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ZATERDAG 22 SEPT  
14:00 uur | AFTRAP FESTIVAL | Onze vrijheid, theatertour 
NL | Locatie: Voedseltuin IJplein (Noord) |   
Reserveren: info@voedseltuinijplein.nl | Tickets: Gratis  
Ga mee op een wandeltocht door Amsterdam Noord, treed in de voetsporen van uw 
begeleider of laat u meenemen aan de hand, de keuze is aan u!  
 
 
ZONDAG 23 SEPT  
16:00 uur | FESTIVAL OPENING | De Nieuwe Vrijheid |   
ENG / NL | Locatie: Podium Mozaïek, Bos en Lommerweg 191| 
Reserveren: www.podiummozaïek.nl | Tickets: €7,50 | €5,00 met korting  
Feestelijke festivalopening van ZID Theater: een multidisciplinair programma waarin 
de kracht van vrijheid in deze tijd wordt bevraagd. Buurtacteurs werken samen met 
Nederlandse en buitenlandse dansers, acteurs en zangers en brengen korte 
previews van de voorstellingen die tijdens het festival te zien zijn.  
  
 
MAANDAG 24 SEPT  
16:00 uur | BREAD AND TALKS: Van de bron naar het verleden | 
Jan Ferslev | ENG / NL | Locatie: ZID Theater | Reserveren: via ZID   
Jan Ferslev is sinds 1971 als acteur en maker verbonden aan Odin Teatret. Hij laat 
het publiek kennismaken met de basisprincipes van het Odin Teatret.  

 

19:30 uur | FILM: THE ART OF THE IMPOSSIBLE – The long journey of Eugenio 
Barba and Odin Teatret | ENG | Locatie: ZID Theater | Reserveren: via ZID  
The art of the impossible heeft op 24 september zijn Nederlandse première. De 
documentaire vertelt het fenomenale verhaal van Odin Teatret en Eugenio Barba 
vanaf het allereerste begin in een vochtige bunker in Oslo tot aan de veelzijdige 
laboratoriumprojecten die vandaag de dag in Holstebro, Denemarken, plaatsvinden. 
 

21:00 uur | ITHAKAZA CULTUURPODIUM |   
ENG | Locatie: ZID Theater | Reserveren: via ZID  
Het cultuurpodium biedt een podium aan nieuwe talentvolle makers en 
gastoptredens van makers uit eerdere edities van het ExploreZ Festival.  
  
 
DINSDAG 25 SEPT   
16:00 uur | BREAD AND TALKS: WOMEN IN THEATRE 
The Magdalena Project - International Network of women in theatre   
ENG / NL | Locatie: ZID Theater | Reserveren: via ZID   
Het Magdalena project, opgericht door Jill Greenhalgh, is een cross-cultureel netwerk 
dat een platform biedt aan vrouwen die in het theater en performances werkzaam 
zijn. Gezamenlijk werken ze aan artistieke en economische structuren om ervoor te 
zorgen dat vrouwen aan het werk kunnen.  
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20:00 uur | CONFERENTIE DEEL 1| Conferentie kunst en maatschappij in 
transitie | Buurtcommunities | 
ENG / NL | Locatie: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 
179 | Tickets: Gratis | Reserveren: www.pakhuisdezwijger.nl  
Stadsbewoners gaan in gesprek met kunstenaars, politici, maatschappelijke 
organisaties, opleidingen en stedelijke ontwikkelaars over het thema Meemaakkunst, 
op zoek naar een nieuwe definitie van ‘participatieve kunst’. 
  
 
WOENSDAG 26 SEPT   
17:00 uur | FREE VOICES | muziek, poëzie en spoken word |   
ENG / NL | Locatie: TALENTENHUIS| Reserveren: via ZID  

 

19.00 uur | EUGENIO BARBA | ODIN TEATRET (DK) | ENG / NL |   
Locatie: Theater Meervaart, Meer en Vaart 300| Reserveren: via ZID 
Voorafgaand aan de voorstelling wordt regisseur Eugenio Barba van het ODIN 
Teatret geïnterviewd. Sinds de oprichting in 1964 heeft Barba ruim 70 producties 
geregisseerd, waarmee hij vele prijzen won. Hij vertelt over zijn levenswerk waar 
uitwisseling en culturele diversiteit centraal staat en over zijn visie in relatie tot de 
jongere generaties makers.  
  

