Over de samenwerking

Expositie Galerie Atelier Herenplaats

Theaterfestival ‘Ik is een ander’ is een samenwerking van het
rotterdamscentrumvoortheater (rcth) met Theater Maatwerk
en Galerie Atelier Herenplaats, beiden verbonden aan Pameijer.
Samen vormen zij een unieke plek waar mensen met en zonder
een beperking structureel samenwerken aan professionele
kunstuitingen. Dit gebeurt door het aanbieden van opleidingen
en de productie van unieke voorstellingen in een brede
maatschappelijke context.
Artistiek leider van de samenwerking is Paul Röttger.

Tijdens het theaterfestival ‘Ik is een ander’ exposeert Edward
Teeuw in de foyer van het rcth.
Teeuw’s bijzondere schilderijen tonen opmerkelijk veel raak
vlakken met het thema van het festival. Wie zien wij eigenlijk in
zijn werken?:
Zijn dit observaties van de ander? Of zien wij de veelzijdigheid van
de kunstenaar in al zijn facetten? Gezichten in bomen, gezichten
die uit telefoons springen en in het Arabisch in iemand zijn oor
schreeuwen, al deze surrealistische waanzin komt in zijn werk
voor.
Het beeldmerk van het festival “Ik is een ander’ is een
abstrahering van een gezicht uit het werk van Edward Teeuw.

Praktische informatie
Voorstellingen en performances van 20 minuten Festivalkaart per dagdeel € 15
vrijdag 20 mei 2016

19.15 – 21.15 uur

zaterdag 21 mei 2016

15.30 – 17.00 uur of 18.30 – 20.00 uur

zondag 22 mei 2016

15.30 – 17.00 uur of 18.30 – 20.00 uur

vrijdag 27 mei 2016

19.15 – 21.15 uur

zaterdag 28 mei 2016

15.30 – 17.00 uur of 18.30 – 20.00 uur

zondag 29 mei 2016

15.30 – 17.00 uur of 18.30 – 20.00 uur

Debat Aan Tafel! inclusief vegetarische maaltijd € 10
zaterdag 21, zondag 22, zaterdag 28 en zondag 29 mei 2016

17.00 – 18.30 uur

Passe partout per dag: 15.30 – 20.00 uur en Debat Aan Tafel! inclusief vegetarische maaltijd € 30
Locatie
rotterdamscentrumvoortheater
Mathenesserdijk 293
3026 GB Rotterdam
Meer info & reserveren
www.rcth.nl
010 477 38 91
reserveren@rcth.nl

“Wij willen een samenleving
waarin je anders mag zijn.
Waarin iedereen die anders is,
zichtbaar mag zijn.
De ander wil ik tegenkomen op straat
en ook in de kunst.”

Colofon
Projectleiding Robert Schell, Wilbert Slagboom
Publiciteit Liesbeth van Ginneken, Dominique Mol
Grafisch ontwerp Ab Bol (Lumen, Rotterdam)

In een maatschappij waarin we elkaar beoordelen en veroordelen,
zonder elkaar te kennen wordt ‘de ander’ steeds minder zicht
baar. Maar wat als jij de ander bent?
In het festival “Ik is een ander” tonen ruim 20 theatermakers en
theatergroepen en beeldend kunstenaars hun visie op het thema.
Een festival door amateur-, student- en [semi-] professionele
kunstenaars met en zonder een beperking. Door samen te
werken komen we verder, dat is de kracht en het doel.
Voorstellingen en performances van 20 minuten.
Debatten aan tafel met vegetarische maaltijd.
Beeldende kunst.

