
 
 
 
 
Spots op West is een locatietheaterfestival dat jaarlijks georganiseerd wordt in Westouter, 
Heuvelland, een gastvrij festivaldorp in de Westhoek. 
  
Spots op West wil een gevarieerd programma aanbieden dat een rijk overzicht geeft van 
wat amateurtheater vandaag de dag betekent. Voorstellingen komen van dichtbij en veraf. 
De charme van het festival zit in de kleinschalige locaties. Je treedt op in een loods, een 
schuur, een kerk, op straat, in het bos, alles is mogelijk… 
  
Er wordt bovendien niet enkel naar theater gekeken. Er wordt ook theater gemaakt. 
Jongeren en volwassenen kunnen in verschillende workshops kennismaken met 
verscheidene aspecten van theater. Ze werken in een aantal dagen of sessies naar een 
voorstelling toe die op het festival getoond wordt. 
  
Het dorpsplein van Westouter vormt met de spiegeltent, het centrale verzamelpunt van het 
festival. Wie op zoek is naar een streepje muziek, een frisse pint en randanimatie kan hier 
terecht. 
  
Spots op West werd meer dan tien jaar geleden opgericht als een samenwerking tussen 
OPENDOEK, de organisatie voor theater in de vrije tijd in Vlaanderen en Brussel, en lokale 
vrijwilligers. Dat laatste is erg belangrijk, want dit festival wordt alleen maar mogelijk dankzij 
de inzet van tientallen trouwe en hardwerkende vrijwilligers met passie voor het theater: 
voor én achter de schermen. 
  



ORGANISATIE 

Organiserend comité 
Spots op West is een festival van OPENDOEK, de organisatie voor theater in de vrije tijd in 
Vlaanderen en Brussel, in samenwerking met een lokale stuurgroep van vrijwilligers. 
  
Partners 
OPENDOEK werkt samen met talrijke partners waaronder de gemeente Heuvelland. 

DE STREEK 

Spots op West vindt jaarlijks plaats in Westouter, een klein dorp in de gemeente Heuvelland 
die op haar beurt deel uitmaakt van de streek de Westhoek. De Westhoek ligt in Vlaanderen, 
het Nederlands-/Vlaamstalige deel van België. Het is een afgelegen, landelijke regio, maar 
tegelijk ook centraal gelegen en goed bereikbaar. Westouter, Heuvelland en Ieper liggen 
immers op korte afstand van Londen, Rijsel, Parijs en Brussel. 
 
De Westhoek is een zeer landelijk en dunbevolkt gebied, maar tegelijkertijd ook innoverend 
op het vlak van technologie en nieuwe ontwikkelingen. De stad het dichtst bij Heuvelland is 
Ieper. 
 
De Westhoek is van grote historische betekenis omdat de streek van 1914 tot 1918 een 
slagveld was op de frontlinie in de Eerste Wereldoorlog. Het gebied wordt dan ook elk jaar 
bezocht door duizenden buitenlanders die hier een familielid zijn verloren of verhalen 
hebben gehoord van een overlevende. 
 
De Westhoek is een streek in Vlaanderen die zich uitstekend leent voor een weekend of 
week in de rust en in de natuur. Wandelaars en fietsers kunnen er hun hartje ophalen aan de 
mooie landschappen. 

WELKOM 

Na twee jaar van alternatieve programma's mogen we eindelijk terug alles uit de kast halen 
om er een volwaardige editie van te maken. Alsof dat niet volstaat om er een feestelijke 
editie van te maken, viert Spots op West dit jaar zijn twintigste verjaardag! Daar halen wij 
graag extra toeters en bellen voor uit de kast. In het aanbod hebben we 
familievoorstellingen, improvisaties, muziek, workshops, internationale groepen uit 
Armenië, Cuba, Nederland en de Verenigde Staten, voorstellingen met een scherp randje, 
voorstellingen met veel humor, de lach, de traan maar bovenal veel plezier.  
  
Zet je feestneus op en geniet van de relaxte sfeer van de Dorps Onmoetings Plaats (DOP), 
van de gezelligheid in en rond de spiegeltent en natuurlijk van het uitstekende 
theateraanbod op de meest uiteenlopende locaties. 
 
 

 



THEATERWANDELING   
 
Voor Spots op West werd een theaterwandeling uitgestippeld met 4 stops waar telkens een 
kort theaterstukje gebracht wordt van ongeveer 15 minuten. 
 
De wandeling is ongeveer 2,5 à 3 km lang en duurt ongeveer 2uur en 15 minuten, start en 
eindpunt is de Dorps Ontmoetings Plaats (DOP) 
 
 
Na de inspanning volgt natuurlijk ook ontspanning. Pik verschillende theatervoorstellingen 
mee, geniet van een hapje en een drankje of ga de dansvloer op in de spiegeltent.   
    
Op zaterdag 9 juli  is er een wandeling om 14 u, om 15 u  en 16 u. 
Op zondag 10 juli is er een wandeling om 11u, om 14u en 15 u. 
 


