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Theater Rotterdam in seizoen 2019-2020
In het nieuwe theaterseizoen presenteren de makers van Theater Rotterdam nieuwe producties

voor de grote en kleine zaal en reprises van eerder werk. Erik Whien is vanaf oktober terug in de

grote zaal met Eindspel, een klassieker van Samuel Beckett. In de hoofdrollen Hans Croiset en

René van ’t Hof. Succesvoorstelling Revolutionary Road in regie van Erik Whien is later in het

seizoen opnieuw te zien in het theater. Traditiegetrouw presenteert Pieter Kramer in de

Kerstvakantie de nieuwe familievoorstelling. Dit keer duikt hij in de wereld van Repelsteeltje en

de blinde prinses met Wart Kamps in de hoofdrol. Boogaerdt/VanderSchoot gaat op tournee

met de felgroene proeftuin van Botanical Wasteland, in cocreatie met Touki Delphine.

Daarnaast presenteren zij in de tweede helft van het seizoen een nieuwe productie;

ANTI_BODIES. Hierover volgt later in het seizoen meer informatie. Davy Pieters onderzoekt in

haar nieuwste werk Eternity de wens om oneindig te leven en de consequenties daarvan. In juni

komt In Suriname terug, in regie van Johan Simons. In deze serie presenteren we daarna  In

Indonesië dat gemaakt wordt samen met Esther Scheldwacht en Sanneke van Hassel.

Productiehuis Theater Rotterdam

In seizoen 19/20 werkt het Productiehuis Theater Rotterdam met talenten als Ariah Lester,

Romano Haynes, Dalton Jansen,  Zarah Bracht en de winnaars van de Rotterdam International

Duet Choreography Competition 2019. Jonge makers die ons met de blik van hun generatie op

scherp zetten.

Coproducties

Naast de eigen producties is Theater Rotterdam ook de trotse partner van Urland,

Wunderbaum, Marjolijn van Heemstra, WArd/waRD-Ann Van den Broek, BackBone-Alida

Dors en Third Space-Lotte van den Berg.
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Artistiek directeur Ellen Walraven: “Wat doen wij hier? Onze theatermakers smullen van grote

vragen over ons bestaan. Ze bieden hoop door voorstellingen te maken die verleiden tot

denken en uitnodigen tot doen. Maar ze gaan nog een stap verder. Ze verkennen ook wat dat

wij in die vraag betekent. Wat doen wij hier? Wordt het niet tijd dat we de mens uit het

middelpunt  van ons denken halen? Of de grenzen van dat wij oprekken en onderzoeken wat

betekent dat voor het ik?”

De makers van Theater Rotterdam en hun producties in seizoen 2019-2020

Erik Whien - Eindspel

‘Niets is grappiger dan het ongeluk’

Schrijven over de zinloosheid van het bestaan en ons daar toch om laten lachen.

Dat kon Samuel Beckett, één van de grootste toneelschrijvers van de 20e eeuw, als

geen ander. Na het bejubelde Revolutionary Road brengt regisseur Erik Whien

nu Becketts Eindspel op het toneel. Daarmee keert hij terug naar de grote zaal,

met een geweldige cast: Hans Croiset (winnaar Louis d’Or), René van ‘t Hof

(winnaar VSCD Mimeprijs), Cas Enklaar en Elsje de Wijn.

Het werk van Samuel Beckett is een grote inspiratie voor regisseur Erik Whien. Met zijn heldere

taalgebruik en minimale setting creëert hij een wereld waarin grote levensvragen aan het licht

komen. Hoe ga je om met eindigheid? Het is deze vraag die Beckett met zoveel absurditeit en

spelplezier te lijf gaat, dat daarin een ontroerend antwoord schuilt.

tekst Samuel Beckett vertaling Jacoba van Velde regie Erik Whien spel Hans Croiset, René

van ‘t Hof, Cas Enklaar en Elsje de Wijn

première 11 oktober 2019 TR Schouwburg tournee t/m december 2019

theaterrotterdam.nl/eindspel

http://www.theaterrotterdam.nl/eindspel


Erik Whien - Revolutionary Road

Hoe breek je uit je leven zonder er zelf aan kapot te gaan?

Het Nederlands Theater Festival 2018 selecteerde Revolutionary Road als één

van de beste voorstellingen van seizoen 17/18. Alejandra Theus ontving voor haar

rol als April Wheeler bovendien een nominatie voor de Theo d’Or 2018.

