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WARTAAL verhuist van TENT naar Theater
Rotterdam
Na een succesvolle zomer in expositieruimte TENT, opent WARTAAL - Atelier
voor Woord en Daad vanaf 20 oktober iedere zondag in de hal van TR
Schouwburg. In deze interactieve playground komen kinderen van 4 t/m 12 jaar
(en iedereen die zich daarna nog kind voelt) spelenderwijs in aanraking met taal
en performancekunst. WARTAAL is een samenwerking tussen Theater
Rotterdam, TENT, ontwerpbureau StudioSpass en schrijver Raoul de Jong.
Fantaseren over jouw ideale droomwereld, heel je lichaam gebruiken om jouw naam te spellen
of een onvergetelijke balletperformance geven. In WARTAAL - Atelier voor Woord en Daad
kunnen kinderen aan de slag met meer dan 26 activiteiten en opdrachten, geïnspireerd op de
absurdistische en tegendraadse kunststroming Dadaïsme.
Ervaar wat performancekunst is en doet, en ontdek de wereld van taal. Geschreven taal,
verzonnen taal, uitgesproken taal, visuele taal, geheimtaal, vreemde taal, babytaal en taal met
ander schrift. Letters spelen de visuele hoofdrol en vind je overal in de ruimte terug, maar
zullen ook geregeld hun betekenis verliezen. WARTAAL is een speel-, maak- en ontdekterrein
waarin je wordt uitgedaagd jouw blik op de wereld vorm te geven.
“Een absolute hit”
WARTAAL was de gehele zomer al geopend in TENT aan de Witte de Withstraat. Daar speelden
al bijna 1200 kinderen én ouders met grappige, verrassende, theatrale taal- en
performanceopdrachten. Een groot succes! Of zoals een ouder treffend zei: "WARTAAL was een
absolute hit voor onze kleuter! Hij wilde niet meer weg..." In Theater Rotterdam opent
WARTAAL op in de hal van de schouwburg, op zondagen wanneer er ook een jeugdvoorstelling
speelt.

Noot aan de redactie
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.
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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.
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