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Theater Rotterdam met scholieren van over de
hele wereld terug naar hun ROOTS
ROOTS is een project van TR Educatie i.s.m. alle Rotterdamse scholen met Internationale
Schakelklassen (ISK)
Na het eerste succesvolle project HOME in 2018 werkt Theater Rotterdam
Educatie dit jaar opnieuw samen met een groep leerlingen van Internationale
Schakelklassen, die nog maar net in Nederland zijn. Samen presenteren zij
ROOTS, een wervelende bonte avond over hun afkomst. Leerlingen van alle ISK
scholen in Rotterdam bezoeken de voorstelling van dinsdag 5 t/m vrijdag 8
maart bij TR Witte de With en op 5 en 8 maart is de voorstelling ‘s avonds
toegankelijk voor publiek.
“De ISK leerlingen zitten vanuit hun verschillende achtergronden vol verhalen. Deze verhalen
doen ertoe en moeten verteld worden. In het theater brengen ze ons samen en geven ze ons
nieuwe inzichten. De leerlingen van verschillende ISK scholen gaan de verbinding aan met
elkaar en hun publiek. Dat is uniek.” Marlou Stolk – hoofd Theater Rotterdam Educatie

In ROOTS nemen de jongeren ons mee naar hun oorsprong. De roots van de spelers liggen in
Togo, Syrië, Eritrea, Polen, Marokko, Gambia, Roemenië en Sudan. In hoeverre bepaalt je
afkomst wie je bent? En wat nou als je anders wilt zijn? Traditionele dansen worden afgewisseld
met gedichten, liedjes en zelfgeschreven teksten. Er is volop eten en drinken en de verschillende
acts vinden in alle uithoeken van de zaal plaats.
ROOTS is een initiatief van Theater Rotterdam om een podium te bieden aan leerlingen uit
Internationale Schakelklassen die nog maar net in Nederland zijn. Zij spreken
beginnend Nederlands en volgen naast de reguliere lessen een intensief taalprogramma. Als het
programma na 2 jaar is afgerond volgt de overstap naar het reguliere voortgezet onderwijs.
ROOTS speelt van dinsdag 5 t/m vrijdag 8 maart 2019 bij Theater Rotterdam, locatie Witte de
With. De voorstellingen op 5 en 8 maart om 19:30u zijn toegankelijk voor publiek. Kom
kennismaken met deze jongeren en hun verhalen! Kaarten à 5 euro zijn te koop
via theaterrotterdam.nl/roots
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___________
Voor de redactie: Mocht u een van de jongeren of makers van ROOTS willen interviewen of
interesse hebben in het bezoeken van de voorstelling, neem contact op met Dieke van der Spek
via dieke.vanderspek@theaterrotterdam.nl

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.
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