Paul Röttger
algemeen directeur/theatermaker

In het festival ‘Ik is een ander’ tonen ruim 20 theatermakers en theatergroepen en beeldend
kunstenaars hun visie op het thema. Een festival door amateur-, student- en (semi-) professionele
kunstenaars met en zonder een beperking.
Theaterateliers
Gespeeld door spelers van het rcth
en Theater Maatwerk. Een theater
atelier is een theatrale ontmoeting
waarin spelers en publiek een thema
onderzoeken.
‘De rcth Draait Door Show’
Een interactieve talkshow over
(on)gelijkheid.
Regie Nina van der Woude
Spel Jack Edelbroek, Grace Emer,
Mitchel Kartowikromo, Patrick Nassy,
Anet Rijkers, Selina Tady, Jos Tournier
‘I am you are I’
Zijn wij niet allemaal hetzelfde met of
zonder beperking.
Een verbeeldende ontmoeting tussen
publiek en spelers met dans/ bewegings
spel en muziek.
Regie Rick Bouwens
Spel Lisa Mc Cray, Soufian Kasmi, Stijn
Quist, Mirjam van Rossum, Remo Schouten,
Milton Soares, Saskia Spierenburg
‘Waardoor word ik geraakt?’
Wat raakt je en welke emotie geeft dat?
Waar zit dat in je lichaam en is dat herken
baar voor een ander?
Regie Paulus Thelen
Begeleiders workshop Liza Diamantos,
Emile Elsenaar, Jeanmiree Van Der Werf
Spel Johan Boekhout, Fons Van De Moos
dijk, Terence Patra, Maryam Sirani,
Belinda Thijssen, Ronald Timmers,
Jeanmiree Van Der Werf

‘Binair’ door Bellenstorm
Een persoonlijke, poëtische zoektocht
naar de waarde van gender. In hoeverre
bepaalt je gender wie je bent? En wat is
de onderscheidende waarde, als er ook
zoveel andere manieren zijn om je
identiteit te bepalen?
Regie Irene Siekman
Spel Irene Siekman
‘Dans me, alsjeblieft’ door Het Reis
collectief
Twee mensen leven samen in een huisje.
Ze hebben hun eigen wereldje gecreëerd.
Zij doet soms boodschappen, hij wacht tot
ze terug is.
Zij heeft haar knuffels hij zijn schriften.
Dan komt er bericht dat hun huisje moet
wijken...
Regie Petra Revet
Spel Tim Harteveld, Eliza de Vetten
‘De realiteit heeft mij niet nodig’ door
Collectief BorsboomLeenstra
Zolang je leeft, heb je nog keus. Als je er
een eind aan maakt, dan is het voorbij.’
Een persoonlijke voorstelling en indrin
gende zoektocht naar het verlangen er
niet meer te zijn. Over dood willen, over
willen leven, over toekijken en over de
vraag wat anders kunnen doen.
Regie Natascha Leenstra
Concept en Spel Sander Borsboom
‘Desperate Desperado’s’ door TiNaNiNaNi
Een ode aan de outlaw. Desparate
Desparado’s is losjes gebaseerd op de
monologen van Dario Fo: Superfreak.

De eindscène is een ode aan de Western
Klassieker Butch Cassidy en de Sundance
Kid.
Regie Ari Peterse
Spel Ruben Alkema, Kamee Frieling,
Serge Heman (flamenco gitaar), Susan van
Hulst.
‘Slaaf van IK’ door Stichting MAX305
Twee monologen die met elkaar vervlochten
worden in ritme, beweging en tekst.
Een vrouw spreekt vanuit vrijheid en is
verslaafd aan het willen beheersen van
haar lot. Een vluchteling spreekt vanuit
zijn gevangenschap en willen loslaten van
zijn lot.
Regie Pi de Wilde de Ligny
Spel Huluka Gadissa Tola, Nadir Issa,
Kees Kort, Pi de Wilde de Ligny
Teksten uit ‘Naar vriendschap zulk een
mateloos verlangen’
Een speler op zoek naar zichzelf met
teksten van een ander.
Regie Paul Röttger
Spel Jacco van der Vegte
Werktitel ‘9 to life’ door HipSick
Een onderzoek naar de grens tussen
gewoonte en ritueel en wanneer er sprake
is van een obsessie, met als kernvraag;
wat is tegenwoordig normaal en wie
bepaalt die norm?
Concept HipSick
Bewegings choreograaf Tjarda van
Straten
Spel Nadîja Broekhart, Merel ten Holt,
Anka Pajor, Tjarda van Straten
Muziek en licht Stefan Julizar

