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Hét jongeren theaterfestival van Den Haag

Den Haag – Twee weekenden lang ( 14 t/m 16 juni en 21 t/m 23 juni) kun je bij Rabarber terecht voor het
jaarlijkse terugkerende STUDIO33 Festival: een grootse happening waarbij het hele gebouw aan de
Bilderdijkstraat 35 wordt ondergedompeld in dynamische theateractiviteiten voor iedereen vanaf twaalf jaar.
Tijdens het festival zie je vijftien bijzondere, ontroerende en sprankelende theatervoorstellingen. Het festival heeft
een doorlopend programma van voorstellingen met daarnaast muzikale performing acts. Thema’s waar jongeren
zelf mee te maken krijgen staan centraal: vriendschap, perfectionisme, liefde en de dood. Onder regie van
gepassioneerde theatermakers worden tijdens dit festival de thema’s vertaald naar voorstellingen, gespeeld door
jongeren van Rabarber.
In het eerste weekend (14 t/m 16 juni) spelen de jongeren o.a. de voorstellingen ‘Tiaratragedie’ gemaakt door Yoni
Serlie en ‘Lief loeder’ van Josje Bruinsma. In het tweede weekend (21 t/m 23 juni) zijn o.a. de voorstellingen ‘De
toezichthouder’ van Marijn van den Bogaard en ‘Vallen voor de fame’ van Pieternell Bollmann te zien. Beide
weekenden wordt het programma verder aangevuld met korte voorstellingen van de verschillende werkplaatsen
van Rabarber en laten Haagse muzikale jongeren in de foyer van zich horen.
Het publiek is op vrijdagen welkom vanaf 18.00 uur, op zaterdagen 13.30 uur en zondagen vanaf 12.00 uur. Meer
informatie over het doorlopende programma vind je op: https://www.rabarber.net/studio33/2019/festival/home/

Waar
Rabarber, Bilderdijkstraat 35, 2513 CM Den Haag

Wanneer
14, 15 en 16 juni en 21, 22 en 23 juni.

Passe-partouts voor vier verschillende voorstellingen

Per voorstelling

€ 30,00 volwassenen
€ 20,00 t/m 21 jaar
€ 15,00 Rabarberpas

€ 12,50 volwassenen
€ 7,50 t/m 21 jaar
€ 6,00 Rabarberpas

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOOT VOOR REDACTIE

Voor meer informatie over de voorstelling, interviews en foto’s
Moniek Valstar via 070-3450996 of 06-31267371, moniek@rabarber.net
Persfoto’s gemaakt door Nina Sondagh zijn te vinden via: www.rabarber.net/blog/nieuws-pers-info/
Het privacy statement van Rabarber leest u hier: https://www.rabarber.net/over-rabarber/privacyverklaring-rabarber/

Rabarber is al ruim 34 jaar dé theaterschool van Den Haag en omstreken. Er is voor iedereen vanaf 6 jaar elke dag van de week, een passend
programma. Van basisgroepen voor beginnende kinderen en productiegroepen voor tieners tot (voor)opleidingen voor jongeren en
jongvolwassenen die van theater hun beroep willen maken. Met meer dan 20 producties per jaar is Rabarber de grootste aanbieder van
jeugd- en jongerentheater in Den Haag.
Bilderdijkstraat 35 2513 CM Den Haag www.rabarber.net

