MERGE

uitnodiging

Drijvend op de Schie spelen dansers met videoprojecties op de gevel
Zaterdag 30 augustus
Locatie: Aelbrechtskade / Lage Erfbrug
vanaf 20.00: voorprogramma met gratis koffie, thee en taart op de kade
21.30: aanvang voorstelling na zonsondergang
MERGE

een eenmalige buitenvoorstelling

Twee dansers bewegen op een ponton in de Schie met op de
achtergrond videoprojecties op een scherm en de gevels van historisch
Delfshaven. Hun schaduwspel is een verbeelding van hoe steden en
mensen constant veranderen en er telkens nieuwe situaties en nieuwe
werelden ontstaan. U bent van harte welkom om alleen of met uw
vrienden, familie en kennissen deze voorstelling bij te wonen en met
ons en deze unieke locatie samen te smelten.

Concept en regie: Sato Endo
Video: Nicola Unger
Dans: Kenzo Kusuda en Eline Tan
Wormsongs: Henry Vega
Camera en documentaire: Bas
Noordermeer
Advies: Judith Schoneveld
Publiciteit: Liorah Hoek
Voorprogrammma: Eline van
Yperen
Techniek: Herman de Bock
Productie: Lique van Gerven

MERGE is een initiatief van buurtbewoners Patrick Boel en Christel
Schanzenbach. Met dit project wilden ze hun betrokkenheid bij
Delfshaven en de stad Rotterdam tot uitdrukking brengen. Zij nodigden
een internationaal team van makers uit om een voorstelling te
ontwikkelen, samen met organisaties, vrijwilligers en ondernemers in
Delfshaven. Door de bijdragen van fondsen, sponsors en vele
crowdfunders is de voorstelling gratis voor iedereen. Kom met ons
genieten van het resultaat.
De voorstelling sluit aan op het eetfestival Ketels aan de Kade en om
20.00 uur bent u van harte welkom bij het culturele voorprogramma
met gratis koffie, thee en taart. De voorstelling zelf begint rond 21.30
uur als de zon onder is. Breng een stoel mee als u wilt zitten, want er
zijn alleen staanplaatsen.
Bekijk een korte video over MERGE op http://vimeo.com/103508078,
die een mooi beeld geeft van deze bijzondere performance.
Like ons op www.facebook.com/merge2014. Daar vindt u ook meer
informatie over de crowdfunding voor MERGE. Uw bijdrage is van
harte welkom.
Voor meer info kunt u mailen naar merge.performance@gmail.com.

KORTINGSBON RESTAURANTS 20%
In de directe omgeving van MERGE kun je bij de
restaurants Soif , Olijventuin (mediterraan), Plunzz(pannekoeken)
en Torino (italiaans) terecht voor een heerlijke maaltijd.
Toeschouwers van MERGE krijgen bij hen 20% korting op het
eten (dus exclusief drankjes) op vertoon van deze bon.
Graag even reserveren.

Met dank aan:
Beamsystems, Beekhuizenbindt,
Schippersbedrijf P. van Bergen,
Centrum Beeldende Kunst,
Crowdfunders, Cultuurhuis
Delfshaven, Cultuurscout Delfshaven,
Angelina Deck, Deltaport
Donatiefonds, Tanja Elstgeest
(Productiehuis Rotterdam), stichting de
Gouvernestraat, Havensteder, Eva
Karczag, Kunst & Complex, Noriko
Mitsuhashi, Geert Mul, Arend Niks, No
Roots Studios, OCW podium voor
kleinschaligheden, Pier 80,
kinderatelier Punt 5, Gemeente
Rotterdam, Schiemeisjes, Schiezicht,
SKAR, Tango Works, rederij Thor,
Visual First, Volkskracht, Wilde Weten,
trio Xaramundi, ondernemers
Delfshaven en alle vrijwilligers.

