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ZID Theater, Community Art & Performance Center, organi- 

seert van 12 t/m 18 december het internationale ExploreZ 

festival: een gevarieerd programma gepresenteerd door 

theatermakers, stadsbewoners en jonge kunstenaars. 

Nederlandse makers werken samen met makers uit o.a. 

Polen, Denemarken, Italië, Spanje, Servië en Griekenland 

en Duitsland.

WAAROM NU? 

Kunst heeft de kracht om te verwonderen, om het mooiste 

in mensen naar boven te halen en mensen bij elkaar  

te brengen. ZID Theater gelooft dat we creativi teit kunnen  

inzetten als cement voor de samenleving van de toekomst.  

In deze tijd waarin tegenstellingen tussen mensen en be-

volkingsgroepen toenemen, willen wij samen met onze 

Europese partners een positief geluid laten horen. Het 

ExploreZ festival maakt deel uit van het Europese project 

Caravan Next. We zijn ontzettend trots om met ZID Theater 

hieraan vier jaar lang deel te nemen. Door te werken op het 

raakvlak van kunst, cultuur en samenleving spelen we in op 

nieuwe tijden waarin nieuwe behoeftes ontstaan.  

We willen graag alle bezoekers en deelnemers van  

ExploreZ verwelkomen, in het bijzonder onze internationa-

le partners: ODIN Teatret (DK), POD TEATAR (RS), TEATR 

BRAMA (PL), SCT (IT), OMMA STUDIO THEATER (GR), 

FAMILY OF CLEAR STREAMS (RS), ATALAYA-TNT (ES), 

ROHRMEISTEREI / STUDIO 7 (DE), BITEF POLYPHONY 

FESTIVAL (RS). Samen met deze internationale makers, 

zetten we voor de tweede keer een geweldig festival neer. 

De unieke samenwerking met professionals en deelne-

mers uit Amsterdam maakt het mogelijk om mensen,  

organisaties, culturen en generaties met elkaar te verbinden.  

Dank aan allen die hieraan bijdragen!

Wij dragen dit festival op aan een van de grootste dichters 

aller tijden, Leonard Cohen (1934-2016).

Karolina Spaić, Sebo Bakker en Daan Bosch, 
Artistieke Team ZID Theater

From 12 till 18 December, ZID Theater, Community Art & 

Performance Center,  organises the International ExploreZ 

Festival. We are presenting a varied programme made 

by theatre makers, city dwellers and young artists. Dutch 

makers will collaborate with makers from Poland, Denmark, 

Italy, Spain, Serbia, Greece, Germany and together create 

theatre, dance and music.

WHY NOW?

Art has the power to amaze, to bring out the best in people  

and to bring them together. ZID Theater is convinced 

that creativity can be used as the cement for tomorrow’s 

society. In these times of growing differences between  

people and communities we want to sound a positive note, 

together with our European partners. We at ZID Theater are 

extremely proud to be taking part in the four-year European  

project Caravan Next and to organise the ExploreZ Festival 

within that framework. By working at the intersection of art, 

culture and society we want to anticipatie new times that 

will have new needs. 

We wish to welcome all visitors and participants of  

ExploreZ, in particular our international partners: ODIN  

Teatret (DK), POD TEATAR (RS), TEATR BRAMA (PL), SCT 

(IT), OMMA STUDIO THEATER (GR), FAMILY OF CLEAR 

STREAMS (RS), ATALAYA-TNT (ES), ROHRMEISTEREI 

/ STUDIO 7 (DE), BITEF POLYPHONY FESTIVAL (RS).  

Together with these international makers we are going to 

realise this wonderful festival for the second time. This  

unique collaboration of professionals and participants  

from Amsterdam makes it possible to connect people,  

organisations, cultures and generations. We wish to thank 

everybody who contributed to this effort.

We dedicate this festival to one of the greatest poets of all 

time, Leonard Cohen (1934-2016).

Karolina Spaić, Sebo Bakker and Daan Bosch, 
Artistic Team ZID Theater

ONTDEK  
DE KUNST VAN  

STADSBEWONERS  
EN VIND  

LIEFDE IN 
DE STAD

DISCOVER  
THE ART OF 
CITIZENS  
AND FIND 
LOVE  
IN THE CITY

Jaap van Zweden

Kunst doet er wel degelijk toe. Het is voedsel voor ziel en geest.  
Het is de binding in een maatschappij. Het is het leven.

Art most definitely matters. It feeds the soul and the mind. 
It is what holds a society together. It is life itself.

FESTIVAL
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DAGELIJKSE WORKSHOPS 
Internationale theatermakers geven methodiekwork-

shops en wisselen hun expertise uit met betrekking 

tot community art & performance. Deze workshops 

zijn geschikt voor jonge professionals, studenten en 

de geïnteresseerde buurtacteurs van de verschillende 

organisaties.

BREAD & TALKS 
PRESENTATIES
Presentaties en dialogen door bijzondere, internationale 

makers die voor het eerst in Nederland te zien zijn. 

Een film of een theatraal onderzoek met aansluitend 

een gesprek met het publiek. Dit programma is geschikt 

voor iedereen die geïnteresseerd is: studenten, actieve 

buurtbewoners en professionals.

AVONDPROGRAMMA
VOORSTELLINGEN
Er worden maar liefst vijf nieuwe producties getoond, 

waaronder de voorstelling Liefde Nu van ZID Theater, 

die in première gaat in Theater de Meervaart. De 

diverse voorstellingen zijn ontstaan door samen-

werkingen tussen Amsterdammers, ZID Theater en 

zijn internationale partners. Elk avondprogramma 

heeft een uniek karakter en werkt met verschillende  

disciplines, zoals theater, dans en muziek. 

DAILY WORKSHOPS 
International theatre makers give workshops and 

share their expertise with regard to their way of working  

in community art & performance. Intended for young 

professionals, students and interested neighbourhood 

actors of various organisations involved. 

