
Oerol Terschelling (15 t/m 24 juni)
Karavaan Hoorn (18 t/m 22 juli)
Fortenmaand Utrecht (21 t/m 23 september) 
Nederlandse Universiteiten (september-oktober) 
Museum Boerhaave (25 t/m 28 oktober)
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De meeuwen van Tinbergen is een eerbetoon aan gedragsbioloog en Nobel-
prijswinnaar Niko Tinbergen. Het project gaat over supernormale prikkels en 
hoe deze menselijk gedrag beïnvloeden. 
De theatervoorstelling speelt in het decor van een tentoonstelling die na afloop 
te bezichtigen is. Ook is er een bijbehorende lezingenreeks en een excursie. 
Hierbij wordt intensief samengewerkt met Staatsbosbeheer, Museum Boer-
haave, Studium Generale en uiteenlopende wetenschappers.

Oerol (Terschelling) van 15 t/m 24 juni
Karavaan (Hoorn) van 18 t/m 22 juli
Fortenmaand (Fort Ruigenhoek, Utrecht) 21 t/m 23 september
Nederlandse Universiteiten programma Studium Generale (september - oktober) 
Museum Boerhaave Leids Kunst- en Wetenschapsfestival 25 t/m 28 oktober 
Kijk voor alle speeldata en kaartverkoop op www.demeeuwenvantinbergen.nl

Theatervoorstelling De meeuwen van Tinbergen
De theatervoorstelling onderzoekt op een zintuiglijke en muzikale manier de ongekende 
krachten van supernormale prikkels. 
Oerol (Terschelling) 15 juni 17:00 uur. 16 t/m 19 juni en 21 t/m 24 juni 9:30 en 17:00 uur
Karavaan (Hoorn) 18 t/m 22 juli
Fortenmaand (Fort Ruigenhoek, Utrecht) 21 t/m 23 september

Tentoonstelling Over de meeuwen van Tinbergen
In deze prikkelende locatietentoonstelling over meeuwen- en mensengedrag eert 
Cowboy bij Nacht in samenwerking met Museum Boerhaave het gedachtegoed van 
Niko Tinbergen (1907 - 1988).
Oerol (Terschelling) 16 t/m 24 juni doorlopend te bezoeken van 11:00 tot 16:50 uur
Karavaan (Hoorn) 18 t/m 22 juli
Fortenmaand (Fort Ruigenhoek, Utrecht) 21 t/m 23 september

Excursie Naar de meeuwen van Tinbergen
Een boswachter van Staatsbosbeheer vertelt tijdens de excursie over de geschiedenis 
van de Boschplaat en de experimenten die Tinbergen in dit gebied heeft gedaan. Het 
gedrag van de meeuw en haar jongen kan hier met eigen ogen geobserveerd worden. 
Oerol (Terschelling) 16 t/m 19 juni en 21 t/m 24 juni om 11:00 en 14:00 uur

Artistieke leiding en muziek Arnold Hoogerwerf Regie Alexander de Vree Scenografie Lotte de Vries 
Tekst en dramaturgie Robert van Dijk Spelers Hanneke Scholten, Laura de Boer, Roel Voorbij, Cees 
Derlagen Curator tentoonstelling Bart Grob (Museum Boerhaave) Grafisch ontwerp Paul Wolterink 
Ontwerp tentoonstelling DeVrijerVanDongen Decorbouw Kim van der Zijde Technische productie 
Rembrandt Boswijk, Matthijs van Meeuwen Inspiciënt Elizabet van der Kooij Publiciteit en marketing 
Marte Bügel (’n More) Productie en zakelijk leiding Ellen van Bunnik en Lise van den Hout (‘n More)

Studium 
Generale 
landelijk


