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Kunstenaars, makers en choreografen uit Rotterdam, Montreal en Oslo
verbinden de wereld in de Art of Performing week van 13 t/m 21 september
2019. De negen verschillende voorstellingen in deze week sluiten aan bij het
ritme van Rotterdam en het artistieke DNA van de stad. Rauw, brutaal,
onorthodox en een live ervaring.

Zo pompt Tjon Rockon met Ma pang pang je chakra's naar ongekende hoogte, zet Dario

Tortorelli al je zintuigen aan het werk met zijn voorstelling Transmotion, zijn er acht premières

waarvan vier Nederlandse premières van Canadese producties waaronder de komisch,

inventieve voorstelling Singerie (wat na- apen betekend) en wordt de week afgesloten met

Know Hows van het Noorse dansgezelschap Carte Blanche met veertien dansers in waanzinnige

kostuums. 

...Duizelingwekkend wereldbeeld, dansprogrammeur Dave Schwab

Dansprogrammeur Dave Schwab tipt vier voorstellingen in deze week: 

⏲

https://theaterrotterdam.pr.co/


OVER THEATER ROTTERDAM

Urland De Internet Trilogie.De jongens zijn volwassen geworden en leveren een knetterende

triologie af.Tec Hipsters on the run. Razend benieuwd.

Tjon Rockon Ma pang pang.Tjon blijft trouw aan zichzelf en nodigt het publiek uit op zijn

huisfeestje.Veganisme, Jamaica, hardrock, wit vlees. All the way !

Carte Blanche Know Hows.Jonge Noren aan het roer. Gaat alle kanten op. Grijpt terug naar

duistere mythes en wordt opgepompt door 90ties disco. Duizelingwekkend wereldbeeld. Ga

mee in deze trip en kom fris terug.

Clara Furey Cosmic Love.Canadees Multi talent zal zij ons de kosmische liefde brengen ? We

hebben het hard nodig.

Bekijk het volledige programma, de verzameltrailer en meer informatie op

tr.nl/artofperforming

Caroline van der Niet
Caroline.vanderNiet@theaterrotterdam.nl  
+31 (0)10 4044111
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https://www.theaterrotterdam.nl/agenda/7682/Grande_Loge_Tjon_Rockon_Productiehuis_Theater_Rotterdam/Ma_pang_pang/
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https://www.theaterrotterdam.nl/agenda/themas/26/Art_of_Performing
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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.
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