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C’EST LA VIE IS PASSIEVOLLE DANS VAN

Isabelle Beernaert

FABRICE HAUWEL

Ode aan Michael
Jackson in BIRD

PROEF Westelijk
Handelsterrein

Fashion Track
in modestraat

Lilian Vieira
op Celebração!

Met het soulvolle feest ‘Legends’ komen dj Manga en vj Supreme Cuisine
naar BIRD voor een nacht waarin de
King of Pop Michael Jackson wordt
geëerd. PAGINA 3

Bij PROEF het Westelijk Handelsterrein hop je zondag van het ene
restaurant naar het andere. Bijzonder
geschikt voor wie graag culinair verrast wil worden. PAGINA 3

The Fashion Track is een spectaculair
mode-event waarbij de catwalk door
stilstaande trams leidt. Zaterdag in de
Van Oldenbarneveldstraat.

Zangeres Lilian Vieira van Zuco
103 treedt zondag op in de Gouvernestraat tijdens het mini-festival
Celebração!, ter ere van meesterpercussionist Robertinho Silva. PAGINA 7
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Arno Brys (tweede van links) en Remses Rafaela (midden) in ‘C’est la vie’. / ELINE NEDERVEEN

Filmpje

1

Ushi Must Marry
[Pathé]
In deze doldwaze komedie moet Ushi
Hirosaki (foto), het populaire typetje
van Wendy van Dijk, volgens de Japanse traditie voor haar 30e trouwen.
Omdat de tijd dringt, besluit haar
familie haar uit te huwelijken aan een
enorme sumoworstelaar. Een nogal ongelukkige combinatie, zo blijkt al snel.

Emotionele rollercoast
Dans. Isabelle Beernaert is
bekend als choreografe van
‘So You Think You Can Dance’.
Veel van de dansers uit dat
tv-programma dansen in haar
tweeluik ‘C’est la Vie’.
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Oz: The Great and Powerful
[Cinerama]
Het spannende avontuur in deze
nieuwe Walt Disney-ﬁlm vertelt het
verhaal van het bekende karakter
van L. Frank Baum: the Wizard of Oz
(James Franco). Deze goochelaar uit
het stoﬃge Kansas raakt verzeild in het
levendige Oz, waar hij al zijn talenten
nodig heeft om zich te bewijzen.

3

Hitchcock
[LantarenVenster]
Hitchcock toont de boeiende en complexe verhouding tussen ‘The Master
of Suspense’ en zijn vrouw. De ﬁlm
volgt het koppel tijdens hun meest
uitdagende project, de ﬁlm Psycho.
Deze zenuwslopende thriller zal later
uitgroeien tot één van Hitchcocks
meest controversiële en legendarische
ﬁlms.

Colofon
Uit in Rotterdam is een uitgave van
Rotterdam Festivals en Rotterdam
Marketing, in samenwerking met
Metro Rotterdam.
Mail uitinrotterdam@metronieuws.nl
voor vragen, opmerkingen, suggesties
en informatie over adverteren in deze
bijlage. De toegangsprijzen vermeld in
deze bijlage zijn de reguliere prijzen
exclusief eventuele kortingen. De
redactie is niet aansprakelijk voor
eventueel gemaakte fouten. Wijzigingen voorbehouden.

Isabelle Beernaert
Als choreografe van het BelgischNederlandse tv-programma So You
Think You Can Dance vergaarde Isabelle Beernaert grote bekendheid.
Onlangs voegde zij twee voorstellingen samen waarin veel elementen uit
haar leven zijn verwerkt. Dat maakt
C’est la Vie tot een heftig en krachtig verhaal. Deel 1, Ne Me Quitte Pas
(Verlaat me niet), maakt de verloren
liefdes van Beernaert voelbaar. Deel 2

Et Après (En daarna) is een ode aan de
lach en de onschuld, maar ook aan de
absurditeit van het leven.
Kort na de première in Antwerpen
vertelt Beernaert: “Ik heb een traantje weggepinkt na de première. Het
verhaal én de dansprestaties zijn echt
áf.” Beernaert vertelt hoe zwaar het
leven soms voor haar was. “In 2009
ben ik gestart met So You Think You
Can Dance. Daarvoor had ik een dieptepunt bereikt. De relatie met de papa
van mijn laatste kindje was kapot
en dat was een zware dobber. Ik was
emotioneel zo diep weggezonken dat
ik zonder het tv-programma de winter niet was doorgekomen. Dat heeft
me gered.” Grote passie maar ook
groot verdriet van eerdere relaties
stak Beernaert in de duetten voor het
programma. Later kwamen die deels
in het eerste deel van de dansvoorstelling terecht. Beernaert constateert
dat ze een steeds betere verteller is

51
x dansen

geworden. Dat maakt Et Après verhalender dan het eerste deel. Beernaert
is momenteel helemaal gelukkig: “Je
moet goed weten: ik ben gestart met
een droom. Ik wilde ballerina worden.
Op elfjarige leeftijd besliste ik dat ik
choreograaf wilde worden. Ik word
dit jaar veertig en alles wat ik heb
gewenst is uitgekomen. Uiteindelijk
draait alles om liefde. We verliezen
weleens liefde, maar winnen het ook.
Daar blijft het om draaien.”
Arno Brys
De Belg Arno Brys haalde de finale van
So You Think You Can Dance in 2012.
Hij vertelt: “Toen ik nog deelnam aan
de live shows van SYTYCD zijn we met
de top 8 gaan kijken naar Et Après. Er
waren meteen een paar momenten
die me aangrepen. De week na mijn
exit in SYTYCD kreeg ik een telefoontje van Isabelle dat er een danser geblesseerd was en of ik kon invallen.

