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1000 VROUWEN OP HET PODIUM VAN
THEATER ROTTERDAM
Een uniek theaterspektakel met Rotterdamse vrouwen van over de hele wereld

op 23 april

Op dinsdag 23 april betreden duizend vrouwen het podium van Theater Rotterdam Schouwburg

tijdens de Stille Heldinnen Disco XL van Women Connected. Deze bijzondere groep

vrouwen van alle culturen, generaties en achtergronden inspireert de bezoeker met hun

persoonlijke verhalen. Verhalen die herkenbaar en universeel zijn, die bezoekers laten lachen én

huilen. Via een koptelefoon, zoals bij een ‘silent disco’, hoort het publiek de wijze woorden van

Chahrazad, de hoop van Monniek, de lievelingsmuziek van Sharita en nog véél meer. Een

bijzondere avond waarin niet wordt gekeken naar elkaars verschillen, maar waar simpelweg het

vrouw zijn wordt gevierd.

Voor álle Rotterdamse vrouwen

Fahae, woonachtig in Hoogvliet is één van die duizend vrouwen die meedoet aan de

voorstelling: “Ik verliet mijn vaderland, Syrië, vanwege de oorlog. Opzoek naar veiligheid

voor mijn kinderen. Ik vind het heel interessant om deel te nemen aan dit project, zo kan ik

mijn Nederlands oefenen en kom ik in contact met andere vrouwen. Het is altijd enorm

gezellig en dat verzacht het leed van ons vertrek uit Syrië. Als kind speelde ik in twee

theatervoorstellingen, maar dat ik nu in de grote zaal van Theater Rotterdam mag staan,

maakt me echt opgewonden. Ik hoop dat mijn kinderen komen kijken, maar dat er ook

Nederlandse mensen komen om te zien wat de nieuwe bewoners van de stad beweegt.”

 

Samenwerking met Theater Rotterdam

Walther van den Heuvel, hoofd programmering Theater Rotterdam, verheugt zich op 23 april:

“Women Connected, hét community arts netwerk voor vrouwen, vormt een hoogtepunt in de

jarenlange samenwerking tussen het Rotterdams Wijktheater en Theater Rotterdam, waarbij

lokale en persoonlijke stadsverhalen voor ons telkens verbonden zijn met een groter geheel

waar we állen deel vanuit maken. Universele belevenissen, angsten, dromen en verlangens

resulteren in prachtige ontmoetingen tussen vrouwen uit Rotterdam West, Noord, Zuid en

Oost.”

⏲



Women Connected in het buitenland

Buiten Nederland wordt de unieke werkwijze van Women Connected inmiddels ook al

opgepakt. Elly Goodman, Community Drama Artist bij het Citizens Theatre in Glasgow, na het

bezoeken van een kleine variant van de Stille Heldinnen Disco XL: “Ik werd geraakt door de

pure integriteit, schoonheid en eerlijkheid van de voorstelling. Terwijl ik lachte, huilde en

danste met de vrouwen op het podium, wist ik dat we deel moesten uitmaken van deze

fascinerende en evoluerende beweging om vrouwen te verbinden. Samen met mijn collega

Carly McCaig maakten we de eerste Schotse variant Glasgow Heroines afgelopen oktober.

Het was een groot succes en we kijken ernaar uit om in de toekomst nog meer samen te

werken met Women Connected.”

 

Bezoeken of zelf deelnemen

De Stille Heldinnen Disco bestaat dit jaar uit drie stukken. Het eerste deel is al gemaakt en

getoond tijdens de try-out op 22 november 2018. Het tweede deel, met een nieuwe groep

vrouwen, wordt getoond tijdens de try-outs op dinsdag 5 maart 2019 om 19.30 uur (uitverkocht)

in de kleine zaal van Theater Rotterdam en op vrijdag 8 maart 2019, op Internationale

Vrouwendag, om 10.30 uur (uitverkocht) en 13.30 uur in Islemunda. Het netwerk en werkveld

van Women Connected breidt zich steeds verder uit, want alle Rotterdamse vrouwen kunnen

nog steeds gratis aanhaken bij de open repetitiedagen (elke 7e van de maand). Uiteindelijk

wordt toegewerkt naar dinsdag 23 april 2019, waarop alle 1000 vrouwen tegelijk het podium

betreden van de grote zaal van Theater Rotterdam.

Stille Heldinnen Disco XL

di 23 april 2019 19:30 uur TR Schouwburg

Kaartverkoop via www.theaterrotterdam.nl
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Note voor de redactie, niet ter publicatie

 

Voor meer informatie en foto’s, een interview met een van de spelers of crewleden of het

bijwonen van een repetitie (4 maart en 22 april in Theater Rotterdam) of  voorstelling kan de

redactie contact opnemen met: Dieke van der Spek dieke.vanderspek@theaterrotterdam.nl tel.

06-24684039
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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
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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