acteerwerk, 
poëtische muziek, en ingetogen dans.” Van den Berghe is er in geslaagd verschillende theaterstijlen 
te doen versmelten tot een uitbundige en heftige enscenering over verlangen en passie en wat het 
betekent om mens te zijn. 

Salomé was in november 2011 in de Machinefabriek in Groningen te zien en stond in juni 2012 op 
Oerol. 

Project Wildeman 

2010-2011 (Over het IJ Festival, reprisetournee langs theaters en poppodia)  
 
Op 2 juli 2010 ging de voorstelling Project Wildeman in première op Over het IJ Festival in 



Amsterdam. De voorstelling was een samenwerking tussen Project Wildeman en Boukje 
Schweigman. 
De vijftiende verdieping van de Toren Overhoeks (voormalig Shell kantoor) diende met zijn 
fantastisch uitzicht over de stad de perfecte locatie èn decor van Project Wildeman. 
 
Weten hoe te schreeuwen, daar gaat het om… 
Met een energieke explosie van rhythm & poetry, puntig jungle-idioom en meeslepende 
soundscapes creëren Project Wildeman en Boukje Schweigman een eigentijds ritueel. 

Dit muzikale ritueel vertolkt het verhaal van de Wildeman in de moderne stad. Deze begeeft zich op 
de steeds grilligere lijn tussen beschaving en verwildering, op zoek naar een evenwicht tussen mens 
en automaat, lichaam en beton. 

De eindregie van de reprise was in handen van Ria Marks en Titus Tiel Groenestege. 

Volgens de Telegraaf van 6 juli 2010: 

‘Project Wildeman is een associatieve, dynamische voorstelling die je meeneemt naar een jungle van 
beton, glas en staal. Een plek waar de mens bijna kopje onder gaat in harde lagen asfalt en wanhopig 
zoekt naar een beetje liefde en zachtheid. Met de Amsterdamse skyline op de achtergrond rest er 
niets meer dan je over te geven aan de oerkracht van de vier mannen.‘  – Esther Kleuver 