Everybody Dance
Now - STAAL

Le Chat Noir Schouwburg

Feesten zoals in de jaren negentig? Staal Rotterdam roept
alle dertigers op om zaterdag
van 23:00 tot 04:00 uur naar
het Beurs World Trade Center
te komen voor een feestje zoals
vanouds. Alle regelrechte 90’shits, van Madonna tot Captain
Jack, staan voor je klaar.

Als je liever naar dansen kijkt
dan dat je het zelf doet, zit je
volgend weekend op je plek
in de Rotterdamse Schouwburg. Le Chat Noir wordt dan
vertolkt door de dansers van
Scapino Ballet, een voorstelling waarin de hartstochtelijke
kunstenaar centraal staat.
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Natuurlijk wilde ik meteen deel uitmaken van een prachtige voorstelling
met allemaal topdansers. Door zelf in
het stuk te dansen heb ik alles op een
andere manier ervaren en de symboliek nog beter begrepen. Toen Isabelle
aankondigde om het tweeluik Ne Me
Quitte Pas – Et Après als de voorstelling C’est la Vie te brengen, zag ik dit
weer als een kans. Ne Me Quitte Pas is
iets rustiger. Deel 2 Et Après is actiever en begint heel explosief. Er wordt
veel gewerkt met licht, symboliek en
emotie en die worden dan afgewisseld
met enkele krachtige dansstukken.
Blijdschap, vreugde en liefde, maar
ook eenzaamheid, verdriet en verscheuring zorgen ervoor dat het een
emotionele rollercoaster wordt.”
Remses Rafaela
Remses Rafaela is geboren op Curaçao,
maar woont sinds 2005 in Rotterdam.
Hij is professioneel danser sinds 1996.

Blendits - Perron
De bunker aan de Schiestraat
biedt van elf tot vijf huisvesting
aan Blendits. Tijdens dit feest
zullen liefhebbers van dubstep
het uitstekend naar hun zin
hebben. De plaatjes worden
gedraaid door nationale én
internationale dj’s.
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Metro bezoekt...

Stijlvolle Feminine
Exclusive Night
De dames van Feminine komen
naar het Holland Casino. Dat is
nieuws, want dit is een gezelschap
dat je niet wilt missen en waarover nog lang zal worden nagepraat. Deze prachtige jongedames
verzorgen zang- en dansacts en
verschillende servicediensten. Die
diensten worden gepresenteerd op
de Feminine Exclusive Night Gold
Edition tijdens een bij voorbaat
memorabele dans-loungeavond.
Feminine pakt uit om te laten zien
wat de organisatie in huis heeft.
Als gast-dj’s zijn dj Stefanio Lima
en dj Fantastic uitgenodigd. Dat
wordt loungen en swingen op old
and new skool r&b, latin en Afro
house, zouk, kizomba, tarrixinha
en live soul music. Er kan ook
worden genetwerkt op deze exclusieve avond, die duurt tot 03.00
uur in de ochtend. Er worden zo’n
driehonderd gasten verwacht,
waaronder vaste klanten van Holland Casino. Voor speciale gasten
is er de VIP-lounge met finger
foods, drankjes en hostessen.
Holland Casino,
vrijdag 22 maart 21.00 uur

De dames van Feminine.

ter in dans
Remses is een allround danser, maar
maakt ook graag muziek en monteert
films. In 2009 stond hij met de Groove
Kings in de finale van Holland’s Got
Talent en in 2011 heeft hij het gered
tot de bootcamp in So You Think You
Can Dance. Sinds 2012 maakt hij onderdeel uit van Et Après van Isabelle
Beernaert. Rafaela: “Of het me aan
mijn eigen leven doet denken? Ja! Er
zijn zeker momenten die mij raken,
omdat ik soms moeite had om oude
situaties te verwerken en los te laten.
Er zitten stukken in die ik bijzonder
en aangrijpend vind. Ik kom uit een
gezin zonder vaderfiguur en het doet
me begrijpen hoe mijn moeder situaties heeft meegemaakt in haar leven,
en hoe de buitenwereld met jou kan
omgaan en je kan beoordelen. Ik vind
alles mooi. Ik geniet van elk moment,
vooral omdat elke beweging wordt
gemaakt met een reden, die uitdrukt
hoe je je op dat moment voelt.”

