Persbericht

Theatervoorstelling in rijdende bus in Rotterdam en
Amsterdam
De hele maand november en december hoeven theaterliefhebbers in Rotterdam
en Amsterdam niet naar een theatergebouw zoals Carré of het Luxor. Ze kunnen
ge-woon opstappen in een bus waar al rijdend een verassend theaterstuk wordt
opge-voerd. Interactief, want de hoofdrolspeelster betrekt onder meer met behulp
van televisiebeelden de ‘passagiers’ zoveel mogelijk in het verhaal.

Op sommige plaatsen wordt gestopt, niet omdat het een bushalte betreft, maar omdat op
deze locaties iets ‘interactiefs’ gebeurt. Via beeldschermen in de bus worden ook gefilmde
interviews met Turkse ondernemers geïntegreerd in de voorstelling. Er kunnen
maximaal 32 passagiers meerijden.

Gülers Travels

De titel van deze ‘rijdende voorstelling’ is Gülers Travels. Tijdens de busrit speelt de
actrice een Turkse toponderneemster Gülers genaamd. Aan de hand van haar verhalen
komt de meerijdende toeschouwer meer te weten over het ondernemerschap van drie

generaties Turken in Nederland. De reis gaat langs een aantal adressen waar Turkse
ondernemers met succes een onderneming hebben opgebouwd. En je komt de laatste
ontwikkelingen te weten op het gebied van ondernemerschap.
400 jaar betrekkingen

Actuele aanleiding is het feit dat dit jaar Nederland en Turkije 400 jaar betrek-kingen
vieren. In de laatste vijftig jaar behoorden mensen uit Turkije die hier kwamen werken
tot de eerste gastarbeiders. De Turkse bakker, de Turkse groetenboer en het Turkse
restaurant werden populair en zijn niet meer weg te denken.
ZOMIXED

Gülers Travels start in de hal van de Openbare bibliotheek die is gevestigd in ZOMIXED
in Amsterdam Zuidoost. ZOMIXED is een bijzondere plek waar inmiddels steeds meer
ondernemers en maatschappelijke instanties naar toe trekken. Eigenaar
woningstichting Rochdale is druk bezig om het kantoor-gebouw zo aantrekkelijk
mogelijk in te richten. Ondernemers die interesse hebben kunnen bij Olivier Verburg
van DTZ Zadelhof (020-5711406) terecht voor meer informatie.

Imagine IC

Imagine IC produceert en presenteert persoonlijke verhalen van migranten en hun
nakomelingen in Nederland in tentoonstellingen, workshops en talkshows. Door gebruik
te maken van oral history en nieuwe media, verzamelt Imagine IC verhalen over
eigentijdse culturele diversiteit. Op deze manier presenteren migranten een eigen visie
op hun leven in Nederland. De voorstelling is van de theatermakers Chokkri Ben Chikha
en Erik-Ward Geerlings en een coproductie van het Productiehuis Rotterdam, Imagine
IC en Kosmopolis Rotterdam. Kijk voor meer informatie op www.imagineic.nl.
Speeldata: 21 (première), 23, 24, 29, 30 november en 1 december (19.45)
Opstapplek: Openbare Bibliotheek Amsterdam, Bijlmercentrum www.oba.nl
Kaartverkoop: online via www.imagineic.nl of aan de balie van de Openbare Bibliotheek
Amsterdam, Bijlmercentrum
Voor groepsarrangementen neemt u contact op met Martin van Engel, Imagine IC: 020489 48 66 info@imagineic.nl

