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Verhalen van
verandering

7 donderdagen tussen 17 en 19 uur

“THE HOPE I’M INTERESTED 
IN IS ABOUT BROAD 

PERSPECTIVES WITH SPECIFIC 
POSSIBILITIES, ONES THAT 

INVITE OR DEMAND THAT WE 
ACT. YOU COULD CALL IT AN 
ACCOUNT OF COMPLEXITIES 

AND UNCERTAINTIES,
WITH OPENINGS.”

— Rebecca Solnit



CLUB IMAGINE
Club Imagine zoekt met verbeelding antwoorden op vraagstukken rond 
het klimaat en de socio-ecologische crisis. Voor iedereen die niet stil wil 
blijven zitten. Club Imagine is een gratis toegankelijk programma om de 
zes weken, op donderdag tussen vijf en zeven en vertrekt vanuit de hal 
van de Schouwburg. 

Club Imagine neemt je mee langs verhalen van verandering. Je 
doorkruist de Schouwburg, en onderzoekt onderwerpen vanuit 
verschillende perspectieven. Bijvoorbeeld via een mini-college of het 
werk van een beeldend kunstenaar, via een installatie op de mediawand 
of een perfomance, en regelmatig ga je zelf met iets aan de slag.
Wees welkom bij deze kruisbestuivingen tussen wetenschappers, 
activisten, ondernemers en kunstenaars, waarin grote thema’s 
hanteerbaar worden gemaakt zonder te versimpelen.

Dit seizoen staat Club Imagine in het teken van de Zeven Hoofdzonden. 
Als eeuwenoude spiegels weerkaatsen deze begrippen ons gedrag. 
Ondeugdelijk gedrag is er in overvloed. We schenden de planetaire 
buitengrens, en gaan door een sociale ondergrens. Maar de daad van 
het zondigen impliceert ook dat er een keuze is. Precies dat gaat Club 
Imagine verkennen, met artistieke en activistische verbeeldingskracht.

do 28 sept 2017

WOEDE 
Wat, als we de planeet eigenlijk niet willen redden?

do 9 nov 2017

HOOGMOED
Wat, als we de techniek niet langer de oplossing laten bepalen? 

do 21 dec 2017

TRAAGHEID
Wat, als we collectief, voorbij ‘nee’ zeggen, tot handelen overgaan?

do 8 feb 2018

AFGUNST
Wat, als we ongelijkheid niet langer willen laten toenemen?

do 22 mrt 2018

HEBZUCHT
Wat, als we genoeg in plaats van groei normaal vinden?

do 19 apr 2018

GULZIGHEID
Wat, als we niet langer bellen blazen en schuld opbouwen?

do 28 juni 2018

WELLUST
Wat, als plezier en verlangen ons kompas worden? (i.s.m. TENT)

ROUTE IMAGINE
Route Imagine is een scherpe selectie voorstellingen rond kunst, 
klimaat en de verbeelding van duurzame toekomsten. Verwacht geen 
voorstellingen over ijsberen en smeltende poolkappen. We kijken naar 
ecologie, naar afhankelijkheidsrelaties. 

In Route Imagine zijn voorstellingen bijeengebracht die de mens 
bevragen: onze positie in de wereld, onze onderlinge relaties, onze eigen 
tijd en ruimte. Autonome makers vinden nieuwe vormen uit om hardop 
en collectief hierover na te denken. Het is theater dat je aan het denken 
zet, zacht maar genadeloos. 

De voorstellingen en makers in de Route Imagine komen terug in de Club 
Imagine avonden.

16 sept 2017
CONVERSATIONS
(AT THE END OF THE WORLD)
A TWO DOGS COMPANY / 
HET ZUIDELIJK TONEEL / 
THEATER ROTTERDAM
Wat mensen elkaar vertellen als het einde 
daar is, gelukkig.

23 sept 2017
DE RING
NEDERLANDS BLAZERS 
ENSEMBLE / HOTEL MODERN
Klassieker over macht en wilskracht schaalt 
door naar insectenwereld.

6/7 okt 2017
TENZIJ JE EEN BETER PLAN HEBT
FRASCATI PRODUCTIES / 
DE NWE TIJD / ANOEK NUYENS 
EN REBEKKA DE WIT
Werken aan een posthumanistisch pamflet, 
tussen hoogmoed en apathie.

8 nov 2017
DE MENSHEID
LOD
Een verdediging van de mensheid, ‘omdat 
zij niet anders kan’, wordt aanklacht.

15 — 17 dec 2017
CRAZY BUT TRUE
ANT HAMPTON
Feiten vreemder dan fictie, verteld door 
de volwassenen van morgen.

20 — 22 dec 2017
THIS CAN’T HAPPEN
FRASCATI PRODUCTIES / 
EMKE IDEMA
Een spel waarin je gaandeweg pas echt 
ervaart wat je verbeelding remt en richt.

20 dec 2017
FOR THE TIME BEING
SCHWEIGMAN&/ 
SLAGWERK DEN HAAG
Dans, ritme en ruimte: wat hebben we 
met de tijd gedaan?

28/29 dec 2017
WIJ/LIEFHEBBEN
LAURA VAN DOLRON
Stand-up filosofie over de vraag wie 
we voor elkaar zijn.

10 jan 2018
GIDSLAND
MUGMETDEGOUDENTAND
Verdwaald in het medialandschap: 
wie ziet wat ik echt kan zijn?

7 — 10 feb 2018
GUILTY LANDSCAPES
DRIES VERHOEVEN
Installatie maakt kortsluiting tussen wat we 
liever niet zien, maar toch wel weten.

14 mrt 2018
LIEDJE VAN GIGI
TONEELHUIS /
BENJAMIN VERDONCK
Een betoverende schoonheid, schijnbare 
eenvoud: verbeelding om in te verdwalen.

15/16 mrt 2018
EMPIRE
MILO RAU
De mens op drift: persoonlijke verhalen 
tekenen de kaart van Europa.

13 sept 2017, 21 nov 2017,
8 feb 2018, 21 apr 2018 
BUILDING CONVERSATIONS
Theater dat uitdaagt te oefenen in een 
andere positie, een andere ecologie.
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Actuele informatie en aanmelden via:

theaterrotterdam.nl/imagine
of stuur een mail aan:

arie.lengkeek@theaterrotterdam.nl
#ClubImagine


