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Theater Rotterdam Educatie presenteert
WO/MAN i.s.m. Internationale Schakelklassen
Hoe blijf je jezelf in een wereld vol verwachtingen?

 

Na het succesvolle HOME in 2018 en ROOTS in 2019 werkt Theater Rotterdam dit

jaar opnieuw samen met leerlingen van Internationale Schakelklassen (ISK) die

nog maar net in Nederland zijn. Dit jaar maken zij WO/MAN, een voorstelling

over mannen en vrouwen en alles daartussen en daarbuiten. WO/MAN speelt van

3 t/m 6 maart in TR Witte de With.

 

In WO/MAN onderzoeken elf leerlingen van ISK de beelden, verwachtingen en rolpatronen die

zij hebben meegekregen van hun ouders, cultuur en maatschappij. Hoe hebben die hen

beïnvloedt? En hoe kijken ze er zelf naar? Persoonlijke ontboezemingen worden afgewisseld

met videobeelden, dansen en verkleedpartijen. Zo proberen de jongeren een eigen plek te

vinden in een wereld vol verwachtingen. 

 

⏲

https://theaterrotterdam.pr.co/


WO/MAN is onderdeel van het ISK-project, een initiatief van Theater Rotterdam om een

podium te bieden aan leerlingen uit Internationale Schakelklassen. Deze leerlingen volgen

naast de reguliere lessen een intensief taalprogramma. Als het programma na 2 jaar is

afgerond volgt de overstap naar het reguliere voortgezet onderwijs.

 

Spel: Abdulrahman Nayal, Anel Prosic, Asim Edirneli, Corina Budeanu, Jamil Shego, Jessica

Fernandes, Lilas Saad, Marvelous Tiyjudy, Mohammed Momik, Shahrukh Khezri, Valentina

Contreras Tellez.

Regie: Jasper Vaillant Decor: John Thijssen Kostuum: Erik Bosman, Karin van der Leeuw,

Sara Hakkenberg Productie: Anne van Buuren Projectcoördinatie educatie: Mynou van

der Linden Illustratie: Xaviera Altena

Met dank aan alle ISK afdelingen van de Rotterdamse scholen (Carré College, O.S.G. Hugo de

Groot, Wolfert College, R.V.C. De Hef, Zuiderpark College) en Team Educatie Theater

Rotterdam. Deze voorstelling is mede mogelijk gemaakt door subsidie vanuit de Gemeente

Rotterdam en OCW (regeling Cultuurcoach).

 

di 3 maart 13:30 uur schoolvoorstelling

di 3 maart, 19.30 uur reguliere voorstelling

wo 4 maart 11:00 uur schoolvoorstelling

wo 4 maart 13:30 uur schoolvoorstelling

do 5 maart 11:00 uur schoolvoorstelling

do 5 maart 13:30 uur schoolvoorstelling

vr 6 maart 13:30 uur schoolvoorstelling

vr 6 maart, 19.30 uur reguliere voorstelling

 

Locatie TR Witte de With (William Boothlaan 8)

Kaarten voor de voorstellingen op dinsdag 3 maart en vrijdag 6 maart om 19:30 uur zijn

verkrijgbaar via tr.nl/woman

Illustratie door Xaviera Altena:

http://www.tr.nl/woman




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.
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