2013
9 – 15 juni

Op zondag 9 juni opent de Language & Art Gallery Tour om 17.30 uur centraal in de Rotterdamse Schouwburg. Voorafgaand bent u vanaf 15.00 uur
welkom bij de deelnemende galeries. Om drie uur vertrekken guided tours
vanaf de schouwburg en vanaf RAAF. Reserveer via
www.poetryinternational.nl/gallerytour

2013

Tijdens het Poetry International Festival presenteren Poetry
International en vele Rotterdamse galeries nieuwe, intensieve
versmeltingen van taal en beeldende kunst tijdens de tweede
editie van de Language & Art Gallery Tour. Kris kras door de stad,
te voet of op de fiets, elke dag stap je om 14.00 uur op voor een
verrassende tocht langs talige installaties, schilderijen, illustraties, kunstenaarsboeken en taalexperimenten van gerenommeerde kunstenaars en aanstormend talent. In de galeries worden de
exposities afgewisseld met voordrachten en performances. Maak
je keuze uit een van de drie routes en stap op!

Route 1: Vertrek Rotterdamse Schouwburg - Lisplein 5,
Untitled, De Witte Slagerij, Galerie Rianne Groen, GoetheInstitut

Route 2: Vertrek Rotterdamse Schouwburg – Galerie
PHOEBUS Rotterdam, Galerie Karin Trenkel, Joey Ramone,
PrintRoom, Opperclaes

Route 3: Vertrek RAAF - Galerie Hommes, Het Plafond,
Galerie PHOEBUS Rotterdam, Donner + De Slegte

Opening - 9 juni 15.00 uur
Vertrek vanaf de Rotterdamse Schouwburg of RAAF voor een
tocht langs de galeries van een van de drie routes. Om 17.30 uur
wordt de Language & Art Gallery Tour 2013 centraal geopend in
de Rotterdamse Schouwburg.

Deelname aan de tour is gratis. De routekaart is verkrijgbaar in
de Rotterdamse Schouwburg en bij de deelnemende galeries.
Indien nodig kunt u een fiets lenen. Kijk voor meer informatie en
reserveren op www.poetryinternational.nl/gallerytour

44e Poetry International Festival
Met dichters als Adonis en John Ashbery haalt Poetry
International voor de 44e keer de grootste dichters
wereldwijd naar Rotterdam. Laat je verrassen door de
krachtige zinnen van Elke Erb, de pikante regels van
Daniël Banulescu,
de performance van Michèle Métail,
ˇ
het nuchtere Gronings van Jan Glas, Dichter des Vaderlands Anne Vegter, Mustafa Stitou, Ester Naomi Perquin
en nog veel meer.
www.poetry.nl

Opening Language & Ar t Galler y Tour

presentaties/performances
Book launch en presentatie ‘The Archaic Revival Review’,
PrintRoom Publicatie # 11
donderdag 6 juni 19.00 - 22.00 u.

Dubber, Van Dalen en De Winter kijken uit naar
een inspirerende ontmoeting met elkaar, en met
het publiek.
De Witte Slagerij is een fris en open kunstpodium in een
oude Rotterdamse volkswijk. Door de rauwe schoonheid
is deze voormalige slagerij een eigentijdse galerie geworden.

voordracht festivaldichter Karinna A. Gulias (Brazilië) – do 13 juni
PrintRoom is een presentatieruimte en winkel toegewijd aan kunstenaarspublicaties. PrintRoom onderzoekt en promoot ‘self-published’ projecten en werk van onafhankelijke uitgevers uit de hele wereld door middel van een programma dat bestaat uit boekpresentaties,
tentoonstellingen, gesprekken, symposia, evenementen en workshops.

open: zo, 14:00 tot 18:00 uur; ook open op afspraak: 		
06 51 42 42 58
t. +31 (0)6 19192968

dewitteslagerij@gmail.com

open: do t/m za, 12.00 - 18.00 uur

www.dewitteslagerij.nl
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Poetr y International /
Rotterdamse Schouwburg
Schouwburgplein 25