Project Reakt-rcth
Het rcth en Reakt bieden samen
theaterlessen aan voor mensen met
een (ex-)psychiatrische achtergrond.
Dit project startte in november 2015
met twee dagen per week vol
afwisselende lessen. Voor het festival
maakte deze groep o.l.v. diverse
regisseurs 4 presentaties.
‘Hold on Girl!’
Een voorstelling over rust vinden binnen
sociale isolatie. Een muzikale opluchting
op zoek naar verlichting.
Regie Martin Snip
Spel Betty Beijen, Monika de Haan, Anja
Lewandowska, Jos Moor, Patricia Oskam,
Patricia Rombout
‘In wankel evenwicht’
Een scene uit het stuk van Edward Albee.
Regie Nina van der Woude
Spel Betty Beijen, Monika de Haan, Anja
Lewandowska, Jos Moor, Patricia Oskam,
Patricia Rombout
‘Om los te lopen’
Montagevoorstelling van beeld en
beweging over persoonlijke fascinaties
met ruimte voor eigen interpretatie.
Regie Raymond Colling
Spel Betty Beijen, Monika de Haan, Anja
Lewandowska, Jos Moor, Patricia Oskam,
Patricia Rombout, Florian Veenhuis
‘Zie je mij Hoor je mij Voel je mij of ...?’
Theatrale collage van intieme gesprekken
met livemuziek in een schilderachtige sfeer.
Regie Paulus Thelen
Spel en muziek Betty Beijen, Anja
Lewandowska, Jos Moor, Patricia Oskam,
Patricia Rombout, Florian Veenhuis

Studentenpresentaties
Studenten van de kaderopleiding spel,
regie en theatercoach voor school &
straat en spelers van Theater Maat
werk werkten o.l.v. een theatermaker
aan hun visie op ‘Ik is een ander’.
Vanuit verschillende werkwijzen en
disciplines.
‘De 7 up Experience’
De 7 hoofdzonden van de mens getoond in
een absurdistische performance.
Coaching Bram Legerstee
Spel Fadua El Akchaoui, Lisette Janse,
Stijn Quist, Eva Verweij
‘I have to change to stay the same’
Beeldende voorstelling waarin waar
neming en beleving speler en toeschouwer
bewegen.
Coaching Yvonne Beelen, Raymond Colling
Spel Patrice Matthee, Terence Patra, Rita
Rehorst
‘Mag ik zijn?’
Mijn leven gedicteerd door een ander, wat
blijft er dan over?
Coaching Robert Schell
Spel Remco Lodeweges, Leontine Moen,
Belinda Tijssen
‘Ode’
Een moeder vermoordt haar gehandicapte
kinderen, naar eigen zeggen uit liefde
om hen uit hun leiden te verlossen. De
performance ‘Ode’ stelt de vraag: ‘Is het
mogelijk om je kinderen te vermoorden
zonder eigenbelang?’
Coaching Wilbert Slagboom
Spel Anne van Blanken, Johan den Hartog,
Jos Tournier, Karin Verbeek

‘TSOBCF’ The State Of Being Completely
Forgotten
Een installatie over het leven, de dood en
vergetelheid. Waarin film, poëzie en live
performance bij elkaar komen.
Coaching Sylvia Weening
Spel Alexander Heester, Souffian Kasmi,
Irmgard Valk, Anne Marie Westerveen
‘Zie ik wat ik zie? Bekijk t!’
Multimediaal bewegingstheater waarin de
spelers inzoomen op hun eigen leven.
Coaching Paul Röttger
Spel Lennart Blom, Johan Boekhout, Leon
de Bruijn, Nadira Jansen

