
Live	  optredens	  van	  La	  Pat	  op	  Schokland	  

Zangeres	  en	  componiste	  La	  Pat	  (Patty	  Trossèl),	  bekend	  van	  haar	  wervelende	  theatershows	  
en	  indrukwekkende	  alt,	  komt	  van	  28	  maart	  tot	  en	  met	  24	  mei	  voor	  een	  reeks	  live-‐
optredens	  naar	  Schokland.	  Voor	  de	  multimediale	  expositie	  Woest	  &	  Ledig	  componeerde	  
en	  schreef	  ze	  volkomen	  nieuwe	  muziek,	  die	  alleen	  op	  Schokland	  te	  horen	  zal	  zijn.	  	  

Ze	  zing	  haar	  nieuwe	  nummers	  tijdens	  de	  videovoorstelling,	  die	  zich	  afspeelt	  in	  de	  acht	  ramen	  
in	  het	  kerkje	  van	  Schokland.	  Daar	  krijgt	  het	  publiek	  een	  poëtisch	  beeldverhaal	  te	  zien	  over	  
een	  kolkende	  zee,	  die	  bij	  aanvang	  der	  tijden	  het	  land	  schoonspoelde	  en	  de	  mens	  een	  nieuw	  
begin	  bracht.	  “Dit	  project	  maakt	  een	  stillere,	  transparanter	  kant	  in	  mij	  los,	  waar	  ik	  graag	  naar	  
toe	  wil,	  want	  daar	  zit	  de	  kern	  van	  mijn	  wezen,”	  aldus	  Trossèl,	  die	  wordt	  begeleid	  door	  piano,	  
accordeon	  en	  viool.	  Inderdaad	  weerklinken	  in	  de	  kerk	  andere	  klanken	  dan	  op	  de	  podia	  in	  
Europa	  en	  de	  Verenigde	  Staten,	  toch	  is	  deze	  voorstelling	  minstens	  zo	  indrukwekkend.	  Juist	  
vanwege	  de	  verstilling	  en	  de	  intieme	  sfeer	  die	  de	  liederen	  en	  de	  muziek	  in	  combinatie	  met	  
de	  filmbeelden	  en	  de	  installaties	  op	  deze	  plek	  oproepen.	  Ook	  nu	  heeft	  ze	  eindeloos	  aan	  elk	  
nummer	  gevijld	  en	  geslepen	  om	  precies	  die	  ruimte,	  diepte	  en	  harmonie	  te	  vinden	  die	  zo	  
kenmerkend	  is	  voor	  haar	  stijl.	  La	  Pat	  zoekt	  net	  zo	  lang	  tot	  ze	  de	  juiste	  sfeer	  heeft.	  Of	  zoals	  ze	  
zelf	  zegt:	  “dit	  ontstijgt	  de	  ratio	  omdat	  het	  echt,	  authentiek	  en	  liefdevol	  is.”	  Filmbeelden,	  
muziek	  en	  installaties	  vertellen	  een	  eigentijds,	  caleidoscopisch	  verhaal,	  met	  als	  middelpunt	  
de	  mens	  die	  zoekt	  naar	  iets	  dat	  groter	  is	  dan	  zichzelf.	  Het	  is	  die	  combinatie	  die	  het	  kerkje	  op	  
een	  ontroerende	  manier	  weer	  tot	  leven	  wekt.	  Het	  publiek	  zit	  als	  de	  voormalige	  
eilandbewoners	  in	  de	  banken	  en	  kijkt	  door	  de	  ramen	  'naar	  buiten'.	  

