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Voyager One 
 

Touki Delphine maakt samen met Productiehuis Theater Rotterdam de 

locatievoorstelling Voyager One. Een boodschap voor werelden buiten de onze, deze 

zomer te zien op Operadagen Rotterdam, Oerol en Over het IJ Festival.  

In 1977 stuurt NASA een onbemande satelliet op een enkele reis de ruimte in: Voyager One. De 

gouden plaat aan boord moet de mens aan mogelijk buitenaards leven voorstellen. Veertig jaar later 

maakt Touki Delphine een nieuwe selectie om de lucht in te sturen. De voorstelling gaat in première 

op donderdag 18 mei tijdens Operadagen Rotterdam op het dak van de Hofbogen en is daarna te 

zien op Oerol en Over het IJ Festival. 

Gouden plaat  

Op de gouden plaat aan boord van Voyager One staan grafische instructies over hoe deze af te 

spelen is. Zo kunnen buitenaardse nieuwsgierigen van alles te weten komen over de mensheid. In 

116 plaatjes leren ze alles over onze anatomie, cultuur en wetenschap. Er zijn geluiden van een 

blaffende hond, kwakende eenden, kloppende hamers en rijdende tractoren. Daarnaast is er een 

selectie muziekstukken te horen die de muziekgeschiedenis vertegenwoordigen: klassieke werken 

van de westerse muziek van Bach, Beethoven, Stravinsky en veel inheemse muziek. We horen 

elektronische-, contemporaine-, klassieke-, wereld- en folkmuziek, zelfs Chuck Berry mocht niet 

ontbreken. 

Veertig jaar later is het hoog tijd om een nieuwe selectie te maken en de lucht in te sturen. Een 

culturele staalkaart van de mens en het leven op aarde anno 2017, hoogstpersoonlijk samengesteld 

door Touki Delphine. Voyager One is een language no problem voorstelling. 

Credits 

Met en door Touki Delphine; Bo Koek, Rik Elstgeest, John van Oostrum, Arend Pinoy, Bernadeta 

Astari, Chris Doyle Vormgeving Koen Steger Geluid Miguel Rodriguez Licht Martijn Nieuwenburg 

Artistieke begeleiding Benjamin Verdonck Coproductie Productiehuis Theater Rotterdam 

Speeldata 

16 t/m 21 mei 21:00 Operadagen Rotterdam (18 mei première) 

 9 t/m 18 juni 21:00 Oerol 

 14 t/m 23 juli 21:00 Over het IJ Festival 

 

 



Productiehuis Theater Rotterdam 

Productiehuis Theater Rotterdam ondersteunt theatermakers bij het creëren, ontwikkelen en 

presenteren van nieuw werk. Het uitgangspunt is dat elke maker die bij ons komt werken een kans 

krijgt, die hij / zij niet eerder kreeg.  

De nieuwe generatie theatermakers ontwikkelt een persoonlijke theatertaal. Internationale makers 

zijn welkom voor een residentie. Makers die hun sporen al verdiend hebben, krijgen de ruimte om 

door te groeien naar de grote zaal of om een nieuwe samenwerking aan te gaan. Op de vloer gaan 

we de dialoog aan met de rest van Theater Rotterdam en leren van de ervaring en kennis die daar 

aanwezig is. 

Theater Rotterdam 

Theater Rotterdam werkt met een ensemble van makers, spelers, regisseurs en choreografen en 

leidt de nieuwste generatie theatermakers op. In de schouwburg presenteert Theater Rotterdam 

(inter)nationaal theateraanbod van excellente kwaliteit. Theater Rotterdam staat voor 

grensverleggend, interdisciplinair theater dat het verschil, de diversiteit en de veelvormigheid toont. 

Rotterdam is de bron én de brug naar andere wereldsteden. Theater Rotterdam is ontstaan uit de 

fusie van Ro Theater, Rotterdamse Schouwburg en Productiehuis Rotterdam. 

Meer informatie voor nadere informatie, foto’s en interviews kunt u contact opnemen met Fien Duijnmayer, 
Productiehuis Theater Rotterdam: Fien.Duijnmayer@theaterrotterdam.nl| 010-4044111 |06-12718635 

 


