
RACISME IS HOT
Een niet-politieke avond over racisme
27 OKTOBER 2016, DEN HAAG

SAMENVATTING

Op 1 januari 2017 fuseren Theater aan het Spui, de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel

tot Het Nationale Theater. Een van de doelstellingen is het maatschappelijke debat te inspireren met

theatrale middelen. Het eerste voorproefje is op donderdagavond 17 november in de Koninklijke

Schouwburg. Dan lanceren wij de eerste editie van een nieuw format waarin actuele thema’s aan

bod komen. Racisme staat centraal in het theatrale programma Racisme is HOT. Een niet-politieke

avond met onder meer werk van regisseur Eric de Vroedt en acteurs van het Nationale Toneel,

schrijver Abdelkader Benali, dansgezelschap Conny Janssen Danst, Sylvana Simons, het

Surinaamse cabaretduo Deng Boy, hoogleraar sociale psychologie Alain van Hiel (schrijver van het

boek Iedereen racist) en rapper Gikkels. Op deze avond wordt met dans, cabaret, muziek, toneel en

wetenschap een verrassende kijk op racisme gegeven.

Een avond om het gesprek te inspireren
Cees Debets, straks Directeur Programmering van Het Nationale Theater, over Racisme is HOT: “Wij
organiseren dit niet om mee te gaan in verhitte discussies waarbij de partijen mijlen ver uit elkaar
staan. Maar juist door verschillende inzichten op een manier te presenteren die het gesprek
inspireert. We creëren met Racisme is HOT een sfeer van openheid, zonder meteen met elkaar in
discussie te gaan en waar wel ruimte wordt geboden om te twijfelen aan het eigen gelijk. Een
prachtige voedingsbodem voor empathie. Racisme is de eerste van een hele reeks actuele
onderwerpen die we gaan behandelen. Spannend dus hoe deze eerste avond zal uitpakken.”

RACE van het Nationale Toneel
Deze avond sluit aan bij de thematiek van de voorstelling Race van nieuw artistiek leider Eric de
Vroedt die zaterdag 5 november in de Koninklijke Schouwburg, Den Haag in première gaat. In de
voorstelling wordt het thema op actuele wijze, scherp en humorvol voor het voetlicht gebracht.

Racisme is Hot
Donderdag 17 november 2016, 20.15 uur
Koninklijke Schouwburg, Den Hag
Kaartverkoop: via de Koninklijke Schouwburg
Prijzen: € 12,50 regulier, € 10 studenten

http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fhetnationaletoneel.pr.co%2F138577-racisme-is-hot
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fhetnationaletoneel.pr.co%2F138577-racisme-is-hot&title=RACISME+IS+HOT&summary=Op+donderdag+17+november+presenteren+%40ksdenhaag%2C+%40theaterahspui+en+%40nationaletoneel+%23racismeishot&source=Het%20Nationale%20Toneel
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fhetnationaletoneel.pr.co%2F138577-racisme-is-hot&text=Op+donderdag+17+november+presenteren+%40ksdenhaag%2C+%40theaterahspui+en+%40nationaletoneel+%23racismeishot&via=nationaletoneel&related=prdotco
http://www.ks.nl/
http://www.nationaletoneel.nl/race


Kaartverkoop
https://www.ks.nl/agenda/1241/Een_niet_politieke_avond_over_racisme/Racisme_is_HOT/
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