Helene de Winter

5

Lena Paschen
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Galerie Rianne Groen
Berkelstraat 181
25 mei - 20 juni

Lena Paschen laat zich inspireren door de
vanzelfsprekendheid van haar dagelijkse
omgeving. Doodgewone objecten, situaties of natuurverschijnselen worden door
nieuwe waarneming en analyse ineens verrassend uniek, komisch of wonderschoon.
Paschen onderzoekt de waarneming door
objecten in een specifieke context te plaatsen. Ze geeft de toeschouwer daarmee de
kans het gewone met nieuwe ogen te bezien en opnieuw te bevragen. Afhankelijk
van de omgeving bestaat Paschens werk uit
video, verf, geluid en licht, gevonden voorwerpen, sculptuur of fotografie.
Poëziecafé met Daniël Dee
Lena Paschen
Aansluitend op de guided tours verzorgt
stadsdichter Daniël Dee in het dagelijkse
Poëziecafé een luchtige warming up voor een volle Poetry-avond. Muziek,
sneaks, interviews en bundelpresentaties vertellen je waar je die avond moet
zijn. Dagelijks, 16.30 – 18.00 uur
open: dagelijks, 14.00 – 23.00 uur

www.printroom.org

Lisplein 5
Lisplein 5

Schilderijen Henk Kraayenzank 				
& installatie Le Cabanon van R ieks Swar te
Architect Le Corbusier (1887-1965)
bouwde in 1951 een klein huisje
vlakbij zee, bij Nice, op Cap Martin. Deze Cabanon gaf een kijkje
in zijn leefwereld en manier van
denken. De Cabanon van theatermaker Rieks Swarte, die in de
expositieruimte van Lisplein 5 staat
opgesteld, is deels gebaseerd op het
ontwerp van Le Corbusier. Swarte
ontwierp een installatie van hout
en karton, een kloostercel, waarin
hij zijn eigen imaginaire wereld
herschept tot het minimale; het is
een zelfportret van Swarte in architectuur. De Cabanon wordt vergezeld door de schilderijen van Henk
Kraayenzank waarin huis en interieur centraal staan. Zijn collages op
doek vertonen een uitzonderlijke
Henk Kraayenzank
gelaagdheid. Kraayenzank vindt zijn
inspiratie in beelden uit zijn vroege
jeugd, niet direct vanuit een gevoel van nostalgie - wel omdat het hem terugbrengt bij wie hij eigenlijk denkt te zijn.
voordracht festivaldichter Roland Jooris (België) – vr 14 juni

de muur! Op vrijdagmiddag 14 juni combineren jonge taalkunstenaars hun
werk met de RAAF rondleiding in een speciale tour door de Afrikaanderwijk
vol poëzie en verrassende voordrachten op locatie.
Vrijdagavond staat in het teken
van poëzie en lekker eten: onbe-

sen lekker eten, muziek, poëzie en
het vertellen van een verhaal.

Dico Kruijsse (1988) bouwt zijn installaties op uit materialen die hij uit hun
gebruikelijke context en functie haalt, zoals gipsplaten of gratis verfstaaltjes
van de bouwmarkt. Met zijn
onderzoek naar schijnbaar onbelangrijke objecten, activiteiten
en materialen tilt hij het alledaagse naar een ander niveau.
Installaties ontstaan uit een
proces van maken en denken:
uit al aanwezige kleurcodes en
nummeringen van het materiaal
ontstaat een symbolentaal die
een dialoog aangaat met de
Dico Kruijsse
galerieruimte.