BREAD & TALKS 
PRESENTATIONS
Presentations and dialogues by special, international 

makers who present themselves in the Netherlands 

for the first time. A film, or a theatrical study, followed 

by a discussion with the audience. This programme 

is intended for everyone interested: students, active 

residents and professionals. 

EVENING PROGRAMME
PERFORMANCES 
No less than five new productions will be presented, 

including the performance Love Now by ZID Theatre  

from Amsterdam. The premiere will take place at  

Theater De Meervaart. These performances have  

their origin in the collaborations between Amsterdam  

citizens, ZID Theatre and its international partners. 

Each evening programme has its own unique charac-

ter, working with various disciplines, such as theatre, 

dance and music. 

THEATER | DANS | MUZIEK | FILM | WORKSHOPS | GESPREKKEN THEATRE | DANCE | MUSIC | FILM | WORKSHOPS | DISCUSSION

WAT KUNT U 
DOEN?

WHAT IS 
THERE  
TO DO?

WAT KUNT U 
ONTDEKKEN?

WHAT IS  
THERE TO 
DISCOVER?

WAT KUNT U 
BELEVEN?

WHAT  
CAN YOU  
EXPERIENCE?
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Wat staat er te gebeuren tijdens het ExploreZ Festival 2016? 

Tijdens de officiële opening wordt een tipje van de sluier  

opgelicht met Nederlandse en internationale optredens.  

Zo is er bijvoorbeeld een sneak preview te zien van alle 

programma’s en We are the Future: een multidisciplinair 

programma door jonge makers. 

What can we expect during the ExploreZ Festival 2016?  

At the official opening, some elements of the programme 

will be revealed. For example, there will be a sneak  

preview of the whole programme and We are the Future:  

a multidisciplinary programme by young people.  

The actor's eye and a fast changing world is een  

interactieve en fysieke werkdemonstratie waarin verschil-

lende aspecten van acteren ontdekt worden. We reizen 

met Sebo mee door een periode van 25 jaar waarin hij 

zoekt naar het creëren van een universele taal die theater 

gebruikt als middel om mensen met elkaar te verbinden. 

Sebo Bakker is acteur, coach en een van de oprichters van het 

ZID Theater. 

The actor’s eye and a fast changing 

world is an interactive, physical work 

demonstration exploring various as-

pects of acting. Together with Sebo, 

we travel through 25 years in which he 

strives to create a universal language 

with theatre as a means to connect 

people.

Sebo Bakker is actor, coach and one of 

the founding members of ZID Theater. 

WIE MAAKT DE KUNST 
VAN DE STAD?

WHO MAKES 
THE ART 
IN THE CITY?

OPENING

MONDAY DECEMBER 12

TUESDAY DECEMBER 13DINSDAG 13 DECEMBER

MAANDAG 12 DECEMBER

19:00 -21:00 

WORKSHOP
SEBO BAKKER

ZID THEATER
 NEDERLAND | THE NETHERLANDS

10:00 -12:00 

Kaarten gratis | Admission free
Reserveren gewenst | Reservation required
reserveringen@zidtheater.nl

Waar | Venue: 
ZID Theater

Kaarten gratis | Admission free
Reserveren gewenst | Reservation required
reserveringen@zidtheater.nl

Waar | Venue: 
ZID Theater
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A SHAME 
PORODICA BISTRIH 

POTOKA / FAMILY OF 
CLEAR STREAMS

Kunstenaar en schrijver Bozidar Mandic stichtte veertig  

jaar geleden de eerste eco-culturele commune van Servië, 

'Family of Clear Streams' genoemd. Hij presenteert zijn 

werk, waaronder de voorstelling A Shame, voor het eerst 

in Nederland. A Shame is een voorstelling die ons aan 

de oorspronkelijke menselijke waardigheid herinnert.  

Het motto van de show: ‘Ik schaam mij ervoor dat ik niet 

de daden verricht waarvoor ik me zou moeten schamen'.

Forty years ago, artist and writer Bozidar Mandic founded  

the first eco-cultural commune in Serbia, the ‘Family of Clear 

Streams’. He presents his work in the Netherlands for the 

first time. Among his presentation there is A Shame, a  

performance that reminds us of our original human dignity. 

The show’s motto is: ‘I am embarrassed for not doing the 

things for which I should be ashamed'.

INTERCULTUREEL  
CROSS-RELIGIEUS EVENT

Een theatraal concert over religie en liefde 

in het OBA Theater. Met muziek, zang en 

rituelen van verschillende culturele en reli-

gieuze groepen uit Amsterdam. De makers 

gaan op zoek naar het spanningsveld en 

de raakvlakken tussen cultuur en religie. 

Verrassende optredens, verspreid over de 

verschillende ruimtes binnen de Centrale 

OBA, om te eindigen bij het slotconcert in 

de theaterzaal.

Voertaal | Language: Not important
Regie | Director: Daan Bosch (ZID Theater) 
i.s.m. Tage Larsen (ODIN Teatret/ Nordisk Thea-
terlaboratorium (DK) • Muzikale begeleiding | 
Musical accompaniment: Selim Doğru •  
Partners: ReART wereldmuziek koor, Each 
one teach one, POD Teatar, Teatr Brama, Lize 
Lallkanhai, Anna Papagiannaki Divani, Godfrey 
Lado • Speler | Performer: Karima el Fillali •  
Muzikant | Musician: Emine Bostanci

INTERCULTURAL CROSS-RELIGIOUS EVENT

A theatrical concert about religion and love in the OBA 

Theater. With music, singing and rituals from various  

cultural and religious groups from Amsterdam. A search 

for the tension and inter faces between culture and religion. 

Surprising performances, scattered over the various spaces 

within central OBA, culminating in a final concert in the 

theatre hall. 

