UITNODIGING
op
Ik ga
reis...

Theaterstuk
‘Ik ga op reis…’
'Echo's uit
de oorlog'

over twee kinderen in
de oorlog en de
Holocaust.
Voor 11-80+

podcasts met
korte verhalen

In het vrijheidsjaar 2020 zullen er
veel activiteiten zijn om de vrijheid
te vieren en te herdenken.
Begin het jaar goed met een
bezoek aan de première van de
voorstelling ‘Ik ga op reis…’
Met livemuziek en geﬁlmde
ﬂashbacks.

Première
Do. 6 februari 19.00 uur

75 jaar geleden werd Nederland
bevrijd. Dat vieren en herdenken
we. Maar ooggetuigen van destijds
zijn er bijna niet meer. De
voorstelling ‘Ik ga op reis...’, het
boek, de GPS-route en de podcasts
zijn nieuwe en boeiende vormen
om het verhaal door te vertellen
aan nieuwe generaties.

‘Ik ga op reis...’
is speciaal
geschreven voor
het vrijheidsjaar
en speelt zich
geheel af in
RotterdamKralingen,
op historische
locaties.

Roozenburgpark

Programma 6 februari
Slagerij Van Linschoten

Avenuekerk

Voorschoterlaan

1. Première van het toneelstuk ’Ik
ga op reis…’;
2. Boekpresentatie van het
gelijknamige boek;
3. Presentatie van ‘Echo’s uit de
oorlog’. Korte verhalen als
podcasts;
4. Demo van een GPS-route met
smartphone door Kralingen, langs
de locaties uit de voorstelling.

GPS-route
Boek ‘Ik
ga op reis…’

langs locaties uit
het verhaal

met AV-link naar
muziek en video

Ons huis

‘Indrukwekkend’, ‘aangrijpend’, ‘overtuigend’
enkele reacties van de ca. 1200 bezoekers
van de try-outvoorstellingen in mei 2019

Tijdens de slotact van de voorstelling krijgen kinderen van
11/12 jaar gratis het boek over de voorstelling mee.
Inclusief een AV-link om de muziek en videofragmenten
tijdens het lezen af te spelen op een smartphone om zo de
voorstelling opnieuw te beleven. Het boek
is ook los te koop ad € 15,00

Avenue Concordia 111
Rotterdam-Kralingen
(één van de locaties uit het verhaal)
Daarna tournee met school- en
familievoorstellingen
Reserveren via podiumplein.nl
Entree vanaf € 2,50

Hoe vertellen we de verhalen
van de oorlog door?

Informatie: ikgaopreis.nu,
peter@lems.nu, 0645390187

1945-2020

Met dank aan de Evangelische Broedergemeente voor het beschikbaar stellen van hun gebouw.

