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ExploreZ Festival: Internationaal multidisciplinair festival in Amsterdam 

 7 t/m 22 mei 2022 • Amsterdam 

(ZID Theater • Van Eesteren Museum  • Podium Mozaïek • Noorderhof • OBA) 

 

Van 7 t/m 22 mei 2022 organiseert ZID Theater een nieuwe editie van het multidisciplinaire, internationale 

ExploreZ Festival. Op verschillende locaties in Amsterdam zijn voorstellingen te zien met het thema Roots & 

Future. Twee weken vol theater, muziek en dans, lezingen, workshops, masterclasses, conferenties, nagesprekken 

en ontmoetingen. Het ExploreZ Festival laat werk zien dat niet eerder in Nederland is vertoond, het bevordert de 

dialoog en ontmoetingen tussen de makers en het publiek en zet ieder jaar een actueel thema in de 

schijnwerpers. In 2022 stellen we de vraag: Wat neem je mee uit je verleden en wat geeft je kracht voor de 

toekomst?  

Tijdens het festival verbinden we het verleden met het heden en kijken we naar de toekomst. De eerste week staat 
in het teken van migratie en ligt de focus van het programma op nieuwe theatermakers die in een ander land 
opnieuw moeten beginnen. Er zijn o.a. voorstellingen van TNT/Atalaya Teatro (Spanje), DAH Teatar (Servië), Studio 7 
(Duitsland) en ZID Theater (Nederland), allemaal partners van het Europese project FATE - Future Academy on Tour 
in Europe. 

De tweede week van ExploreZ Festival 2022 vieren we het 30-jarig bestaan van ZID Theater! ZID Theater heeft 

verschillende theatermakers en podiumkunstenaars uitgenodigd om in samenwerking met de oprichters en het 

artistieke kernteam, Karolina Spaic (regisseur) en Sebo Bakker (acteur), het speciale locatieproject Re-Dreams te 

maken in Broedplaats Bouw, waar ZID Theater gevestigd is. 

ZID Theater verbindt kunst, cultuur en samenleving. Met het ExploreZ Festival en de Europese projecten FATE 

(Future Academy on Tour in Europe) en TONE (Talents of New Europe), biedt ZID Theater creatieve vluchtelingen en 

migranten kansen binnen de culturele sector in Nederland en de rest van Europa. 

Een greep uit het programma: 

25 Casa Vina en Terra | DAH Teatar (Belgrado, Servië) | zondag 8 mei vanaf 16.00 uur | ZID Theater (Amsterdam) 
DAH Teatar is voor het eerst in Nederland te zien met twee verschillende voorstellingen.  
In de performance-lecture 25 Casa Vina vertelt regisseuse Dijana Milosević het indrukwekkende verhaal van het 
theatergezelschap, dat ondanks vele obstakels geëngageerd theater maakt in Belgrado en wereldwijd. De focus ligt 
op het verhaal van DAH en de rol van theater om sociale en politieke verandering teweeg te brengen en te helpen 
om trauma's uit het verleden te genezen.  
De voorstelling Terra, in regie van Jadranka Andjelic, gaat over aanpassingsvermogen in het migratieproces, dat 
associatief wordt verbonden met plantenteelt. 
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NO FEAR | ZID Theater (NL) | woensdag 11 mei om 20.00 uur (première) | Podium 

Mozaïek (Amsterdam) en zondag 15 mei om 16.00 uur | OBA Oosterdok 

(Amsterdam) 

NO FEAR is een intense en beeldende voorstelling over het najagen van dromen in 

een nieuw land. Elf jonge performers met een vluchtverleden bouwen aan hun 

toekomst. In een dynamisch samenspel van tekst, dans, muziek en beeld creëren ze 

uit het niets een nieuwe wereld. De voorstelling is geregisseerd door Daan Bosch. 

 
 
Crossing Dreams | TNT/ATALAYA (Spanje) | vrijdag 13 mei om 20.00 uur 
(Nederlandse première) | ZID Theater (Amsterdam) en zondag 15 mei om 18.00 
uur | OBA Oosterdok (Amsterdam)  
TNT/ATALAYA is een topgezelschap uit Sevilla, Spanje. De voorstelling Crossing 
Dreams is gemaakt door de bekende choreografe Juana Casado en elf jonge 
performers met een vluchtverleden en woonachtig in Spanje. De energieke 
voorstelling is een combinatie van dans, capoeira en circus, waarbij de jonge 
artiesten, die hun leven in gevaar hebben gebracht voor een beter bestaan, hun 
ervaringen en dromen delen met het publiek. Waarom verlieten ze hun land van 
herkomst? Hoe deden ze dat? En wat willen ze bereiken in dit nieuwe land?  

 
 Brats | Studio 7 (Duitsland) | zaterdag 14 mei om 14.00 uur | Buurtwerkplaats Noorderhof 
(Amsterdam)  
Deze locatievoorstelling gaat over Sophia, die door steden zwerft met haar huifkar. Zij 
verzamelt vluchtig weggegooide overblijfselen van de tijd en vindt woordeloze verhalen voor 
hen die na haar komen. Met groteske slapstick en brutale liedjes strompelt ze door de troep 
van andermans dromen. Na de voorstelling treden verschillende performers op met wereldse 
verhalen.  
 
 

RE-Dreams | ZID Theater (NL) | vrijdag 20 mei en zaterdag 21 mei om 

18.00 en 20.00 uur en zondag 22 mei om 16.00 uur & 18.00 uur | ZID 

Theater (Amsterdam) | Een 30 jaar lange reis naar de toekomst! 

Met de site-specifieke voorstelling Re-Dreams in Broedplaats BOUW, 
waar ZID Theater gevestigd is, onderzoekt ZID haar eigen archief in relatie 
tot de toekomst. Waar het verhaal van ZID Theater 30 jaar geleden begon 
met de voorstelling Dreams, wordt nu tussentijds de balans opgemaakt 
met Re-Dreams. De geschiedenis wordt in deze unieke productie 
benaderd als inspiratiebron voor de toekomst. Hiervoor hebben we 

verschillende theatermakers uitgenodigd om het speciale locatieproject Re-Dreams te maken, samen met regisseur 
Karolina Spaic en acteur Sebo Bakker. Onder leiding van een gids dwaalt het publiek door een landschap van 
videoprojecties, onverwachte performances en soundscapes, die een unieke ervaring creëren.  
 
Naast het hoofdprogramma zijn er tijdens ExploreZ Festival workshops, inspiratie bijeenkomsten, presentaties en 
ontmoetingen. Daarna gaat ExploreZ on tour met optredens in o.a. Zwolle en Den Haag. Meer informatie en het 
volledige programma is te vinden op www.explorez.nl 
 

http://www.explorez.nl/
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Noot voor de redactie:  

Voor meer informatie, beeldmateriaal, vrijkaarten en/of interviews kunt u contact opnemen met: 

Marketing/PR: Michelle Boekhout van Solinge | 06-46041420 | pr@zidtheater.nl 

Sebo Bakker | 06-26132157 | sebo@zidtheater.nl 

 

ExploreZ Festival: www.explorez.nl 

ZID Theater: www.zidtheater.nl  

Fate: www.fate-europe.eu 

Tone: www.tone-europe.eu  
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