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aflevering 1
27/ 28/29 mei 2016
Rotterdam,
Kriterion

Wederopbouwstad 101

Middenin de oorlog,
nog geen jaar na het
bombardement op de
stad, ging de eerste
paal in de grond,
op de Coolsingel. De
start van de herbouw
van Rotterdam. Nu is
het 75 jaar later. DE
VERHALENKEET, een mobiele
opnamestudio, reisde de
afgelopen maanden door
de stad om de verhalen
van Rotterdammers op te
nemen.

verhalen

Rotterdammers van alledag, oud en jong,
van alle culturen en leeftijden vertelden
over de kale, ongezellige stad van toen.
Over de lol en de ergernis door die
eeuwige heipalen. Over de krotten en de
iconen. Over het gevoel van ruimte en de
vernieuwingsdrift die in Rotterdammers
lijkt te zitten. Over je thuis voelen en
verbondenheid. En over de trots en de
toekomst van de stad.

LUISTERFeuilleton aflevering 1
Vrijdag 27 mei

17.30 uur, inloop vanaf 17 uur

Zaterdag 28 mei

15 uur, inloop vanaf 14.30 uur

Zondag 29 mei

11 uur, inloop vanaf 10.30 uur
Vrijdag 27 mei speciaal voor de première:
live muziek door componiste Marlies du Mosch
uitgevoerd samen met André Heuvelman,
trompettist Rotterdam Philharmonisch Orkest

Luisteren
naar DE STEMMEN
VAN
DE STAD
Alle audioverhalen zullen voor de eeuwig-

heid worden bewaard in het Stadsarchief.
Bovendien presenteren we van de meest
intense, verdrietige, spannende, grappige
en emotionele fragmenten een reeks
Luistervoorstellingen en een Luisterboek.
De voorstellingen duren telkens ongeveer
een uur.

WAAR WERELDEN IN DE STAD ELKAAR ONTMOETEN www.verhalenhuisbelvedere.nl

Locatie: Kriterion, Groot handelsgebouw
Toegang: gratis
reserveren sterk aanbevolen
i.v.m. aantal beschikbare plaatsen
via: 010 720 09 97 of email:
reserveren@verhalenhuisbelvedere.nl
Met dank aan: Stichting Bevordering van Volkskracht
Prins Bernhard Cultuurfonds - RTV Rijnmond Stadsarchief Rotterdam en alle vertellers
en vrijwilligers

Rotterdam viert in 2016 75 jaar wederopbouw
met de manifestatie Rotterdam viert de stad!