Op meedogenloze wijze fileert Revolutionary Road de droom van het gelukkige gezinsleven.

Met zijn indringende gevoel voor psychologie kruipt Richard Yates in de hoofden van zijn

personages, wier innerlijke levens nooit zo aangeharkt zijn als hun gazonnetjes. Zijn

veelgeprezen roman Revolutionary Road wordt door velen gezien als een moderne klassieker.

Erik Whiens toneelbewerking zindert en kruipt onder de huid, met indrukwekkend spel van

topacteurs Jacob Derwig, Teun Luijckx, Alejandra Theus en Jacqueline Blom.

“Glashelder en tot op de millimeter precies geregisseerd” - NRC

“IJzingwekkend goed” - Groene Amsterdammer

tekst Richard Yates bewerking Jacob Derwig regie Erik Whien spel Jacob Derwig, Teun

Luijkx, Alejandra Theus, Jacqueline Blom

tournee april-mei 2020

theaterrotterdam.nl/revolutionaryroad
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Pieter Kramer - Repelsteeltje en de blinde prinses  8+

Een waargebeurd sprookje over belofte en schuld

https://theaterrotterdam.pr.co/images/313908
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Repelsteeltje en de blinde prinses wordt een voorstelling in de traditie van De

Gelaarsde Poes en Lang en Gelukkig. Een stuk vol grappige verwikkelingen,

snedige dialogen, gloedvolle liedjes en magische toverkunsten. Na het uitstapje

naar het 'stuk der stukken' Hamlet de familievøørstelling afgelopen seizoen,

keren de makers terug naar een wereld die we uit sprookjes maar ook uit de echte

wereld kennen.

Het broeit op het paleis tussen de koningin en haar prins-gemaal. Ze ruziën over wie de baas is

en over hun blinde dochter. Het broeit ook bij Joost de varkenshoeder, die opschept over zijn

dochter Sterre die 'goud uit stro' kan spinnen. En het broeit zeker bij aardmannetje

Repelsteeltje en zijn vrouw Karla, die een groots en meeslepend leven willen.

Er is van alles de hand in het bos, op het paleis en onder de grond. Repelsteeltje kijkt wie hij met

zijn tovenaarskunsten kan helpen. En dan arriveert er ook nog een geheimzinnige

gebedsgenezeres aan het hof, die zegt dat ze het blinde prinsesje kan 'genezen'.  Wie houdt zich

aan zijn woord? Lukt het Repelsteeltje om zijn naam geheim te houden?

tekst Don Duyns regie Pieter Kramer spel Wart Kamps/Bart Rijnink, Joke Tjalsma, Kim van

Zeben, Patrick Duijtshoff, Judith van den Berg, Bas Hoeflaak, Johanna Hagen, David Westera

première 27 december 2019 TR Schouwburg tournee t/m april 2020

theaterrotterdam.nl/repelsteeltje

Boogaerdt/VanderSchoot - Botanical Wasteland
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Een prikkelend pleidooi voor radicale verandering

Neem plaats in de felgroene proeftuin van Botanical Wasteland. Een

futuristische biotoop vol plastic restafval en techno-puin, waarin de mens niet

langer centraal staat. Waarin alles met elkaar verstrengeld is en de grenzen

tussen natuur, technologie, lichaam en identiteit zijn opgeheven. 

Door de destructieve wijze waarop de mensheid zich deze planeet heeft toegeëigend, leven we in

een tijd van massale uitsterving. Daarom doen theatermakers Boogaerdt/VanderSchoot en

muziektheatergezelschap Touki Delphine een opwekkend pleidooi om onze relatie met de

wereld radicaal te veranderen. Botanical Wasteland is een muzikale live performance en video-

installatie ineen. Een happening waar je als publiek onderdeel van bent. Een voorstel voor een

nieuwe samenleving waarin vooral de ‘non-humans’ een stem krijgen.

"Botanical Wasteland is een hallucinante visie van het einde der tijden. Het decor, de

futuristische biotoop waar het publiek omheen zit, is een kunstwerk op zich."- de Volkskrant

"een fascinerend spektakel, dat zich onttrekt aan de geijkte grimmigheid van dystopische

toekomstbeelden" - Groene Amsterdammer

Botanical Wasteland is het eerste deel van Future Fossils, een meerjarige serie performances

van Boogaerdt/VanderSchoot over digitale wezens in een niet-menselijk tijdperk.

co-creatie Boogaerdt/Vanderschoot & Touki Delphine regie Bianca van der Schoot muzikale

compositie Touki Delphine spel Suzan Boogaerdt, Niels Kuiters, Dalton Jansen, Bo Koek 

tournee januari-februari 2020

theaterrotterdam.nl/botanicalwasteland

http://www.theaterrotterdam.nl/botanicalwasteland


Davy Pieters  - Eternity

Who wants to live forever?