SERVIË | SERBIA

BREAD & TALKS

ZID THEATER I.S.M. ODIN TEATRET DENMARK

NORDISK THEATERLABORATORIUM

BREAD & SONGS

Concept, regie en spel | Concept, director and performer:  
Bozidar Mandic en Dragana Jovanovic (Family of Clear 
Streams) 

16:30 -18:00 

19:30 

DINSDAG 13 DECEMBER TUESDAY DECEMBER 13

Kaarten gratis | Admission free
Reserveren gewenst | Reservation required
reserveringen@zidtheater.nl

Waar | Venue: 
ZID Theater

Waar | Venue: 
OBA Theater
Central OBA (Public Library Amsterdam) 
Kaarten gratis | Admission free
Reserveren gewenst | Reservation required 
www.oba.nl/activiteit.bread.html

DENEMARKEN



WOENSDAG 14 DECEMBER WEDNESDAY DECEMBER 14

Hoe trek je de aandacht van het publiek? Hoe volg je al-

les wat op en naast het podium gebeurt? Deze workshop 

verkent een specifieke Italiaanse manier van spelen, geba-

seerd op lichaams beweging, gebaren, gezichtsexpressie 

en contact met het publiek. De workshop start met een 

kort optreden en ontwikkelt zich verder door de groep te 

betrekken bij speelse en fysieke oefeningen.

Het SCT Centre is een onderdeel van de afdeling Humanistiek 

op de Universiteit van Turijn.

How to attract the audience's attention? How to 

keep track of everything that happens on and off 

stage? This workshop explores a specific Italian 

way of performing, based on body movement, 

gestures, facial expression and the contact with 

the audience. The workshop will start with a 

short performance and will be developed further 

by involving the group in playful and physical  

exercises.

The SCT Centre is part of the Department of Hu-

manistics at the University of Turin.

OVER DE UNIVERSELE KRACHT VAN LIEFDE

Liefde Nu is de nieuwe voorstelling van ZID Theater waarin 

regisseuse Karolina Spaić met twintig spelers, afkomstig 

uit verschillende werelddelen, op zoek gaat naar de ultie me 

 kracht van liefde. De spelers maken een persoonlijk state-

ment waarin de kracht van liefde het antwoord is op de 

onzekere tijd waarin we leven. De voorstellingen van ZID 

Theater brengen de wereld om ons heen op het podium 

en laten de spelers, mensen, acteurs en buurtacteurs 

schitteren. Universele thema’s worden door theater, dans 

en muziek in een energieke stijl naar voren gebracht. 

Op woensdag 14 december gaat Liefde Nu in première in  

Theater de Meervaart. Vrijdag 16 december wordt de voor- 

stelling opgevoerd bij Podium Mozaïek in een Double Bill met  

de voorstelling Keeping Quiet van het Servische POD Teatar. 

ABOUT THE UNIVERSAL POWER OF LOVE

Love Now is ZID Theatre’s latest production in which  

director Karolina Spaić, together with 20 performers from 

all over the world, is looking for the ultimate power of love.  

The actors deliver a personal statement, in which they find 

that love is the answer to the uncertain times we live in. 

ZID Theater’s productions bring the world around us to the 

stage and let the performers, people, actors and neigh-

bourhood actors shine. Universal themes are presented 

energetically through theatre, dance and music. 

Love Now will have its premiere on Wednesday 14 December 

in Theatre De Meervaart. On Friday 16 December the produc-

tion will be performed at Podium Mozaïek in a double bill with 

the performance Keeping Quiet by POD Teatar from Serbia.

10:00 -12:00

‘We cannot deny love, in spite of 
everything, and not even now.’

‘Liefde kunnen we niet ontkennen,  
ondanks alles en zelfs nu niet’

ALBERTO PAGLIARINO 
SOCIAL COMMUNITY THEATRE

ITALIË | ITALIA

WORKSHOP

Waar | Venue: 
Theater de Meervaart 
Kaarten: €10,- of met korting CJP/stadspas/65+/buurtbewoners met postcode 1060-1069: €5,- | Admission: €10,-  
or with discount for people with CJP/City Pass/65+ and those living in the postal code area 1060-1069: €5,- 
Reserveren | Reservations: www.meervaart.nl

PREMIÈRE
LOVE NOW 

Voertaal | Language: Dutch, with English subtitles • Concept en regie | Concept and director: Karolina Spaić • Artistieke Team 
| Artistic Team: Daan Bosch, Andrada Maria Simo • Dramaturgie | Dramaturgy: Céline Buren • Compositie en soundscape | 
Composition and soundscape: Fiora Beuger • Decor | Set Design: Simone ten Bosch • Productie | Production: Loulou Sjerps 
• Zakelijk coördinator | Business coordinator: Ineke Rutgers en Malou Lintmeijer • Zakelijk Adviseur | Business Advice: Willem 
van der Craats • Spel | Performers: Sebo Bakker, Ista Bagus Putranto, Claribel Rodríguez Castillo, Jos Daamen, Gökhan 
Aksoy, Lara Bakker, Imane Bekkaoui, Steven Bosch, Mahmoud Ibrahim, Nanda Jagdew, Emmanuel Lucas, Marieke Lucas, 
Tina Pereira Filipe, Barry Romeijn, Ortwin Tjon Sjoe Sjoe

ZID THEATER
LIEFDE NU

20:00 

10 11

 NEDERLAND | THE NETHERLANDS

Kaarten gratis | Admission free
Reserveren verplicht | Reservation required
reserveringen@zidtheater.nl

Waar | Venue: 
ZID Theater

Karolina Spaić Karolina Spaić 
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DONDERDAG 15 DECEMBER THURSDAY DECEMBER 15

TAGE LARSEN 

Tage Larsen laat het publiek kennismaken met 

de basisprincipes van ODIN Teatret.

Tage Larsen is sinds 1971 als acteur en maker ver-

bonden aan ODIN Teatret. Hij heeft wereldwijd ge-

speeld in tientallen producties en geeft regelmatig 

workshops. Deze workshop is gebaseerd op een 

dynamische, visuele en auditieve voorbereiding 

van een acteur via fysieke en vocale training. Tage 

verkent en prikkelt de fysieke mogelijkheden, de 

fantasie en capaciteit om expressies te creëren.

Tage Larsen introduces the audience to the ba-

sic principles applied by ODIN Teatret.

