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F e s t i v a l
biedt ruimte aan nieuwe kunstvormen
De 5e editie van het ExploreZ Festival onderzoekt nieuwe kunstvormen.
Vanaf 5 oktober 2020 zijn er 20 dagen lang voorstellingen en workshops op
onverwachte plekken en momenten in Amsterdam.
Als een rode draad, loopt door het programma de volgende vraag: De stad is een thuis
haven voor vele mensen, maar voelen we ons
wel thuis in onze stad?
De locaties lopen uiteen van het Conservatoriumgebouw tot Buurtwerkplaats Noorderhof,
van Podium Mozaïek, de oever van de Sloterplas tot de OBA en natuurlijk de eigen ruimte,
de thuisbasis van het ZID Theater in
de Kolenkitbuurt.
Dit jaar, in het tijdperk van corona, is de
urgentie voor ExploreZ groter dan ooit volgens
Karolina Spaić, directeur.
“Mensen hebben veel behoefte aan contact.
En spannende, nieuwe kunstvormen ontstaan vaak juist op momenten dat zich grote
maatschappelijke veranderingen voordoen.
Vergelijk kunst en cultuur van voor en na de
Eerste of Tweede Wereldoorlog, die zijn heel
verschillend. Corona biedt dus ook ruimte voor
nieuwe kunstvormen.”
Het ExploreZ festival werkt samen met artistiek-sociaal geëngageerde gezelschappen
van over de hele wereld. Dit jaar is er noodgedwongen iets minder uitwisseling, maar het
Italiaanse gezelschap Teatro Potlach, Studio
7 uit Duitsland en vele individuele makers met
roots buiten Europa staan toch op het festival.
Het festival wordt opgedragen aan twee bijzondere personen, die recentelijk deze wereld
hebben verlaten: Jeroen van Berkel, lid van

VR 9 OKT | 16.00
CONFERENTIE

ZA 10 OKT | 19.00 | 21.00
VOORSTELLING EN NAGESPREK

FATE
Future Academy on Tour in Europe

Choose & Dare

Een Europees samenwerkingsproject tussen ZID
Theater, Atalya Teatro (Spanje), Social Community Theatre/de Universiteit van Torino (Italië),
Studio 7 (Duitsland) en DAH Theater (Servië).
FATE wil de kansen van nieuwkomers, migranten
en vluchtelingen vergroten binnen de cultuur
sector en bij kunstopleidingen. Het project loopt
van september 2020 tot en met december
2022 en wordt mede gefinancierd door Creative
Europe.

het dagelijks bestuur van Stadsdeel West, die
altijd een betrokken en inspirerend persoon
was voor ZID. En de Sudanese dichter Abdel
Wahab Yousif, die op zijn dertigste verdronk
als bootvluchteling in de Middellandse Zee.

Een multidisciplinair event over keuzes maken,
gecreëerd door jong talent uit Nederland en
Duitsland. Met dans, theater, poëzie en video
wordt onderzocht hoe je eigen keuzes maakt
binnen de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. De internationale uitwisseling is
een samenwerking
tussen ZID Theater
en Studio 7 (Duitsland).
Concept: Karolina
Spaić en Christoph
Falke; Artistieke
ontwikkeling:
Simon Bronikowski
en Patricia Marioli; Productie: Lot
Wuisman

We leven in onzekere tijden en willen met
theater, kunst en cultuur troost en vreugde
bieden. Welkom bij de 5e editie van het
ExploreZ festival!

DO 8 OKT | 14.00
VOORSTELLING

ZO 11 OKT | 16.00 | 20.00
LOCATIEVOORSTELLING

VR 16 OKT | 12.00
VOORSTELLING DOOR KINDEREN

Teleater

Een stad, vele gezichten

Een Toffe Plek

Celia Tort Pujol presenteert ‘Teleater’. Deze
interdisciplinaire voorstelling maakte ze voor de
masteropleiding Creative Performance Lab (CPL)
van het Conservatorium Amsterdam.
In dit experimentele stuk vertellen de hobo,
piano en stem drie verhalen waarin tijd, verlangen en identiteit centraal staan. Het stuk is het
eindresultaat van een onderzoek dat dualiteit
exploreert zoals de relatie tussen een musicus
en haar instrument. Als maker gaat ze op zoek
naar innovatieve manieren om klassieke muziek
theatraal te presenteren.

