danstheatershow Feijenoord Danst
24~25~26
Danstheatershow in de Proeftuin Feijenoord

OKTOBER
PROEFTUIN FEIJENOORD
PERSOONSDAM 139

Feijenoord Danst is een moderne danstheatervoorstelling op locatie in de wijk Feijenoord.
Een energieke en dynamische voorstelling uitgevoerd door Feijenoorders: een grote groep
van bewoners, leden van (sport)verenigingen en clubs, medewerkers van bedrijven en
instellingen èn kinderen van scholen uit de wijk Feijenoord.

Kom kijken

Feijenoord Danst gaat over kijken, zien, beleven en delen. Een groot feest. Een buurtfeest.
We zien een kleurrijk geheel. Er klinkt muziek. Er wordt gedanst. Geuren uit India, Marokko,
Suriname, Turkije, de Antillen en vele andere landen vermengen zich met de lucht van
withete kolen. Flarden van culturen verplaatsen zich door de lucht en mengen zich moeiteloos om uiteindelijk in elkaar op te gaan. Er ontstaat een nieuwe geur. Een geur van hoop
en nieuwsgierigheid, van lef en vooruitkijken. Een uitdagende geur die zich moeilijk laat
omschrijven. Het ruikt lekker, heel lekker. Het ruikt naar de Rotterdamse wijk Feijenoord.

Kom eten

Feijenoord Danst in de sporthal van de Proeftuin Feijenoord. Deze wordt getransformeerd
tot een pop-up theater met een foyer en restaurant. Voor de voorstelling een hapje eten?
Dat kan! Info en reservering: www.feijenoorddanst.nl.

Iedereen is welkom!

4 VOORSTELLINGEN

PERSOONSDAM 139
Lions
Rotterdam
Host

Vrijdag 24 oktober 20.00 uur * PREMIÈRE *
Zaterdag 25 oktober 1 5.00 uur en 20.00 uur
Zondag 26 oktober 1 3.30 uur

KAARTVERKOOP

PRIJS PER TOEGANGSKAART €4,–
Toegangskaarten kunnen online worden
besteld op de website van Theater Zuidplein
of via de website van Feijenoord Danst.
Of u kunt vanaf 1 oktober de kaarten kopen
in de Proeftuin Feijenoord (Persoonsdam 142)
op maandag t/m vrijdag van 10.00 – 21.00 uur
(betaling met pin is niet mogelijk).

www.feijenoorddanst.nl

www.feijenoorddanst.nl
www.theaterzuidplein.nl
Proeftuin Feijenoord

✷ Feijenoord Danst is een initiatief van Familie van de Kunst ✷ choreografie en eindregie Hedwig Duykers
✷ met medewerking van D’Art Holland en vele anderen ✷ info 06 29364014

