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RESERVEREN: 010-4230192, WWW.ROTTERDAMSWIJKTHEATER.NL

6 T/M 12 DEC 2019
LOCATIE ISLEMUNDA



Zomaar een straat gaat over het niet hebben 
van, het missen van, het wel hebben van, het 
te weinig hebben van. Over het doorgeven 
van verhalen, van generatie op generatie. 
Over het hebben van een verhaal, het dragen 
van je verhaal en daarover durven spreken.
 
Een hartverwarmende avond, over een helaas 
ook in Rotterdam erg aanwezig probleem: 
hoe ga je om met schulden en wat doet 
schuld met je gevoel van eigenwaarde?  
In de voorstelling Zomaar een straat worden 
naast verhalen ook een maaltijd gedeeld. 
En neemt de cast van ervaringsdeskundigen 
je mee door het gebouw van Islemunda.

SPELERS
Marjorie Malbons, Precious 
Boston, Annuska Nickolson, 
Meaghan Nickolson, Julia 
Adam, Eyoma Anaughe, 
Ruth Wilmans, Mistica Berna-
dus- den Haage, Harriëtte van 
Campen, Miranda van Denzel, 
Berkay Sarikaya, Sasha van 
der Vliet, Catherine Koekoek, 
Aryan Salihi, Sjasja de Pina, 
Donavan Felter.
 
REGIE
Liselot van de Geer
Stefan van Hees
 
KAARTEN
www.islemunda.nl

DATA
VR 6 dec 18.30 uur Try-out
ZAT 7 dec  18.30 uur Première
ZON 8 dec 18.30 uur
DI 10 dec 18.30 uur
WOE 11 dec 18.30 uur
DO 12 dec 18.30 uur

LOCATIE
Islemunda
Herenwaard 17
3078 AK Rotterdam

‘’Het delen van mijn verhaal maakt mij 
lichter. Ik moét spreken. Juist voor de 
volgende generatie. Ik stop het nooit 
meer weg, ik verberg mijn verhaal 
niet meer. Dit is wie ik ben. Kijk maar. 
Ik draag het en ik omarm het. Het heeft 
28 jaar geduurd, ik ben 28 en ik ga door 
vanaf dit punt.’’ 
 
Donovan Felter, 
speler voorstelling en gezicht van de Landelijke/ 
Rotterdamse campagne ‘Kom uit je schuld’

Deze voorstelling is mede 
mogelijk gemaakt door:

ROTTERDAMS WIJKTHEATER
maakt theatervoorstellingen gebaseerd op persoonlijke verhalen van 
Rotterdammers. Deze verhalen worden onder leiding van professionele 
regisseurs omgezet in voorstellingen waarin deze Rotterdammers zelf 
spelen.

Herenwaard 17, 3078 AK Rotterdam 
T 010 423 01 92, W www.rotterdamswijktheater.nl

Zomaar een straat maakt deel 
uit van een langlopend traject 
Zwart Zaad over het thema 
armoede. 
Voor meer informatie:
www.rotterdamswijktheater.nl
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