
Wo 20
jun

11:00 – 12:00 Muzikale Brunch Schouwburgplein

12:30 – 14:50  Documentaire Human Flow TR Schouwburg Grote Zaal

13:00, 16:00, 19:00 Delivery Theatre* - Mokhallad Rasem Op locatie

Vanaf 15:00 - doorlopend Infomarkt en expositie TR Schouwburg Hal

17:00 – 18:00 Witlof from Syria - Sien Vanmaele TR Schouwburg Kleine Zaal

18:30 – 19:30 Presentatie Schaduwen van de Stad TR Schouwburg Hal

20:00 – 21:00 Witlof from Syria - Sien Vanmaele TR Schouwburg Kleine Zaal

* Delivery Theatre is ook te bestellen op 19 juni via de kassa van Theater Rotterdam

Theater Rotterdam
Schouwburgplein 25
3012 CL Rotterdam 

Kaarten en reserveren:
www.theaterrotterdam.nl/
wereldvluchtelingendag2018

Pauluskerk
Mauritsweg 20
3012 JR Rotterdam

www.pauluskerkrotterdam.nl

Agenda woensdag 20 juni

Wereldvluchtelingendag

Ruim 1,2 miljoen asiel-
zoekers vragen in 2016 
bescherming in een EU-
land. Van hen wordt 60% 
opgevangen in Duitsland.

14.716 mensen vragen in 
2017 asiel aan in Nederland 
waarvan de meeste asiel-
zoekers afkomstig uit Syrië 
en Eritrea.

In Rotterdam wonen circa 10.000/15.000 vluchtelingen zon-
der verblijfspapieren. De Pauluskerk helpt hen met bed, bad, 
brood en begeleiding.

Belangrijkste landen 
van herkomst: Syrië, 
Afghanistan, Zuid-Soedan, 
Somalië, Soedan.

Wist u dat

Een cultureel programma van 
Theater Rotterdam en de Pauluskerk

1 OP 40 ROTTERDAMMERS IS  EEN 
VLUCHTELING ZONDER VERBLIJFSPAPIEREN.

14.716 MENSEN REISDEN NAAR NEDERLANDONGEVEER 720.000 VLUCHTELINGEN VRAGEN 
ASIEL AAN IN DUITSLAND

Wereld-
vluchte–
lingendag

www.theaterrotterdam.nl/
wereldvluchtelingendag2018

720.000 14.716



11:00, SCHOUWBURGPLEIN 
€ 5,00 INCL. DOCUMENTAIRE

+ NAGESPREK  
12:30, TR SCHOUWBURG GROTE ZAAL 
€ 5,00 INCL. MUZIKALE BRUNCH

19 EN 20 JUNI, 13.00-16.00-19.00 UUR
€ 10,00 PER BEZOEKER (MAX. 15 BEZOEKERS)
MAXIMAAL 10 KILOMETER VANAF LOCATIE TR

18:30 – 19:30
TR SCHOUWBURG HAL | GRATIS TOEGANKELIJK

VANAF 15:00 - DOORLOPEND 
TR SCHOUWBURG HAL | GRATIS TOEGANKELIJK

Muzikale Brunch

Documentaire Human Flow 
Ai Weiwei

Delivery Theatre
Mokhallad Rasem / Toneelhuis

Witlof from Syria
Sien Vanmaele

Presentatie Schaduwen van de stad
Theateratelier Pauluskerk door Formaat

Expositie en Infomarkt

Ontmoet de mensen van de Pauluskerk 
tijdens een muzikale brunch onder de 
zon, op het Schouwburgplein. Luister naar 
spirituele muziek over de mens op de 
vlucht. Bezoekers van de Pauluskerk reci-
teren psalmen, onder leiding van organist 
Jan Blankers. Het swingende Gospelkoor 
G-project komt met een boodschap over 
hoop, onder leiding van Leo Davelaar.  
 
Met dank aan Culture Connection,  
Sacred Songs en Grounds.

De wereldwijde vluchtelingencrisis 
gezien door de ogen van Ai Weiwei, die 
met 25 camerateams in meer dan twintig 
landen filmde. De Chinese regisseur en 
kunstenaar laat zowel de onthutsende 
omvang van de vluchtelingencrisis zien 
als de diepgaande, persoonlijke verhalen 
van mensen die er middenin zitten. 

Mokhallad Rasem trekt – op bestelling – de 
stad in. Als je het nummer belt van Delivery 
Theatre bestel je een van de performances op 
het menu en daar komt Rasem al aangereden. 
In zijn rugzak een uitklapbare maquette van 
een Iraaks theater in ribbelkarton.

Theatermaker Sien Vanmaele gebruikt haar 
passie voor koken en theater als middel om 
ontmoetingen tot stand te brengen en zich-
zelf en de wereld kritisch te bevragen. Zo ook 
in haar nieuwe food performance Witlof from 
Syria. De vraag: “Wil je met me koken?” leidde 
tot verschillende ontmoetingen met mensen 
van Syrische afkomst, thuis in hun keuken.

‘Onzichtbare’, ongedocumenteerde 
bezoekers van de Pauluskerk vertellen 
hun verhaal met een magisch schaduw-
spel. Hun schaduw werpt licht op hun 
bestaan. Een tussenbestaan: niet met ons, 
maar ook niet zonder ons. Wie zijn deze 
mensen, die jaren lang in de marge van de 
stad overleven? Hun presentatie toont hun 
vragen, hun verhalen, hun dromen en maakt 
invoelbaar hoe zeer zij willen meetellen.

Kom luisteren: naar organisaties die 
werken voor en met vluchtelingen 
in Rotterdam. En kom kijken naar 
Dialoogtekeningen gemaakt in het 
Open Atelier van de Pauluskerk. Een 
gesprek over ‘vluchten’ vult een leeg 
doek met associaties en ervaringen in 
woord en beeld. 

17:00 – 18:00, 20:00 – 21:00, 
TR SCHOUWBURG KLEINE ZAAL 
€ 12,00 TOT € 15,00

Wereld-
vluchte–
lingendag
Niet eerder hebben er 
wereldwijd zoveel mensen 
noodgedwongen hun 
thuisland verlaten: 65,6 
miljoen. Zij lieten huis en 
haard achter, op zoek naar 
veiligheid. Eén dag per jaar 
staan we extra stil bij hun 
lot: op 20 juni. Hoe voelt 
dat, om alles achter te 
laten? Om de zee over te 
steken, met gevaar voor 
eigen leven? Om geen 
thuis meer te hebben? 
Hoe begin je opnieuw, in 
een vreemd land? Voor 
Wereldvluchtelingendag 
komen de Pauluskerk en 
Theater Rotterdam voor 
de tweede keer met een 
uitgebreid programma.


