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Amsterdam, 12 december 2022 

Van 10 t/m 19 februari 2023 presenteert Podium Mozaïek de zevende editie van hét Nieuwe Makers 
Festival in Amsterdam: RRReuring! 

 
12 jonge choreografen, spoken word-artiesten, theater- en beeldmakers staan gretig op om een nieuwe 

fase van theatermaken in te luiden met rauw, experimenteel en nieuw werk. Dit is de tijd om opnieuw 

naar de wereld te kijken. De drive van deze nieuwe makers is groot. De noodzaak nog groter. 

De thema’s zijn hemelsbreed verschillend, maar altijd dichtbij voelbaar. Juist na een podiumkunststilte 
is het geluid harder rondom thema’s als gender en seksisme, identiteit en zelfacceptatie, verbinding 
en tijd. Rode draad is de honger naar het geven van een stem aan de ongehoorden. Met het lichaam 

en het woord. Stemmen uit de grote stad. Individuen en groepen die hun plek opeisen binnen de 

uiteenvallende maatschappij – op zoek naar verbinding. 

RRReuring 2023 toont Benzokarim, Zeinab El Bouni en Daniëlle Zawadi (spoken word), Toni Blackwell 
(theater), Dahiana Candelo (theater), Yeliz Dogan (theater), Lowie van der Grinten (fotografie), Erwin 

Kiene (dans), Alvaro Oosterwolde (dans), Rorschach Collectief (dans), Romy Stark (dans), Vainergill 

Thurnim (dans), Nabil Tkhidousset (theater) en Rebecca Wijnruit (dans). 

Binnenkort kunnen jullie al deze makers beter leren kennen aan de hand van portretten en interviews; 
wie zijn deze makers, wat zijn hun drijfveren en wat kun je van hen verwachten tijdens RRReuring 

2023? Volg de makers via www.rrreuring.nl. 

 

Talkshow Rep & RRReuring met Smita James 

Voorafgaand aan de voorstellingen gaat spoken word-artiest Smita James de diepte in tijdens de 

talkshow Rep & RRReuring in de foyer van Podium Mozaïek, speciaal voor nieuwe makers, 
programmeurs, producenten, marketeers en andere belangstellenden over thema’s zoals creatief 
ondernemerschap, identiteitstheater en wat RRReuring kan betekenen voor een nieuwe maker. De 

talkshow sluit altijd af met een spoken word-bijdrage door nieuwe talenten van Poetry Circle. 

Campagnebeeld  en expositie door Lowie van der Grinten 

Het campagnebeeld dit jaar is gemaakt door RRReuringmaker Lowie van der Grinten, een fotograaf die 

zowel rauwe straatbeelden als verfijnde fashion beelden weet vast te leggen in een eigen unieke stijl. 
Hij begon bij hiphop platform 101Barz en fotografeert daar nog steeds. Daarnaast werkt hij met grote 
en opkomende (internationale) artiesten o.a. op concerten en aan albumcovers en doet hij fotoshoots 

voor modemerken, theater- en musicalproducties, muzieklabels en alles daar tussenin. Ook geeft hij 
workshops voor jongeren en collega fotografen. Tijdens RRReuring 2023 zal Lowie zijn eerste solo-

expositie presenteren. 

 
 

http://www.rrreuring.nl/
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Noot voor de redactie: 

Voor het aanvragen van perskaarten, interviews en extra beeldmateriaal neem contact op met Miriam 

Mustamu - Marketing, Publiciteit & Publiekswerking Podium Mozaïek, telefonisch bereikbaar via 

+31625496279 en per mail via miriam@podiummozaiek.nl of pr@podiummozaiek.nl. 

 

BIJLAGE OVER RRREURING 

 

Over RRReuring 

RRReuring is hét nieuwe makers festival van Podium Mozaïek en een springplank voor makers om hun 
artistieke skills en werk te kunnen voortzetten en te ontwikkelen om te kunnen tonen aan het grotere 

publiek. RRReuringmakers zijn makers met ambitie, humor, bevlogenheid en engagement. Makers die 
bij elke productie hun skills aanscherpen en steeds beter hun idee weten te ensceneren. Makers die 
preciezer en gedurfder kiezen, die hun publiek iets willen meegeven waaraan niet te ontsnappen valt. 

Makers die Podium Mozaïek graag wil ondersteunen, zoals wij in eerdere RRReuring edities hebben 
gedaan met: Dionne Verwey, Igor Vrebac, Mouna Laroussi, Dilan Yurdakul, Dorothy Blokland, Yahmani 
Blackman, Ada Ozdogan, Nhung Dam, Mara van Nes, Christian Guerematchi, Guillermo Blinker a.k.a 

OTION, Perry Gits, Sarah Huygens-Jawla , Abdelkarim el Baz, Jija Sohn , Akram Assam, Sinan Eroglu, 

Daniel Bonsu , Onias Landveld, Robbie Wallin en Luan Buleshkaj . 

De programmering voor RRReuring 2023 is samengesteld door theatermakers Priscilla Vaudelle en 
Dionne Verwey. Priscilla Vaudelle is theatermaker en richtte het collectief Lost Project op. Op haar 

naam staan al vele succesvolle voorstellingen en projecten. Momenteel werkt ze o.a. aan BIMS: een 
musical over de Bijlmer. Ze heeft een bijzonder netwerk van jonge makers en spelers om zich heen die 
veelal de niet gebaande paden belopen. Dionne Verwey is theatermaker, acteur, host en sinds juli 

2021 afgestudeerd als Master of Arts (Creative Producing). Ze is nu werkzaam bij haar eigen collectief 
Sir Duke in samenwerking met Orkater. In 2016 deed Dionne zelf mee aan RRReuring Festival met haar 

voorstelling Vier. 
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Over Podium Mozaïek 

Podium Mozaïek is een theater dat verhalen presenteert vanuit de verschillende gemeenschappen die 
Amsterdam rijk is. Wij zien het theater als een plek om van andere perspectieven te leren en een 

nieuwe richting aan ons gemeenschappelijke culturele en maatschappelijke leven te geven. Podium 
Mozaïek is een vertrouwd theater in Amsterdam-West dat er elke avond anders uitziet. De uitvalbasis 
van jonge theatermakers, fotografen, regisseurs, dansers, muzikanten en andere duizendpoten die het 

gewend zijn om tussen twee, drie, vier codes tegelijk te switchen en iets te vertellen hebben. Een 
hoefijzervormige zaal waar je kapotgaat van het lachen, van ontroering geen woord kan uitbrengen of 
militant optimistisch het onrecht van de wereld in de ogen kijkt. Podium Mozaïek is het allemaal. Ga 

voor meer informatie naar https://www.podiummozaiek.nl/. 

 

https://www.podiummozaiek.nl/

