OPTREDENS
KWARTIERMAKERS
FESTIVAL ARNHEM
22 t/m 30 oktober 2016

KWARTIERMAKERSFESTIVAL ARNHEM BIEDT EEN PODIUM VOOR TALENTEN. HET WERKT MEE AAN
EEN POSITIEVE KIJK OP MENSEN MET IEDER HUN EIGEN AARDIGHEID.
Kunstenaars en artiesten met en zonder ‘beperking’ presenteren zich op vele plaatsen in Arnhem via allerlei
kunstzinnige en culturele activiteiten: exposities, theater, muziek, film, dans, open podia, circus, bewegen en
nog veel meer.
Meer weten of op de hoogte blijven van onze activiteiten?
Kijk op http://www.kwartiermakersfestivalarnhem.nl en volg ons op Facebook en Twitter.
Kwartiermakersfestival Arnhem is een gezamenlijk initiatief van IrisZorg, RIBW Arnhem Veluwe Vallei, Rijnstad, Pro Persona,
Kunstbedrijf Arnhem, MEE Gelderse Poort, STIP steun en informatiepunt GGz Arnhem, Siza, De Driestroom, Woonzorgnet, Philadelphia
en Zorgbelang Gelderland.Kwartiermakersfestival Arnhem is mogelijk dankzij bijdragen van de samenwerkingspartners en
subsidie/sponsoring van gemeente Arnhem en Volkshuisvesting Arnhem.

PROGRAMMA KWARTIERMAKERSFESTIVAL ARNHEM
TIJDENS SPROOKJESFESTIVAL 2016
Rond de voorstellingen komt u ook sprookjesachtige figuren tegen van Mensenzoo, ArtEZ en de Stadscompagnie.

ZATERDAG 22 OKTOBER

15.00 uur		
THEATER KLARE TAAL door Driestroom Theater en ArtEZ
Er waren eens mensen met een verstandelijke beperking, die geen beperking hebben in het spelen van
theater... Een jong toegankelijk theater, voor iedereen die zich wil ontwikkelen op het gebied van dans, 		
muziek en theater.
Wat: Theater voor kinderen van 6 jaar en ouder
Locatie: Rozet, theaterzaal 4.30
Entree: € 1,00

DONDERDAG 27 OKTOBER

11.45 tot 12.45 uur
WORKSHOP TOVERSTOKKEN MAKEN door Danielle Roelofsen
Op het Sprookjesfestival horen natuurlijk magische attributen. Maak daarom je eigen kleurrijke toverstaf. Een 		
knutsel- en muziekworkshop om helemaal in de sfeer te komen voor de voorstellingen.
Wat: Workshop voor alle leeftijden
Locatie: Rozet, lokaal 3.05
Entree: € 1,00
15.00 uur 		
ZO NORMAAL door Arno Setz en Ferry Asselbergs
Er waren eens twee theatermakers die sprookjes ervoeren als normaler dan de werkelijkheid. Zij droomden veel
en vaak. Zelfs zo vaak dat dit normaler voor hen was dan niet normaal. Maar goed, in deze voorstelling is niets wat
het lijkt. En één ding is zeker: je kan na de voorstelling nooit meer normaal naar sprookjes kijken of luisteren.
Wat: Theater voor kinderen van 10 jaar en ouder
Locatie: Rozet, theaterzaal 4.30
Entree: € 1,00

VRIJDAG 28 OKTOBER

11.45 tot 12.45 uur
WORKSHOP TOVERSTOKKEN MAKEN door Danielle Roelofsen
Op het Sprookjesfestival horen natuurlijk magische attributen. Maak daarom je eigen kleurrijke toverstaf. Een 		
knutsel- en muziekworkshop om helemaal in de sfeer te komen voor de voorstellingen.
Wat: Workshop voor alle leeftijden
Locatie: Rozet, lokaal 3.05
Entree: € 1,00
13.00 uur		
DE KARAVAAN EN DE 7 FREAKS door Theater Siza
In deze montagevoorstelling zie je schetsen uit de verschillende levens van de spelers. Schetsen over de omgang
met elkaar, over naar elkaar kijken, over naar elkaar luisteren. Schetsen over verstoppen achter gordijnen of jezelf
toch maar laten zien, over meedoen. Schetsen over beperkingen en mogelijkheden, schetsen over mens-zijn.
Wat: Theater voor kinderen van 10 jaar en ouder
Locatie: Rozet, auditorium
Entree: € 1,00
15.00 uur		
ASSEPOESTER, MAAR DAN WOESTER door Theater Totaal
Vol energie en humor brengen de spelers het sprookje van Assepoester tot leven. Of beter gezegd: volgens een
rijm van Roald Dahl, een gruwelijk rijm. Wat te doen als hebzucht tot grote ellende leidt? En wat als Assepoester
niet meer in haar sprookjesprins gelooft? Kortom: wat als een sprookje geen sprookje blijkt te zijn?
Wat: Theater voor kinderen van 6 jaar en ouder
Locatie: Rozet, theaterzaal 4.28
Entree: € 1,00

ZATERDAG 29 OKTOBER

14.00 uur		
ACT LIKE CHARLIE CHAPLIN door Circus Stoffel
Een sprookjesachtige circusact met livemuziek.
Wat: Theater voor kinderen van 4 jaar en ouder
Locatie: Rozet, theaterzaal 4.30

Entree: € 1,00

