
    

Persbericht 
Rotterdam 22 maart 2022 

 

Verhalenvertellers (60+) uit Rotterdam Zuid gezocht voor theatraal 
vertelproject Een Verhaal dat Smaakt. 

Op woensdag 20 april gaan Theater Zuidplein en Theaterwerkplaats voor Ouwe 
Rotten van start met het project Een Verhaal dat Smaakt. Tijdens dit project 
werkt een groep gezellige 60 plussers uit Rotterdam Zuid aan een theatrale 
lunchvoorstelling die op 26, 28 juni, 5 en 6 juli in Theater Zuidplein te zien zal zijn.  

Voor het project zoeken de organisaties enthousiaste verhalenvertellers van  
60 jaar of ouder uit Rotterdam Zuid. Zij krijgen de kans om met hun verhalen het 
podium te betreden. Tijdens tien repetities werken ze aan een theatrale 
lunchvoorstelling die eind juni in première gaat.  

Met Een verhaal dat smaakt zet Theater Zuidplein, samen met 
Theaterwerkplaats voor Ouwe Rotten, ouderen van Rotterdam Zuid in het 
zonnetje. Hun prachtige verhalen vertellen zij zelf, want dat kunnen zij als de 
beste. In geuren en kleuren. 

Kent u iemand van 60+ uit Rotterdam Zuid en vol mooie verhalen ? Of bent u 
iemand die mee wilt doen? Meld u vòòr 11 april aan bij Mariëlle via 06-24880081 
of mail marisa@theaterzuidplein.nl. 

Deelname is gratis.  

Repetities 
wo 20 april 10:00-13:00 
wo 27 april 10:00-13:00 
wo 4 mei  10:00-13:00 
wo 11 mei  10:00-13:00 
wo 18 mei  10:00-13:00 
wo 25 mei  10:00-13:00 
wo 1 juni  10:00-13:00 
wo 8 juni  10:00-13:00 
wo 15 juni  10:00-13:00 
wo 22 juni  10:00-13:00 
Locatie: Theater Zuidplein 
 

Voorstellingen 
Zo 26 juni 12.00 
Di 28 juni 12.00  
Di 5 juli 12.00 
Za 9 juli 12.00 
Locatie: Theater Zuidplein 
 
Tickets: € 10,- incl. lunch  
 
 

Meer informatie over dit project op www.theaterzuidplein.nl of 
www.theaterwerkplaatsouwerotten.nl  

mailto:marisa@theaterzuidplein.nl
http://www.theaterzuidplein.nl/


    

  

 

Een Verhaal dat Smaakt is een co-productie van: Theaterwerkplaats voor Ouwe 
Rotten en Theater Zuidplein. Regie: Mariëlle van de Griendt en Mieke de Wit 
Schrijfcoach: Willy Hilverda Fotografie: Huub van Rheenen Ontwerp: Elina 
Charinti Mede mogelijk gemaakt door: Cultuur Concreet, Lang Leve Kunst, 
Erasmusstichting, Van Leeuwen Van Lignac Stichting, Stichting Elise Mathilde 
Fonds. 

__________________________________________________________________________________ 

Noot voor de pers, niet voor publicatie: 
Voor meer informatie, foto’s of interviews kunt u contact opnemen met Lody Meijer, 
Marketing & Programmering, via lody@theaterzuidplein.nl of bellen met +31 (0)10 - 20 30 
225. 

Als u redactioneel aandacht besteedt aan onze activiteiten dan stellen wij het zeer op prijs 
als u ons daarvan op de hoogte stelt. Wij kunnen dan de publicatie bemachtigen. 
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