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Amsterdam, woensdag 26 mei 2021 
 
RRREURING 2021 BARST LOS ALS POP-UP FESTIVAL VOOR NIEUWE MAKERS VAN 
26 MEI T/M 17 JULI, MET ONLINE EN OFFLINE PRESENTATIES VAN NIEUWE 
WERKEN DOOR EEN NIEUWE GENERATIE REGISSEURS, ARTIESTEN, SPELERS, 
PERFORMERS EN MUZIKANTEN. 
 
Corona maakt dat RRREURING 2021 meandert door het jaar. Waar RRREURING 
normaal gesproken in februari plaatsvindt, verschoof het dit jaar door naar mei. In de 
huidige, derde versie die online en offline plaatsvindt, is het festival nu uitgesponnen 
over mei, met vertoningen in juni én in juli. Het kan niet anders. 
 
RRReuring wil de makers zo veel mogelijk ondersteunen hun werk te tonen onder de 
best mogelijke voorwaarden. Deze makers hebben hard gewerkt aan online en 
aangepaste versies van hun werken zodat het publiek tóch hun werk kan zien, kan 
lachen, huilen, nadenkt, boos wordt of juist het licht ziet. 
 
Deze vijfde editie toont een dynamisch festivalprogramma met theatrale films en 
online videoregistraties van theatermakers Nilay Ceber, Basak Layic & Mara van 
Nes, Onias Landveld en Anouar Ennali. Live op het terras van Café Mozaïek nodigt 
Noah Voelker je uit voor een intiem gesprek op basis van jouw levensvraag, met zijn 
Economic Tarot Card Readings by MONOAH. Percussionist Vernon Chatlein brengt 
muziektheater met zijn Voices from Letters: Zikinzá en Wilbert Slagboom speelt live 
voor publiek, in de buitenlucht, zijn eerste solovoorstelling MARGREET. RRREURING 
sluit, fingers crossed, in juli LIVE af met immersief theater in de grote zaal 
door Collectief Mankement en intieme performance installaties door Eva 
Goudsmit en Wensley Piqué. 
 
BRIAN ELSTAK DRAAGT ARTWORK OVER AAN KELVIN YIADOM A.K.A. KWAME 
KWANZAA 
De afgelopen vier edities zijn de illustraties verzorgd door kunstenaar Brian Elstak. 
Voor deze 5e editie heeft Brian Elstak het stokje overgedragen aan opkomend 
illustrator Kelvin Yiadom a.k.a. Kwame Kwanzaa. Het RRReuring team bedankt Brian 
Elstak voor de fijne samenwerking en verwelkomt Kelvin Yiadom – Kwame Kwanzaa in 
het RRReuring  team! 

https://www.podiummozaiek.nl/programma/rrreuring
https://www.youtube.com/watch?v=cSEqq73CdAo
https://www.youtube.com/watch?v=wLiBZAmth1w&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=wLiBZAmth1w&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=xaOEE1kd8a4
https://www.youtube.com/watch?v=R1-e_wGYmSk
https://www.youtube.com/watch?v=R36EW9HGDZQ
https://www.youtube.com/watch?v=boskLRr7XHM
https://www.youtube.com/watch?v=V4xYKI6WDlA
https://www.youtube.com/watch?v=rbhCtOXE2YA
https://www.youtube.com/watch?v=iSPoJtvnsgA
https://www.youtube.com/watch?v=iSPoJtvnsgA
https://www.youtube.com/watch?v=r404z-pjfYU
https://www.rrreuring.nl/?utm_source=crm&utm_medium=email&utm_campaign=$campagneNaam&utm_content=210520_MM_|_Persbericht_RRR_'21
https://www.podiummozaiek.nl/


 
  
   
  

 

  

 

  

Noot voor de redactie  
  

Ga naar www.rrreuring.nl voor een overzicht van het festivalprogramma. 
 
Voor meer informatie, beeldmateriaal en/of interviewaanvragen kunt u contact 
opnemen met Miriam Mustamu | Marketing/PR  Podium Mozaïek | Email 
miriam.mustamu@podiummozaiek.nl | Telefoon 020 5800 385 | Mobiel 06 41 05 25 
29 
  
Pers- en/of programmeurskaarten 
Voor de aanvraag van pers- en/of programmeurskaarten kun je mailen naar 
pr@podiummozaiek.nl. Let op, voor de voorstellingen die live plaatsvinden is een 
beperkt aantal kaarten beschikbaar, kaarten worden toebedeeld op volgorde van 
binnenkomst en op o.b.v. beschikbaarheid. 
 
  
Film on demand 
De theatrale korte film van Nilay Ceber HELENA/GÜL en de theatrale monoloog op film 
van Basak Layic & Mara van Nes zijn eerder deze maand vertoond tijdens RRReuring 
ONLINE. Pers en programmeurs kunnen deze films op aanvraag via Film on demand 
bekijken, mail hiervoor naar: pr@podiummozaiek.nl 
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