Boeiende	  ontmoeting	  tussen	  verschillende	  kunstdisciplines	  

Woest	  &	  ledig	  is	  een	  boeiende	  ontmoeting	  tussen	  verschillende	  kunstdisciplines,	  waarbij	  
Trossèl	  tekende	  voor	  de	  muziek,	  Karin	  van	  der	  Molen	  voor	  de	  installaties	  en	  de	  beelden,	  Pat	  
van	  Boeckel	  voor	  de	  videofilms	  en	  Pieter	  van	  de	  Pol	  voor	  de	  dramaturgie.	  De	  laatste	  zegt	  
over	  het	  tot	  stand	  komen:	  “We	  hebben	  zo’n	  mooie	  wisselwerking	  omdat	  we	  elkaars	  gebied	  
aftasten	  en	  in	  alle	  openheid	  op	  een	  dieper	  niveau	  onze	  zieleroerselen	  ontrafelen.”	  Overigens	  
betekent	  dit	  allerminst	  dat	  de	  kunstenaars	  volledig	  in	  elkaar	  opgaan	  waardoor	  hun	  signatuur	  
onherkenbaar	  is.	  Van	  der	  Molen:	  “Om	  een	  kunstproject	  als	  dit	  te	  realiseren,	  heb	  je	  de	  
merkwaardige	  mix	  nodig	  van	  mensen	  die	  op	  hun	  strepen	  staan	  en	  tegelijkertijd	  bereid	  zijn	  
zich	  aan	  te	  passen	  omdat	  ze	  willen	  meewerken	  aan	  het	  idee.”	  De	  samenwerking	  leidde	  tot	  
een	  ruimtelijke	  verbeelding	  die	  de	  bezoeker	  met	  alle	  zintuigen	  onderdompelt	  in	  het	  werk.	  
De	  vloot	  van	  geurend	  hooi,	  ongepolijste,	  ruwe	  iconen	  en	  de	  vloed	  van	  stoelen	  dwars	  door	  de	  muren	  

van	  pastorie	  en	  kerk	  heen	  verwijzen	  naar	  menselijke	  kwetsbaarheid	  en	  veerkracht.	  Als	  de	  zondvloed	  

waar	  de	  videowerken	  van	  Van	  Boeckel	  én	  de	  muziek	  van	  Trossèl	  zo	  poëtisch	  naar	  verwijzen	  voorbij	  is,	  
zijn	  de	  mensen	  op	  de	  foto’s	  van	  Van	  der	  Molen	  ‘nieuw’	  en	  ‘naakt’.	  Of,	  zoals	  een	  in	  wilgentenen	  
vervatte	  tekst	  zegt:	  “Ze	  schamen	  zich	  niet.	  Ze	  zijn	  bewust	  geworden.”	  	  



Eigen	  beleving	  

Het	  idee	  voor	  Woest	  &	  Ledig	  kwam	  van	  Pat	  van	  Boeckel.	  Hij	  wilde	  iets	  maken	  waarbij	  
iedereen	  zijn	  eigen	  gedachten	  kan	  laten	  gaan	  in	  een	  samenzijn	  zonder	  preek.	  Het	  kerkje	  van	  
Schokland	  leent	  zich	  daar	  bij	  uitstek	  voor	  volgens	  Van	  Boeckel.	  “De	  beelden,	  de	  muziek	  en	  de	  
installaties	  hebben	  geen	  morele	  lading	  en	  geen	  pretenties.	  De	  plek	  stelt	  mensen	  in	  staat	  hun	  
eigen	  beleving	  en	  gedachten	  te	  hebben	  en	  er	  tegelijkertijd	  met	  anderen	  te	  zijn.”	  

Waar	  en	  wanneer	  

• Plaats:	  Museum	  Schokland,	  Middelbuurt	  3,	  8319	  AB	  Schokland	  
• Periode:	  1	  februari	  tot	  1	  juni	  2015 
• Live-‐optredens:	  zaterdag	  28	  maart	  20.00	  uur,	  zondag	  29	  maart	  16.00	  uur,	  vrijdag	  24	  

april	  20.00	  uur,	  zaterdag	  25	  april	  20.00	  uur,	  zondag	  26	  april	  16.00	  uur,	  vrijdag	  1	  mei	  
20.00	  uur,	  zaterdag	  2	  mei	  20.00	  uur,	  zondag	  3	  mei	  16.00	  uur,	  vrijdag	  22	  mei	  20.00	  
uur,	  zaterdag	  23	  mei	  20.00	  uur,	  zondag	  24	  mei	  16.00	  uur.	  Kaarten	  kosten	  €	  12,50	  
exclusief	  museumbezoek.	  Deze	  zijn	  te	  reserveren	  via	  tel:	  0527-‐251396	  	  of	  
info@museumschokland.nl. 

• Website:	  https://woestenledig.wordpress.com/	   
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Noot	  voor	  de	  redactie:	  

• Contactpersoon:	  Pat	  van	  Boeckel,	  Blokzijlerdijk	  4,	  8373	  EK	  Blankenham,	  email:	  
Pavlovproducties	  pat@pavlovproducties.nl	  ,	  telefoon:	  06	  148	  068	  22.	  Zie	  voor	  
fotomateriaal:	  https://woestenledig.wordpress.com/pers/.	  	  

• Meer	  informatie	  is	  te	  vinden	  op	  de	  website	  https://woestenledig.wordpress.com/. 
 
	  

	  


