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HEIM terug in Transvaal: Romeo | Julia 

Het Gemaskerde Bal, 6 maart 2015, 16.00-19.00, Steve Bikoplein, Amsterdam 
Gezocht: Julia 

 
HEIM in Transvaal is voor de vijfde keer terug in de wijk! Voor de jubileumeditie tovert 
Moving Arts Project, bekend van het daverende HEIM MidZomerNachtsDroom en Alice in 
Transvaal, in vier maanden het Steve Bikoplein in Amsterdam-Oost weer om tot 
openluchttheater. Eind juni presenteren zij hier 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? 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. 
 
Het Gemaskerde Bal, 6 maart 2015 
Op 6 maart trapt HEIM Romeo | Julia af met Het Gemaskerde Bal op de tijdelijke 
openluchtdansvloer op het Steve Bikoplein. Thema: de ontluikende liefde. Van 16.00-17.00 
kun je een feestelijke vermomming creëren in de workshop maskers maken. Van 17.00-
19.00 is het tijd voor balfolk, een dansfeest met aanstekelijke muziek van accordeonist Niek 
van Uden. Hij zal verschillende dansvormen laten zien zodat iedereen de dansvloer op kan. 
Even de zinnen verzetten? Van 16.00-18.00 kun je meedoen met De Keuken van Transvaal 
Quiz over eten in de wijk, georganiseerd door Museum Zonder Muren, Steve Bikoplein 4. 
Kun je niet wachten tot 6 maart? Volg ons op www.facebook.com/HEIMinTRANSVAAL en 
laat ons via @MovArtsProject alvast weten waar jij gek op bent (#ikhouvan). Het 
Gemaskerde Bal is het eerste buurtevenement in een reeks van vier. Op 3 april houden we 
op het Steve Bikoplein een housewarming, 1 en 2 mei een Italiaans straatfeest en op 29 mei 
vieren we de Eendaagse Dag. 
 
Gezocht: Julia 
Ken jij haar? Misschien ben je het zelf? Voor de zes voorstellingen in juni is HEIM op zoek 
naar een vertolker van Julia. Zin om van maart tot en met juni mee te schrijven, repeteren en 
uiteindelijk te schitteren naast Romeo? Neem dan contact op via: info@heimintransvaal.nl. 
Maar bij HEIM kan er nog veel meer. Ben je die doorgewinterde decorbouwer of wil je 
ervaring opdoen voor of achter de schermen? We ontmoeten je graag! 
 
Over de makers 
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 


