Erik Kaiel nieuwe artistiek leider Rabarber
Theaterschool Rabarber heeft met Erik Kaiel een nieuw boegbeeld gevonden.
Met zijn ervaring in onder meer New York wil hij als artistiek leider Rabarber en het
culturele landschap in Den Haag gaan versterken. Kaiel begint op 1 september bij de
start van het nieuwe seizoen.
Rabarber is voor Kaiel geen onbekende. In het verleden als docent en als vader van twee
enthousiaste leerlingen is de school hem vertrouwd. De Raad van Toezicht trekt met Kaiel
een dosis rijke ervaring de school binnen. Voorzitter Michiel Hes: ‘Rabarber is al 35 jaar een
begrip in Den Haag als school en broedplaats voor creatief talent. Met de komst van Erik
Kaiel, die veel ervaring en expertise meebrengt, kunnen we met het team van zakelijk leider,
docenten, medewerkers en vrijwilligers het rijke verhaal van Rabarber vol vertrouwen een
vervolg geven.’
Kaiel kijkt ernaar uit om aan de slag te gaan bij Rabarber: ‘Juist in deze tijd waarin door
Corona alles anders is, doet Rabarber ertoe om een jongere generatie vertrouwd te maken
met de kracht van verbeelding en het samenspel als fundamentele bouwstenen voor
persoonlijke ontwikkeling. Nieuwsgierig maken voor publiek en jongeren. Ik heb op veel
plekken in de wereld gewerkt, ben gestopt met reizen omdat Den Haag mijn thuisbasis is.
Mijn ervaring uitdragen binnen Rabarber; dat voelt als een roeping voor me. Ik ben vereerd
door het vertrouwen dat ik krijg om aan de slag te gaan met het mooie Rabarber-team en
onze partners in de stad.’
35 jaar Rabarber
Dit seizoen viert Rabarber haar 35-jarig bestaan. Hoewel het coronavirus zorgt voor
onzekere tijden, speelt Rabarber coronaproof door. In de schoolvakanties zijn we te zien met
voorstellingen voor de hele familie. Wees welkom op zondag 6 september tussen 11:00 uur
en 16:00 uur tijdens het Binnen UIT Festival. We bieden theaterworkshops, previews van
onze voorstellingen en meer aan op onze eigen locatie Bilderdijkstraat 35, 2513 CM, Den
Haag. Meer informatie is te verkrijgen via www.rabarber.net.
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