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Vr 3 juni

avondvoorstelling 19:30 - 21:15

No Bodies
Jordy Dik

Een bekroonde inclusieve
dansvoorstelling met en
voor spelers van Theaterwerkplaats Tiuri. Samen
met professionele dansers
en muzikanten gaan zij de
zoektocht aan naar wie zij
willen, kunnen en mogen
zijn.

Za 4 juni

dagprogramma 10:00 - 19:30

valkuilen moeten we oppassen? Wie is er écht gebaat bij participatie?

NWE MKRS
meet-up

Ga in gesprek met mensen uit het vak: fondsen,
organisaties, docenten en
mede-makers. Leg een
waardevol netwerk aan en
wissel inspirerende perspectieven uit.

wordt d.m.v. spel, oefeningen en experiment
onderzocht hoe we goed
vs. kwaad en andere vormen van moreel dualisme
kunnen vermijden bij het
maken van sociaal artistiek
werk of TO.

Dit is de
Tweebosbuurt
Joost Roskam
(nieuwe maker)

De Tweebosbuurt was
voor veel Rotterdammers
een thuis. Inmiddels zijn er
slechts elf woningen over.
Wat nemen we mee uit een
wijk die niet langer bestaat?
Nieuwe maker Joost Roskam onderzoekt het met
oud-bewoners.

Workshop
Luc Opdebeeck
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Een kritische
dialoog over
community arts
Sruti Bala

Theaterwetenschapper
Sruti Bala verdiept zich in
de complexiteit van de
term ‘participatie’. Een term
die in onze huidige ‘participatiemaatschappij’ niet
onproblematisch is. Waar
lopen (nieuwe) makers tegenaan als ze participatief
gaan werken? Voor welke

Club Beton
Pauline van
Leeuwen

In deze workshop van
TO-expert Luc Opdebeeck

Pauline van Leeuwen presenteert Club Beton. Een
voorstelling over zes jongeren uit Rotterdam-Zuid,

die zich besluiten af te
sluiten voor het geweld het
gedonder buiten op straat
en een eigen mini-maatschappij beginnen.

Zo 5 juni

Za 4 & zo 5 juni

Zomaar een
Straat
Rotterdams
Wijktheater

Contra Corrente,

Een voorstelling over een
helaas nog altijd aanwezig
taboe: schulden. Zomaar
een Straat is gemaakt met
14 ervaringsdeskundigen
die vol moed hun eigen
levensverhaal vertellen op
het podium.

In Contra Corrente
proberen Patrick en
zeven Kaapverdiaanse
generatiegenoten op een
verjaardag los te breken
uit oude patronen. Maar
geeft de zee je eigenlijk wel
je zin, wanneer je tegen de
stroom in zwemt?

dagprogramma 14:30 - 17:30

avondvoorstelling 20:00 - 21:30

inclusief nagesprek

Patrick Ribeiro
(nieuwe maker)

Project IJsbrekers
IJsbrekers

Met een kunstinstallatie en
een enthousiast team gaan
de IJsbrekers op creatieve
manieren contact aan met
voorbijgangers. Van theaterscenes tot dood simpel
vragen hoe het gaat –
Op het NWE MKRS Festival
tonen ze hoe je geheid het
ijs breekt!
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NWE MKRS
Dialoog

Verschillende makers en
docenten

Waar loop je tegen aan
wanneer je sociaalartistiek theater wil maken?
En hoe ga je om met artistieke en sociale vragen?
Nieuwe makers, maar ook
meer ervaren makers en
docenten gaan met elkaar
en het publiek in dialoog en
komen met handige tips.
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Het Rotterdams Wijktheater presenteert het ICAF NWE MKRS FESTIVAL.
Laat je inspireren door het werk van nieuwe makers en leer van
ervaren makers, neem deel aan workshops, prikkel je kritisch denken,
ga met elkaar in dialoog en zet de volgende stap in jouw sociaalartistieke praktijk! 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Avondvoorstelling vrijdag 3 juni (€15,-)
19:30 - 21:15

Jordy Dik No Bodies

Dagprogramma zaterdag 4 juni (€35,-)
10:00 – 11:00 NWE MKRS Meet up

Ontmoet medemakers, docenten en andere organisaties.

11:00 – 12:00 Dialoog met Sruti Bala
12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 14:30 NWE MKRS Route

met de keuze uit een workshop van Luc Opdebeeck en het werk
van nieuwe makers Joost Roskam en van Pauline van Leeuwen

14:30 – 15:30 Pauze en spel IJsbrekers

15:30 – 17:00 Vervolg NWE MKRS Route
17:00 – 18:00 Contra Corrente
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18:00 – 19:30 Diner  

Avondvoorstelling zaterdag 4 juni (€10,-)
20:00 - 21:30 Contra Corrente

inclusief nagesprek met maker Patrick Ribeiro  

Dagprogramma zondag 5 juni (€10,-)

14:30 – 16:00 Rotterdams Wijktheater Zomaar een Straat
16:00 – 17:30 NWE MKRS Dialoog

Ontmoet medemakers, docenten en andere organisaties.  

Avondprogramma zondag 5 juni (€10,-)
20:00 - 21:30 Contra Corrente

inclusief nagesprek met maker Patrick Ribeiro

Tickets en meer info
rotterdamswijktheater.nl

International
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Festival

