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Theater Rotterdam kiest voor senior producer van Vruchtvlees: digital, strategy &

design, Merel Hoestlandt, als nieuw hoofd Marketing & Communicatie

 

Merel Hoestlandt (1988), werkzaam als senior producer bij Vruchtvlees: Digital, Strategy &

Design uit Den Haag, treedt per september in dienst van Theater Rotterdam als hoofd

Marketing & Communicatie.

Vruchtvlees heeft voor Theater Rotterdam de merkidentiteit, branding en visuele strategie

ontworpen. Deze bijzonder inspirerende samenwerking heeft geleid tot prestigieuze prijzen

zoals de  gouden en bronzen European Design Awards voor identiteit en logo en recent de

prestigieuze Red Dot award.

Vanuit deze intense en creatieve samenwerking is Theater Rotterdam zeer verheugd dat Merel

Hoestlandt zich volledig aan Theater Rotterdam gaat wijden. Met haar kennis van digital

design, creatieve concepten en commercieel inzicht wordt de impact van Theater Rotterdam

vergroot.

 

“Dat Merel Hoestlandt hart voor de zaak van Theater Rotterdam had was al geruime tijd

duidelijk. Dat we nu al haar capaciteiten kunnen verbinden aan Theater Rotterdam is

geweldig. Omdat het Vruchtvlees net als Theater Rotterdam altijd gaat om de inhoud ligt er

een enorme kans om onder aanvoering van Merel Hoestlandt nog meer mensen te verbinden

aan theater.” - Ellen Walraven, artistiek directeur Theater Rotterdam

 

“Vruchtvlees heeft als missie ‘het realiseren van potentie’. Dit geldt voor zowel onze klanten als

ons team. We wensen Merel het allerbeste en gaan haar missen. Maar we blijven veel met

Merel en Theater Rotterdam samenwerken en we kijken ernaar uit om op deze manier nog

meer de potentie van Theater Rotterdam zowel online als offline te realiseren.“ - Roman

Stikkelorum, strategic director Vruchtvlees.

 



OVER THEATER ROTTERDAM

We maken theater, presenteren theater en leiden de nieuwste generatie makers op. Thuis in Rotterdam en
op tournee door Nederland en Europa.

Theater Rotterdam staat voor grensverleggend, vaak interdisciplinair theater dat verschil, diversiteit en
veelvormigheid wil vieren. Niet opheffen of harmoniseren, maar zien, tonen en gebruiken. We brengen spelers,
journalisten, dansers, nieuwsgierigen, uitvinders, vertellers, choreografen en talenten samen om theater te
maken en echte ontmoetingen te realiseren. Om iets teweeg te brengen in het hoofd in het hart en in de stad.

De makers van Theater Rotterdam zijn:
Boogaerdt/VanderSchoot

“De samenwerking met Theater Rotterdam verliep natuurlijk vanaf het eerste moment. De

uitzonderlijk heldere positionering die Nicole Sanberg heeft neergezet was de basis voor de

stevige en creatieve merkidentiteit. Met ontzettend veel enthousiasme ga ik verder op de

ingeslagen weg en zet ik de positieve samenwerking met Theater Rotterdam en Vruchtvlees

voort.” - Merel Hoestlandt

 

 

Over Theater Rotterdam :

Theater Rotterdam is het stadstheater van Rotterdam. TR maakt theater, presenteert theater en

leidt de nieuwste generatie theatermakers op. Geworteld in Rotterdam en reizend door

Nederland en Europa.   Theater Rotterdam staat voor grensverleggend, vaak interdisciplinair

theater dat verschil, diversiteit en veelvormigheid wil vieren. Ze brengen spelers, journalisten,

dansers, nieuwsgierigen, uitvinders, vertellers, choreografen en talenten samen om theater te

maken en echte ontmoetingen te realiseren. Om iets teweeg te brengen in het hoofd, in het hart

en in Rotterdam.
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Theater Rotterdam

Voor meer informatie, rechtenvrij beeldmateriaal en interviewaanvragen kunt u contact

opnemen met Caroline van der Niet 010-4044111, caroline.vanderniet@theaterrotterdam.nl,

 www.theaterrotterdam.nl.

http://www.theaterrotterdam.nl/
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Erik Whien
Wunderbaum
Johan Simons
Davy Pieters
Pieter Kramer
Marjolijn van Heemstra
Schwalbe
Urland
Alida Dors - Back Bone
Lotte van den Berg - Third Space
WArd/waRD - Ann Van den Broek

Theater Rotterdam is in 2017 ontstaan uit de fusie van Ro Theater, Rotterdamse Schouwburg, Productiehuis
Rotterdam.
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