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Productiehuis Theater Rotterdam presenteert
Welcome To Our Guesthouse #3
Vier makers, vier inspirerende concepten, vier repetitieweken en vier

festivaldagen, dat is Welcome To Our Guesthouse! Binnen dit artist-in-residence

programma van Productiehuis Theater Rotterdam kan een nieuwe generatie

theatermakers zich ontwikkelen en presenteren. De makers van de derde editie

zijn Brogan Davison, Niklas Niki Blomberg, Paula Chaves en Timo Tembuyser.

Van 16 t/m 19 oktober presenteren zij hun werk tijdens het festival.

 

Ontmoeting & uitwisseling

⏲

https://theaterrotterdam.pr.co/


Hoe gaat deze nieuwe generatie makers te werk en welke onderwerpen inspireren hen?

Productiehuis Theater Rotterdam creëert met Welcome To Our Guesthouse een tijdelijke leef-

en werkruimte voor een nieuwe generatie makers in Rotterdam. De vier makers die voor deze

editie uitgenodigd zijn, hebben met elkaar gemeen dat ze in hun werk vertrekken vanuit fysieke

en performatieve aspecten. Ze onderzoeken elk op eigen wijze hoe ze het fysieke, mentale en

spirituele als strategie kunnen inzetten en ook inhoudelijk kunnen gebruiken. Tijdens hun

werkperiode delen de makers de stappen die ze zetten om tot een voorstelling, performance of

installatie te komen. Hierbij worden ze geïnspireerd door elkaar, wetenschappers, activisten,

kunstenaars, curatoren van binnen en buiten het Rotterdamse kunstenveld. Ook betrekken ze

publiek in de zoektocht naar de juiste presentatievorm.

De samenwerking met de makers geeft Productiehuis Theater Rotterdam enerzijds de ruimte

om haar functie als productiehuis opnieuw te bevragen: Wat hebben makers nodig om zich

thuis te voelen bij Theater Rotterdam? Wat zijn hun behoeftes in onderzoek en werken? En hoe

kan Productiehuis Theater Rotterdam uitwisseling van ideeën het beste faciliteren? Anderzijds

is de samenwerking de ideale gelegenheid om als organisatie kennis te maken met een nieuwe

generatie makers. Met Welcome to Our Guesthouse wil Productiehuis Theater Rotterdam een

platform zijn voor artistiek onderzoek en uitwisseling. Het biedt de ruimte om gezamenlijk de

toekomst vorm te geven vanuit het heden: zorgvuldig, radicaal, sociaal, transnationaal en

maatschappelijk geëngageerd.

Na vier weken onderzoek en werken, presenteren de makers hun werk tijdens het

Welcome To Our Guesthouse festival dat plaatsvindt van woensdag 16 t/m

zaterdag 19 oktober bij TR Witte de With. Tickets zijn vanaf nu te koop via

www.tr.nl



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 
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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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