Als mens verlangen we naar meer tijd, meer ruimte en een gezonder leven. Er

wordt vooruitgang geboekt, we leven langer en het lukt ons steeds beter om

ziektes te bestrijden. We onderzoeken de mogelijkheden van onsterfelijkheid.

Maar wat betekent een eeuwig leven? Wat betekent leven in een lichaam dat jong

blijft maar met een geest die steeds ouder wordt?

In haar nieuwe voorstelling Eternity onderzoekt Davy Pieters de ultieme consequentie van

onsterfelijkheid. Op fysieke en beeldende manier toont zij de emotionele impact die het streven

naar het eeuwige leven met zich meebrengt.

Hoe beweeg je je als je al honderden jaren bestaat en generaties aan je voorbij ziet trekken?

Waar denk je aan, lach je om, droom je over, hoe heb je lief en waar praat je over? Na How to

build a Universe gaat Davy Pieters in haar performance Eternity verder met universele

levensvragen. Jimi Zoet voegt met zijn elektronische soundscapes opnieuw een dimensie toe

aan het universum van Davy Pieters.

regie Davy Pieters muziek Jimi Zoet

première 1 mei 2020 TR Witte de With tournee t/m juni 2020

theaterrotterdam.nl/eternity
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Johan Simons - In Suriname

Een ode aan onze Surinaamse helden

Theater Rotterdam duikt onze gezamenlijke geschiedenis in met een ode aan de

Surinaamse literatuur en verhalen. Puttend uit bekende en onbekende teksten

neemt de leesvoorstelling In Suriname je mee langs vele stemmen.

In Suriname is ontstaan uit de persoonlijke zoektocht van schrijver Raoul de Jong (1984) naar

de geschiedenis van zijn Surinaamse vader, die hij op zijn 28e leerde kennen. In het najaar van

2019 verschijnt zijn boek dat hierover vertelt. Samen met schrijfster Sanneke van Hassel maakte

hij een versie voor toneel. In Suriname opende vorig jaar het seizoen bij Theater Rotterdam en

bleek een doorslaand succes. Het bracht overweldigende reacties van het publiek teweeg.

tekst en concept Raoul de Jong en Sanneke van Hassel regie Johan Simons met en door

Karin Amatmoekrim, Noraly Beyer, Pierre Bokma, Romano Haynes, Raoul de Jong, Jörgen

Raymann, Tjon Rockon, Peggy Wijntuin, Aisa Winter e.v.a.

Te zien op 25 juni 2020 TR Schouwburg

theaterrotterdam.nl/insuriname

https://theaterrotterdam.pr.co/images/313910
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In Indonesië

Na In Suriname reist Theater Rotterdam nu terug naar een andere voormalige

kolonie, het huidige Indonesië. Terug naar Java, Sumatra, Celebes, Borneo, Bali,

Timor en de vele andere eilanden die we vanaf begin 19e eeuw tot Nederlands

Indië rekenden. In 1945 riepen Soekarno en Hatta de onafhankelijke Republiek

Indonesia uit, die echter pas in 1949 – na een heftige kolonisatieoorlog -

werkelijkheid werd.

We gaan op zoek naar verborgen geschiedenissen en verhalen, naar onontdekte schatten en

onbekende heldinnen. Herinneringen van grootmoeders die in de Jappenkampen verbleven en

de vele vragen van hun nakomelingen, inheemse poëzie, volkse mopjes verzameld door Tjalie

Robinson (Je lah je rot en Je lah je kripoet), Molukse liederen, maar ook teksten van de eerste

Indonesische feministe Raden Adjeng Kartini en schrijfsters als Maria Dermoût, Marion Bloem,

Lin Scholte, Bep Vuyk en Jill Stolk vormen het vertrekpunt.

tekst en concept Sanneke van Hassel en Esther Scheldwacht regie nnb

Te zien op 18 & 19 juni 2020 TR Schouwburg

theaterrotterdam.nl/inindonesie

Meer over Theater Rotterdam: theaterrotterdam.nl
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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.

Dieke van der Spek
dieke.vanderspek@theaterrotterdam.nl
+31 (0)624684039
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