Een dynamische voorstellingsroute door het
prachtige gebouw van OBA Oosterdok voert ons
langs een caleidoscoop van verhalen die Ams
terdam rijk is. Acht performers van verschillende
culturele tradities en genres vertegenwoordigen
de vele mensen uit de stad.
Wanneer ze elkaar tegenkomen, ontstaan onstuimige duetten en discussies.

Eén dans- en theaterproject waarin kinderen
reflecteren op hun omgeving, op de openbare
plekken waar ze langs komen, spelen of juist niet
kunnen spelen. Waar voelen kinderen zich ‘thuis’
in de openbare ruimte en hoe kunnen ze zich die
eigen maken.

Regie: Daan Bosch; Performers: John Kayongo,
Celia Tort Pujol, Sebo Bakker, Naima Baraca,
Adam Dawoud, Soheil Shayesteh, Studio 7, Duitsland; VJ: Martin Boverhof

Artistieke begeleiding: Joske Daamen en
Desi van Vliet

VR 16 OKT | 20.00
VOORSTELLING

Best of ExploreZ 2020 & voorstelling Onze Odyssee
Tijdens het eerste deel van een speciaal Best of
ExploreZ programma zullen de spelers, muzikanten en dansers korte previews presenteren van
voorstellingen die tijdens het festival op verschillende locaties in de stad te zien zijn.
‘Onze Odyssee’, de nieuwe voorstelling van ZID
Theater, geregisseerd door Karolina Spaić, is tijdens het tweede deel van het programma te zien.
’Onze Odyssee’ is geïnspireerd op het beroemde epos van Homerus. In een wervelwind van
poëtische en fysieke scènes nemen de acteurs
het publiek mee in de persoonlijke zoektocht naar
het ultieme thuis.

ZA 17 OKT | 13.00 | 15.00 | 17.00
ZO 18 OKT | 13.00 | 15.00 | 17.00
LOCATIEVOORSTELLING
Onzichtbare Stad #1
Ga mee op een theatrale wandeling langs ‘verborgen’ locaties en beleef de stad zoals je hem
nog nooit beleefd hebt. Verhalen van verleden
en heden smelten samen in een nieuwe werkelijkheid, waarin alles anders lijkt.
Dit is de kick-off van een samenwerking met
Teatro Potlach (Italië) die in de komende jaren
wordt voortgezet.
Beleef de stad zoals nooit te voren!
Artistieke begeleiding Teatro Potlach - Pino Di
Budeo en Nathalie Mentha. Met o.a. ZID Theater,
Een Toffe Plek, City on Wheels / Joop Onk.

ZO 25 OKT | 16.00
WORK IN PROGRESS

NAM – Non Aligned Movement

Rebel

Deze danssolo door Christian Guerematchi is
een zoektocht naar de zwarte Europese identiteit
en de codes van het zwarte lichaam. Choreo
graaf Christian Guerematchi en muzikante
Shishani hebben beiden wortels in zowel Europa
als Afrika. Ze laten zich leiden door hun eigen
achtergrond en de stemmen en bewegingen van
de Afrikaanse diaspora en gaan op een epische
afro-futuristische reis naar de Balkan.

