
 12 maart 2019, 13:26 (CET)

Theater Rotterdam zoekt verhalen over de
Wederopbouw van Rotterdam na de Tweede
Wereldoorlog
Op de avond van de Nationale Dodenherdenking op 4 mei om 21:00 uur zetten

theatermakers en artiesten in heel Nederland zich in om deze dag van extra

betekenis te voorzien onder de noemer 'Theater Na de Dam'. Er worden ook door

het hele land jongerenprojecten geïnitieerd. Doel van deze projecten is de

geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog levend houden, de verhalen van

overlevenden door te vertellen en generaties met elkaar en de buurt te verbinden.

Theater Rotterdam maakt samen met leerlingen van het Mavo Centraal en het

Wolfert college een voorstelling over de wederopbouw in Rotterdam na het

bombardement in 1940. De oude schouwburg was verwoest en er moest

nagedacht worden over een nieuwe ontmoetingsplek. Hoe kwam dit tot stand en

hoe zouden wij anno 2019 zo'n nieuwe plek inrichten?

Komt u uw verhaal aan ons vertellen?

Voor dit bijzondere project zoeken wij mensen die in het centrum van Rotterdam woonden

gedurende of net na de Tweede Wereldoorlog en hierover in gesprek willen gaan met de

jongeren die deze voorstelling maken. Op zaterdag 23 maart organiseren wij een

vertellersbijeenkomst waar de vertellers samen komen met de jongeren om hun verhalen te

vertellen. We zoeken kleine en grote verhalen, waargebeurde verhalen, ervaringen,

overgebleven brieven, beeld of anekdotes over Rotterdam in de oorlogstijd. De verhalen zullen

gebruikt worden als inspiratie voor de voorstelling die gespeeld wordt op 4 en 5 mei op locatie

in de stad, waar iedereen van harte welkom is.

Wilt u als verteller deelnemen aan de bijeenkomst, kent u iemand met een verhaal of heeft u

vragen of opmerkingen neem dan contact met ons op via educatie@theaterrotterdam.nl of 010

3032743.

Praktische informatie vertellersbijeenkomst

Datum: zaterdag 23 maart 2019

Tijd: 13:30 tot 15:00

⏲



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

Plaats: Theater Rotterdam Schouwburg , Schouwburgplein 25, 3012 CL Rotterdam

Kaartverkoop voor de voorstellingen op 4 en 5 mei start binnenkort via

www.theaterrotterdam.nl

http://www.theaterrotterdam.nl/


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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