
Melle Daamen algemeen directeur Theater
Rotterdam

Begin september 2016treedt Melle Daamen, nu nog directeur van
de Stadsschouwburg Amsterdam, aan alsalgemeen directeur van
Theater Rotterdam. Het nieuwe Rotterdamse stadstheatergaat in
januari 2017 van start als een fusie van Ro Theater, Rotterdamse
Schouwburg, Productiehuis Rotterdam met acteursgroep
Wunderbaum als eerstealliantiepartner.

Bert Determann wordtper 1 september 2016 directeur bedrijfsvoering van Theater Rotterdam.

Samen metartistiek directeur Ellen Walraven is de leiding nu compleet.



Melle Daamen heeftin de afgelopen jaren de Stadsschouwburg Amsterdam nieuw leven

ingeblazen, metToneelgroep Amsterdam als huisgezelschap. Hij heeft dit theater neergezet als

een instituut van internationale klasse en tegelijk de deuren wijd open gezetnaar de stad en het

debat in de maatschappij. Theater Rotterdam verheugt zichop deze expertise: de positionering

in de stad Rotterdam vormt de kern van hetbeleidsplan Midden in een wereldstad.

De ervaring vanDaamen versterkt de grootstedelijke werking en de internationale uitstraling

waarin een belangrijke rol is weggelegd voor regisseur Johan Simons alsambassadeur en

aanjager van talent en regisseur van grote locatieprojecten.

Eerder was Daamen (oprichtings)directeur van de Mondriaan Stichting en(waarnemend)

directeur van het Amsterdams Uit Buro. Ook was hij kroonlid van deRaad van Cultuur en

voorzitter van het Internationaal Filmfestival Rotterdam ende Commissie Cultural Governance.

Melle Daamen: 

“Ik maak deoverstap omdat ik het uitdagend vind de ontwikkeling mee te maken van een

theater waarin het produceren, presenteren van theater en talentonwikkelingsamengaan.

Theater Rotterdam kiest voor een plek midden in de stad en niet inde marge. Ik geniet nu al

van de komstnaar Rotterdam. Er zitten goede mensen en daar draait het om in de kunsten.”

 

Johan Simons:

“Melle Daamen past in Rotterdam, omdat hij een brede blik heeft met een groteliefde, niet

alleen voor theater, maar ook voor beeldende kunst enarchitectuur. Een vernieuwer die zijn

nek durft uit te steken.”

 

 Jos Baeten (voorzitter Raad van Toezicht TheaterRotterdam):

“Metde komst van Melle Daamen is de strategische grootstedelijke en internationale

positionering een feit. Theater Rotterdam weet zich met Bert Determann verzekerdvan een in

alle opzichten duurzame bedrijfsvoering. Samen met Ellen Walravenstaat er een volwaardige

directie die meters kan gaan maken.”

 

 

Korte biografie Melle Daamen



Daamen is op dit moment directeur van de Stadsschouwburg Amsterdam. Sindszijn aantreden

in 2001 groeide de schouwburg uit tot een eigentijds theater meteen onderscheidend profiel,

succesvolle internationale programmering, eentweede zaal en een dagelijks geopend café-

restaurant. Daamen bracht deinternationale theatertop naar Amsterdam en wist actualiteit en

debat deschouwburg binnen te halen. Met succes en stijgende bezoekersaantallen totgevolg.

Eerder was Daamen (oprichtings)directeur van de Mondriaan Stichting en(waarnemend)

directeur van het Amsterdams Uit Buro. Naast zijn werk was hijactief betrokken bij

verschillende organisaties. Op zijn 17e al werdhij bestuurslid van de VPRO en op zijn 21e het

jongste bestuurslidooit van de NOS. Daarna was hij onder andere kroonlid van de Raad van

Cultuuren voorzitter van de Raad van Commissarissen van AT5, de Vrienden van hetStedelijk

Museum en het Internationaal Filmfestival Rotterdam. Bovendien washij initiatiefnemer en

voorzitter van de Commissie Cultural Governance.

 

Korte biografie BertDetermann

Bert Determann is momenteel directeur bedrijfsvoering van de RotterdamseSchouwburg.

Determann startte zijn loopbaan in het theater vanuit zijnachtergrond als beeldend kunstenaar.

Naast werkzaamheden in het theaterbekleedt Determann bestuurlijke functies bij Rotterdam

Circusstad en TheaterIslemunda en in het verleden bij de Vereniging voor Podiumtechnologie.

Sinds2009 neemt Determann zitting in het dagelijks bestuur van OISTAT waar hij vanaf2004 bij

betrokken is. OISTAT (Taipei) is een internationale theaterorganisatievoor scenografen,

theaterarchitecten en technici.
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Download

http://www.theaterrotterdam.nl/documents/30507


OVER THEATER ROTTERDAM

Theater Rotterdam is het nieuwe stadstheater van Rotterdam en ontstaat uit de fusie van Rotterdamse
Schouwburg, Ro Theater, Productiehuis Rotterdam, met acteurscollectief Wunderbaum als eerste
alliantiepartner.

Een nieuw stadstheater vanaf 2017 voor grootstedelijk geïnspireerd, internationaal én interdisciplinair theater.
Onder artistieke leiding van Ellen Walraven en met een kunstenaarsensemble bestaande uit
Boogaerdt/VanderSchoot, Wunderbaum, Johan Simons, Erik Whien, Davy Pieters, Pieter Kramer en Marjolijn
van Heemstra.

Theater Rotterdam coproduceert daarnaast met vaste partners: Lotte van den Berg, WArd/waRD van Ann Van
den Broek, Schwalbe, Urland en Back Bone van Alida Dors. Vakmanschap, radicale verbeeldingskracht en een
interdisciplinaire aanpak kenmerken hun werk.

Theater Rotterdamnewsroom

http://www.theaterrotterdam.nl/
http://www.theaterrotterdam.nl/
http://wunderbaum.nl/
http://www.productiehuisrotterdam.nl/
http://www.rotheater.nl/
http://www.rotterdamseschouwburg.nl/