Roi Alter (IL, 1980) werkt veelal met gevonden materialen. Met zijn lichaamsomvang en -kracht, persoonlijke ervaringen en standpunten bepaalt hij de
afmetingen en de esthetiek
van zijn werken. Keer op keer
stelt hij de mogelijkheden,
beperkingen, behoeften,
kwaadaardigheden en archetypen die ons ‘menszijn’ bepalen
in vraag. Als kunstenaar kijkt
hij soms door de ogen van een
vluchteling, dan weer door die
van de beul, die van de overlevende of die van de kapitalist.
Zo legt hij de rudimentaire
elementen die onder de façade
Roi Alter
van de samenleving liggen,
bloot. Hij zoekt naar het wezenlijke en laat daarmee het tekort, gebreken en het falen zien.

voordracht festivaldichter Emmanuel Moses (Israël/Frankrijk)– wo 12 juni
Galerie Rianne Groen is een nieuwe galerie in Kralingen voor solotentoonstellingen van
jonge kunstenaars. Daarnaast worden externe evenementen georganiseerd en publicaties
uitgegeven.

Zaterdag 15 juni opent de nieuwe

voordracht festivaldichter Daniel Banulescu
(Roemenië) – za 15 juni
ˇ
JOEY RAMONE vertegenwoordigt Nederlandse en buitenlandse kunstenaars die multidisciplinaire werken om hedendaagse sociaal-politieke, culturele en technologische thema’s te
verkennen. Het is een platform voor hedendaagse kunst en discours, door eigenschappen
van een conventionele galerie te combineren met de ‘content en context-based’ benadering
van een non-profit initiatief.

www.riannegroen.com

open: wo t/m za, 12.00 – 18.00 uur

Goethe-Institut
Westersingel 9

t +31 (0)10 7515201 gallery@joeyramone.nl

www.joeyramone.nl

4 juni – 10 juli

Charlotte Salomon: Leben? Oder Theater?

10

De schilderes Charlotte Salomon (1917-1943) werd door de nationaalsocialisten uit Duitsland verdreven en bracht de laatste jaren van haar leven in Frankrijk door. Ze werd in Auschwitz vermoord. Uit haar serie Leben? Oder Theater? Ein Singspiel zijn nu 63 gouaches in het Goethe-Institut te zien. Salomon
maakte deze werken onder druk van haar vervolging tot een uniek tijdsdocument van grote artistieke rijpheid. Ze
schilderde om haar angst tegen te gaan
en probeerde zo in haar artistieke werk
een manier te vinden om de levensbedreigende situatie aan te kunnen.

galerie OPPE RC LAE S
Claes de Vrieselaan 103

OPPERCLAES.

9 – 15 juni

13 TEKST/FIGUUR – MASHVILLE en Daniël Dee

film / gesprek
Leven? Of Theater? regie: Frans Weisz
Aan de hand van gesprekken met tijdgenoten en kunstenaars reconstrueert
Weisz in zijn nieuwe documentaire
Leven? Of Theater? op aangrijpende
wijze het leven van de Duits-joodse
kunstenares Salomon. Rode draad is
een ongepubliceerde brief van Salomon
die Weisz van haar familie kreeg en die
aan de herinneringen aan Salomon een
dusver onbekend facet toevoegt.
vrijdag 28 juni, 19.00 uur

Charlotte Salomon

voordracht festivaldichter Elke Erb (Duitland) – do 13 juni

MASHVILLE en Daniël Dee brengen in TEKST/FIGUUR 21 getalenteerde beeldmakers en evenzoveel dichters samen om te komen tot een organische wisselwerking tussen beelden en de woorden van een gedicht. De gedichttekeningen van Lucebert zijn de inspiratie
voor deze experimentele cross-over
waarvan het resultaat te zien is als
tentoonstelling en in de ambachtelijke uitgave in beperkte oplage, die
in de galerie te koop is. Deelnemende kunstenaars zijn o.a. Job Wouters, Zeloot, Erik Kriek, Peter Pontiac
en Merijn Hos, onder de dichters bevinden zich Stefan Nieuwenhuis, F.
Starik, Ellen Deckwitz, Wim Brands
en Ester Naomi Perquin.
Voordrachten: dichters en samenkomst van dichters en kunstenaars.
vrijdag 14 juni, 16.00 - 20.00 u.