Tevredenheid

“Ik heb een traantje weggepinkt na de première. Het
verhaal én de dansprestaties
zijn echt áf.”
Choreograaf Isabelle Beernaert

Nieuwe Luxor Theater,
zaterdag 23 maart 20.00 uur

Soul

Dj Manga brengt ode
aan Michael Jackson
In de soulvolle serie ‘Legends’,
waarin een ode wordt gebracht
aan muziekiconen, komt dj Manga
naar BIRD voor een ‘tribute to
Michael Jackson’. Dj Manga draait
de grootste hits, b-kantjes, covers
en gesamplede versies van de
King of Pop en vj Supreme Cuisine
begeleidt de muziek met unieke
beelden uit zijn videocollectie.
Zes jaar geleden begon het duo
met deze feesten in Paradiso in
Amsterdam. Ze begonnen toen
met Michael Jacksonfeesten en dat
vindt het duo nog steeds geweldig.
Dj Manga: “Ik bewonder Michael
Jackson op verschillende manieren. Als muzikant, songwriter, producer, danser en als entertainer.
Michael Jackson is één van de
grootste inspiratiebronnen in de
muziekbusiness: als The Jackson
5 als één van de eerste boybands
en tot op heden als soloartiest. De
Michael Jackson-special is een van
mijn favoriete specials, omdat het
een heel breed publiek trekt.”
Bird, vrijdag 22 maart 23.00 uur

Oysterbar. Oesters, ijs en delicatessen.
Plekken waar je oesters kunt verorberen, die telt Rotterdam er nog
niet zo heel veel. Voor liefhebbers is er nu de Oysterbar. Dit schattige
barretje is aan de Oostzeedijk Beneden 246 te vinden, nabij Oostplein.
Het assortiment bestaat niet louter uit oesters want er zijn ook ijs en
delicatessen te bestellen. Let wel even op de openingstijden: de bar is
alleen open van donderdag tot zaterdag vanaf 16:00 uur.

#interview

Restaurant
hoppen
Bij PROEF het Westelijk Handelsterrein hop je van het ene
restaurant naar het andere. Lola
Herb van Westelijk Handelsterrein
(@WHTRotterdam) twittert.
Wat is PROEF?
PROEF is een culinaire wandeling
over het Westelijk Handelsterrein
waarbij je elke gang bij een ander
restaurant kan eten.
Welke restaurants doen mee?
Rokkaa (Mediterraans), Brasserie
Van Vollenhoven (Frans), Karakter
(internationaal), Mi Fusion (Aziatisch), Grand Café Biblio (Hollands),
Fugu (Japanse sushibar) en Smaak,
Wijnbar (internationaal).
Ben je als vegetariër welkom?
Jazeker. Er worden meerdere vegetarische gerechten aangeboden.

Super Rich Kids - Club
Vie
Dansen in je allermooiste outfit
doe je vrijdag in het grandioos
verbouwde Club Vie tijdens
Super Rich Kids. De Super
Model Kids van Blessed Model
Management zijn verantwoordelijk voor het deurbeleid.
Van 22:00 tot 04:00 uur zorgen
befaamde dj’s voor een lekker
deuntje.

Niko - Blender
In restaurant annex cocktailbar
annex club Blender in de Witte
de Withstraat vind je elke donderdag het immens populaire
Niko. Van 22:30 tot 04:00 uur
wordt het drinken van cocktails gecombineerd met het
luisteren naar fijne eclectic en
urban muziek.
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Dj Manga.

Westelijk Handelsterrein.

Wat voor publiek komt er op af?
‘Foodies’: mensen die dol zijn op
eten en drinken en op zoek zijn
naar nieuwe culinaire belevingen.
De gasten willen verrast worden
tijdens PROEF.
Wat maakt het Westelijk Handelsterrein tot de perfecte locatie?
Het Westelijk Handelsterrein is een
unieke Rotterdamse locatie; een
oud pakhuizencomplex uit 1892
met een gezellige overdekte binnenstraat.
Is er muziek?
Ja, de Rotterdamse band Moscow
Express treedt op.
Wat kost het?
Een passe-partout kost €39,- en
kun je op de website aanschaffen.
Zondag zijn de passe-partouts vanaf
16.45 uur af te halen bij de kassa.
Westelijk Handelsterrein, zondag 24
maart 17.00 uur

www.metronieuws.nl
donderdag 21 maart 2013
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SAMENWERKING MET SFEERHORECA.NL

Werkelijk alles er
voor overhebben
bij J’Adore te zijn
J’Adore MondayVaganza.
Geen feest zo gewild als
J’Adore MondayVaganza,
elke laatste maandag van de
maand in The VIP Room en
Vief + Vuig Rotterdam.

Vrij enree voor ’t feest der feesten
Gespot in één van de tien zaken van Sfeerhoreca? Eens per week wordt er in Metro een
foto uitgelicht. Sta jij in deze rubriek dan krijg je een cadeau. De dames op deze foto
hoeven geen entree te betalen voor J’Adore MondayVaganza, aanstaande maandag in
The VIP Room en Vief + Vuig Rotterdam. Ben jij in de prijzen gevallen? Stuur dan uiterlijk
zondag 18.00 uur een mail naar pr@sfeerhoreca.nl. / FABIAN VAN ZWOL

Rode oortjes

Stampen op ‘t
strand
Elke week onderwerpen we
iemand aan ondeugende, prikkelende vragen. Vandaag: Evil
Activities, ofwel Kelly van Soest
- bekend van de hit Nobody said
it was easy. Hij draait morgen in
De Waterskihut aan het strand van
Hoek van Holland.
Nobody said it was easy. Hoe
moeilijk is het met hardcore/
hardstyle een hit te scoren in
Nederland? Op de radio worden
harde stijlen nauwelijks gedraaid.
Het is altijd moeilijk om een hit te
scoren, zeker als je gaat proberen
een hit te scoren. Het komt vanzelf
of het komt niet. Op de radio komen soms wat dingen voorbij, maar
hardstyle of hardcore zal nooit
‘mainstream’ radiomuziek worden.
Het is ‘underground’ voor de massa
en dat maakt het juist cool.

