
Persbericht	  
Bestel	  nu	  kaarten	  voor	  	  
HEIM	  Romeo|Julia	  

locatietheater	  vanuit	  het	  hart	  van	  de	  wijk	  
19,	  20,	  21	  &	  26,	  27,	  28	  juni	  2015	  
Steve	  Bikoplein,	  Amsterdam	  

	  
Moving	  Arts	  Project	  is	  voor	  de	  vijfde	  keer	  terug	  in	  Amsterdam	  Oost	  met	  HEIM	  in	  Transvaal!	  Net	  als	  
andere	  jaren	  tovert	  het	  kunstenaarscollectief	  het	  Steve	  Bikoplein	  om	  tot	  tijdelijk	  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.	  Verzeker	  je	  van	  een	  zitplaats	  en	  
bestel	  nu	  je	  kaarten	  via	  http://heimintransvaal.nl/romeojulia.	  
	  
Co-‐creatie	  middenin	  de	  wijk	  
In	  2010	  presenteerde	  Moving	  Arts	  Project	  een	  route	  door	  de	  Transvaalbuurt	  langs	  huiskamers,	  kantoren	  
en	  scholen	  met	  optredens	  van	  bewoners	  uit	  de	  wijk.	  Deze	  ontdekkingstocht	  door	  de	  wijk,	  getiteld	  HEIM	  
Thuis	  in	  Transvaal,	  knoopte	  actieve	  buurtbewoners	  en	  ideeën	  aan	  elkaar.	  Een	  geliefd	  en	  vruchtbaar	  
kunstproject	  in	  de	  wijk	  was	  geboren.	  Inmiddels	  is	  HEIM	  in	  Transvaal	  een	  begrip	  in	  de	  Amsterdamse	  wijk.	  
Duizenden	  toeschouwers	  genoten	  van	  de	  voorstellingen	  op	  het	  Steve	  Bikoplein,	  vele	  tientallen	  werkten	  
voor	  en	  achter	  de	  schermen	  mee.	  De	  aanpak	  is	  altijd	  gelijk	  gebleven.	  De	  kracht	  van	  HEIM	  is	  het	  
langdurige,	  creatieve	  proces	  dat	  de	  ervaren	  kunstenaars	  aangaan	  met	  bewoners.	  Spelers	  en	  begeleiders	  
ontwikkelen	  in	  nauwe	  samenwerking	  een	  theaterproductie	  die	  op	  alle	  fronten	  dichtbij	  huis	  is:	  urgent,	  
herkenbaar	  en	  op	  straat	  in	  het	  hart	  van	  de	  wijk.	  
	  
Soya	  latte	  machiato,	  mierzoete	  muntthee	  en	  een	  bakkie	  troost	  
In	  de	  jubileumeditie	  staan	  de	  groeiende	  tegenstellingen	  in	  de	  samenleving	  centraal.	  Ook	  in	  de	  
Transvaalbuurt	  is	  deze	  ontwikkeling	  onmiskenbaar.	  Toen	  Moving	  Arts	  Project	  begon	  met	  HEIM	  in	  
Transvaal	  heette	  de	  buurt	  nog	  een	  Vogelaarwijk.	  Inmiddels	  vind	  je	  er	  pop-‐up	  stores	  tussen	  de	  belwinkels	  
en	  tabakszaken.	  Hier	  het	  speltbrood,	  daar	  het	  halfje	  tijgerwit.	  Hier	  de	  soya	  latte	  macchiato,	  daar	  de	  
mierzoete	  muntthee	  en	  verderop	  het	  bakkie	  troost.	  Onze	  levensstijlen	  en	  blik	  op	  de	  wereld	  raken	  steeds	  
verder	  van	  elkaar	  verwijderd.	  Maar	  hoe	  komen	  we	  tot	  een	  beeld	  over	  elkaar	  en	  die	  veronderstelde	  
‘ander’?	  In	  Shakespeares	  Romeo	  &	  Julia	  is	  de	  polarisatie	  tussen	  de	  ruziënde	  families	  een	  gegeven.	  Aan	  
het	  waarom	  wijdt	  Shakespeare	  echter	  geen	  woord.	  Aan	  de	  gevolgen	  des	  te	  meer.	  Hoe	  steekt	  die	  
onderlinge	  verwijdering	  precies	  in	  elkaar?	  Met	  de	  liefde	  als	  leidraad	  onderzoekt	  HEIM	  Romeo|Julia	  hoe	  
we	  omgaan	  met	  tegenstellingen	  van	  alledag.	  
	  
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	  
	  
Benieuwd	  naar	  de	  sterren	  voor	  en	  achter	  de	  schermen	  van	  HEIM	  Romeo|Julia?	  Op	  
www.heimintransvaal.nl/romeojulia	  vind	  je	  ons	  smoelenboek,	  sfeerimpressies	  van	  repetities	  en	  nog	  veel	  
meer.	  
	  
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.	  