open: zo 11.00 – 17.30 uur, di 11 t/m za 15 juni, 14.00 – 17.00 uur en op afspraak

Het Goethe-Institut bevordert als wereldwijd actieve, culturele instelling van de Duitse
Bondsrepubliek de kennis van de Duitse taal in het buitenland en de internationale culturele
samenwerking.

t. + 31 (0)10 2652527

open: di t/m do, 13.00 – 18.30 uur en op afspraak

open: zo t/m za, 12.00 - 17.00 uur

www.lisplein5.nl

t. +31 (0)10-2092090

galerie Untitled
Bergweg 211

7

11 – 30 juni

Auke Hulst, Johan Kleinjan, Zaida Oenema, R aoul
Deleo, Nelis Ooster wijk, Rens Horn en Dahdah.
Untitled presenteert werk van de kunstenaars Johan Kleinjan, Zaida Oenema,
Raoul Deleo, Nelis Oosterwijk en Rens Horn, allen op eigen wijze poëet van
het beeld. Teksten spelen een belangrijke rol in hun werk. Daarnaast zijn er
gastoptredens van schrijver Auke Hulst en Raoul Deleo, over hun reis in de
voetsporen van Jack Kerouacs ‘On the Road’, de vertoning van de korte film
‘Lunch’ inclusief Q&A met de maker Zaida Oenema. Dahdah brengt ‘Woorden
op Beats’ (try out).
gastoptredens
Auke Hulst en Raoul Deleo
over hun reis in de voetsporen van Jack Kerouacs
‘On the Road’
Dahdah brengt ‘Woorden
op Beats’ (try out)
woensdag 12 juni, 20.00 u.

Zaida Oenema

voordracht festivaldichter Ester Naomi Perquin (Nederland) – za 15 juni
Untitled is sinds 2011 de galerie van de Rotterdamse fotograaf en art director
Lenny Oosterwijk, gespecialiseerd in fotografie en illustratie.

cultuur@rotterdam.goethe.org

S t u d i o Tr e n ke l
Rijnhoutplein 4

Hans Stevens † , ‘De weg bij het   een   boek   EN’
/ kunstenaarsboeken

‘Meer van veel’
‘Meer van veel’ toont tekeningen, schilderijen, objecten en boeken van vijf
kunstenaars. De tekenaars/illustratoren Claudie de Cleen en Tammo Schuringa
en beeldend kunstenaar Corinne Bonsma pogen met ‘d.a.t./drawing apart together’ van hun eigen ‘hand’ los te komen. Zij laten een uitgebreide collectie
d.a.t.-tekeningen zien in combinatie met individuele werken.
Dagmar Baumann schildert woorden waarbij het gebaar en de beweging van
het schrijven zelf van belang
is. De betekenis van woorden
of zinnen komt terug in de
manier van schilderen. Haar
boek komt vers van de pers en
is voor het eerst te zien.
De ruimtelijke collages van
beschilderd papier die Karin
Trenkel maakt, lijken op decors en spelen met platte en
ruimtelijke verbeelding van
landschappen. Van Trenkel zijn
mini-installaties te zien die
deel uitmaken van haar boekd.a.t./drawing apart together
project ‘Schöne Aussicht’.
voordracht festivaldichter Mustafa Stitou (Nederland) – wo 12 juni
Studio Trenkel is een projectruimte voor installaties en samenwerkingen tussen verschillende disciplines. Door de grote raampartijen zijn installaties 24/7 te zien.
open: do t/m zo, 13.00 – 17.00 uur en op afspraak
www.karintrenkel.nl

open: op afspraak
t. +31 (0)6 51426758 info@untitled2011.com www.untitled2011.com
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PrintRoom
Schietbaanstraat 17
6 juni – 7 juli