Naima Baraka speelt een solovoorstelling over
een vrouw die uit meerdere personages bestaat.
Is zij een vechter, een diva of toch een kinderlijke
dromer? Of is zij dat alles in een? Een vrouwelijke kickbokser onthult haar verhaal en neemt
ons mee langs de drijfveren en krachten van een
hedendaagse vrouw.
Performance en tekst: Naima Baraca;
Regie: Karolina Spaić

Foto: Alwin Poiana

Concept/choreografie/productie: Christian Guerematchi; Muziek/geluid: Shishani; Tekst/dramaturgie:
Gita Hacham; Kostuums/design: Jonathan Ho;
Creative Director: PINKB!NK

VR 23 OKT | 19.00 | 21.00
MUZIKALE VOORSTELLING

ZO 25 OKT | 17.00
DANSSOLO - WORK IN PROGRESS

ZA 10 – ZO 25 OKT
EXPOSITIE

ID- Entity

Historia

Gabriela Guevara

Masterstudenten van het Conservatorium met
een achtergrond in klassieke muziek gaan op
zoek naar een nieuwe performance taal.
Ze werken aan een bijzonder programma op het
snijvlak van muziek en andere creatieve disciplines. In ID- Entity laten de performers het
bekende van hun diverse instrumenten
los en gaan ze
op zoek naar
persoonlijke
geschiedenis,
identiteit, fantasie en dromen.

In zijn solo combineert choreograaf en danser
Issam Zemmouri hedendaagse dans, fysieke
expressie en kinetische poëzie met elkaar.
HISTORIA is een reis die zich uitstrekt over de
Middellandse Zee tussen verschillende culturen,
talen en beschavingen. Met zijn unieke persoonlijke dansstijl, neemt hij ons mee langs verleden,
heden en toekomst in zijn eigen reis op weg naar
bevrijding.

Tijdens het festival worden de schilderijen van
de jonge Mexicaanse schilderes Gabriela Guevara
tentoongesteld in de foyer van het ZID Theater.
Haar werk bestaat uit kleurrijke, intense en
persoonlijke schilderijen, die qua stijl karakteristiek
zijn voor de Mexicaanse schilderkunst.

Artistieke
begeleiding:
Sebo Bakker;
Studenten van
de master CPL/
Conservatorium
van Amsterdam

Choreografie en performance: Issam Zemmouri
Foto: Greg Litwin / The Photographer

Foto: Maria Morales

Concept en regie: Karolina Spaić (Our Odyssey),
Daan Bosch; Performers: Sebo Bakker, Ista Bagus
Putranto, Claribel Rodriguez, Jos Daamen, Lara
Bakker, Naïma Baraka, Issam Zemmouri, Martin
Boverhof (VJ)

ZA 24 OKT | 20.00
DANSVOORSTELLING EN NAGESPREK

MEDEWERKERS EXPLOREZ FESTIVAL
Artistieke leiding: Karolina Spaić • Zakelijke
leiding: Susanne Hazen • Productieleiding:
Lianne Bloemen • Productie en PR: Lot Wuisman
• Pr-assistentie: Marinka Uijland • Pers & PR
advies: Dorèndel Overmars • Techniek: Saskia
Mourik (Zash) • Tekstcorrectie: Wendela de Vos
• Dramaturgie: Tomas Leijen • Live streaming:
Martin Boverhof • Video: Rodolfo Vejar • Foto’s
en grafische vormgeving: Maria Morales • Foto’s:
Ortwin Tjon • Vrijwilligers: Adam, Alice, Allan,
Gabriela, Hily, Ilhem, Karen, Musa, Omar

Programma oktober 2020

ZO 25

ZA 24

VR 23

ZA 17
ZO 18

VR 16

ZO 11

ZA 10

VR 9

DO 8
VOORSTELLING
14.00 | ENG

VOORSTELLING
20.00 | NL/ENG

De meeste programma’s kunnen via
LIVESTREAM gevolgd worden. Voor de
precieze gegevens kunt u de website:
explorez.nl raadplegen.