Speeldata en
aanvangstijden op
www.rcth.nl
Debat Aan Tafel!
Cruciale gesprekken vinden vaak plaats in
de keuken en aan tafel. Het theaterfestival
‘Ik is een ander’ nodigt daarom spraak
makende gastsprekers en bezoekers uit
om aan tafel hun meningen, vragen en
ideeën tussen de potten en de pannen
te uiten. Uiteraard onder het genot van
een heerlijke vegetarische en biologische
maaltijd.
Debat Aan Tafel!
inclusief vegetarische maaltijd
zaterdag 21, zondag 22, zaterdag 28 en
zondag 29 mei 2016 17.00 - 19.00 uur
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zonder elkaar te kennen wordt ‘de ander’ steeds minder zicht
baar. Maar wat als jij de ander bent?
In het festival “Ik is een ander” tonen ruim 20 theatermakers en
theatergroepen en beeldend kunstenaars hun visie op het thema.
Een festival door amateur-, student- en [semi-] professionele
kunstenaars met en zonder een beperking. Door samen te
werken komen we verder, dat is de kracht en het doel.
Voorstellingen en performances van 20 minuten.
Debatten aan tafel met vegetarische maaltijd.
Beeldende kunst.

Paul Röttger
algemeen directeur/theatermaker

In het festival ‘Ik is een ander’ tonen ruim 20 theatermakers en theatergroepen en beeldend
kunstenaars hun visie op het thema. Een festival door amateur-, student- en (semi-) professionele
kunstenaars met en zonder een beperking.
Theaterateliers
Gespeeld door spelers van het rcth
en Theater Maatwerk. Een theater
atelier is een theatrale ontmoeting
waarin spelers en publiek een thema
onderzoeken.
‘De rcth Draait Door Show’
Een interactieve talkshow over
(on)gelijkheid.
Regie Nina van der Woude
Spel Jack Edelbroek, Grace Emer,
Mitchel Kartowikromo, Patrick Nassy,
Anet Rijkers, Selina Tady, Jos Tournier
‘I am you are I’
Zijn wij niet allemaal hetzelfde met of
zonder beperking.
Een verbeeldende ontmoeting tussen
publiek en spelers met dans/ bewegings
spel en muziek.
Regie Rick Bouwens
Spel Lisa Mc Cray, Soufian Kasmi, Stijn
Quist, Mirjam van Rossum, Remo Schouten,
Milton Soares, Saskia Spierenburg
‘Waardoor word ik geraakt?’
Wat raakt je en welke emotie geeft dat?
Waar zit dat in je lichaam en is dat herken
baar voor een ander?
Regie Paulus Thelen
Begeleiders workshop Liza Diamantos,
Emile Elsenaar, Jeanmiree Van Der Werf
Spel Johan Boekhout, Fons Van De Moos
dijk, Terence Patra, Maryam Sirani,
Belinda Thijssen, Ronald Timmers,
Jeanmiree Van Der Werf

‘Binair’ door Bellenstorm
Een persoonlijke, poëtische zoektocht
naar de waarde van gender. In hoeverre
bepaalt je gender wie je bent? En wat is
de onderscheidende waarde, als er ook
zoveel andere manieren zijn om je
identiteit te bepalen?
Regie Irene Siekman
Spel Irene Siekman
‘Dans me, alsjeblieft’ door Het Reis
collectief
Twee mensen leven samen in een huisje.
Ze hebben hun eigen wereldje gecreëerd.
Zij doet soms boodschappen, hij wacht tot
ze terug is.
Zij heeft haar knuffels hij zijn schriften.
Dan komt er bericht dat hun huisje moet
wijken...
Regie Petra Revet
Spel Tim Harteveld, Eliza de Vetten
‘De realiteit heeft mij niet nodig’ door
Collectief BorsboomLeenstra
Zolang je leeft, heb je nog keus. Als je er
een eind aan maakt, dan is het voorbij.’
Een persoonlijke voorstelling en indrin
gende zoektocht naar het verlangen er
niet meer te zijn. Over dood willen, over
willen leven, over toekijken en over de
vraag wat anders kunnen doen.
Regie Natascha Leenstra
Concept en Spel Sander Borsboom
‘Desperate Desperado’s’ door TiNaNiNaNi
Een ode aan de outlaw. Desparate
Desparado’s is losjes gebaseerd op de
monologen van Dario Fo: Superfreak.