Ik ben energiek, euforisch en honderd procent toegewijd.
In hoeverre is het nog een publiek
geheim dat Evil Activities en Max
Enforcer dezelfde persoon zijn?
Het is nooit een geheim geweest.
Ik wilde graag iets anders hards
maken naast hardcore. Elke dag
kaas op je brood is ook niet lekker.
Dat anders hards doe ik onder de
naam Max Enforcer. In De Waterskihut draai ik morgen zowel als Max
Enforcer als Evil Activities.
Dat wordt stampen op het strand.
Ik kom doen wat van mij verwacht
wordt. De tent op zijn kop zetten.
Houd er rekening mee dat je na
vrijdag nieuwe schoenen nodig
hebt.
Hard Friday met Max Enforcer en Evil Activities. Morgen
vanaf 21.00 uur in De Waterskihut, Zeekant 55 Hoek van
Holland. Kaarten zijn voor 10 euro te koop via www.
dewaterskihut.nl, aan de deur kosten ze 15 euro. Onder
lezers van Metro worden 10 keer 2 kaarten verloot. Kans
maken op 2 gratis kaarten? Stuur dan uiterlijk morgen 15.00
uur een mail naar pr@sfeerhoreca.nl.

Niets is zo vervelend als je uren voor
de spiegel hebt gestaan om je haar
en make-up strak te krijgen, als in de
regen in een ellenlange rij voor een
club te belanden. Dan baal je als een
stekker.
Er is echter één feest waarbij het
niemand iets uitmaakt hoe lang hij
of zij moet wachten om naar binnen
te komen - zelfs niet bij min tien.
J’Adore MondayVaganza is zo gewild
dat mensen er alles voor overhebben
om erbij te zijn.
Achter dit grote succes schuilen
zes begeerlijke mannen, allen uit
de omgeving van Rijswijk: Burak
Gundogdu, Vishaal Lachman (beter
bekend als dj Dyna), de broers Dyan
en Kevin Tjin A Koeng, Karan Tilakdharie en Aldimir Delima. “Door de
krachten te bundelen hebben we
een concept neergezet dat organisatorisch, promotioneel en muzikaal
ijzersterk is.” J’Adore kenmerkt zich
door een streng deurbeleid. Wie zich
niet aan de dresscode (sexy & classy)
houdt, komt er niet in. Wie jonger is
dan 21 jaar evenmin.
Hoewel ze er niet wonen, hebben
de heren hun hart verloren aan
Rotterdam. “Rotterdam is in ZuidHolland de enige stad waar je goed
kunt stappen. In de omliggende
steden - Den Haag, Delft, enzovoort -,
ligt het uitgaansleven op z’n gat. De
maandagavond was eigenlijk de enige
avond dat Rotterdam uitgestorven
was. Met J’Adore MondayVaganza
hebben we die lege maandagavond
ruimschoots opgevuld.”
J’Adore MondayVaganza. Maandag 25 maart vanaf 22.00 uur in
The VIP Room en Vief + Vuig, ingang Stadhuisplein 39
Rotterdam. Met onder meer Dyna, Delivio Reavon, Outsiders,
Aaron Gill en Rancido. VIP tafels zijn reeds uitverkocht.
www.theviproom.eu

Je hebt vast ook een andere kant…

/ FABIAN VAN ZWOL

Geen feest zo gewild als J’Adore MondayVaganza. / TAUFAN PUTRA
WIN!

Hardcore is populairder dan ooit …
Er is zeker sprake van een keiharde
comeback van de hardere stijlen.
Vooral in het buitenland. Ik vlieg
heel wat miles bij elkaar op dit
moment.
Zag ergens een foto van jou met
een opengerukte borstkas. Je
bent liever de nachtmerrie dan
de droom van elke vrouw ...
The evil is inside of me. Die
persfoto heeft heel wat mensen
gechoqueerd.

Een van de drijvende krachten achter J’Adore MondayVaganza: de energieke dj Dyna.

=ĒáåĤČåŀåĤĨĺÑĒ7åĮĤėĺåĤČėėĮNîååĤhoreca elke week een driegangendiner
voor twee personen.
Ʉ `ÑÑĤȤ In Get Back op het Stadhuisplein 27 in Rotterdam-Centrum of in
De Bolleboos aan de Oostzeedijk 344
in Rotterdam Kralingen.

EVIL
ACTIVITIES
Danwel Max
Enforcer danwel
Kelly van Soest.

