
Vandaag opent Theater Rotterdam feestelijk haar deuren met de openingsvoor-
stelling In Europa, een voorstelling van regisseur Johan Simons gebaseerd op 
het historische boek van Geert Mak. Met het boek van Mak als gids, reizen de 
acteurs door de steden van het twintigste-eeuwse Europa. De reis begint in 
het platgebombardeerde Rotterdam van de Tweede Wereldoorlog en eindigt in 
Srebrenica.

In de voorstelling wordt de geschiedenis van Europa verbonden met de geschie-
denis van Rotterdam. Ook voor Theater Rotterdam is de stad de inspiratiebron. 
Stedelijke thema’s zijn vaak mondiale thema’s. Waardoor ontwikkelingen in de wereld 
invloed hebben op de manier waarop we hier samenleven. De makers van Theater 
Rotterdam werken met wereldwijde themá s die voelbaar zijn in de stad. Daarnaast 
gaan ze ook letterlijk verbindingen aan door samen te werken met Rotterdamse 
organisaties en gemeenschappen. Makers uit het buitenland, die net als Theater 
Rotterdam de grenzen van het theater oprekken, zijn hier te gast om via hun werk 
een venster op de wereld te geven.  

Opening
Tijdens de opening op 8 september is ook de jubileumvoorstelling van Ann Van den 
Broek, Accusations, te zien. Over keuzes die wel of juist nooit werden gemaakt, 
kansen die wel of niet zijn gegrepen, fouten die verteren, verlangens die nog moeten 
worden ingelost. Van den Broek is één van de vaste makers van Theater Rotterdam. 

Naast programmering uit de ‘eigen’ stal zijn er voorstellingen en performances via 
verschillende van onze fellows Time Window, Maas Theater & Dans, WORM/UBIK, 
Herman, Pagina Groots, MBO Theaterschool en Pantropical.

Seizoen 2017 - 2018
Theater Rotterdam ontvangt dit seizoen makers uit meer dan 25 landen. In de thea-
ters TR Schouwburg en TR Witte de With zijn 24 premières, waarvan 8 Nederlandse 
premières en 16 wereldpremières. Daarnaast maakt Theater Rotterdam dit seizoen 19 
nieuwe producties, waaronder:

Superleuk, maar voortaan zonder mij 
Theater Rotterdam : Wunderbaum
Afgelopen jaar maakten 101.000 Nederlanders een cruise. In maart 2017 scheepten 
ook de makers van het Rotterdamse theatercollectief Wunderbaum in. Ter voorbe-
reiding werkten zij als entertainers op zee. Thema van deze voorstelling is groeiende 
ongelijkheid. Het cruiseschip als  gated community, een plek voor gelijkgestemden. 
Sleutelzin aan boord: death by entertainment.  
di 12 sep t/m zo 8 okt, Ferro Dome 

Revolutionary road 
Theater Rotterdam: Erik Whien  
Het veel geprezen Revolutionary road fileert de droom van het gelukkige gezinsleven 
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en is in de ogen van velen een moderne klassieker. In de toneelbewerking van dit 
boek spelen acteurs Jacob Derwig, Malou Gorter, Teun Luijkx en Alejandra Theus de 
bewoners van Revolutionary road. 
wo 4 okt t/m vr 8 dec, TR Witte de With 

Welcome to our Guesthouse 
Productiehuis Theater Rotterdam 
Tijdens dit festival presenteert het productiehuis van Theater Rotterdam korte voor-
stellingen van nieuwe generatie theatermakers. Met o.a. Carole van Ditzhuyzen en 
Aitana Cordero, Marjolein van der Meer, Studio Spaceman en een masterclass-pre-
sentatie Tjon Rockon en Alida Dors. 
25 t/m 28 oktober, TR Witte de With 

Woef side story
Theater Rotterdam: Pieter Kramer 
Na de succesvolle Ro familievoorstellingen Snorro, De gelaarsde poes, De zere neus 
van Bergerac en Lang en gelukkig brengt regisseur Pieter Kramer zijn andere hit 
terug in de theaters. Woef side story won in 2013 vijf Musical Awards, waaronder die 
voor beste kleine musical, en de Zapp Theaterprijs 2013 als beste jeugdvoorstelling 
van het seizoen. 
do 14 dec t/m zo 15 april, TR Schouwburg

Art of Performing
Theater Rotterdam laat tijdens Art of Performing Week, van woensdag 13 september 
t/m 21 september, werk zien van makers die disciplines doorkruisen en beeldende 
kunst, performance, dans, theater, muziek en media in gebruiken hun werk. Hun 
werk is te zien op toonaangevende podia over de hele wereld en is continu in ont-
wikkeling door een doorgaande wisselwerking met makers, publiek, theaters, musea, 
expositieruimtes en de muziekscene. Dit jaar is de eerste editie van dit festival dat 
de komende jaren de kans krijgt om verder uit te groeien als internationaal perfor-
mancefestival. Kijk voor meer informatie op wwwtheaterrotterdam.nl/artofperfor-
ming.

Theater Rotterdam
Theater Rotterdam maakt theater, presenteert theater en leidt de nieuwste generatie 
theatermakers op. Thuis in Rotterdam en reizend door Nederland en Europa.

Theater Rotterdam werkt met een kern van vaste theatermakers, regisseurs en 
choreografen en leidt de nieuwste generatie theatermakers op. In de schouwburg 
presenteert Theater Rotterdam (inter)nationaal theateraanbod van excellente kwali-
teit. 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. 

Het makersensemble van Theater Rotterdam bestaat uit Boogaerdt/VanderSchoot, 
Wunderbaum, Johan Simons, Erik Whien, Davy Pieters, Pieter Kramer, Marjolijn 
van Heemstra, Lotte van den Berg, WArd/waRD van Ann Van den Broek, Schwalbe, 
Urland en Back Bone van Alida Dors. 

Theater Rotterdam is ontstaan uit de fusie van Ro Theater, Rotterdamse Schouwburg, 
Productiehuis Rotterdam.

Voor meer informatie, rechtenvrij beeldmateriaal en interviewaanvragen kunt u con-
tact met Anne Helsen 010-4044156, 06-19350376, anne.helsen@theaterrotterdam.nl, 
www.theaterrotterdam.nl.
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