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Explore Festival in maart bij Theater Rotterdam
Reizend theaterfestival presenteert state of the art van het mondiale theater,

van 16 t/m 29 maart in Rotterdam

In maart 2019 reist de tweede editie van Explore Festival door het land. Tien

podia in zeven grote steden bundelen hun krachten en presenteren een state of

the art van het mondiale theater. Een festival vol spannende perspectieven,

prikkelende opvattingen en kraakheldere vergezichten.

"Waar zijn we thuis, waar zijn we naar onderweg? Het Explore Festival toont ons vier

opwindende perspectieven waarin we ons kunnen verplaatsen om iets van de ander te

begrijpen. Gedeeld verlangen om ergens bij te horen vanuit het besef dat dit een universele

behoefte is. Grenzeloos herkenbaar. De Braziliaanse Odisseia ontkracht de mannelijke mythe

op radicale wijze. De Argentijnse Claudia maakt invoelbaar hoe gewelddadig missen is. Dans

uit Burkino Faso laat voelen wat vluchten is. Germaine Acogny danst herinneringen aan haar

rijke verleden waarin ze kolonialisme verbindt aan de wortels van haar geschiedenis. "

Walther van den Heuvel, hoofd programmering Theater Rotterdam

Onder het thema 'longing to belong' focust Explore deze editie op voorstellingen die uiting

geven aan een diep verlangen om thuis te geraken, een plek te vinden, verbinding te voelen.

Weg van een vijandige omgeving, of meer figuurlijk, van een onbehagen in onszelf. Explore

engageerde uitgesproken makers uit landen ver buiten Europa en toont ons hoe nauw we,

ondanks de wereldzeeën die tussen ons liggen, aan elkaar verwant zijn. Zoals choreograaf Salia

Sanou ook zegt: “Uiteindelijk zijn we allemaal vluchtelingen, ieder in zijn eigen leven”.

PROGRAMMA EXPLORE FESTIVAL 2019 - Theater Rotterdam

Theater

De Argentijnse Claudia Poblete Hlaczik deelt op  16 maart in de kleine zaal haar ervaringen

met het Argentijnse regime en toont hoe het proces tegen haar “ouders” het begin markeerde

van het einde van de straffeloosheid die militaire officieren genoten. 
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Op 26 maart is de 4,5 uur durende theatersensatie Odisseia van het Braziliaanse enfant

terrible Leonardo Moreira te zien in de grote zaal. Hierin wordt op stormachtige wijze het

vrouwelijk perspectief in het gelijknamige klassieke heldenverhaal vertolkt. Na de uiterst

positief ontvangen wereldpremière tijdens het prestigieuze Fast Forward Festival in Athene,

stonden alle Europese theaters in de rij om deze voorstelling te boeken.

“Wat de voorstellingen van Cia. Hiato zo bijzonder maakt, is de combinatie van meeslepend

acteren en briljante dramaturgische concepten, fijngeslepen tijdens langdurige en intensieve

repeteersessies.” – De Theaterkrant ****

Dans

Choreograaf Salia Sanou (Burkina Faso), een van de meest invloedrijke artiesten binnen de

moderne Afrikaanse dans, liet zich inspireren door zijn ervaringen in vluchtelingenkampen. Met

zijn acht dansers laat Sanou op 19 maart in de grote zaal zien dat er een open ruimte achter de

horizon ligt. Du désir d’horizons is geen vluchtelingenshow, maar een compositie in danstaal

die ingaat op een pijnlijk maatschappelijk probleem.

"The dance is magnificent, sinuous, strong, profoundly original with its vocabulary that

blends brilliantly with contemporary dance accents from elsewhere", Danser Canal Historique

Met geluid, beelden, objecten en beweging roept Senegalese danseres en choreografe Germaine

Acogny op 29 maart tijdens Somewhere at the beginning in de kleine zaal zowel de

geschiedenis van haar familie op als die van Afrika, en dus van de kolonialisering. Acogny is een

sleutelfiguur binnen de moderne Afrikaanse dans.

“When it comes to temperament, bravery and language, the dancer and choreographer

Germaine Acogny, an important figure in African dance, has them by the shedload”,

Télérama, France

Extra

Bij alle voorstellingen kunt u gratis naar een inleiding en nagesprek. Bij elk nagesprek zijn de

makers van de voorstelling aanwezig. De inleidingen zijn in het Nederlands, de nagesprekken in

het Engels. Bij Du désir d’horizons op 19 maart vindt na afloop een paneldiscussie plaats. 

Alle voorstellingen van Explore Festival in Rotterdam vinden plaats in TR Schouwburg.

Meer informatie & kaarten via www.theaterrotterdam.nl/explore
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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
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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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