D e Wi t t e S l a g e r i j
Rakstraat 2 – 4a
2 – 30 juni

Anne Dubber, Hannie van Dalen 				
en Helene de Winter
Onder het motto It’s the heart afraid of breaking that never learns to dance
gaan de kunstenaars Anne Dubber, Hannie van Dalen en Helene de Winter als
gelegenheidscollectief aan het werk in de Witte Slagerij. De hele maand juni
creëren ze gezamenlijk, ieder vanuit de eigen discipline. Met hun overeenkomsten en verschillen zullen de drie kunstenaars elkaar experimenterend en
spelend met hun materiaal bevragen. Tijdens de festivaltours zijn de kunstenaars in de galerie aanwezig en beschikbaar voor een gesprek met bezoekers.

PHOE B U S Rotterdam
Eendrachtsweg 61
9 – 15 juni

7 - 23 juni

info@karintrenkel.nl

www.opperclaes.nl

www.goethe.de/nederland
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t. +31 (0)6-41969520

info@opperclaes.nl

The Archaic R evival R eview
PrintRoom presenteert een selectie boeken
waarin tekst of poëzie de hoofdrol speelt, zoals
Revolution a Reader van Lisa Robertson and
Matthew Stadler, het tijdschrift Gagarin; Artists
in their own words, boeken van Karl Holmqvist,
Karl Larsson, Eric Philippoz, Keren Cytter, Toine
Horvers, Kasper Andreasen, Jack Segbars, Paul
Hendrikse e.a.
Daarnaast wordt PrintRoom Publicatie #11 - The
Archaic Revival Review gepresenteerd, met
beeldbijdragen van meer dan 30 kunstenaars
uit Californië en teksten van Christian Greer en
Doug Harvey.

tentoonstelling van KAMP HORST

In de Projectenkamer van galerie PHOEBUS is van Hans Stevens ‘De weg bij
het   een   boek   EN’ te zien, een installatie
met digitale woord-animatie, tevens een papieren tekstuitgave. Vanaf zijn studie werkte
Stevens met tekst, niet als dichter maar als
beeldhouwer. Zijn werk, de EN-collectie,
bestaat grotendeels uit getypte A4-tjes,
waarvan ‘De weg bij het   een   boek   EN’ de
kern is, met een digitale woordanimatie of
‘woordbeeld’ met dezelfde titel als resultaat.
De teksten kunnen in verschillende richtingen worden gelezen, zijn zowel verstild als
evocatief. [I.s.m. Sandra Eijkman en Toine
Horvers].
In het Tekeningenkabinet zijn zo’n zestig
kunstenaarsboeken te zien, van Jean-Claude
Loubières, Bernard Villers, Dominique de
Beir, Katarina Rudebeck, Kathrin Wolkowicz,
Leni van den Berge, Charl van Ark, Uli LanHans Stevens
gendorf, Joop Vaissier, Thomas I’Anson.
voordracht/voorlezing uit het werk van Hans Stevens door Toine Horvers en
G.J. de Rook
zondag 9 juni 15.00 u. - 20 minuten
performance: G.J de Rook onderzoekt als taalkunstenaar de relatie tussen taal
en beeld. In Siseneg (2012) probeert hij terug te keren naar het nulpunt van
de schepping.
zondag 9 juni 15.30 u. - 7 minuten
voorlezingen/korte voordrachten: Leni van den Berge, Katarina Rudebeck en
Kathrin Wolkowicz over hun kunstenaarsboeken.
woensdag 12 juni 15.00 u.

