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Koop een extra kaartje voor een vluchteling
BackBone organiseert in samenwerking met Theater Rotterdam, Stichting de
Vrolijkheid en AZC Rotterdam de actie 'Koop een extra kaartje voor een
vluchteling’ met deze actie krijgen jonge vluchtelingen en hun ouders een
mogelijkheid om op vrijdag 22 maart Rebound te zien. Een dansvoorstelling die is
geïnspireerd op de veerkracht die onder andere vluchtelingen wereldwijd tonen.
Na een succesvol tournee met de voorstelling Speak Up! keert choreograaf Alida Dors op vrijdag
22 en zaterdag 23 maart 2019 terug naar Theater Rotterdam met haar nieuwste urban
dansvoorstelling Rebound. Zes dansers en een live muzikant onderzoeken de thema’s
‘veerkracht’ en ‘identiteit’. Een voorstelling voor en over de doorzetters onder ons. Heb jij de
veerkracht om, wanneer alles je is afgenomen, jezelf opnieuw te hervinden en hoe doe je dat?
"Rebound is een stuiterend en zinderend statement over veerkracht en je terugknokken uit een
achtergestelde positie." **** De Volkskrant
Wie wil meedoen kan online naast het kopen van een eigen kaartje kiezen voor ik koop een
extra kaart voor een vluchteling BackBone en de samenwerking vult elk kaartje dat op
deze manier gekocht wordt aan met een tweede kaartje, zodat er altijd een vader of moeder mee
kan, en zorgen dat deze kaarten bij de jonge vluchtelingen terecht komen.
Rebound , Alida Dors/BackBone/Theater Rotterdam
vrijdag 22 en zaterdag 23 maart 2019
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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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