Tage Larsen is an actor and theatre maker who 

has been with ODIN Teatret since 1971. He 

has performed all over the world in dozens of 

productions and frequently gives workshops. 

The workshop at this event is based on an ac-

tor’s dynamic, visual and auditory prepara-

tion  through physical and vocal exercises. 

Tage explores and stimulates our physical possi-

bilities, our imagination and our ability to create 

expressions.

De film The Country Where Trees Fly 

gaat over vijftig jaar werk van de regis-

seur Eugenio Barba en zijn ODIN Teatret 

uit Holstebro, Denemarken. Het theater 

trad over de hele wereld op en vandaag 

gaan vertegenwoordigers bij ZID Theater 

in gesprek met het publiek. ODIN Teatret/ 

Nordisk Teaterlaboratorium is een groot 

theaterinstituut, opgericht in 1964, dat 

naast eigen producties en community art 

projecten, ook grote festivals, artists-in-

residence-progra mma’s en verschillende 

educatieve activiteiten ontwikkelt.

The Country Where Trees Fly is a film about 

theatre director Eugenio Barba and his ODIN Tea-

tret from Holstebro, Denmark. An overview of fifty 

years of work by this famous company, the film has 

been screened and reviewed on all continents. 

Members of ODIN Teatret will have a discussion  

with the audience afterwards. ODIN Teatret/

Nordisk Teater -laboratorium is a major Theatre 

Institute that was founded in 1964. In addition to 

its own productions and community art projects, 

it develops big festivals, artists-in-residence pro-

grammes and various educational activities.

DENEMARKEN | DENMARK

THE COUNTRY WHERE TREES FLY 
ODIN TEATRET

WORKSHOP
10:00 -12:00 

16:30 -18:00 

BREAD & TALKS

ODIN TEATRET

Kaarten gratis | Admission free
Reserveren verplicht | Reservation required
reserveringen@zidtheater.nl

Waar | Venue: 
ZID Theater

Waar | Venue: 
ZID Theater
Kaarten gratis | Admission free
Reserveren verplicht | Reservation required
reserveringen@zidtheater.nl

‘To act, in theatre, means to intervene  

in time and space in order to change  

and to be changed.’

- Eugenio Barba -

In theater betekent optreden dat 

je ingrijpt in tijd en ruimte om 

iets te veranderen en zelf ook te 

veranderen.

- Eugenio Barba -
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Kunstenaars en stadsbewoners ontmoeten elkaar in een  

publieksbijeenkomst over de inspiratie en kracht van creatieve  

communities. De bewoners krijgen een steeds grotere rol in 

een co-creatief proces en worden daarmee ‘mede-eige naar’ 

van een voorstelling, expositie, film of festival. Wat zijn de 

mogelijkheden voor deze nieuwe ontwikkelingen? Waar liggen  

de kansen en waar de obstakels, wat is het toekomst-

perspectief? Van wie is die gezamenlijke kunst die nu ontstaat 

eigenlijk en hoe gaan we daarmee om? 

In een intieme rondetafelsetting gaan makers en bewoners 

van diverse community-initiatieven, uit binnen- en buiten-

land, met het publiek de dialoog aan.

Theatre makers and citizens will meet in a public gathe  ring 

to talk about inspiration and about the power of creative 

communities. The residents play an increasingly bigger role 

within a collaborative co-creative process, thereby becoming 

‘co-owners’ of a performance, exhibition, film or festival. 

What possibilities do these new developments provide? 

What opportunities are there, and what obstacles? What 

are the prospects for the future? Who actually owns this 

new collaborative art and how do we deal with that? 

Makers and residents of various community initiatives from 

both the Netherlands and abroad, engage in a dialogue 

with the audience in an intimate round-table setting.

Deze workshop moedigt de deelnemers aan te zoe-

ken naar oprechte en authentieke expressie in kunst, 

bewegin     g, acteren, ritme, muziek, zingen, etcetera. 

Het doel is het opbouwen van vertrouwen, het creëren 

van emotionele statements en lichaamsexpressie via 

bewegings-, stem- en improvisatie-oefeningen.

Teatr Brama is een theatergroep uit Goleniow, Polen. Ze zijn 

uitgegroeid tot een internationaal gezelschap dat jongeren 

opleidt tot makers en acteurs, gespecialiseerd in commu-

nity art theater.

This workshop encourages individuals to search 

for sincere and authentic expression in art, physical 

movement, acting, rhythm, music, singing, etcetera. 

The goal is to build trust, create emotional statements 

and body expression through movement, voice and 

improvisation exercises. 

Teatr Brama is a theatre company from Goleniow, Poland. 

They have grown into an international company that trains 

young people to become makers and actors specialised in  

community art theatre. 

CITIZENS IN THE LEADING ROLEBUURTCOMMUNITIES #19 NEIGHBOURHOOD COMMUNITIES #19STADS BEWONERS SPELEN DE HOOFDROL 

Deelnemende gasten | Participating guests: Thuur Caris, 
Karolina Spaić, Sebo Bakker, Daan Bosch (ZID Theater), 

Willem van der Craats (Bureau  Point), Diane Elshout (Moving 
Arts Project), Sandra Trienekes (Urban Paradoxes), Irene 
Lips (Jeugdtheaterschool Zuid-Oost), Ricky Middendorp 

(Laaktheater), Alessandra Ghiglione (Social and Community 
Theatre, Turijn, Italië), Irena Ristic (hop.la! Servië/Serbia),  

Ljubica Beljanski Ristic (BITEF Polyphony Festival,  
Belgrado, Servië/Serbia), Frans Kanters

WORKSHOP
JENNY CRISSEY & NASTIA MIEDVIEDIEVA

TEATR BRAMA
POLEN
POLAND

20:00 -22:00 

10:00 -12:00 

DONDERDAG 15 DECEMBER THURSDAY DECEMBER 15

VRIJDAG 16 DECEMBER FRIDAY DECEMBER 16

Kaarten gratis | Admission free
Reserveren verplicht | Reservation required
www.pakhuisdezwijger.nl

Waar | Venue: 
Pakhuis de Zwijger

Waar | Venue: 
ZID Theater
Kaarten gratis | Admission free
Reserveren verplicht | Reservation required
reserveringen@zidtheater.nl
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VRIJDAG 16 DECEMBER FRIDAY DECEMBER 16

Liefde als een spirituele reis die dreigt verloren te gaan. 

