
Programma voor uw dagtrip

Everything that happened and would happen
op zondag 25 augustus 2019

De Ruhrtriennale is een jaarlijks
internationaal kunstenfestival in het
Duitse Ruhrgebied. De voormalige
energie- en industriehallen, stille 
getuigen van het mijnwerkers-
verleden van de regio, vormen het 
imposante decor voor 
muziektheater, dans, beeldende 
kunst, opera en concerten. Al voor 
het zesde jaar biedt Zuiderlucht 
dagtrips naar de Ruhrtriennale aan,
dit jaar in samenwerking met het 
Parktheater ook voor
theaterliefhebbers uit Eindhoven.

Voor het decor van de indrukwekkende Jahrhunderthalle in Bochum onderzoekt regisseur
Heiner Goebbels in zijn voorstelling Everything that happened and would happen met een 
internationale crew van dansers en musici de destructieve geschiedenis van Europa.

Voor deze grootschalige multimediale
installatie gebruikt de regisseur onder
andere Patrik Ouředník’s tekst 
Europeana en beelden van het
nieuwsprogramma Euronews.

Heiner Goebbels was van 2012 tot
2014 intendant van de Ruhrtriennale
waar hij onder andere de
veelbesproken voorstelling De Materie
met muziek van Louis Andriessen
ensceneerde.

Voorafgaand de voorstelling bezoeken
we met een gids de multimedia-
installatie Mixing Plant van Tony Cokes
op het terrein van de Zeche Zollverein, een kolenmijn en industriecomplex in Essen dat sinds 
2001 op de werelderfgoedlijst van de UNESCO staat. Nu zijn hier onder andere het 
Ruhrmuseum en het Red Dot Design Museum gevestigd.

Heeft u nog specifieke vragen? Neem dan contact op met uw reisleidster

Christiane Gronenberg. c.gronenberg@zuiderlucht.eu / (0)6 1066 1205
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voorlopig programma

Tijd Programma Opmerkingen organisatie

12.30 Ontvangst in het Parktheater Welkomstwoord en kopje koffie

13.00 Vertrek in Eindhoven

14.00 Overstap Venlo* We stappen gezamenlijk over in de tweede
ZuiderLeven bus (deze is in Maastricht
vertrokken).

15.00 Aankomst in Essen
Zeche Zollverein

15.30 Rondleiding installatie Mixing Plant
 

Samen met een gids  bezoeken we de
multimedia installatie van Tony Cokes. De 
rondleiding duurt een uur. 

17.00 Diner
locatie nog in overleg

U kunt rekenen op: twee gangen, één
drankje en een kopje koffie inclusief. Wilt u 
vegetarisch eten of heeft u allergieën, laat 
het ons a.u.b. van tevoren even weten. 

19.00 Transfer naar Bochum Korte transfer in onze bus.

19.30 Aankomst op het terrein van de
Jahrhunderthalle Bochum

De Jahrhunderthalle is een van de grootste
postindustriële hallen van het Ruhrgebied. 
Op het voorplein bevindt zich een
installatie en tevens 'festivalhart' van de 
Ruhrtriennale inclusief bar/café.

20.15 (optioneel) Inleiding in het stuk
Jahrhunderthalle, Bochum

Inleiding (Duitstalig) in het stuk door een
dramaturg van de voorstelling. 

21.00 Begin voorstelling Everything that
happened and would happen
Regie: Heiner Goebbels
Jahrhunderthalle, Bochum

We hebben kaartjes gereserveerd in
prijscategorie 2 (van 5).

23.15 Einde voorstelling

23.45 Vertrek in Bochum

01.45 Verwachte aankomst Eindhoven

*Deze dagtrip kan vanaf een groepsgrootte van 35 deelnemers plaatsvinden. Dit aantal bereiken we door met alle 
deelnemers uit Eindhoven en Maastricht samen te reizen.
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