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HET LAATSTE NIEUWS VAN
THEATER AAN DE SCHIE
IN CRISISTIJD
Op deze wekelijkse nieuwspagina komen de laatste nieuwtjes
van het theater, het theaterprogramma en vele andere onderwerpen die aansluiten bij de actualiteiten aan bod. Want als u
niet naar het theater kunt komen, komen wij naar u.
Rob Roos, directeur

3 VRAGEN AAN…
Foto: Twan van der Veer

KOEN WOUTERSE, THEATERMAKER
EN ACTEUR BIJ DE STOKERIJ

Waarom is ervoor gekozen
om de voorstelling KONING
een jaar op te schuiven?
“De coronamaatregelen die
op 13 oktober werden afgekondigd betekenden dat er
in theaters maar 30 mensen
publiek mogen zitten. Deze
maatregelen duren in ieder
geval nog tot half december,
maar misschien zelfs tot in
januari. De kans is groot dat
er tijdens de voorstellingsdagen van KONING (vanaf 19
december) niet meer dan 30
bezoekers per voorstelling
mogen zijn.
We hadden KONING zo aangepast dat we met de strengst
mogelijke maatregelen zouden kunnen spelen (3 casts,
3x spelen per dag, slechts
100 mensen publiek per keer),
maar als we zelfs niet van 100
mensen publiek uit kunnen
gaan, dan lopen we een te
groot financieel risico.”
Wat betekent deze verplaatsing voor De Stokerij?
“Een flinke klap. We waren
al een jaar bezig met voorbereiden en we waren al drie
maanden aan het werk met
een enorm netwerk aan mensen wat we de afgelopen drie
jaar hebben opgebouwd in
Schiedam. We maken deze
familievoorstellingen samen
met kinderen, volwassen
amateurspelers, betrokken
ouders, vrijwilligers, restaurants, ondernemers en andere samenwerkingspartners.
Dit jaar voelde de club hechter
dan ooit en ook de Schiedammers keken enorm uit naar

de voorstelling. We zijn overspoeld met lieve berichten na
het nieuws dat we in 2021
gaan spelen. Dat doet ons
enorm goed. Omdat er zoveel
inwoners meedoen is dit echt
een voorstelling van en voor
Schiedam.”
Wat zijn de toekomstplannen
van De Stokerij?
“Nu gaan we ons even bezinnen op een plannetje voor de
komende tijd. We gaan door
met de lessen aan de Jonge
Stokerij en Stokerij JONG,
KONING zal komend jaar hier
en daar stiekem opduiken en
in april 2021 start onze nieuwe voorstelling Oorlog (wat
zou je doen als het hier was).
Dat wordt een hele spannende
en grappige voorstelling, een
solo van Anne. Een kruising
tussen theater en standup comedy, voor 10 jaar en ouder.
Het hoofdpersonage woont in
Nederland, de oorlog breekt
uit en ze moet vluchten naar
het Midden-Oosten. De omgekeerde wereld dus!”

De familievoorstelling KONING
(6+), een co-productie van De
Stokerij Schiedam en Theater aan de Schie, is als gevolg
van de coronacrisis verplaatst
naar december 2021. Gezien
de huidige maatregelen is
het door laten gaan van deze
voorstellingen helaas geen
optie. De Stokerij kan niet re-

pereteren en in Theater aan
de Schie is het onduidelijk of
er voor voldoende publiek gespeeld kan worden.
KONING wordt verplaatst naar
23, 24, 26 en 27 december
2021. Steun De Stokerij en
Theater aan de Schie en reserveer alvast uw kaarten voor
volgend jaar!