Vooral nu, in tijden van crisis. Een nieuwe voorstelling van 

POD Teatar in samenwerking met Cultural Center Cukarica, 

een theatergroep met 10 spelers van 18-70 jaar uit Belgrado. 

De voorstelling is geïnspireerd door het gedicht “The con-

ference of the birds” van Farid ud-Din Attar en biedt ons 

een intergenerationele kijk op liefde. 

POD Teatar is een vooruitstrevend gezelschap op het  

gebied van community theater in Servië en een vaste 

speler op BITEF (Belgrade International Theatre Festival)  

Polyphony Festival.

Love as a spiritual journey that is in danger of being lost. 

Especially now, in times of crisis. This is a new production 

by POD Teatar in collaboration with Cultural Center Cukarica, 

with ten performers from Belgrade in the ages from 18 to 

70. The performance is inspired by the poem ‘The confe-

rence of the birds’ by Farid ud-Din Attar and provides an 

intergenerational view of love.

POD Teatar is a progressive company in the area of com-

munity theatre in Serbia and one of the regular performers 

at BITEF (Belgrade International Theatre Festival) Polyphony 

Festival.

KEEPING QUIET
POD TEATAR SERVIË 

"It is in our destiny as human beings  

to maintain this fragile balance  

between the unrestrained joy of 

being alive, with the absolute certainty  

that we, like all things, will someday  

die - and that our lives on this planet  

are temporal and short."  

- David Ulrich -
Spel | Actors: Slavica Osman,  
Rozalija Petrović, Slobodanka Sabovljev Gilezan, 
Mirjana Vranković, Mirjana Rajković,  
Sara Santini, Isidora Popović,  
Miloš Rusimović, Hristina Perić,  
Petar Jovanović and Branka Bajić

Voertaal | Language: Not important
Regie | Director: Tatjana Pajović

Assistent regie | Assistant director: Branka Bajić

‘Het is ons lot als mensen dat we een fragiel 

evenwicht moeten bewaren tussen de onger-

emde vreugde van het leven en de absolute 

zekerheid dat wij, zoals alles, ooit zullen ster-

ven - en dat ons leven op deze planeet  

tijdelijk en kort is.’ 

- David Ulrich -

19:00 

Voor informatie, zie de première van  

Liefde Nu op woensdag 14 december.

For information, see the premiere of Love 

Now on Wednesday 14 December.LIEFDE NULOVE NOW 
ZID THEATER 

Voertaal: Nederlands, Engels ondertiteld 
Language: Dutch, subtitled in English

‘Een voorstelling van ZID is als een  

samenleving in het klein.’

- Shirley Brandeis, journalist -

‘A performance by ZID  

is like watching  

society in miniature.’

- Shirley Brandeis, journalist -

20:30 

DOUBLE BILL  |  DOUBLE BILL  |  DOUBLE BILL DOUBLE BILL  |  DOUBLE BILL  |  DOUBLE BILL

NEDERLAND | THE NETHERLANDS

Kaarten: €10,- of met korting CJP/stadspas/65+/buurtbewoners met postcode 1050-1059: €5,- (alleen 
de combinatie Liefde Nu en Keeping Quiet) | Admition: €10,- or with discount for people with CJP/
City Pass/65+ and those living in the postal code area 1050-1059: €5,- (only for the combination 
Love Now and Keeping Quiet) Kaarten reserveren | Reservations: www.podiummozaïek.nl

Waar | Venue: 
Podium Mozaïek

SERBIA
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Antonis Diamantis is acteur en directeur van het Omma 

Studio Theater uit Kreta. Hij verricht een onderzoek naar 

de relatie tussen theater en ceremonie. Ascetica; the 

saviors of God is een serie van spirituele oefeningen  

geschreven door de meest vertaalde schrijver van  

Griekenland: Nikos Kazantzakis. Een concert, een opus, 

een theatraal ritueel waarbij de menselijke stem de basis 

vormt. 

OMMA Studio Theater, opgericht in 1996, introduceert nieuwe 

theatrale codes en onderzoekt hoe theater kan functioneren 

in de wereld van vandaag. OMMA maakt o.a. locatietheater in 

niet-theatrale ruimtes, zoals verlaten gebouwen. 

Antonis Diamantis is actor managing director at 

Omma Studio Theater from Crete. He researches 

the relationship between theatre and ceremony.  

Ascetica; the saviors of God is a series of 

spiritual exercises written by Greece’s most 

translated author: Nikos Kazantzakis. A concert, 

an opus, a theatrical ritual in which the human 

voice forms the basis.

OMMA Studio Theater, founded in 1996, introduces 

new theatrical codes and explores how theatre may 

function in today’s world. OMMA’s activities include 

making on-site theatre, performing in non-theatri-

cal spaces such as abandoned buildings. 

Een multidisciplinaire, theatrale  

presentatie over hoe jonge 

mensen hun eigen toekomst in  

Europa zien, voor en door jonge 

kunstenaars. Met videoportretten, 

dans, theater, muziek en perfor-

mance. Dit programma wordt 

gemaakt samen met Teatr Brama 

(Polen), POD Teatar (Servië) en 

makers uit Italië.

Andrada Şimo (NL/RU) brengt een 

persoonlijk experiment over identiteit, 

afkomst en stereotypen: “Hoe, ook ik, 

onbewust een racist ben geworden”. 
WE ARE THE FUTURE 
O.A. TEATR BRAMA EN POD TEATAR 

SERVIË | SERBIAPOLEN | POLAND

A multidisciplinary theatre pres-

entation about how young people 

see their future in Europe, for and 

by young artists. With video por-

traits, dance, theatre, music and 

performance. This programme is 

created together with Teatr Brama 

(Poland), POD Teatar (Serbia) and 

young artists from Amsterdam 

and Italy. 

