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Productiehuis Theater Rotterdam presenteert
Wij Waren Er Al
Wat hebben we nodig om samen te komen?

Op donderdag 28 november gaat Wij Waren Er Al van Productiehuis Theater
Rotterdam in première. In een spel met de vier elementen onderzoeken vier
nieuwe generatie makers hoe we patronen uit ons koloniale verleden kunnen
doorbreken en wat we anno 2019 nodig hebben om écht samen te komen. Deze
nieuwe theatervoorstelling is bij Theater Rotterdam locatie Schouwburg te zien
van woensdag 27 t/m zaterdag 30 november en speelt vervolgens op woensdag 18
december in Zaal 3 in Den Haag.

Mitchell Havelaar, Romano Haynes en Joenoes Polnaija zijn al jarenlang beste
vrienden. Ze hebben roots in Suriname/Kaapverdië, Indonesië/de Molukken én het zuiden van
Nederland. Hoewel ze totaal verschillend van elkaar lijken, voelt het toch echt of ze familie van
elkaar zijn. Maar wat weten deze mannen over elkaars achtergronden?
Vertrekkend vanuit hun hechte vriendschap duiken ze in het koloniale verleden. Waar hebben
hun culturen elkaar ontmoet? Wij Waren Er Al is de zoektocht naar antwoorden op deze
vragen. Vanuit diverse perspectieven creëren de drie mannen een beeld van wie ze nu zijn en
speculeren over wie ze willen worden. Want, ja, schadelijke patronen uit het koloniale verleden
hebben hun weg gevonden naar het heden. Maar hoe kunnen we deze patronen doorbreken?
Het drietal schetst hoe we kunnen bewegen naar een toekomst zonder ketens, waarin het
makkelijker wordt om samen te leven met een sensatie van verbondenheid. De mannen
begeven zich tussen de aarde, de lucht, het water en het vuur. De vier elementen die ervoor
zorgen dat de wereld bij elkaar blijft. Ze nodigen singer-songwriter Shishani Vranckx uit om
als viertal onderzoek te doen naar wat we nodig hebben om echt samen te komen.
Concept en tekst Mitchell Havelaar, Romano Haynes en Joenoes Polnaija Spel Mitchell
Havelaar, Romano Haynes, Joenoes Polnaija, Shishani Vranckx en Kevin Tuhipua Muziek
Shishani Vranckx Artistieke begeleiding Chokri Ben Chikha Kostuums Samaa Golderlyne
en Fleur van Erp Fotografie Salih Kilic Productie Productiehuis Theater Rotterdam
Meer info en kaarten via: www.theaterrotterdam.nl/wijwareneral
Foto's gemaakt door: Salih Kilic
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OVER THEATER ROTTERDAM

Wij zijn Theater Rotterdam. We maken theater, tonen 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
Rotterdam.
Theater Rotterdam is ontstaan uit de fusie van Ro Theater, Rotterdamse Schouwburg, Productiehuis Rotterdam.

Theater Rotterdam