De eindscène is een ode aan de Western
Klassieker Butch Cassidy en de Sundance
Kid.
Regie Ari Peterse
Spel Ruben Alkema, Kamee Frieling,
Serge Heman (flamenco gitaar), Susan van
Hulst.
‘Slaaf van IK’ door Stichting MAX305
Twee monologen die met elkaar vervlochten
worden in ritme, beweging en tekst.
Een vrouw spreekt vanuit vrijheid en is
verslaafd aan het willen beheersen van
haar lot. Een vluchteling spreekt vanuit
zijn gevangenschap en willen loslaten van
zijn lot.
Regie Pi de Wilde de Ligny
Spel Huluka Gadissa Tola, Nadir Issa,
Kees Kort, Pi de Wilde de Ligny
Teksten uit ‘Naar vriendschap zulk een
mateloos verlangen’
Een speler op zoek naar zichzelf met
teksten van een ander.
Regie Paul Röttger
Spel Jacco van der Vegte
Werktitel ‘9 to life’ door HipSick
Een onderzoek naar de grens tussen
gewoonte en ritueel en wanneer er sprake
is van een obsessie, met als kernvraag;
wat is tegenwoordig normaal en wie
bepaalt die norm?
Concept HipSick
Bewegings choreograaf Tjarda van
Straten
Spel Nadîja Broekhart, Merel ten Holt,
Anka Pajor, Tjarda van Straten
Muziek en licht Stefan Julizar

Project Reakt-rcth
Het rcth en Reakt bieden samen
theaterlessen aan voor mensen met
een (ex-)psychiatrische achtergrond.
Dit project startte in november 2015
met twee dagen per week vol
afwisselende lessen. Voor het festival
maakte deze groep o.l.v. diverse
regisseurs 4 presentaties.
‘Hold on Girl!’
Een voorstelling over rust vinden binnen
sociale isolatie. Een muzikale opluchting
op zoek naar verlichting.
Regie Martin Snip
Spel Betty Beijen, Monika de Haan, Anja
Lewandowska, Jos Moor, Patricia Oskam,
Patricia Rombout
‘In wankel evenwicht’
Een scene uit het stuk van Edward Albee.
Regie Nina van der Woude
Spel Betty Beijen, Monika de Haan, Anja
Lewandowska, Jos Moor, Patricia Oskam,
Patricia Rombout
‘Om los te lopen’
Montagevoorstelling van beeld en
beweging over persoonlijke fascinaties
met ruimte voor eigen interpretatie.
Regie Raymond Colling
Spel Betty Beijen, Monika de Haan, Anja
Lewandowska, Jos Moor, Patricia Oskam,
Patricia Rombout, Florian Veenhuis
‘Zie je mij Hoor je mij Voel je mij of ...?’
Theatrale collage van intieme gesprekken
met livemuziek in een schilderachtige sfeer.
Regie Paulus Thelen
Spel en muziek Betty Beijen, Anja
Lewandowska, Jos Moor, Patricia Oskam,
Patricia Rombout, Florian Veenhuis

Studentenpresentaties
Studenten van de kaderopleiding spel,
regie en theatercoach voor school &
straat en spelers van Theater Maat
werk werkten o.l.v. een theatermaker
aan hun visie op ‘Ik is een ander’.
Vanuit verschillende werkwijzen en
disciplines.
‘De 7 up Experience’
De 7 hoofdzonden van de mens getoond in
een absurdistische performance.
Coaching Bram Legerstee
Spel Fadua El Akchaoui, Lisette Janse,
Stijn Quist, Eva Verweij
‘I have to change to stay the same’
Beeldende voorstelling waarin waar
neming en beleving speler en toeschouwer
bewegen.
Coaching Yvonne Beelen, Raymond Colling
Spel Patrice Matthee, Terence Patra, Rita
Rehorst
‘Mag ik zijn?’
Mijn leven gedicteerd door een ander, wat
blijft er dan over?
Coaching Robert Schell
Spel Remco Lodeweges, Leontine Moen,
Belinda Tijssen
‘Ode’
Een moeder vermoordt haar gehandicapte
kinderen, naar eigen zeggen uit liefde
om hen uit hun leiden te verlossen. De
performance ‘Ode’ stelt de vraag: ‘Is het
mogelijk om je kinderen te vermoorden
zonder eigenbelang?’
Coaching Wilbert Slagboom
Spel Anne van Blanken, Johan den Hartog,
Jos Tournier, Karin Verbeek