One of the presentations by Andrada 

Şimo (NL/RU) is a personal experi-

ment about identity, origin and ste-

reotypes: “How, I too, have become 

a racist without realising it.”

ASCETICA OMMA STUDIO THEATER 
GRIEKENLAND | GREECE

Voertaal | Language: Engels/Nederlands 
Spelers | Players: Irini Koutsaki,  
Korina Apostolopoulou, Andreas Konstantinou,  
Vaggelis Boubakis, Magda Korpi

Voertaal | Language: Engels/Nederlands 
Artistieke begeleiding | Artistic  
coach: Andrada Maria Şimo  
Partners: Teatr Brama (PL), POD  
Teatar (RS), Ivana Nikolic en Osni  
Seye (IT) | Lisa Giezen, Dorinde  
van den Berg en Dide Vonk (NL),  
Weekend Academie (Amsterdam),  
Digital puppetworkshop: Jesse  
Dijksman, Theatre teacher: Jeritza Toney

15:00 -17:00 

18:00 -19:00 

ZATERDAG 17 DECEMBER SATURDAY DECEMBER 17

BREAD & TALKS

Waar | Venue: 
ZID Theater
Kaarten gratis
Admission free
Reserveren gewenst
Reservation required
reserveringen@zidtheater.nl

Kaarten gratis | Admission free
Reserveren verplicht | Reservation required
reserveringen@zidtheater.nl

Waar | Venue: 
ZID Theater
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Een spannende avond waarin flamenco wordt gemixt met 

andere dans- en muziekstijlen, lekkere hapjes en theater. 

Flamenco Kitchen is een artistieke, interculturele  ontmoe-

ting tussen flamenco en andere lokale dans- en muziek-

stijlen. Eerder in Europese en Zuid-Amerikaanse steden 

een succes, nu voor het eerst in Nederland. De Spaanse 

choreografe Juana Casado van Atalaya-TNT theater uit 

Sevilla, is een van de bekendste flamencochoreografen in 

Spanje. Ze heeft diverse prijzen gewonnen voor haar in-

zet flamenco te hervormen naar een toegankelijkere vorm, 

zonder de eigen identiteit uit het oog te verliezen. Een 

avond als deze mag natuurlijk niet worden afgesloten zon-

der te dansen! Met deelname van meerdere dansers uit  

Amsterdam.

Atalaya-TNT (Territory of New Times) produceert grote produc-

ties, doet onderzoek in haar internationale laboratorium en maakt 

programma’s met internationale partners. Samen met de lokale 

gemeenschap in Sevilla maakt zij voorstellingen, die over de 

hele wereld worden gespeeld.

An exciting evening that mixes flamenco with other styles 

in dance and music, good food and theatre. Flamenco 

Kitchen was especially developed as an artistic inter cultural 

encounter between flamenco and other local dance and 

music styles. After successful performances in other cities 

in Europe and South America, this production can now be 

seen in the Netherlands for the first time. Spanish choreo-

grapher Juana Casado of Atalaya/TNT theatre in Seville is 

one of the best-known flamenco choreographers in Spain 

and she has won awards for her efforts to promote and 

reform flamenco: accessible, but without sacrificing its 

own identity. An evening that can only end one way: by 

dancing! Several dancers from Amsterdam will participate.

Atalaya-TNT (Territory of New Times) makes large produc-

tions, does research in its international laboratory and  

creates programmes with international partners. Together 

with the local community of Seville they create shows that are 

performed all over the world.

FLAMENCO KITCHEN 
ATALAYA-TNT

SPANJE | SPAIN

Voertaal | Language: not important 
Artistieke begeleiding | Artistic coach: 
Juana Casado (Atalaya-TNT), Irene de Bruin, 
Claribel Rodríguez Castillo en Joske Daamen (ZID 
Theater) • Dansers | Dancers: Linda Kerker,  
Marjan Kleinen, Gerie ten Beste, Eva Nijhoff, Osni 
Seye, Ivana Nikolic, dansers van Sahara Dance 
en Grupo de Danza Regional Mexico Mágico,
Claribel Rodríguez Castillo & Joske Daamen, 
Marije Nie

ZATERDAG 17 DECEMBER SATURDAY DECEMBER 17

20:30 

Waar | Venue: 

Westside
Kaarten: gratis m.u.v. kosten diner | Tickets: 
free except for the costs for the dinner 
Reserveren gewenst | Reservation required
reserveringen@zidtheater.nl
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Een groot wereldfeest met Amsterdamse en 
internationale gasten! Met muziek, theater, 

dans en een Open Podium. A big world party with guests from  
Amsterdam and abroad! With music, 

theatre, dance and Open Stage.

FINALE EXPLOREZ 201617:00 - 21:00

ZONDAG 18 DECEMBER SUNDAY DECEMBER 18

Een tocht vol verrassingen, humor en muziek. Ontdek 

Amsterdam West en Nieuw-West aan de hand van een 

theatrale tocht met zang, theater en dans. Een tocht langs 

plekken die normaliter heel gewoon lijken en tijdens deze 

Hartstocht een ander karakter krijgen. De tocht gaat

onder andere langs de Kolenkitbuurt, CreAmClub en het 

openlucht Van Eesterenmuseum. De tocht eindigt met de 

finale van het festival bij Westside.

Rohrmeisterei / Studio 7 (DE) is gevestigd in Schwerte. Van 

hieruit organiseren ze culturele en culinaire evenementen en 

doen ze artistieke en socioculturele projecten.

A tour full of surprises, humour and music. Discover  

Amsterdam West and Nieuw West through a theatrical tour 

with song, theatre and dance. Everyday ordinary places 

acquire new significance during Hartstocht. The tour

visits the Kolenkit neighbourhood, the CreAmClub, the 

open air Van Eesterenmuseum and many other places. It 

ends with the festival finale at Westside.