Kamp Horst

in RAAF. De hele festivalweek zijn

de leden live aan het werk, dus kom langs en bewonder ze in actie. ’s Avonds
de opening met muziek van KAMP HORST zelf, dus dat wordt dansen met
woorden!
voordracht festivaldichter James Byrne (Groot Brittanië) – vrij 14 juni
RAAF (Rotterdam-Art-Adventure-Food) is broedplaats voor talent, retro-lunchroom en
brengt als officieel informatiepunt van Zuid al het moois onder de Maas in beeld. Culturele
samenwerkingen, een mix van jonge kunst met een experimentele keuken, rondleidingen en
live-muziek.
open: di t/m do 11.00 - 18.00, vr 11. 00 – 21.00, za 12.30 – 18.00 uur
t. +31 (0)10 8189731
info@raafrotterdam.nl
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www.raafrotterdam.nl

www.kamphorstrotterdam.com

Galerie Hommes
Charloise Kerksingel 14

HOMME

S

24 mei - 6 juli

Public Room - Giuseppe Licari / 				
Extended Space - Jeroen Jongeleen
Met de installatie Public Room maakt Giuseppe Licari van galerie Hommes een
openbaar park met gras, bomen, bankjes en vogels. Je kunt er een boek lezen,
in het gras liggen, espresso bestellen of chillen.
Met lezingen, muziek, film, sport, meditatie en
gesprek kan de bezoeker actief op zoek naar
alternatief gebruik van de openbare ruimte in
de stad.
Jeroen Jongeleen werkt vooral in de openbare
ruimte maar haalt met zijn werk de straat ook
binnen de muren van de galerie. Zijn interventies zijn een commentaar op de overgereguleerde en maakbare samenleving en de positie
die burgers daarin innemen.
presentatie
Jeroen Jongeleen - het stedelijk canvas als
communicatiemiddel
donderdag 13 juni, 20.00 u.

Jeroen Jongeleen

voordracht festivaldichter Liu Waitong (China / Hong Kong) – za15 juni
Galerie Hommes combineert een gastvrije en toegankelijke atmosfeer met kunstpresentaties
die de trends in de (Rotterdamse) kunst laten zien.
open: wo/do 13.00 - 17.00, za/zo 13.00 - 18.00 uur en tijdens events
t. +31 (0)10 4955594 / +31 (0)6 24715144

14

Galerie OPPERCLAES. is sinds twee jaar een platform voor jong talent op het gebied van
autonome grafische en illustratieve kunst. Een DIY mentaliteit, liefde voor de zaak en de
noodzaak van een breder aanbod in de Rotterdamse kunsten leiden elke maand tot een
nieuwe expositie

Lisplein 5 combineert exposities met korte voorstellingen, concerten en interviews. De expositie wordt vergezeld van korte concerten op zo 2 juni, 15.30 u & zo 16 juni, 15.30 u.

filmvertoning
De korte film ‘Lunch’ (7
min) inclusief Q&A met
maker Zaida Oenema
zaterdag 15 juni, 14:00 u.

RAAF houdt van taal: gebabbel aan de bar, gezang on stage en teksten aan

Byrne, een ideale versmelting tus-

R OI ALTER – Shock Echelons

6

t/m 30 juni

3

Kamp Horst

ster) en de festivaldichter James

JOEY R AMON E
Josephstraat 166

Dico Kr uijsse

t. +31(0)6 83714212 info@riannegroen.com

info@lisplein5.nl

9 – 16 juni

jonge Kat-ya (zangeres en schrijf-

1 juni – 6 juli

open: wo t/m za, 12.00 - 18.00 uur en op afspraak

4

info@printroom.org

R A A F : R o t t e r d a m - A r t - Ad v e n t u r e & F o o d
Hillelaan 19

perkt pannenkoeken met o.a de

9 – 15 juni

2

t. +31 (0)10-7951969
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info@hommes.nl

