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Jongeren werken aan een kunstwerk.
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ZIERIKZEE/RENESSE - Een houten raamwerk, bespannen met jute zakken zelf aan elkaar genaaid! met daarop witte silhouetten. Marien, Sjors en Wiebe zijn in een Zierikzeese houtloods bezig met
een deel van het decor voor Collectief Overall. Met gele verf vermeldt Wiebe Echo en Asso op een
stuk hout. Het wordt de tweede eilandelijke presentatie van Collectief Overall, dit weekend. Op 27
december traden ze op met Zinkzand in een stampvol FiZi in Zierikzee. Nu is De Stulp in Renesse aan
de beurt voor een bezoek van het Collectief.
“We hebben al een stuk of twaalf optredens staan inmiddels, sommige alleen met de band Zinkzand
en andere met het hele Collectief Overall”, meldt Wiebe. “Deze zomer gaan we naar Ruigoord, we
staan op een kunstfestival in Woerden, we traden op in Ovezande, bij Classic Fever', het gaat hard!
We zijn meer dan een gewoon bandje; we zijn een totaalconcept.”
De leden van Collectief Overall gaan, naast de band, door met wat ze vorig jaar ingezet hebben; de
dingen die ze individueel al deden, combineren ze in het Collectief, een kunstplatform dus. Dit levert
verrassende combinaties op: van videokunst, zelfgebakken pannenkoeken (verkocht vanuit de
bestelbus van Marien) en oude krakende blues tot rollende danceplaten. Er is aandacht voor retro
elementen, maar die worden gemakkelijk gecombineerd met moderne zaken. Het decor is belangrijk
en zal bij iedere voorstelling weer aangepast worden. Afgelopen december gebruikten ze kistjes als
achtergrond. Die keren ook nu weer terug, maar dan weer aangevuld met andere elementen. Wiebe,
Sjors en Marien: “We proberen op elke locatie te gaan kijken van te voren, zodat we echt onze eigen
sfeer neer kunnen zetten.”
Kunstenaars die hun werk bij Overall vinden passen, zijn van harte welkom om zich aan te sluiten. Bij
elk optreden is er ook ruimte voor gastoptredens. Zo is deze vrijdag DJ Boutjes en Moertjes van de
partij. Collectief Overall treedt naast de festivals ook op bij eigen feesten of op uitnodiging.
Daarnaast is men druk bezig met oefenen en er zijn ook plannen om een eigen cd op te nemen deze
zomer. Welke kant ze uiteindelijk op willen? Wiebe en Marien: “Het zou mooi zijn als we over een
jaar op een kar, met uitklapbare decorstukken, verschillende festivals af kunnen reizen, zoals Oerol of
Onderstroom in Vlissingen.”