Rohrmeisterei / Studio 7 (DE) is located in Schwerte, from 

where they organise cultural and culinary events and artistic 

and social cultural projects.

HARTSTOCHT
PASSION TOUR

ZID THEATER, TEATR BRAMA, 
POD TEATAR EN ROHRMEISTEREI/

FEESTELIJKE 
AFSLUITING
FESTIVE CLOSING

DUITSLAND
GERMANY

Voertaal | Language: Not important 
I.s.m. | Together with: Teatr Brama (Polen/Poland), 
POD Teatar (Servië/Serbia), Rohrmeisterei/STU-
DIO 7 (Duitsland/Germany), ZID Theater, WOW 
hotel, Schooltuin Ridderbos, Wester Wassalon, 
Autobedrijf Nasim, Buurttuin Slaa, CultuurGidsen 
Nieuw West, Cultuurplek CreamClub, bewoners 
Slotermeer, Theo Haring

13.00 - 14.30
1e  tour > Hartstochtverhalen
 Stories of passion 
vertrek vanaf  | start from: ZID Theater

14.30 - 15.30
Soep en muziek bij Cultuurplek 
Soup and music at Cultuurplek
CreamClub - Henk Hienschstraat 40

15.30 - 17.00
2e tour > Hartstochtliedjes 
 Songs of passion 
vertrek vanaf | start from: 
Henk Hienschstraat 40

13:00 

Waar | Venue: 
Westside Slotermeer
Burgemeester de Vlugtlaan 125

Kaarten gratis | Admission free
Reserveren gewenst | Reservation required
reserveringen@zidtheater.nl

Waar | Venue: 
vertrek vanaf | start from 
ZID Theater  
Reserveren gewenst | Reservation required 
reserveringen@zidtheater.nl

STUDIO 7



Het ZID Theater is gevestigd in Amsterdam, in 

een prachtige multifunctionele zaal waar vele 

activiteiten plaats vinden. Het gezelschap is 

opgericht en wordt geleid door theater makers 

Karolina Spaić en Sebo Bakker. In zijn werk  

verbindt ZID kunst, cultuur en samenleving door 

creatieve talenten van mensen in te zetten voor 

positieve verandering. In de 25 jaar van zijn be-

staan realiseerde ZID talloze projecten op het 

gebied van cultuurparticipatie, Cultuur educatie 

en community art, waarin stadsbewoners, jong 

en oud, met professionals samenwerkten. Daar-

naast is een team van makers en medewerkers 

aan ZID verbonden. 

ZID werkt vanuit de thuisbasis in Amsterdam 

zowel landelijk als internationaal en is partner 

van vele organisaties uit andere sectoren zoals 

maatschappelijke organisaties, onderwijs en 

bedrijfsleven. Behalve in Nederland is ZID met 

voorstellingen en projecten op tournee geweest 

in Europa, Zuid-Amerika, de Verenigde Staten 

en Marokko. ZID is bekroond met verschillen-

de prijzen, waaronder in 2011 Het Appeltje van 

Oranje, de jaarlijkse prijs van het Oranje Fonds, 

voor de bijzondere ZID-werkmethode.

ZID Theatre is located in Amsterdam, in a 

wonder ful multifunctional venue where many a 

ctivities take place. The company was founded  

and is managed by theatre makers Karolina 

Spaić and Sebo Bakker. ZID connects art, cul-

ture and society by deploying the creative talents 

of people for positive change. In the 25 years 

since we started, ZID has realised numerous 

projects in the field of cultural participation,  

cultural education and community art in which 

city dwellers, both young and old work togeth-

er with professionals. ZID also has a team of  

makers and staff members. 

From our home base in Amsterdam ZID works 

on a national and international level and we 

are partners with many organisations from 

other domains, such as social organisations, 

education and the business world. Besides 

working in the Netherlands, ZID has toured all 

over Europe, South America, the United States 

and Morocco with our performances and  

projects. ZID has received several awards  

including, in 2011, Het Appeltje van Oranje, 

the annual award by the Oranje Fonds for our  

special ZID working method. 
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LOCATIES | LOCATIONS
ZID THEATER • De Roos van Dekamaweg 1, 1061HR Amsterdam 
OBA • Oosterdokskade 143, 1011DL Amsterdam
PAKHUIS DE ZWIJGER • Piet Heinkade 181K, 1019HC Amsterdam 
THEATER DE MEERVAART • Meer en Vaart 300, 1068LE Amsterdam
PODIUM MOZAÏEK • Bos en Lommerweg 191, 1055 DT Amsterdam
WESTSIDE • Burgemeester de Vlugtlaan 125, 1063BJ Amsterdam 

EXPLOREZ WERD MEDE MOGELIJK GEMAAKT 
DOOR | EXPLOREZ WAS REALISED THANKS TO:

PAKHUIS 
DE ZWIJGER

ZID THEATER

THEATER 
DE MEERVAART

WESTSIDE

OBA

PODIUM 
MOZAÏEK

ZID Theater • De Roos van Dekamaweg 1, 1061 HR Amsterdam
020 4888449 * info@zidtheater.nl * www.zidtheater.nl

Directeur en Artistiek Leider | Director and Artistic Leader: Karolina Spaić • Artistiek coördinator | 
Artistic coordinator: Sebo Bakker • Theatermaker en theaterdocent | Theatre-maker and teacher: 
Daan Bosch • Zakelijk Coördinator | Business Coordinator: Ineke Rutgers en Malou Lintmeijer • 
Zakelijk Advies | Business Advice: Willem van der Craats • Coördinator Producties | Production Co-
ordinator: Inge Koks • Productieassistent | Assistant Productions: Linsey Schilder • Productieleider 
Liefde Nu | Production Leader Love Now: Loulou Sjerps • PR en Communicatie |  Public Relations 
en Communication: Willemieke Frank en Henriett Somlai • Coördinator ZID Academy | Coordinator 
ZID Academy: Susanne Hazen • PR Assistent | Assistant Public Relations: Caira Dol • Vormgever en 
Fotograaf | Graphic Design and Photography: María Morales • Videoregistratie | Film Registration:  
Rodolfo Vejar • Tekstcorrectie | Correction of texts: Wendy Ripassa • Vertaling | Translation: Leo 
Reijnen • Ontwerp Website | Website Design: Hans Kapteyn • Techniek | Technicians: Saskia Mourik, 
Frits van den Akker • Bestuur | Board: Alice Leek, Wendy Ripassa, Wasilis Psathas | Tekst | Text: 
Wendela de Vos