Mede-organisator Kevin Tjin A Koeng.
/ TAUFAN PUTRA

Ʉ `ÿČĉåĊÑĒĨđÑĊåĒėġååĒûĤÑĮÿĨ
åĮåĒĮĉåȤ Of ken je iemand die je wilt
verrassen met een gratis
etentje? Stuur dan een
mail naar pr@sfeerhoreca.nl

Vol begeerte. / TAUFAN PUTRA
Aanraders

Kijk voor de volledige feestagenda op
www.sfeerhoreca
Ʉ _ÑĒáÑÑûȩ Classy Chicks. Met gratis
salsaworkshop en stripteases. Tot
00.00 uur uitsluitend toegankelijk voor
dames, daarna zijn ook de mannen
welkom. Met Cypro, Rudy Lima, Toni
Rodrigues, Elliot More en vele andere
kanjers. The VIP Room, Stadhuisplein
39 Rotterdam. www.theviproom.eu
Ʉ 7ėĤûåĒȩ 010Wave. The best beats of
Rotterdam. Met Timor Dehzad, Jean
P en special guest. Van 22.00 uur tot
laat. Vief + Vuig. Kruiskade 26 Rotterdam. www.viefrotterdam.nl of www.
vuigrotterdam.nl

UIT IN ROTTERDAM

Wilfried de Jong non stop
in stad die nooit slaapt

05

Dit weekend ga ik...

“Naar Djogo
Nights, een
Surinaams
feestje met
live-acts, dj’s
en gezelligheid.”
Monisha Poeran, 24, medewerker bedrijfsbureau
Thalia Lounge, zaterdag 23.00 uur

Theater. ‘Non stop
New York’ is de nieuwe
theatervoorstelling van
Wilfried de Jong en de band
Ocobar. Hij neemt je mee
in het ritme van de stad die
nooit slaapt.

“Naar Rocco,
een dansvoorstelling
over de
extremen
van bokser
en danser.”
Annemieke Boon, 24, student Communicatie
Rotterdamse Schouwburg, vrijdag en zaterdag 20.30
uur

Een keer of vijftien is hij er nu geweest. Voor de kick, voor de ervaring.
Het rusteloze, hoge levensritme van
de Big Apple sluit zo goed aan bij de
altijd creatieve De Jong dat hij er zich
helemaal thuis voelt. Over New York
maakte De Jong de voorstelling Non
Stop New York. Behalve door hemzelf
wordt de sfeer daarin voor een groot
deel bepaald door de rauwe stadsfoto’s van fotograaf Stephan Vanfletteren en de liveband Ocobar. Met die
band kan De Jong lezen en schrijven.
Ocobar begeleidde hem onder meer
in zijn theatershow Man en fiets en in
het tv-programma Holland Sport. “Ik
was 21 jaar en ik wilde wel. In vierentwintig uur op en neer naar New York
als vrachtkoerier”, zo vertelt hij aan
het begin van de voorstelling tijdens
de première in Delft.
De stad voelt bekend aan. Als De
Jong gaat fietsen ruikt hij “de vertrouwde stank van Rotterdam, de zilte
zee en de rotte vis”. Hij bezoekt een
peepshow. Daar ziet hij “schaamhaar
als shag uit een Rizlavloeitje-string”.
Op zijn dromerige tocht slentert De
Jong door buurten, ontmoet mensen,
schreeuwt het uit, fluistert, vertelt,

Ocobar.”

“Naar ‘Non
Stop New
York’ van
Wilfried de
Jong met
de rauwe
muziek van

Renee Schouwenburg, 25, marketingmedewerker
Oude Luxor Theater, donderdag 20.00 uur

Wilfried de Jong en de band Ocobar. / CLEMENS RIKKEN
Koerier

“Ik was 21 jaar en ik wilde wel. In vierentwintig uur op en neer
naar New York als vrachtkoerier.”
Wilfried de Jong

zingt, ramt op gesloten deuren en
fietst, omdat hij het echt niet kan laten te fietsen, naar het noordelijkste
puntje van Manhattan waar een eend

onfortuinlijk aan zijn eind komt in
de spaken. In werkelijkheid heeft De
Jong met de fiets wel eens een vogel
aangereden. Dat was echter in Rot-

terdam. Met de feiten wordt dus gespeeld, maar dat is niet erg. De Jong
maakt nog een moord mee. Hij ziet op
tv wat er vlakbij hem is gebeurd en fotografeert zichzelf met het lijk.
Het lukt De Jong tot het einde om
het publiek helemaal mee te nemen
in zijn beleving van New York, de stad
die continu voortraast in een mix van
rusteloze jazz en rock-’n-roll.

“Naar de
Double Power in Clay
and Paint,
expressief
en onwerkelijk.”
Duane de Koning, 24, beeldend kunstenaar
Galerie Hommes, opening donderdag 16.00 uur

Oude Luxor Theater, donderdag 21
maart 20.00 uur

GOUDPRIJS
GOUDPRIJS BLIJFT
BLIJFT HOOG!
HOOG!
Heeft u nog (oud) goud? Dan is dit het goede moment om dit
om te zetten in cash. Ga eerst naar een ander en kom dan naar
ons. Vergelijk de prijs en verkoop bij de meest biedende.
Al jaren zijn wij in Rotterdam en wijde omgeving de specialist in
inkoop/verkoop van goud, munten, postzegels en sieraden.
Voor taxaties verzoeken wij u eerst een afspraak te maken.

