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Theater Rotterdam hoofdkwartier Rotterdam
Pride 2019

Theater Rotterdam en Rotterdam Pride slaan de handen ineen. Als belangrijke

samenwerkingspartner is Theater Rotterdam officieel verkozen tot hoofdkwartier

van Rotterdam Pride 2019. De zesde editie van dit jaarlijks terugkerende

evenement, dat zich vooral inzet voor de inclusiviteit van de LHBTQIA+

community, vindt plaats van 22 t/m 29 september 2019 op verschillende locaties

in Rotterdam.

 

Theater Rotterdam staat voor grensverleggend, vaak interdisciplinair theater dat verschil,

diversiteit en veelvormigheid wil vieren. Een samenwerking met Rotterdam Pride is een

logische stap. Als verbindende organisatie droomt Rotterdam Pride van een samenleving waar

een ieder zichzelf mag zijn, ongeacht sekse, seksuele geaardheid, genderidentiteit, achtergrond

of leeftijd.

 

House of Colours

Rotterdam Pride 2019 staat in het teken van House of Colours, een veilige haven die symbool

staat voor een kleurrijke, diverse en inclusieve stad en waar iedereen welkom is, wie je ook bent.

Als hoofdkwartier van Rotterdam Pride is Theater Rotterdam de huiskamer van het festival,

waar iedereen kan binnenlopen en samenkomen. Theater Rotterdam presenteert een optreden

van rijzende ster Ivo Dimchev, plus afterparty in samenwerking met Motel Mozaïque, en biedt

onderdak aan de conferentie CONFAB.

  

Ivo Dimchev + afterparty

⏲

https://theaterrotterdam.pr.co/


Op woensdag 25 september treedt performancekunstenaar Ivo Dimchev op met zijn concert

Sculptures, waarmee hij bezoekers continu op het verkeerde been zet. Zijn veelbesproken

optreden bij het Britse X-factor leverde hem een Sony platencontract op en zijn ongebruikelijke

combinatie van opera, popmuziek en performance geven voeding aan zijn cultstatus. Hij

ontving awards in vele landen en heeft inmiddels succes in Europa, Noord- en Zuid-Amerika.

Zijn optreden in Rotterdam is onderdeel van zijn wereldtournee en valt tussen uitverkochte

zalen in Los Angeles en Parijs. Na het optreden organiseert Theater Rotterdam in

samenwerking met Rotterdam Pride een uitbundige afterparty met Drag Queens en andere

performers.

wo 25 sep 20:15, TR Schouwburg

 

CONFAB

Op 27 september organiseert Rotterdam Pride in samenwerking met Student Pride NL,

Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Inholland de conferentie CONFAB. Tijdens de CONFAB

kunnen bezoekers zich verdiepen, kennismaken en in gesprek gaan, met elkaar en met

organisaties over verschillende LHBTQIA+gerelateerde onderwerpen. Het programma is een

mix van onder meer kennislabs, pride talks, workshops en performances over LHBTQIA+-

gerelateerde onderwerpen. Denk aan inclusie, diversiteit, cultuur, religie, zorg, ouderen, de

werkvloer, veiligheid, onderwijs en nog veel meer. Laat je inspireren door keynote speakers,

praat mee in de debatten, ontdek nieuwe organisaties en ga aan de slag in een van de out of the

box workshops.

vr 27 sep 12:00, TR Schouwburg, toegang gratis

 

Rotterdam Pride 2019

Rotterdam Pride is een verbindende organisatie die seksuele, sekse, culturele en

genderdiversiteit op een positieve manier bespreekbaar en zichtbaar maakt door middel van

cultuur, kennis en entertainment. Het gevarieerde programma van Rotterdam Pride 2019 is

samengesteld uit activiteiten die door Rotterdam Pride, culturele partners en horecapartners in

de stad worden georganiseerd. Naast de Rotterdam Pride Walk op zaterdag 28 september zijn

er door de hele stad feesten, workshops, talks, films en meer.

rotterdam-pride.com

Meer informatie: tr.nl/pride

Noot aan de redactie
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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 

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Clint van der Hartt van Theater

Rotterdam via 010 404 44 111 of clint.vanderhartt@theaterrotterdam.nl. De publiciteit van

Rotterdam Pride gaat via Marketing & Communicatiebureau SaM&: samen@doethetgewoon.nl.

Foto: Ivo Dimchev in Sculptures

Clint van der Hartt
clint.vanderhartt@theaterrotterdam.nl  
+31 (0)10 4044111
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Marjolijn van Heemstra 
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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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