TWEE DANSVOORSTELLINGEN VAN BEGINNENDE CHOREOGRAFEN

DOUBLE-BILL BIJ DANS IN ONTWIKKELING
Dinsdag 24 november 2020 is
de eerste editie van Dans in
Ontwikkeling van dit seizoen
te zien in Theater aan de
Schie. Liat Magnezy, in
samenwerking met Theater
aan de Schie, ondersteunt
met Dans in Ontwikkeling
beginnende dansmakers door
studioruimte, coaching en
een podium te bieden.
Tijdens deze editie presenteren dansmakers Sandra
Kramerova en Jordi Ribot
Thunnissen het stuk About
dance, fireflies and the end of
the world as we know it. Robin Nimanong presenteert de
voorstelling Postscriptum 223.

BIJ TWIJFEL HARD ZINGEN VOOR KIDS! (8+)

FAMILIEVOORSTELLING
MET OPERAZANGERES
Operazangeres Francis van
Broekhuizen neemt ons, samen met pianist Gregor Bak,
mee in de bijzondere familievoorstelling Bij twijfel hard
zingen voor kids! mee naar
haar huiskamer. Daar zal ze
vertellen over familie. Ze praat
over haar opa’s en oma’s die
veel zongen en veel verhalen vertelden. Naast deze
verhalen horen wij liederen
en opera’s die bij deze soms
zielige en soms grappige verhalen horen, maar we gaan
ook samen reclames raden en

een quiz spelen met Gregor als
quizmaster! Kortom... een gezellige, muzikale middag voor
iedereen van 8 tot 88 jaar!
Bij twijfel hard zingen voor kids
is zondag 29 november 2020
om 15.00 uur te zien in Theater aan de Schie. Toegang voor
volwassenen is € 15,00 per
persoon en voor kinderen €
13,00 per kind. Kaarten kunt u
alléén van dinsdag tot en met
vrijdag tussen 13.00 en 16.00
uur telefonisch bespreken via
(010) 2 467 467.

About dance, fireflies and
the end of the world as we
know it
About dance, fireflies and
the end of the world as we
know it is een stuk met
dans en spoken word. In
deze voorstelling viert choreograaf Sandra Kramerova
de dans als nutteloos fenomeen en verbindt haar met
de crisis waarin de wereld
verkeert. De rol van kunst
in de westerse wereld staat
ter discussie. Tekstwolken
en bewegingen raken vervlochten tot een visueel
landschap van poëtische en
ironische scenario’s, waarin
woorden en dans in dienst
staan van het nutteloze.
Postscriptum 223
Helemaal jezelf zijn vraagt
soms net wat extra moed.
Kwetsbaarheid en zelfwaardering, met de diepe emotionele wereld daarachter,
komen aan het licht in Postscriptum 223. Taboes rondom normatieve verwachtingen en genderidentiteit zijn
levendig en actueel. Choreograaf Robin Nimanong zet
de persoonlijke realiteit van
de toeschouwer op scherp
en faciliteert comfort bij het
ongewone. Samen met het
publiek denken, verbinden
en ontkoppelen de dansers
een groter bewustzijn door
met verschillende perspectieven te streven naar acceptatie.

VISSCHER BRENGT ARSENAAL AAN GRAPPEN
Al jaren doet Bert Visscher op hoog tempo zijn best om orde te scheppen in de door hem zelf
gecreëerde puinhoop. Hij nam u mee langs ijsbanen, kolenmijnen, vuurtorens, vliegvelden
en bordelen. Alles zit vol vuur en spanning om het onmogelijke proberen te redden. Ook dit
keer dreigt er weer chaos!
Dit keer gaat het over de thuiskomst van zigeunerfamilie Tokko Pepetto. Moeten de woonwagens
nou uitgerekend op de plek komen waar strijkijzerhandel De Uitstrijk windmolens wil bouwen
voor groene strijkstoom? Vol met goede moet stort Visscher zich er weer in. Met je smoel richting de zon valt de schaduw achter je.
Laat u op donderdag 22 en vrijdag 23 april 2021 meenemen in de verhalen van Bert in de voorstelling Hij wordt vanzelf moe (reprise). Reserveer uw kaarten via theateraandeschie.nl.