www.hommes.nl

Het Plafond
Gedempte Zalmhaven 761
7 juni - 5 juli

Niels Post – ‘On Spam, Lectori Salutem’
‘Spam’ – anoniem verstuurde, ongevraagde
mails, veelal automatisch gegeneerde
incorrecte zinnen vol spelfouten die zich
ophopen in je mailbox. Die gooi je dus
zo snel mogelijk weg. ‘Taal’ als afval…
Beeldend kunstenaar Niels Post verzamelt
spam-berichten en gebruikt ze als input
voor beeldende installaties. Zo geeft hij
deze ‘onzin’-zinnen nieuwe betekenis en
zeggingskracht. Voor ‘On Spam, Lectori
Salutem’ selecteerde hij uit zijn junkmail
Niels Post
aanheffen van spam-mails, altijd beginnend
met ‘Dear’, gevolgd door iets van ‘friend’,
of ‘purchasing manager’. Die tekstjes, uitgezaagd uit populieren multiplex in
‘Arial’ –spam-font bij uitstek – draaien aan metalen staafjes aangestuurd door
kleine elektromotortjes eindeloos hun rondjes in de ruimte onder het plafond
van Het Plafond. Zouden ze zo de aandacht van voorbijgangers trekken? En
zouden die zich ‘aangesproken’ voelen? Wat is de potentie van zulke taal?
www.nielspost.com
opening vrijdag 7 juni, 19.00 – 21.00 u.
Niels Post is via Skype aanwezig vanuit Dresden waar hij verblijft voor een
residency.
voordracht
Guus Vreeburg (Het Plafond): ‘Taal & tekst boven je hoofd – plafonds’.
vrijdag 14 juni, 19.00 – 21.00 u. Aanmelden: info@hetplafond.org
voordracht festivaldichter Ken Babstock (Canada) – do 13 juni
Het Plafond nodigt beeldend kunstenaars uit een speciaal werk te maken voor aan of direct
onder het drieënhalve meter hoge plafond. Het werk is 24/7 zichtbaar vanaf de straat.
open: 24/7 vanaf het trottoir van de Gedempte Zalmhaven 761
t. +31 (6)47204750 (Guus Vreeburg)
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info@hetplafond.org

Donner & De Slegte
Lijnbaan 150

www.hetplafond.org

omloop theater zaal

6 mei - 30 juni

Ik hoor Rotterdam - Peter van Genderen

voordracht en voorlezingen:
- Nan Groot Antink leest de namen van pigmenten
- Toine Horvers leest uit ‘copying as a ritual act’, 2011
- Toine Horvers leest uit het werk van Hans Stevens
vrijdag 14 juni 15.00 u. - 40 minuten

Peter van Genderen maakt stadslandschappen van zijn thuisstad Rotterdam.
Zijn tekenhandschrift
beschrijft de harde en
zachte kanten van de
stad die overlopen in
geluiden die kenmerkend zijn voor een
metropool als Rotterdam. Met flarden
van gesprekken visualiseert Van Genderen
Peter van Genderen
de melodieën die hij in
zijn favoriete stad hoort.

voordracht festivaldichter Michèle Métail (Frankrijk) – vr 14 juni

voordracht festivaldichter Ilya Kaminsky (Oekraïne (USSR) / VS) – wo 12 juni

PHOEBUS Rotterdam presenteert sinds 1990 hedendaagse beeldende kunst.
open: do t/m zo 12.30 - 17.30 uur, in de zomer op afspraak

Donner + De Slegte presenteert kunst in de omloop van de theaterzaal, in de kelder van de
grootste boekhandel van Rotterdam. In de zaal vinden lezingen plaats.

t. + 31(0)10 4145151

open: ma t/m zo 12.00 - 18.00 uur

korte performance: Hugo de Haas van Dorsser, ‘Wordbites’.
Wordbites is een nieuwe vorm van performance op het snijvlak van comedy
en spoken word. Dwars gedacht, recht gebracht. Kunst van het weglaten.
donderdag 13 juni 15.30 u.

+31 (0)6 46616553, Mirjam de Winter

phoebus@phoebus.nl | www.phoebus.nl

promotie.donner@selexyz.nl

t. +31 (0)10 4132070

www.selexyz.nl

www.petervangenderen.com

