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Middeleeuwse housewarming 

Onthulling eerste decorstukken HEIM Romeo | Julia 
Locatietheater vanuit het hart van de wijk 
16.00-19.00, 3 april 2015, Steve Bikoplein 

 
 
Middeleeuwse housewarming - HEIM Romeo | Julia buurtevenement #2 
De repetities voor HEIM Romeo | Julia zijn begonnen. Op het Steve Bikoplein zijn de eerste 
tekenen van het tijdelijke openluchttheater. Daar bouwen we een straat in middeleeuwse 
Veronese stijl, waar tijdens de voorstelling de families Capulet en Montague elkaar in de 
haren zitten. Het eerste huis onthullen we op 3 april met een housewarming in middeleeuwse 
sfeer. Eregast Mr. Laurence doet de rituele huisinwijding. Luitspeler Hamid Bazi zorgt voor 
de muziek. Voor kinderen is er een workshop feestvlaggetjes maken. En je kunt delen waar 
jij in thuis bent! Geheel in stijl serveren we verkwikkende soep uit de ketel, gekookt op open 
vuur. Als koene ridder of frêle freule, minstreel of nar, maar ook in je hedendaagse outfit, je 
bent van harte welkom! 
 
Gesprekstafels 
Voor HEIM Romeo | Julia organiseren we nog veel meer activiteiten waar je bij kunt 
aanschuiven. Vanaf 18 april is er wekelijks de Gesprekstafel op zaterdag. Op het Steve 
Bikoplein kun je aan een lange tafel met buurtgenoten in gesprek gaan over wat er zoal 
speelt in de wijk. Wij verzorgen de zitplaatsen, een kopje thee en elke week een speciale 
gast als gespreksleider. Praat je met ons mee? 
 
Gezocht: lijsten 
Voor het decor van HEIM Romeo | Julia zoeken we schilderij- en fotolijsten. Heb je nog 
eentje liggen in je berging en kun je niet wachten tot Koningsdag om ervan af te komen? Alle 
soorten en maten zijn van harte welkom. Een lege lijst vinden we prachtig, maar gevuld of 
met een mooi verhaal erbij is nog beter! Inbrengen kan elke woensdag en zaterdag tijdens 
de workshops op het Steve Bikoplein. Breng je een lijst tijdens de housewarming, dan krijg je 
een extra rijk gevulde kop soep uit de ketel.  
 
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. 
 
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 Rochdale, Ymere, Eigen Haard, 
Stadsdeel Amsterdam Oost, Fonds voor Oost, Amsterdams Fonds voor de Kunst. 


