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Alida Dors nieuwe artistiek leider van Theater
Rotterdam
“Ik wil de artistieke status quo in het theater verruimen met nieuwe
tradities.”
Choreograaf en theatermaker Alida Dors wordt de nieuwe artistiek leider van
Theater Rotterdam. Met ingang van april 2020 zal zij vorm geven aan de artistieke
koers van het huis. Dors is een van de pioniers van de urban dans in Nederland,
en laat zich in haar werkpraktijk leiden door een sterk geloof in wederkerigheid,
saamhorigheid en nieuwsgierigheid. Als theatermaker en choreograaf heeft Dors
een goede reputatie en stevig netwerk opgebouwd in zowel binnen- als buitenland.
Met de aanstelling van Alida Dors als artistiek leider, zet Theater Rotterdam een belangrijke
stap in de ambities voor een grensverleggend, eigentijds en open theater, geworteld in de
culturele en intergenerationele diversiteit van wereldstad Rotterdam. Met de keus voor Alida
Dors is bewust gekozen voor een maker uit eigen gelederen, met enthousiasme ondersteunt
door de gehele organisatie en het makersensemble. Walter Ligthart, algemeen directeur Theater
Rotterdam: “Alida is met haar dansgezelschap BackBone al enige tijd als maker verbonden
aan Theater Rotterdam. Zij werkt op het snijvlak van tekst, dans, performance en muziek en
zoekt steeds naar vernieuwing. Haar engagement en verbindend vermogen sluiten naadloos
aan bij onze ambities en haar krachtige visie op de toekomst van Theater Rotterdam maken
haar uitermate geschikt als artistiek leider.”

Alida Dors: “De afgelopen 20 jaar is mijn werk gevoed door de hiphophouding; met lef ben ik
steeds op zoek naar dialoog en onorthodoxe verbinding. Ik belichaam een inclusieve visie op de
wereld en theater in het bijzonder. Mijn visie sluit aan bij de ambities van Theater Rotterdam,
en zal deze ambities tegelijkertijd uitdagen. Voortbouwend op de al aanwezige kennis binnen
Theater Rotterdam, wil ik me sterk maken voor een theater dat midden in de diverse stad
Rotterdam staat. Een theater dat door middel van zijn programmering en producties een
bijdrage levert aan het publieke debat en gesprek, om zo de reikwijdte en de impact van het
theater te vergroten.”
Over Alida Dors
Alida Dors (1977, Amsterdam) ontwikkelde zich als danser in de hiphop- en breakdancescene.
Zij danste bij verschillende gezelschappen, waaronder ISH Dance Collective, en richtte in 2004
samen met Bryan Druiventak hiphopschool Solid Ground Movement op. In de jaren daarna
ontwikkelde Alida Dors zich tot choreografe. Haar werk bleef niet onopgemerkt, ze kreeg onder
meer een internationale beurs van de VandenEnde Foundation en ontving verschillende prijzen
en nominaties, waaronder de Kunstfactor Award (2008) en de Prijs van de Nederlandse
Dansdagen Maastricht (2012). In 2015 werd de voorstelling Built for it genomineerd voor de
Code Cultureel Diversiteit Award. Meest recent werd de voorstelling Black Memories, een
coproductie met AYA Danstheater en Tafel van Vijf Muziektheater, genomineerd voor een
Zwaan, voor de meest indrukwekkende dansvoorstelling van 2019. Als maker werd ze
ondersteund door o.a. Dansateliers, productiehuis MC/Amsterdam en Korzo/Den Haag.
In 2011 studeerde Dors af als socioloog (UvA) en startte zij haar eigen dansgezelschap
BackBone, inmiddels een niet weg te denken speler in het kunstenveld. Het leiderschap van
Alida Dors speelt daarin een belangrijke rol; zij is een van de weinige vrouwelijke ‘midcareer’
dansmakers, die in haar werk aannames over kleur en biculturele afkomst durft te tonen en
benoemen.
Alida Dors heeft een groot internationaal netwerk, met toonaangevende huizen als Tanzhaus
NRW Düsseldorf en makers als Ann Nguyen, Alain Platel en Nora Chipaumire. Dat past goed
bij de visie van Theater Rotterdam op internationale samenwerking en zichtbaarheid.
Sinds 2015 is Alida Dors als maker verbonden aan Productiehuis Rotterdam en sinds de fusie in
2017 aan Theater Rotterdam. “Ik voel mij sterk verbonden met de stad Rotterdam. Familie,
vrienden, de hiphop undergroundscene en mijn verdere artistieke ontwikkeling brengen mij al
jaren naar deze stad. Ik houd van het rauwe randje van de stad en zijn mentaliteit.”

Noot aan de redactie
Voor meer informatie, hoge resolutie beeldmateriaal en interviewaanvragen kunt u contact
opnemen met Clint van der Hartt van Theater Rotterdam via 010 404 44 111 / 06 14 13 11 70 en
clint.vanderhartt@theaterrotterdam.nl.
Bijlage
Foto's Alida Dors © Willem de Kam

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

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.
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