‘TSOBCF’ The State Of Being Completely
Forgotten
Een installatie over het leven, de dood en
vergetelheid. Waarin film, poëzie en live
performance bij elkaar komen.
Coaching Sylvia Weening
Spel Alexander Heester, Souffian Kasmi,
Irmgard Valk, Anne Marie Westerveen
‘Zie ik wat ik zie? Bekijk t!’
Multimediaal bewegingstheater waarin de
spelers inzoomen op hun eigen leven.
Coaching Paul Röttger
Spel Lennart Blom, Johan Boekhout, Leon
de Bruijn, Nadira Jansen

Speeldata en
aanvangstijden op
www.rcth.nl
Debat Aan Tafel!
Cruciale gesprekken vinden vaak plaats in
de keuken en aan tafel. Het theaterfestival
‘Ik is een ander’ nodigt daarom spraak
makende gastsprekers en bezoekers uit
om aan tafel hun meningen, vragen en
ideeën tussen de potten en de pannen
te uiten. Uiteraard onder het genot van
een heerlijke vegetarische en biologische
maaltijd.
Debat Aan Tafel!
inclusief vegetarische maaltijd
zaterdag 21, zondag 22, zaterdag 28 en
zondag 29 mei 2016 17.00 - 19.00 uur

Over de samenwerking

Expositie Galerie Atelier Herenplaats

Theaterfestival ‘Ik is een ander’ is een samenwerking van het
rotterdamscentrumvoortheater (rcth) met Theater Maatwerk
en Galerie Atelier Herenplaats, beiden verbonden aan Pameijer.
Samen vormen zij een unieke plek waar mensen met en zonder
een beperking structureel samenwerken aan professionele
kunstuitingen. Dit gebeurt door het aanbieden van opleidingen
en de productie van unieke voorstellingen in een brede
maatschappelijke context.
Artistiek leider van de samenwerking is Paul Röttger.

Tijdens het theaterfestival ‘Ik is een ander’ exposeert Edward
Teeuw in de foyer van het rcth.
Teeuw’s bijzondere schilderijen tonen opmerkelijk veel raak
vlakken met het thema van het festival. Wie zien wij eigenlijk in
zijn werken?:
Zijn dit observaties van de ander? Of zien wij de veelzijdigheid van
de kunstenaar in al zijn facetten? Gezichten in bomen, gezichten
die uit telefoons springen en in het Arabisch in iemand zijn oor
schreeuwen, al deze surrealistische waanzin komt in zijn werk
voor.
Het beeldmerk van het festival “Ik is een ander’ is een
abstrahering van een gezicht uit het werk van Edward Teeuw.

Praktische informatie
Voorstellingen en performances van 20 minuten Festivalkaart per dagdeel € 15
vrijdag 20 mei 2016

19.15 – 21.15 uur

zaterdag 21 mei 2016

15.30 – 17.00 uur of 18.30 – 20.00 uur

zondag 22 mei 2016

15.30 – 17.00 uur of 18.30 – 20.00 uur

vrijdag 27 mei 2016

19.15 – 21.15 uur

zaterdag 28 mei 2016

15.30 – 17.00 uur of 18.30 – 20.00 uur

zondag 29 mei 2016

15.30 – 17.00 uur of 18.30 – 20.00 uur

Debat Aan Tafel! inclusief vegetarische maaltijd € 10
zaterdag 21, zondag 22, zaterdag 28 en zondag 29 mei 2016

17.00 – 18.30 uur

Passe partout per dag: 15.30 – 20.00 uur en Debat Aan Tafel! inclusief vegetarische maaltijd € 30
Locatie
rotterdamscentrumvoortheater
Mathenesserdijk 293
3026 GB Rotterdam
Meer info & reserveren
www.rcth.nl
010 477 38 91
reserveren@rcth.nl
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