NTjong zoekt de verhalen van Den Haag met Urban
Stories
23 mei: UrbanHappening#2
30 APRIL 2015, THEATER DE VAILLANT, DEN HAAG

SAMENVATTING

In 2014 start NTjong met een opvallend meerjarig theaterproject. Onder de verzameltitel
Urban Stories maakt NTjong het begin van een actuele stadsbiografie, een live oral hiSTORY
van Den Haag. We verzamelen verhalen én de mensen die er bij horen, uit verschillende
stadsdelen. We werken samen met inwoners van de stad, met oude en nieuwe
Nederlanders, met echte Hagenaars, Hagenezen en expats, met kinderen, jongeren en
volwassenen. Op 23 mei organiseert NTjong UrbanHappening#2 om de tentoonstelling ‘Adam
en Eva’ te openen. Vanaf 13.00 uur in Theater de Vaillant.

P rogramma UrbanHappening#2 23 mei o.a.:
>Interactieve stadstentoonstelling ‘Adam en Eva’
Adam en Eva is een interactieve stadstentoonstelling over hedendaagse Adams en Eva’s. Het
project is inhoudelijk gekoppeld aan de voorstelling ‘Genesis’ van het Nationale Toneel, die
gaat over liefde en overgave en het begin van alles? Een tentoonstelling in beeld en tekst over
Adams en Eva’s van deze tijd, vanuit verschillende culturele achtergronden. Het project
bundelt de krachten van de jonge Ethiopisch/Haagse fotograaf Florestan Korp, schrijver
Frederique Hofman van het Haagse schrijverscollectief De Kosmonaut en vele inwoners van
Den Haag.
>Wijklunch
Iedereen is deze middag welkom om mee te doen aan ons programma. We vragen iedereen
bij wijze van ‘entreeprijs’ om iets te eten mee te brengen. Van het meegebrachte eten wordt
een lopend buffet gemaakt.
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OVER HET NATIONALE TONEEL

Het Nationale Toneel is het stadsgezelschap van Den Haag en het grootste gezelschap van Nederland. We
vertellen de verhalen van onze tijd, voor mensen in onze tijd aan de hand van het klassieke en moderne
theaterrepertoire. We zijn te zien in de theaters in Nederland en daarbuiten, met voorstellingen voor
volwassenen en jeugd (NTjong). Toneel dat raakt, vermaakt en aanzet tot nadenken. Rondom de
voorstellingen verzorgen we educatieve projecten en Babel, het nieuwe politiek-maatschappelijke programma van
het Nationale Toneel.
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