VAN MASTRIGT COINS & STAMPS ROTTERDAM
Botersloot 62-64 3011 HJ Rotterdam - T: 010-4143077
E: m.mastrigt@wxs.nl W: www.coins-stamps-rotterdam.nl

*OUFSNJDPO#7JTPQ[PFLOBBSKPV8JK[JKOFFOPOBGIBOLFMJKLCFESJKGEBUBMNFFS
EBOKBBSHFTQFDJBMJTFFSEJTJOIFUVJUWPFSFOWBOMVDIUNFUJOHFOJOPBEF
GBSNBDFVUJTDIFJOEVTUSJF NFEJTDIFDFOUSBFOMBCPSBUPSJB)FUWBMJEFSFODR
LXBMJöDFSFOWBODMFBOSPPNT PQFSBUJFLBNFSTFOMBCPSBUPSJVNBQQBSBUVVSJT
IJFSCJKFFOLFSOUBBL*OUFSNJDPO#7WPFSUFFOWFFMIFJEBBONFUJOHFOVJU
FOHFFGUIJFSCJKNFFSXBBSEFEPPSNFUEFLMBOUNFFUFEFOLFOFO[POPEJH
BEWJFTUFHFWFO,XBMJUFJUFOøFYJCJMJUFJUTUBBOIJFSCJKIPPHJOIFUWBBOEFM
5FSPOEFSTUFVOJOHFOWFSEFSFVJUCSFJEJOHWBOPO[FCVJUFOEJFOTU[JKOXJKPQ
[PFLOBBSFFO

Validatie Engineer
Assistent Projectleider
Wij bieden:

Geef met je hart

tFFOGVMMUJNFCBBONFULBOTPQWBTUEJFOTUWFSCBOE
tFFOJOUFSFTTBOUFFOBGXJTTFMFOEFGVODUJF
tHPFEFTFDVOEBJSFBSCFJETWPPSXBBSEFO
tFFOKPOHFOHFESFWFOUFBN
tUSBJOJOHFOPQMFJEJOHEPPSCFESJKG

Functie omschrijving:

Maar gebruik je verstand

tWFSSJDIUFOWBOMVDIUUFDIOJTDIFNFUJOHFOHFDMBTTJöDFFSEFSVJNUFOWBO
[JFLFOIVJ[FO MBCPSBUPSJBFOGBSNBDFVUJTDIFJOTUFMMJOHFO
tXFSL[BBNIFEFOEBBSNFEFWFSCBOEIPVEFOEF
tWFSXFSLJOHHFHFWFOT

Functie eisen:
tPQMFJEJOHPQ.#0OJWFBVPGPWFSFFOLPNTUJHXFSLFOEFOLOJWFBV
tJOTUBMMBUJFPGMVDIUCFIBOEFMJOHTUFDIOJFL
t7$"HFXFOTU
tSJKCFXJKT#
tLMBOUWSJFOEFMJKL øFYJCFM UFBNTQFMFS JOWFOUJFG
tHFEFHFODPNNVOJDBUJFJOXPPSEFOHFTDISJGU
tXPPOBDIUJHNJOVUFOWBO3PUUFSEBN
tHFFOoNFOUBMJUFJU
tCFSFJEIFJEPNEPPSIFUMBOEUFSFJ[FO

Reageer via info@intermicon.nl of bel: 010-4582833 www.intermicon.nl

Weet waarvoor je geeft. Let op het CBF-keurmerk of kĳk op cbf.nl

www.metronieuws.nl
donderdag 21 maart 2013

donderdag
21 maart
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Lastminutes

MUZIEK

Baskerville - Album Try Out
Opgekomen in de hoogtijdagen van de laatste ‘electrorock’ golf is hun opruiende
sound inmiddels verschoven
richting een meer techno-idioom. Rotown 21.30 u € 10,Celebração! Superjam
Zie pagina 7. Grounds 20.00 u
€ 15,CLUBBING

Classy Chicks
Tot middernacht een salsa
workshop en striptease(alleen
voor vrouwen). Cypro, Rudy
Lima en Toni Rodrigues draaien R&B, latinhouse en hiphop.
The VIP Room 22.00 u € 10,NIKO
Genre: Eclectic en urban.
Line-up: Jermaine S, Jeﬀ Solo,
Rough&Maximoes en Tobias
Prins. Blender 22.30 u gratis
Swingbeatz - High heels
Trek je hoge hakken aan en ga
los op Blans, Justme, De Ancho, Village Brothers en Team
Rush Hour. Cinema
21.00 u € 5,Womanopoly
Djoevenile is jarig, dus extra
veel dj’s die R&B, soul en
slowjams draaien. Waaronder
Slick, Code Red en Turne. BED
22.00 u € 5,THEATER

