
De dood – een gebruiksaanwijzing

Stoutmoedig bluesrequiem op een gefantaseerde begraafplaats

Tijdelijke Samenscholing is van 17 t/m 22 mei terug met een nieuwe
swingende voorstelling op locatie tijdens Operadagen Rotterdam. De dood
– een gebruiksaanwijzing is een stoutmoedig bluesrequiem op een
gefantaseerde begraafplaats op het dak van de parkeerplaats Westblaak.

Begeleid door percussie, contrabas en blazers – piept, kraakt en fluistert deze voorstelling als

het hout van een oude doodskist. Vanaf grote hoogte, midden in de stad, blazen de spelers en

musici van Tijdelijke Samenscholing de doden opnieuw leven in via verhalen, rituelen en

natuurlijk de muziek. Halfweg tussen hemel en aarde, doen zij een poging om samen met het

publiek heel even, één moment, de dood en het leven met elkaar te verbinden.

 

Première zaterdag 19 mei 17:00

17, 18 mei (try-outs), 20 t/m 22 mei 19:00 uur

Locatie APCOA Parking Westblaak (Hartmansstraat 36, Rotterdam)

In seizoen 2018/2019 gaat de voorstelling op tournee

 

Operadagen Rotterdam

Deze voorstelling maakt onderdeel uit van Operadagen Rotterdam, het internationale opera- en

muziektheaterfestival. Met oog voor vernieuwing en actualiteit verlegt het tiendaagse festival op

vele locaties de grenzen binnen muziektheater en opera. De 13e editie van Operadagen

Rotterdam vindt plaats van vrijdag 18 t/m zondag 27 mei 2018, kijk voor meer informatie op

www.operadagenrotterdam.nl.

Theater Rotterdam presenteert tijdens Operadagen Rotterdam de nieuwe voorstelling

Headroom van Erik Whien en Boogaerdt/VanderSchoot. Première ook op 19 mei na de

première van De Dood - een gebruiksaanwijzing.

Voor toelichting:

Fien Duijnmayer, marketing en communicatie Productiehuis Theater Rotterdam

fien.duijnmayer@theaterrotterdam.nl

010-4046888

http://www.operadagenrotterdam.nl/


 

Het tevens mogelijk om de première van Headroom bij te wonen. Graag vermelden in de

aanmelding.

Downloads
Campagnebeelden De dood - een gebruiksaanwijzing door Bas Czerwinski.

Worddoc met persbericht

https://theaterrotterdam.pr.co/images/278865
https://theaterrotterdam.pr.co/images/278866
https://theaterrotterdam.pr.co/documents/35595


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
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.

http://theaterrotterdam.pr.co/
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