20:00 uur | THE GREAT CITIES UNDER THE MOON – ODIN TEATRET (DK) |   
Locatie: Theater Meervaart | Tickets: € 17,50 | www.meervaart.nl   
Een muzikale voorstelling van het wereldberoemde Odin Teatret naar traditie van 
Bertolt Brecht. De maan kijkt toe en volgt de brandende steden onder zich, van de 
metropolen van Europa naar die van Klein-Azië. Vandaag de dag heeft Odin Teatret 
77 voorstellingen gemaakt die gespeeld zijn in 66 landen, alle continenten en in 
verschillende sociale contexten. 

 
  

DONDERDAG 27 SEPT  
16:00 uur | CONFERENTIE DEEL 1| Conferentie kunst en maatschappij in 
transitie | Buurtcommunities | ENG / NL | Locatie: Laaktheater DEN HAAG 
| Reserveren: www.laaktheater.nl  
Stadsbewoners gaan in gesprek met kunstenaars, politici, maatschappelijke 
organisaties, opleidingen en stedelijke ontwikkelaars over het thema Meemaakkunst, 
op zoek naar een nieuwe definitie van ‘participatieve kunst’. 
 
20:00 uur |  BREAD & SONGS: The journey | ZID Theater | (LNP)  
| Locatie: Centrale OBA, Oosterdokskade 143 | Tickets: gratis |   
Reserveren: www.oba.nl  
Een intercultureel theatraal concert waar vrijheid, religie en het loslaten in elkaar 
overgaan. Met muziek, zang en rituelen van diverse culturele en religieuze groepen 
uit Amsterdam geïnspireerd op het verhaal van Odyssee.  
 

 
 
 

http://www.pakhuisdezwijger.nl/
http://www.meervaart.nl/
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VRIJDAG | 28 SEPT  
16:00 uur | BREAD AND TALKS Madam Fortuna, Luk Nys (BE) | ENG / NL 
| Locatie: ZID Theater | Reserveren: via ZID   
Deze avond gaan we in gesprek met Luk Nys, artistiek leider van Madame Fortuna 
een werkplaats voor kunsten in Antwerpen. Hier ontmoeten lokaal en internationaal 
elkaar en staat de actieve participatie en verbeelding centraal.  
 
20:30 uur | BALKAN KITCHEN: ZID Theater en Madam Fortuna (LNP)  | ENG / 
NL | Locatie: Ru Paré | Reserveren: via ZID   
Een spannende avond waarin Balkanmuziek en dans wordt gemixt met andere dans- 
en muziekstijlen, lekkere hapjes en theater. Speciaal voor dit project werkt ZID 
Theater samen met Madam Fortuna en hun opzwepende muzikale project De 
Karavaan, met Roma muzikanten uit Antwerpen. Een avond als deze mag natuurlijk 

niet worden afgesloten zonder te dansen! Voorafgaand aan de voorstelling start om 
18:00 uur een Balkan diner dat wordt opgevrolijkt met muziek en gedichten.  
 

 
 
ZATERDAG 29 SEPT   
13:00 uur | LOST CITY | ZID THEATER (NL) |   
ENG / NL | Locatie: Van Eesteren Museum Amsterdam | Tickets: 2,50 
| Reserveren: via http://vaneesterenmuseum.nl   
Wonen we in een stad waar we onszelf mogen zijn? Regisseur Karolina Spaić en het 
avontuurlijke spelersensemble van ZID reageren met passie en engagement op deze 
vragen. Theatrale performances worden uitgevoerd in een cross-over van disciplines: 
theater, dans, muziek en beeldende kunst 
 

20:30 uur | INTERSECTION, MAKE YOUR CHOICE | ZID Theater (NL),   
Teatr Brama (PL), Omma Studio Theatre (GR)   
ENG / NL | Locatie: ZID Theater | Reserveren: via ZID  
Hoe gaan jongeren in deze tijd om met keuzevrijheid en keuzes maken?  
Dertig jongeren uit Nederland, Polen (Teatr Brama), Griekenland (Omma Studio 
Theatre), Servie (POD Teatar) en Italië creëren samen een multidisciplinair event. 
Met videoportretten, dans, theater, muziek en performance.  
 

21.30 uur | ITHAKAZA, Cultuurpodium | ENG/NL | Locatie: ZID 
Theater  Reserveren: via ZID  
Het cultuurpodium biedt een podium aan nieuwe talentvolle makers en 
gastoptredens van makers uit eerdere edities van het ExploreZ Festival.  

   
 
ZONDAG 30 SEPT  
13:00 uur | FINALE ExploreZ 2018 Proef de vrijheid| Locatie: Rembrandtpark |  
Proef de vrijheid! Een picknick met verrassingen voor jong en oud. 

 

19:00 uur | EXPLOREZ FEEST | Locatie: ZID Theater | Reserveren: via ZID  
  

http://vaneesterenmuseum.nl/