Foto’s | Photos: Henriett Somlai (p. 2), Simeun Knezevic (p. 4, 5, 24, 25), Marieke Lucas (p. 6), María 
Morales (p. 8, 9, 10, 11, 14, 15), Family of Clear Streams (p. 9), SCT Centre (p. 11), Odin Teatret (p. 12, 
13), Teatr Brama (p. 15), POD Teatar (p. 16, 17), Karolina Spaić (p. 18, 19, 21),  

Met dank aan alle vrijwilligers en buurtorganisaties.
Many thanks to all the volunteers and organisations.

ExploreZ maakt deel uit van het Europese project Caravan Next, een grootschalig samenwerkings-
verband van Europese ‘Social Community Theatre’ organisaties. In de diverse projecten ontmoeten 
professionele artiesten en stadsbewoners elkaar. Van september 2015 tot februari 2019 creëren de di-
verse, betrokken organisaties ‘Social Community Theatre’ evenementen in 16 verschillende Europese  
landen.
Lees meer over Caravan Next op: www.caravanext.eu.

Explorez is a part of Caravan Next, a large-scale Social Community Theatre collaborative project 
connecting professional artists with communities and local citizens. From September 2015 till  
February 2019 a huge network of European theatre organisations and cultural institutions creates 
Social Community Theatre events in 16 different European countries.
Read more about Caravan Next on www.caravanext.eu

COLOFON PARTNERS
www.dezwijger.nl • Joachim Meerkerk - Programmamaker en strateeg bij 
Pakhuis de Zwijger | Programme maker at Pakhuis de Zwijger • Redouane 

Amine - Moderator van het Programma | Moderator of the programme • In samenwerking met | In 
collabo ration with: Mellouki Cadat - Senior adviseur bij Movisie | senior advisor at Movisie • Paul 
Basset - Adviseur Dialoog management | Advisor dialogue management

CreAmClub



MAANDAG/MONDAY 12 DEC
19:00 >> OPENING | WIE MAAKT DE KUNST VAN DE STAD? Nederlandse en internationale optredens 
ENG/NL | Locatie: ZID Theater

DINSDAG/TUESDAY 13 DEC 
10:00 >> WORKSHOP | Sebo Bakker, ZID Theater (NL) | ENG/NL | Locatie: ZID Theater

16:30 >> BREAD & TALKS: A SHAME | Porodica Bistrih Potoka / Family of Clear Streams (RS)
ENG/NL Locatie: ZID Theater

19:30 >> BREAD & SONGS | ZID Theater (NL) i.s.m. ODIN Teatret (DK) | Language not important

Locatie: Centrale OBA, Oosterdokskade 143 | Tickets: €0,- reservations: www.oba.nl/activiteit.bread.html 

WOENSDAG/WEDNESDAY 14 DEC
10:00 >> WORKSHOP |  Alberto Pagliarino, Social Community Theater (IT)
ENG/NL | Locatie: ZID Theater

20:00 >> LIEFDE NU  (Première) | ZID Theater (NL) | NL/subtitles: ENG

Locatie: De Meervaart, Meer en Vaart 300 | Tickets: €10,- (korting: €5,-) www.meervaart.nl

DONDERDAG/THURSDAY 15 DEC
10:00 >> WORKSHOP | Tage Larsen, ODIN Teatret (DK) | ENG/NL | Locatie: ZID Theater

16:00 >> BREAD & TALKS: FILM “The Country Where Trees Fly”, ODIN Teatret (DK)
ENG/NL/subtitles ENG | Locatie: ZID Theater

20:00 >> STADSBEWONERS SPELEN DE HOOFDROL | Buurtcommunities #19| ENG/NL

Locatie: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179 | Tickets: €0,- | reservations: www.pakhuisdezwijger.nl 

VRIJDAG/FRIDAY 16 DEC
10:00 >> WORKSHOP | Teatr Brama (PL) | ENG/NL | Locatie: ZID Theater

19:00 >> KEEPING QUIET | POD Teatar (RS)
20:30 >> LIEFDE NU | ZID Theater (NL) | NL/subtitles: ENG

Locatie: Podium Mozaïek, Bos en Lommerweg 191 | Tickets: €10,- (korting €5,-)  www.podiummozaïek.nl 

ZATERDAG/SATURDAY 17 DEC 
15:00 >> BREAD & TALKS: ASCETICA | Omma studio theatre (GR) | ENG/NL | Locatie: ZID Theater

18:00 >> WE ARE THE FUTURE | Teatr Brama (PL), POD Teatar (RS), ZID Theater (NL)
ENG/NL | Locatie: ZID Theater

20:30 >> FLAMENCO KITCHEN | Atalaya / TNT (SP)
Locatie: Westside, Burgemeester de Vlugtlaan 125 Tickets: €0,- | reservations: reserveringen@zidtheater.nl

ZONDAG/SUNDAY 18 DEC
13:00 >> HARTSTOCHT | ZID Theater (NL), Teatr Brama (PL), POD Teatar (RS), Rohrmeisterei/STUDIO 7 (D)
Language not important | Startlocatie: ZID Theater

17:00 >> FINALE ExploreZ 2016  | Language not important 

Locatie: Westside, Burgemeester de Vlugtlaan 125

ZID THEATER – COMMUNITY ART & PERFORMANCE CENTER
De Roos van Dekamaweg 1, 1061HR Amsterdam - The Netherlands
E-mail: info@zidtheater.nl | Phone: +31 (0) 20 488 84 49 | www.zidtheater.nl | www.explorez.nl

PROGRAMMA | PROGRAMME


