over omarmen en ontmoeten
dichterbij dan ooit
wie ik ben
Ik wil midden in de samenleving staan, maar ik droom ook graag.
Dromen om me te onttrekken aan een realiteit waar ik me zorgen om maak.
De samenleving wordt stiller, de afstand naar de ander steeds groter.
Ik zie individuen en groepen zich terug trekken en de plekken waar je
de ander ontmoet verdwijnen. Meer dan ooit voel ik de behoefte om samen
te dromen, te weten wat er omgaat in al die hoofden op straat.

wat ik doe
Ik maak theater om mijn dromen te tonen en vragen te stellen.
Om de toeschouwer aan het denken te zetten en gesprekken te laten
ontstaan. We spelen op locatie omdat ik de stad wil ontmoeten.
In ontmoetingen kan begrip ontstaan.

waar ik van droom
Dromen is iets van jezelf, je geeft jezelf de ruimte om verlangens te
onderzoeken, creativiteit aan te wakkeren en verdriet te verwerken.
Er is steeds minder ruimte voor dromen, omdat we steeds minder tijd
maken voor zaken die niet meetbaar zijn. Ik wens een samenleving waarin
we mogen dromen en elkaars dromen willen kennen. Een plek waar we
elkaar alles mogen vragen en alles mogen vertellen.

Het gedroomde café
In Het gedroomde café luisteren we naar elkaars verhalen en verlangens.
Dromen van een ander raken vaak aan onze eigen dromen.
De voorstelling zit daarom dicht op de huid en dichtbij het hart:
je leert de spelers uit ons gezelschap echt kennen, je herkent jezelf.
Je wordt een ander.
Paul Röttger over Het gedroomde café

Het gedroomde café is de vijfde theaterproductie van Theater Babel Rotterdam
(voorheen rotterdamscentrumvoortheater en Theater Maatwerk).

‘Een wereld die geen zin heeft om de ander te begrijpen,
mist alles waar het om draait.
Ik wil een wereld waarin mensen die anders zijn,
niet worden weggestopt, maar zichtbaar zijn en meedoen.
Ik maak zo’n wereld met theater.’ – Paul Röttger

Theater Babel Rotterdam omarmt de ander.
We werken met jou, mensen die je herkent
en mensen die je niet eerder ontmoette.
We werken aan een wereld waarin we elkaar begrijpen.
Waar spraakverwarringen worden uitgesproken.
Waar onbegrip wordt verbeeld.
Onze academie werkt met die wereld,
ons gezelschap toont je die wereld.
Rauw, puur en soms poeslief.
Van groots en meeslepend tot klein, compleet in stilte.
Altijd van top tot teen. Met huid en haar.
Je wordt een ander.

een nieuwe naam

gezelschap en academie

Sinds 2015 werken we als rotterdamscentrum

Ons gezelschap is inclusief: acteurs met en zonder

voortheater (rcth) en Theater Maatwerk aan een

beperking maken samen theater. We verbinden zorg,

gezamenlijk doel: de samenleving onderzoeken en

kunst en cultuur aan elkaar. Om een bijdrage te leve-

een inclusievere samenleving creëren. Een nieuw

ren aan een inclusievere samenleving en een grotere

plan om ons gezamenlijk doel na te streven werd

diversiteit binnen de professionele theaterwereld.

opgenomen in het Cultuurplan Rotterdam 2017-

Omdat wij geloven dat dit interessantere

2020. De duurzame samenwerking die we

en rijkere kunst oplevert.

daarmee konden opbouwen hebben we vormgeven
in een nieuw bedrijf mét een nieuwe naam:
Theater Babel Rotterdam.
theater
– Omdat theater ons middel is om aan onze
ideale samenleving te werken.
– Omdat kunst nodig is in de samenleving om duidelijk te maken waar het om draait.
babel
– Omdat we willen bouwen. Met jou, de stad,
de ander, over de grenzen en met buren.

Op onze academie wordt geleerd, getraind,
gezocht, geoefend, gespeeld en gesproken.
Samen met acteurs uit het gezelschap, amateurs,
experts, scholieren en andere specifieke doelgroepen
leer je theater te maken. Je kunt de route theatermaken volgen, maar ook kiezen voor kortere
cursussen uit ons aanbod.
kennispodium voor inclusief theater
Een inclusievere samenleving komt er niet vanzelf:
dat moeten we samen doen. Onderdeel van
Academie Babel is daarom het landelijk kennis-

– Omdat we een mengsel zijn van doelgroepen, een

centrum voor inclusief theater. Hier bundelen,

mengsel van expertises, samen zoeken we een

verzamelen, onderzoeken en delen we kennis

nieuwe taal om elkaar te kunnen verstaan.

over inclusief theater maken.

Rotterdam

We werken samen met gezelschappen uit Engeland,

– Omdat deze stad ons toneel, onze leefomgeving,
onze samenleving is.
– Omdat we de stad omarmen.

Frankrijk, Ierland, Polen, Wales en Zweden.
www.theaterbabelrotterdam.nl

colofon
concept en regie Paul Röttger

informatie
speeldata 2017

artistieke ondersteuning Raymond Colling
regie-assistentie Wilbert Slagboom
productieleiding Dominique Mol

21 en 22 oktober

film Corné Bouwmeester

4 en 5 november

vocale leiding Tom Jansen

11 en 12 november

live muziek Robbert van Hulzen

25 en 26 november

choreografie Jaakko Toivonen

speeldata 2018

circuskunst Arjan Groenendijk

20 januari

advies kleding Roelie Westendorp

3 februari

lichtontwerp Paul van Laak

10 februari

techniek Dominique Mol, Wilbert Slagboom

17 februari

advies techniek WG theatertechniek

24 februari

leerwerkcoaches Imca Bendt, Rick Bouwens,

3 maart

Wilma O’Sullivan

5 maart (besloten)

PR en marketing Inge Spaander

tijd

financiën en administratie Rob van Heck Verheij

aanvang 17.00 uur

werven vrienden Alexander Heester

tickets
€20,- inclusief een vegetarische
en biologische maaltijd
locatie voorstelling
Noordmolenwerf 3, 3011 AK, Rotterdam

concept en ontwerp pr campagne
Studio Lonne Wennekendonk
fotografie campagnebeeld Marieke Odekerken
fotografie Carel van Hees
organisatie schoolvoorstellingen Bram Legerstee
bar en huishouding Hans Breebaart,

informatie en reserveren

Harvey Rijkland, Yolanda Niël

www.theaterbabelrotterdam.nl

koken o.l.v. Bram Legerstee

reserveren@theaterbabelrotterdam.nl
010-4773891

spelers Rick Bouwens, Corné Bouwmeester,
Diana Coolen, Chico Drenthe, Grace Emer,
Arjan Groenendijk, Brecht Hermans,
Serge Hogenbirk, Robbert van Hulzen,
Tom Jansen, Stijn Quist, Bram Legerstee,
Merel Mathijssen, Patricia Oskam,
Claudine Panthophlet, Terence Patra,
Saskia Spierenburg, Paulus Thelen,
Jaakko Toivonen, Jos Tournier,
Christien Wagener
met dank aan Doopsgezinde Gemeente Rotterdam
deze voorstelling is financieel mogelijk gemaakt door
Gemeente Rotterdam, Prins Bernard Cultuurfonds,

www.theaterbabelrotterdam.nl

VSB fonds

