
Theater Rotterdam gaat groots van start met In Europa, een nieuwe bewerking 
van dit beroemde boek van Geert Mak. Johan Simons ensceneert deze lezing 
met o.a. Pierre Bokma, Jacob Derwig en Elsie de Brauw. Alléén op 7 en 8 septem-
ber te zien in Rotterdam.

Johan Simons maakte eerder een geënsceneerde lezing van In Europa. In Duitsland 
bij de Münchner Kammerspiele en in België bij NTGent. Voor Theater Rotterdam 
maakt Simons een specifieke Rotterdamse bewerking, waarvoor Geert Mak een 
nieuw geschreven hoofdstuk heeft toegevoegd. Samen met acteurs van Theater 
Rotterdam, gastspelers en muzikanten van Domestica wordt een reis afgelegd langs 
de steden van het twintigste-eeuwse Europa. Het parcours begint bij het platge-
bombardeerde Rotterdam en eindigt in het nu. 

De reis gaat in vogelvlucht langs het Bombardement, de Wederopbouw, het vallen 
van De Muur, de komst van Hongaarse vluchtelingen in Rotterdam, de opkomst van 
Pim Fortuyn en de val van Srebenica. Steeds wordt ingezoomd op Rotterdam via 
historische en literaire bronnen, bijvoorbeeld via het werk van Jules Deelder, Cor 
Vaandrager, Henk Hofland, Hugo Borst, Alfred Kossman en Hans Sleutelaar.

De muziek is afkomstig van 20ste-eeuwse componisten met als belangrijkste werk 
het Quatuor pour la fin du temps van Olivier Messiaen, gespeeld door musici van 
Domestica Rotterdam (afkomstig uit het Rotterdams Philharmonisch Orkest)

Geert Maks drijfveer is inzicht te krijgen in de opeenvolging van crisissen in Europa: 
“Het stormt nogal rond het scheepje Europa”. Gebiologeerd door het verdwijnen 
van het optimisme van rond de eeuwwisseling, werpt hij een haarscherpe blik op de 
tussenliggende periode en vraagt zich steeds af: Wat hebben we wel én wat hebben 
we niet gezien? En wat hebben we niet willen zien? 

Theater Rotterdam is trots met deze twee grootheden van de literatuur en het 
theater samen te werken. Beiden ontvingen ze belangrijke (inter)nationale prijzen 
voor hun werk waaronder de Otto von der Gablentzpreis en de Prins Bernhard 
Cultuurfonds Prijs. Zowel Geert Mak als Johan Simons groeiden op in de buurt van 
Rotterdam, Mak in Vlaardingen en Simons in Heerjansdam. Beiden voelen zich ver-
bonden met de stad.
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Première Rotterdamse 
versie van In Europa 
tijdens opening 
Theater Rotterdam



Credits
tekst: Geert Mak regie: Johan Simons bewerking: Mattias Velle spel: Pierre Bokma, 
Elsie de Brauw, Jacob Derwig, Alejandra Theus, Marlou Gorter, Teun Luijkx, Erik 
Whien, Ludwig Bindervoet, Maartje Remmers, Wine Dierickx, Walter Bart, Matijs 
Jansen muziek: Domestica Rotterdam: Laurens van Vliet (viool), Eelco Beinema (cel-
lo), Jan Willem Nelleke (piano), Romke-Jan Wijmenga (klarinet) 

Speeldata
Deze toneelbewerking van In Europa is alléén in Rotterdam te zien:
do 7 en vr 8 september, 20.15 uur, Theater Rotterdam, locatie : Schouwburg

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.
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