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Italiaans straatfeest - HEIM Romeo | Julia buurtevenement #3 
Na Het Gemaskerde Bal en de Middeleeuwse Housewarming vieren we op 1 mei, 16.00-
19.00, het derde buurtevenement voor HEIM Romeo|Julia. Dat doen we met een Italiaans 
straatfeest op het Steve Bikoplein. Wat is er te doen? Lekker eten en drinken, middeleeuwse 
straatspelletjes en decorbouwen! Samen zetten we de eerste straatgevels in elkaar. Die 
vormen in juni de Via Capello waar de families van Romeo Montague en Julia Capulet elkaar 
het leven zuur maken. Thema van het Italiaanse straatfeest is de ontmoeting. Wie of wat 
ontmoet jij op straat? We horen het graag! Guitar Latino zorgt voor de muzikale omlijsting. 
En we verwelkomen de familie Capulet als eregasten van het straatfeest op 1 mei. Ook 
geven we dan het startstein voor de crowdfundingcampagne voor HEIM Romeo|Julia. Draag 
je de voorstelling een warm hart toe? Doe je donatie voor het decor op www.voorjebuurt.nl 
en bezorg Julia een stevig balkon. Voor elke bijdrage, groot en klein, hebben we een mooie 
verrassing. Doneer je op 1 mei minimaal 25 EU voor het decor, dan verwelkomen we je 
graag op 2 mei bij het speciale HEIM Romeo|Julia-straatdiner. 
 
Over HEIM Romeo | Julia 
Moving Arts Project presenteert op 19, 20, 21, 26, 27, 28 juni a.s. HEIM Romeo|Julia, 
locatietheater vanuit het hart van de wijk. In deze voorstelling schitteren acteurs uit 
Amsterdam Oost en omgeving. Het Steve Bikoplein verandert tijdelijk in een 
openluchttheater, 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? Kunnen ze hun denken en doen veranderen? 
HEIM Romeo|Julia is een eigentijdse versie van Shakespeares tragedie over tegenstellingen 
in de samenleving en onmogelijke liefde. 
 
Moving Arts Project en de Landelijke Collecteweek van het Oranje Fonds 
Van 27 april tot en met 2 mei houdt het Oranje Fonds haar eerste landelijke Collecteweek 
voor sociale initiatieven. Moving Arts Project draagt haar steentje bij in de Transvaalwijk. De 
helft van de opbrengst is voor projecten in Noord-Holland. De andere helft gaat naar de 
voorstelling HEIM Romeo|Julia.  
 
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. Met HEIM Romeo|Julia initieert MAP voor de 
vijfde keer een langdurig community arts project in de Amsterdamse Transvaalbuurt. Eerder 
realiseerden zij HEIM Thuis in Transvaal, HEIM VerANDERt, HEIM Alice in Transvaal en 
HEIM MidZomerNachtsDroom. In Amsterdam Nieuw-West was MAP verantwoordelijk voor 
OntKIEM West en GROEIstadion. 
 
Contact 
Moving Arts Project @ T85 
Tugelaweg 85 
1091 VN Amsterdam 
06 20 43 89 29 
www.heimintransvaal.nl/romeojulia  



info@heimintransvaal.nl 
facebook.com/heimintransvaal 
@movartsproject 
 
HEIM Romeo|Julia 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. 


