This summer, Conny Janssen Danst creates a poetic
and alienating world on a rough industrial site in
Rotterdam. Janssen’s long-cherished dream of
appearing with her dance company in the Ferro
will finally be realized. The history of this imposing
building, which is an impressive 3,500 m2 in size and
served as a gas holder until 1967, appeals to everybody’s
imagination.
In the huge round space of the Ferro, with neither
beginning nor end, fourteen dancers and the head
strong musician Maartje Teussink show the power
of imagination, the richness of fantasy. They will
transform the unknown into something familiar,
where a bare plain is conjured into a habitable space.
from June 16th till July 10th in the FERRO at
merwe-vierhavens quarter (m4h) in rotterdam

WAAR?
DE FERRO
Merwe-Vierhavensgebied (m4h)
Keileweg 25 | 3029 br Rotterdam
DATA & TIJDEN
do 16 | vr 17 | za 18 (première) & zo 19 juni
do 23 | vr 24 | za 25 & zo 26 juni
do 30 juni | vr 1 | za 2 & zo 3 juli
do 7 | vr 8 | za 9 & zo 10 juli
→ aanvang voorstelling do t/m za 20.30 & zo 15.00 u
BEREIKBAARHEID DE FERRO
ov ret Metrostation (lijn a, b & c) &
Tramhalte (lijn 4, 8, 21, 23, 24) marconiplein
Watertaxi Aanlegplaats keilehaven.
Plan je boottrip op www.watertaxirotterdam.nl
Auto Het Ferro terrein heeft 120 eigen parkeerplaatsen:
Keileweg 25 | Rotterdam

DINNER AT THIS INDUSTRIAL LOCATION?
That’s possible!
A 3-course menu is served before or after the show.
A reservation is strongly recommended.
Book tickets & dinner at:
→ online connyjanssendanst.nl
→ phone Rotterdamse Schouwburg: +31 10 411 81 10

TICKETS
Regulier: € 37,50 | Inclusief diner: € 62,50
T/m 18 jr, cjp, Studenten- en Rotterdampas:
€ 27,50 | Inclusief diner: € 52,50
Bestellen: connyjanssendanst.nl of via Rotterdamse
Schouwburg Tel 010 411 81 10 | Schouwburgplein 25

tijdens courage serveert
de soda club een 3-gangenmenu in de ferro à € 25

do•vr•za
diner voor aanvang: v.a. 18.00 u
zo n dag
diner na afloop: v.a. 16.30 u
reserveren van het diner
kan tegelijkertijd met het
bestellen van tickets
voor de voorstelling.
let op het aantal
dinerplaatsen is beperkt!

foto raymond de vries

CONNY JANSSEN DANST
Conny Janssen Danst, gevestigd in
Rotterdam, is sinds 1992 een van de
meest toonaangevende moderne
dansgezelschappen in Nederland.
Het werk van artistiek leider Conny
Janssen staat breed bekend om de
sterk fysieke en theatrale kracht
van de dansers en de verrassende
diversiteit van haar voorstellingen,
waarin hoogkwalitatieve dans altijd
centraal staat. De thematiek van de
grote stad vormt een belangrijke
voedingsbodem. Conny Janssen
is specialist in het creëren van
voorstellingen op locatie: van
schouwburg tot fabriekshal, van
kerk tot parkeergarage. Door
verbindingen aan te gaan met
kunstenaars en instellingen uit
de wereld van fotografie, film,
architectuur, theater en muziek,
plaatst Conny Janssen haar dans in
een breder perspectief. Het werk
van Conny Janssen werd veelvuldig
onderscheiden en is te zien op
nationale en internationale festi
vals. Daarnaast is Conny Janssen
Danst een broedplaats voor jong
talent. Zowel jonge dansers als
jonge dansmakers krijgen de kans
zich binnen de professionele
omgeving van het gezelschap te
ontwikkelen. Hierdoor is het gezel
schap een belangrijke ambassadeur
van de moderne dans.