ZID Theater
€7,50 incl. consumptie

ZID Theater
€7,50 incl. consumptie

ZID Theater
€7,50 incl. consumptie

met postcode korting
A’dam Nieuw-West

Noorderhof
Van Eesteren Museum
Metropolis
€7,50 / €5,-

korting A’dam West

Podium Mozaiëk
€15,-/€10,- met postcode

Aanmelden verplicht

ZID Theater | Gratis

met postcode korting
A’dam West
en Nieuw-West

Openbare Bibliotheek
Amsterdam
€7,50 / €5,-

ZID Theater
& Broedplaats BOUW
€5,- incl. consumptie

ZID Theater | Gratis

Aanmelden verplicht

Aanmelden verplicht

ZID Theater | Gratis

Context programma, workshops en
masterclasses via: explorez.nl

17.00

WORK IN PROGRESS DANSVOORSTELLING

Historia | Issam Zemmouri

16.00

WORK IN PROGRESS SOLOVOORSTELLING

Rebel | Naima Baraca

DANSVOORSTELLING EN NAGESPREK
20.00 | LNP*

Christian Guerematchi (ICK)

NAM - Non Aligned Movement

MUZIKALE PERFORMANCE
19.00 | 21.00 | LNP*

Conservatorium Amsterdam & ZID

ID – Entity

LOCATIEVOORSTELLING
13.00 | 15.00 | 17.00 | LNP*

Onzichtbare Stad | ZID en de gasten

ZID en gasten

& voorstelling Onze Odyssee

Best of ExploreZ 2020

VOORSTELLING DOOR KINDEREN
12.00 | 10-12 JAAR | NL

Een toffe plek | ZID

LOCATIEVOORSTELLING
16.00 & 20.00 | LNP*

Een stad, vele gezichten | ZID

VOORSTELLING EN NAGESPREK
19.00 & 21.00 | NL/ENG

Choose & Dare | ZID & Studio 7 (DU)

CONFERENTIE
16.00 | ENG

FATE | Future Academy on Tour in Europe

Teleater | Cèlia Tort Pujol

Ga naar explorez.nl en klik op het evenement waar u bij wilt
zijn om uw tickets te reserveren. We volgen de richtlijnen van het
RIVM. De tickets zijn alleen online te reserveren. U dient minimaal
20 minuten voor aanvang van de voorstelling aanwezig te zijn.

* LNP = LANGUAGE NO PROBLEM

F e s t i v a l

Dood op zee
Je gaat dood op zee
Je hoofd wiegend op de brullende golven
je lichaam heen en weer gegooid in het water
als een lekke boot
In de bloei van je jeugd ga je
Verlegen met je 30ste verjaardag
Vroeg vertrekken is niet erg
maar wel als je alleen sterft
zonder een vrouw die je in haar armen trekt en zegt
"Laat me je vasthouden, tegen mijn borst
ik heb ruimte genoeg
En laat me het vuil van ellende van je ziel wassen"
Abdel Wahab Yousif
Eerbetoon aan een jonge Soedanese dichter die in augustus 2020 verdronk in de Middellandse Zee

Na het festival ExploreZ in Amsterdam, volgen er nog eendaagse
festivals en optredens in Amsterdam, Den Haag en Utrecht.
Meer informatie hierover is te vinden op www.explorez.nl
PARTNERS
ZID THEATER – CITY ART & PERFORMANCE CENTER
is een culturele organisatie, gevestigd in
Amsterdam. ZID produceert het jaarlijkse
internationale ExploreZ festival, multidisciplinaire
voorstellingen en realiseert projecten samen met

MET DANK AAN

kunstprofessionals, urban talents en stads
bewoners. Het werk van ZID is diep geworteld
in de grootstedelijke dynamiek.
ZID is stedelijk, landelijk en internationaal
werkzaam. Voor haar werk heeft ZID verschillende
onderscheidingen ontvangen, zoals het Appeltje
van Oranje (2011) en de Gouden Caleidoscoop
(2018) van het Fonds voor Cultuur Participatie.

ZID THEATER – CITY ART & PERFORMANCE CENTER
De Roos van Dekamaweg 1, 1061 HR Amsterdam
E-mail: info@zidtheater.nl | Tel: +31 (0) 20 488 84 49
www.zidtheater.nl | www.explorez.nl