De Waterafsluiter
Nadat op een hete zomerdag
een ambtenaar het water
afsluit, pleegt een arm gezin
zelfmoord. Door Muziektheater Transparant. Rotterdamse
Schouwburg 20.30 u € 15,50
Dian Liesker - Ik blijf verdomme hier!
Zie pagina 7. Theater Zuidplein
20.15 u € 15,The Stand Up Club
Comedians uit binnen- en
buitenland. Kantine Walhalla
21.00 u € 7,50
Wilfried de Jong & Ocobar Non stop New York
Zie pagina 5. oude Luxor Theater 20.00 u v.a. € 14,-

vrijdag
22 maart
MUZIEK

Diona Fox & Her Ragdolls
I.h.k.v. van afstuderen presenteert het duo de nieuwe single
“Porcelain” en bijbehorende
videoclip. RAAF 20.30 u gratis
Edwin Evers & band
De band o.l.v. Nederlands
bekendste dj brengt een show
vol bekende hits. nieuwe Luxor
Theater 20.00 u v.a. € 18,Estrella Acosta - Esquina 25
De Cubaanse latinjazz-zangeres presenteert haar nieuwe
cd. de Doelen 20.30 u € 16,Music Matters presents...
Een avond vol muzikale
ontmoetingen tussen jonge
Rotterdamse talenten. Vanavond krijgen de talenten van
Roots & Routes en Fanatics een
podium. De Unie 20.30 u € 5,Vagabond Live; Frank van der
Geest
Songs met een 70’s vibe, in
een nieuw jasje. Met invloeden van onder meer Elton
John, Billy Joel en Jamie Cullum. Café Le Vagabond
21.00 u gratis
VibesLive
The Circumstances treden op.

Celebração! Xl
música e cinema
[De Gouvernestraat |zondag 24 maart 18 uur] Een
avond vol Braziliaanse
muziek en film. Vanaf
18.00 vertoont Camera
Mundo korte films en
muziekdocumentaires.
Zangeres Gabriela Pimentel zingt authentieke
Braziliaanse liedjes. De
Celebração!-band speelt
bekende en nieuwe latin
jazz. Speciale gasten deze
avond zijn zangeres Lilian
Vieira (Zuco 103) en Braziliaanse meesterpercussionist Robertinho Silva.
Van 20 voor 10 euro (excl.
1,- servicekosten)

1

Meer lastminutes? Check elke donderdag
tot en met zondag rotterdamsuitburo.nl/
lastminutes of kom vanaf 12.00 uur naar
stadspromotiecentrum ROTTERDAM.INFO
(Coolsingel 195-197, naast Metro Beurs).

Club Vibes 20.30 u gratis
CLUBBING

AfroDutch
Feesten op Afrikaanse ritmes.
Line-up: Waxfriend, G-Town,
Mista Key en Randy van Velde.
Thalia Lounge 23.00 u € 10,Aril Brikha
Van Anh en Victor Metske &
Fonkert draaien. Toﬄer
23.55 u € 10,Excusez Moi
Chic latinhouse feest. Met
o.a. Vato Gonzalez en Brian
Chundro. The VIP Room
22.00 u € 12,50
I Love Temptation
Een nieuw concept met goede
muziek, verleidingen en lekkere drankjes. Met o.a. Max
Moore en Dominic Silver. Hollywood Music Hall 22.00 u € 8,Legends presents A Tribute to
Michael Jackson
Zie pagina 3. BIRD 23.00 u
€ 10,Lentekriebels
De lammetjes verschijnen in
de wei, tijd voor een lentefeestje. Line-up: Fanatics
Music, Rico S, Mykey Markuzza
en Dennis S. Dames gratis tot
23:30 uur. Sorbonne 22.00 u
€ 5,New Generation Asian
Aziatisch feestje met house,
hiphop en R&B. Met o.a. Demian Ngo, Rochand Alan, The
Syndicate en Hoodie. Vief en
Vuig 22.00 u € 10,Purple invites Feminine Gold
Edition
Zie pagina 3. Holland Casino
Rotterdam 21.00 u € 5,Rotown Danst
DJ Marc Nolte nodigt Vine uit
voor een avondje ongecompliceerde 80’s knallers. Rotown
23.00 u gratis
Subsidie taferelen
Feestje met techno, electro,
zonder een ‘druppel’ subsidie.
Tot 1 uur gratis entree. Perron
Rotterdam 00.00 u € 10,00
Super Rich Kids
Housefeestje met Jeﬀ Solo,
Made in June, EL., Ferdows en
Wesley Hypes. Club Vie
22.00 u € 10,Trespa: Bar & Dancing
DJ’s en popmuziek aan de

Een spectaculaire open air fashion show waarbij de catwalk door stilstaande trams leidt: dat is Rotterdams nieuwste mode-event ‘The Fashion Track’. Aanleiding is de heropening v
vooruit kan als Rue de la Mode van de Maasstad. Op vertoon van een OV-chipkaart krijgen bezoekers 10 procent shopkorting bij de deelnemende winkels. Zaterdag van 17.00 tot 1

randjes. Met happy hour van
22:00 tot 23:00 en speciale
gasten. Worm 22.00 u gratis
Volume 2
Openmindend feest met
Kaboela aeria, de live bands
AvionBoys en Se7en en DJ
Lidia. Gay Palace 23.00 u € 10,Zwart
Met Emile Strunz, Das Ding,
SSDJ Lena FX, The Black Speed
Sisters en Spacemaker. BAR
22.00 u € 7,50

