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Wunderbaum in premiere met Wat heb ik nou
aan mijn fiets hangen
Van zaterdag 31 augustus tot en met vrijdag 13 september speelt de nieuwe voorstelling Wat heb

ik nou aan mijn fiets hangen van Wunderbaum/Theaterhaus Jena op locatie in de

Schiecentrale, Rotterdam (première di 3 september). In maart is de voorstelling ook op locatie

in Amsterdam te zien.

In Wat heb ik nou aan mijn fiets hangen  proberen Syrische, Irakese, Duitse en Nederlandse

acteurs samen tot een genuanceerde vertelling te komen over integratieproblematiek. Het

publiek is getuige van de opnames van een sitcom over de integratie van vluchtelingen in West-

Europa. De serie wordt opgenomen voor de Arabische wereld, maar speelt zich af in het hart van

De Europese Unie: een fietsenwinkel in het Oost-Duitse Thüringer Wald. Deze Babylonische

spraakverwarring wordt volledig boventiteld in het Nederlands en Arabisch.

Wat heb ik nou aan mijn fiets hangen  ging in juli 2019 in première bij Theaterhaus Jena onder

de naam Hätte hätte Fahradkette en is lovend ontvangen door de Duitse pers.

"Openingsvoorstelling van het zomerspektakel “Wat heb ik nou aan mijn fiets hangen” is een

waanzinnige Sitcom over cultuur gerelateerde clichés". (Ost Thüringen Zeitung, Ulrike

Merkel)

EXTRA

Meer weten over de voorstelling? Lees hier het rechtenvrije interview met acteur Matijs Jansen.

Speeldata

Rotterdam: za 31 aug t/m vr 13 sept, Schiecentrale, Lloydstraat 5, Rotterdam

Amsterdam: di 17 t/m vr 27 mrt, op locatie (n.t.b.), Amsterdam

Meer informatie: tr.nl/fiets

⏲

https://www.theaterrotterdam.nl/nieuws/608/In_gesprek_met_Wunderbaum%27s_Matijs_Jansen_over_Wat_heb_ik_nou_aan_mijn_fiets_hangen/
http://theaterrotterdam.pr.co/


Wat heb ik nou aan mijn fiets hangen is een coproductie van Theaterhaus Jena en Theater

Rotterdam. Mede mogelijk gemaakt door Fonds Podiumkunsten, Gemeente Rotterdam en

Stichting DOEN.

Campagnebeeld Jan Dirk van der Burg en scenefoto's Joachim Dette
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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

Nicole Bettonviel
nicole.bettonviel@theaterrotterdam.nl
+31 (0)10 4044111
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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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