MEER INFO, UPDATES OVER
ALLE EXTRA’S, FOTO’S EN
BACKSTAGE NIEUWS:
→ connyjanssendanst.nl
→ youtube.com/connyjanssendanst
→ facebook.com/connyjanssen
→ twitter.com/connyjanssen
MAARTJE TEUSSINK
Maartje Teussink is een multiinstrumentalist, componist
en vocalist. Haar muziek kan
omschreven worden als lyrisch
en alternatief. Teussink creëert
muzikale sferen en soundscapes
waarbij zij de grenzen en de
combinatie van verschillende
muzikale invloeden onderzoekt.
Voor COURAGE componeert zij
nieuwe muziek, een soundtrack
variërend van klassieke opera tot
popsongs.
→ maartjeteussink.nl

DE FERRO
Conny Janssens lang gekoesterde
wens om met haar dansgezelschap
de Ferro te bespelen wordt ein
delijk werkelijkheid. Het imposante
gebouw, met een indrukwekkende
oppervlakte van 3.500m² dat tot
1967 dienst deed als gashouder,
spreekt met zijn historie tot ieders
verbeelding.
Het Ferro terrein is onderdeel van
het Merwe-Vierhavensgebied
(m4h), dat veel mensen nog kennen
als een van de grootste fruithavens
ter wereld. De komende jaren zal
Stadshavens Rotterdam, een initia
tief van de Gemeente Rotterdam
en Havenbedrijf Rotterdam, de
stedelijke binnenhaven i.s.m.
ondernemers transformeren
tot een stedelijk platform waar
haven & stad en kennis & kunde
samenkomen.
→ stadshavensrotterdam.nl

foto jeroen rommen

artistiek team choreografie Conny Janssen dansers Adi Amit, Laura Belgrano (stage), Davide Bellotta, Christiaan De Donder,
Patrick Di Quirico (stage), Yoko Ono Haveman (stage), Yanaika Holle, Martijn Kappers, Milang Lie Meeuw Lew, Courtney Robertson (stage),
Mitchell-lee van Rooij, Mariko Shimoda, Remy Tilburg, Tuan Tran (stage) muziek (compositie en live uitvoering) Maartje Teussink,
Projectkoor o.l.v. Loes van Schaijk toneelbeeld & video-ontwerp Thomas Rupert lichtontwerp Marc Heinz, Remko van Wely

D A N S — TA L K S H O W S — L I V E M U Z I E K — E X P O S I T I E S — D I N E R & M E E R !

COURAGE IS MEER DAN ALLEEN DANS
KOM OOK NAAR DE FERRO

ENGLISH WE DANCE IN ANY LANGUAGE!

CONNY JANSSEN DANST OP LOCATIE
IN DE FERRO — 16 JUNI T.M. 10 JULI 2016

DINER IN DE FERRO!

Conny Janssen: ‘COURAGE gaat over de kracht van de verbeelding, de rijkdom aan
fantasie. Over het transformeren van het onbekende naar iets vertrouwds, waarbij
een kale vlakte wordt omgetoverd tot leefbare grond.’
We kijken naar mensen die buiten de wereld lijken te staan, alsof zij een eigen
gemeenschap bouwen. Zij bevinden zich in een arena, omsloten door publiek, als
in een magische cirkel. Nog niet bewust van elkaar veranderen zij van een kudde naar
individuen. Ontdekkingen stapelen zich; over de ruimte, zichzelf, de ander en elkaar.
Met flarden dans en muziek die opvlammen en vervliegen transformeren zij de
anonieme ruimte tot hun habitat.

TA L K S H O W S — L I V E M U Z I E K — E X P O S I T I E S — D I N E R & M E E R !

Ga deze zomer met Conny Janssen Danst op avontuur
in het rauwe, industriële Merwe-Vierhavensgebied
m4h in Rotterdam. In de immens ronde ruimte van
de Ferro, waar geen begin en geen einde is, zet Conny
Janssen met haar artistiek team, veertien dansers en de
eigenzinnige muzikante Maartje Teussink een poëtische
en vervreemdende wereld neer.

ROT T E R DA M S V I E R H AV E N S G E B I E D

COURAGE CONNY JANSSEN DANST

kostuumontwerp Babette van den Berg dramaturgie Judith Wendel repetitor Michael Jahoda

