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Theater Rotterdam presenteert 3 premières
tijdens Operadagen Rotterdam
Theater Rotterdam presenteert dit jaar drie producties op Operadagen
Rotterdam: Botanical Wasteland van Boogaerdt/Vanderschoot en Touki
Delphine, THE GATE van Ariah Lester bij het Productiehuis TR en Het nationale
lied van Wunderbaum. De drie voorstellingen gaan in première tijdens het operaen muziektheaterfestival, dat plaatsvindt van 17 t/m 26 mei.
Botanical Wasteland en THE GATE gaan op zaterdag 18 mei in première in TR Witte de With.
De voorstellingen zijn te bezoeken als double bill. Het nationale lied gaat een week later in
première, op zaterdag 25 mei in TR Schouwburg.
Botanical Wasteland
Theater Rotterdam: Boogaerdt/VanderSchoot & Touki Delphine
In de felgroene proeftuin van Botanical Wasteland wordt de dominantie van de mens langzaam
uitgegumd. Theatermakers Boogaerdt/VanderSchoot en muziektheatergezelschap Touki
Delphine nemen onze relatie met de planeet onder de loep en creëren een nieuwe wereld waarin
de grenzen tussen natuur, technologie, lichaam en identiteit zijn opgeheven. Botanical
Wasteland is een live performance en video-installatie ineen, een voorstel voor een nieuwe
samenleving waarin vooral de ‘non-humans’ een stem krijgen.
Première: 18 mei, 19:30 uur, TR Witte de With
Speelperiode Rotterdam: 16 t/m 24 mei, TR Witte de With
Botanical Wasteland is van 14 t/m 23 juni te zien op Oerol Festival (oerol.nl) en gaat in seizoen
19/20 op theatertournee door Nederland
tr.nl/botanical
THE GATE

Productiehuis Theater Rotterdam: Ariah Lester in coproductie met Operadagen
Rotterdam
THE GATE is een choreografie voor vier dansers, een live concert en een theatervoorstelling met
verbluffende visuals ineen. Boven alles is THE GATE een #fakeituntilyoumakeit opera. Ariah
Lester vertelt zijn levensverhaal op volstrekt unieke wijze: als een minimalistische moderne,
queer, Afro-Caribisch, opera-achtige versie van iemand of iets als Assepoester, The Sound of
Music of The Matrix. Net als al zijn eerdere werk kenmerkt THE GATE zich door een volstrekt
eigenzinnige combinatie van humor, drama en virtuositeit.
Première: 18 mei 21:00 uur, TR Witte de With
Speelperiode Rotterdam: 16 t/m 24 mei, TR Witte de With
THE GATE gaat in seizoen 19/20 op theatertournee door Nederland
tr.nl/gate
Het nationale lied
Theater Rotterdam: Wunderbaum
Overal in Europa lijkt het idee van de natie aan populariteit te winnen. Wunderbaum stelt zich
in Het nationale lied de vraag waarom mensen zich steeds meer aangetrokken voelen tot de
muziek van eigen bodem. Samen met de Rotterdamse koren Koor op Zuid, Operakoor Ropera
aan de Maas en Popkoor PuurZangEnzo scheert Wunderbaum in een spetterend singalongspektakel langs vuige tophits en smaakvolle klassiekers. Smartlappen, volksliederen en
nationale popsongs: alles komt aan bod. Het nationale lied wordt gelijktijdig in Italië, Duitsland
en Nederland ontwikkeld.
Première: 25 mei 20:15 uur, TR Schouwburg
Speelperiode Rotterdam: 25 & 26 mei, TR Schouwburg
Het nationale lied gaat in seizoen 19/20 op theatertournee door Nederland
tr.nl/lied

In de bijlage:
Campagnebeeld Botanical Wasteland
Campagnebeeld THE GATE
Scènefoto La Canzone Nationale (Italiaanse versie van Het nationale lied) © Luca Chiaudano
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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.

Theater Rotterdam

