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ExploreZ Festival: Internationaal cross-over festival in Amsterdam
Amsterdam biedt tijdens het internationale
theaterfestival ExploreZ een podium voor Amsterdammers en
internationale theatermakers. Van 22 september tot en met
30 september 2018 organiseert ZID Theater voor de derde
keer het internationale cross-over festival ExploreZ, onder
meer in de Centrale OBA, Theater de Meervaart, Pakhuis de
Zwijger en Podium Mozaïek.
Makers, stadsbewoners en internationale gasten creëren samen
een programma met theater, dans, muziek en video op locaties
in de hele stad. De makers leven in totaal verschillende landen
en maatschappelijke werelden, o.a. Polen, Griekenland,
Denemarken, Italië, Marokko en Servië, maar hebben ze meer of
minder vrijheid dan in Nederland? Het thema ‘De Nieuwe
Vrijheid’ loopt als een rode draad door het festival.
Een greep uit het programma
In negen dagen zijn er maar liefst 23 programma’s bij te wonen,
van workshops tot voorstellingen. Heel bijzonder is dat het
wereldberoemde Odin theater in regie van Eugenio Barba te
zien is in Theater de Meervaart met de voorstelling ‘The great
cities under the moon’. Voorafgaand aan de voorstelling is er een interview met Barba, waar onder meer hij
vertelt over zijn levenswerk waar uitwisseling en culturele diversiteit centraal staat en over zijn visie in relatie
tot de jongere generaties makers. In het van Eesterenmuseum geeft het spelersensemble van ZID Theater met
Lost City antwoorden op de vraag ‘Wonen we in een stad waarin we ons zelf mogen zijn?’. Naast dat we het
over onze eigen stad hebben, wordt de Balkan naar Nederland gehaald. Tijdens Balkan Kitchen kun je niet lang
op je stoel blijven zitten, deze avond worden verschillende dans- en muziekstijlen gespeeld door Roma
Muzikanten van Madam Fortuna uit België.
Samen met Pakhuis de Zwijger in Amsterdam en Het Laaktheater in Den Haag zijn er tijdens het festival twee
conferentiedagen georganiseerd met uitwisselingen rondom het thema: Kunst en Maatschappij in transitie. Het
festival wordt op 30 september feestelijk afgesloten tijdens het Rembrandtfestival, waar iedereen aan kan
schuiven bij de picknick. Naast het hoofdprogramma zijn er dagelijks workshops, werkdemonstraties,
presentaties en ontmoetingen bij ZID Theater, allemaal gratis toegankelijk.

Sneak Preview tijdens de opening

Op zondag 23 september om 16:00 uur wordt het festival geopend in Podium Mozaïek. Na het officiële gedeelte
wordt van elk programmaonderdeel een korte ‘sneak preview’ gegeven aan het publiek. Tickets zijn te
reserveren via de website van Podium Mozaïek.

Europese belangstelling

Het ExploreZ Festival is onderdeel van het grootschalige Europese samenwerkingsproject Caravan Next, waarbij
verschillende culturele evenementen worden georganiseerd door heel Europa. Alle Europese partners zijn actief
in eigen land op het vlak van kunst- en cultuurparticipatie met een maatschappelijke impact. Meer informatie en
het volledige programma is te vinden op www.explorez.nl.
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