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Moving Arts Project is zeer vereerd! Zaterdag zit Ella Vogelaar aan de Gesprekstafel. Als 
voormalig minister voor Wonen, Wijken en Integratie was zij onder meer verantwoordelijk 
voor de verbetering van zogeheten ‘aandachtswijken’, waartoe ook Amsterdam-Oost 
behoorde. Samen met onze tweede eregast Rachid El Ousrouti, zakelijk leider van 
Vakmanstad Rotterdam, wisselen we van gedachten over gewenst gedrag op straat. Welk 
gedrag verwacht jij van anderen in de openbare ruimte, en van jezelf? Ook blikken we met 
Ella Vogelaar terug op haar ervaringen met het verbeteren van ‘aandachtswijken’. Wat zijn 
de lessen voor de toekomst? Rachid El Ousrouti zal toelichten hoe Vakmanstad Rotterdam 
in de Afrikaanderwijk talent van jongeren versterkt en vergroot. De Gesprekstafel is een 
wekelijks evenement georganiseerd door Moving Arts Project in aanloop naar de 
openluchtvoorstelling HEIM Romeo|Julia. Elke zaterdag wisselen bezoekers van gedachten 
over wat er speelt in de wijk, zittend aan een stevige tafel in het openluchttheater-in-
aanbouw op het Steve Bikoplein, Amsterdam. 
 
HEIM Romeo|Julia, bestel nu je kaarten! 
De repetities zijn in volle gang, het decor krijgt vorm. Het Steve Bikoplein verandert stap voor 
stap in een openluchttheater. Hier spelen 19, 20, 21 & 26, 27, 28 juni acteurs uit de 
Transvaalbuurt en omgeving HEIM Romeo|Julia, compleet met middeleeuwse huizen, 
ruziënde Veronese families en dat beroemde balkon. Deze wervelende voorstelling vol 
muziek, dans en razende reporters neemt polarisatie en beeldvorming onder de loep. 
Waarom maken die Capulets en Montagues elkaar eigenlijk het leven zuur? Hoe zouden ze 
hun denken en doen kunnen veranderen? HEIM Romeo|Julia is een eigentijdse versie van 
Shakespeares tragedie over tegenstellingen in de samenleving en onmogelijke liefde. De 
voorstelling is voor alle leeftijden en voor iedereen van binnen en buiten de buurt. Verzeker 
je van een zitplaats en bestel nu je kaarten via http://heimintransvaal.nl/romeojulia. 
 
Crowdfunding 
Draag je de voorstelling een warm hart toe? Steun dan HEIM Romeo|Julia met een donatie. 
Daarmee bouw je mee aan het mooiste openluchttheater in de Amsterdam Transvaalbuurt. 
Maar je krijgt er ook direct wat voor terug! Ga naar  
https://www.voorjebuurt.nl/campaigns/romeojulia/ en kies welke donatie je wil doen.  
 
Over Moving Arts Project 
Diane Elshout, Noud Verhave en Janine Toussaint vormen het kunstenaarscollectief Moving 
Arts Project (MAP). Talentontwikkeling, cultuurparticipatie en het versterken van sociale 
netwerken zijn de rode draad in hun projecten. Voor HEIM Romeo|Julia bestaat het artistieke 
team voorts uit Simon Rowe, Mariken Bijnen en Igor Krajinovic. Eerder realiseerde MAP 
onder meer HEIM Thuis in Transvaal, HEIM VerANDERt, HEIM Alice in Transvaal en HEIM 
MidZomerNachtsDroom, OntKIEM West en GROEIstadion.  
 
Contact 
Moving Arts Project @ Culturele Wijkonderneming Tugela85 
Tugelaweg 85 
1091 VN Amsterdam 
06 20 43 89 29 



www.heimintransvaal.nl/romeojulia  
info@heimintransvaal.nl 
facebook.com/heimintransvaal 
@movartsproject 
 
HEIM Romeo|Julia is een initiatief van Moving Arts Project en wordt mede mogelijk gemaakt 
door Amsterdams Fonds voor de Kunst, Fonds voor Oost, Stadsdeel Amsterdam Oost 
Sociaal Domein, Stadsdeel Amsterdam Oost Kunst en Cultuur, Prins Berhard Cultuurfonds, 
Eigen Haard, Ymere, Rochdale, Collecteweek Oranje Fonds, Dynamo. HEIM Romeo|Julia 
wordt gesponsord door: CBOX Containers, Olives and More, Helal et Gida, Bo-Mij 
Oosterparkstraat, Liefhebber, Doe het Zelf Wittenburg, Deltafix, Arno Koelemij Groente en 
Fruit, Kwekkeboom, Wonny’s Eethuis, Rumbaba, Peri, Spuijbroek Transport, Winkel van 
Sinkel, Culturele Wijkonderneming Tugela85 en buurtbewoners. 
 