Wilful Contrarian
Studiopresentatie van Hillary
Blake Firestone. Dansateliers
20.30 u gratis

splinternieuwe locatie. Line
up: SHMLSS, Faux Couture, Malawi, Philou Louzolu, Nelson,
Jopie. BAR 22.30 u € 7,50

met battles tussen de dj’s.
Line-up o.a.: Noisecontrollers,
Wildstylez en Zatox. Ahoy Rotterdam 22.00 u € 45,-

zaterdag
23 maart

Dansbar
Lekker komen dansen met dj’s
Nøn de Jus en Caat Møssel!
Ouwe platen, nieuwe platen,
gewoon… de betere dansmuziek. Café Le Vagabond
23.00 u gratis

Latin Village - The Sugar
Factory Edition
Latinhousefeest met o.a. Cincity’s Jazz, D-Rashid, Aiscream,
D.E.F. en WaxFiend. Maassilo
23.00 u € 19,95

MUZIEK

Album releases - Run Dear en
Yolalee
Twee releases van lokale acts
op één avond. De Unie
21.00 u gratis

Djogo Nights
Surinaams feestje met Meo
Mania, Patrick Paul en Antonio
Loren. Thalia Lounge 23.00 u
€ 15,-

Heimwee
Voorstelling waarin Rotterdammers met wortels over de
hele wereld hun ziel blootleggen. Regie: Alize Zandwijk.
Ro Theater 20.00 u € 18,-

Fay Claassen sings Chet Baker
Ze brengt samen met haar
band een ode aan Chet Baker
door de trompetpartij vocaal
voor haar rekening te nemen.
LantarenVenster 20.30 u € 19,-

Double Cross
Een mutatie van hardcore
breaks, gabber acid en future
bass. Met Matt Green, Deadfader en meer. Worm 23.00 u
€ 6,-

Kommil Foo - Breken
Bij de Belgische broers Mich
en Raf Walschaerts vechten
ontroering, humor, muzikaliteit en een absurde beeldentaal om voorrang. oude Luxor
Theater 20.00 u v.a. € 14,75

Long Distance Calling, Sólstaﬁr en Sahg
Drie hardcorebands treden op.
Baroeg 19.00 u € 15,-

Everybody Dance Now
Terug naar de jaren ’90. Ze komen allemaal voorbij: Capella,
Robin S, Madonna, 2brothers,
Captain Jack, MC Hammer etc.
Staal 22.00 u € 15,-

THEATER

Rij 12- Kleurenzee
Benjamin Murck, Michel Zondag, Pim Moltzer en Richard
van der Keur trakteren het
publiek op meerstemmige
theaterpop. Theater Zuidplein
20.00 u € 12,50
DANS

Rocco
Emio Greco en Pieter C.
Scholten onderzochten overeenkomsten in de virtuositeit
en de intelligentie van het
boksende en het dansende
lichaam. Rotterdamse Schouwburg 20.30 u € 13,50

Loose Tights
Coverband. The Other Place
21.00 u gratis
CLUBBING

Analog
Hét feestje voor liefhebbers
van vinyl en vinyl only. Met
resident dj’s: Civil, Mr Nice Guy
en Miss D. BIRD 23.00 u € 8,Blendits
Drum & bass en dubstepfeest
met o.a. Skream! & SGT Pokes,
Lifecycle, Chaiba en Samnesia
& Crispy. Perron Rotterdam
00.00 u € 14,Club von Westen
Na een succesvol 2012, is Club
von Westen terug op een

Full Moon - Cocktails &
Dreams
Veel cocktails en beats verzorgd door: Max Moore, Dominic Silver en vele anderen.
Hollywood Music Hall
22.00 u € 9,Knaakies - Ani & Haakien
Beneﬁet
De volledige deuropbrengst
van dit beneﬁet komt ten
goede van het hostel dat Ani
en Haakien Beneﬁet graag willen. Line-up: Job Smit & Marc
Nolte, Pop On Acid en Nino
& Frankie. Perron Rotterdam
00.00 u € 7,Knock Out!
Hardcore- en hardstylefeest

Liberation
Soulful, deep- & afrohouse.
Line-up: Culoe de Song, Rancido, Mirko Rodic, Atmospheric
Deep & Duyvo en Soulroots.
LIVV Club 22.00 u € 15,Saturday Night At Cinéma
House en R&B met Andy Callister, Roberto Feness, Divana
Jones en MeLikeMC. Cinema
21.00 u € 7,50
Saturdays at Club Vie
Eén van de volgende zes
concepten is er op de zaterdagavond: Roog’s House, Neon
Nights, Blush, Elementss, Rotterdam Rox en The Jaxx. Club
Vie 22.00 u € 10,Sizzlers
Met Dj Damascus. Gay Palace
23.00 u gratis
Sosyete Exclusive
Turks feestje met live band Serkan Topac en dj’s: Volkan Saki,
Özkan, Gok-E en Gerry Galago.
Waterfront Rotterdam 22.00 u
€ 17,50
Waves
Nieuw concept wordt geopend
door Onur Özer, bekend van
Cocoon. Jamie Lie A Kwie en
Sab Titos draaien ook. Toﬄer
23.55 u € 10,Weekender!
Indie-dansavond. Verwacht
klassiekers, curiosa, nieuwe
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draaien zijn o.a. Captain Black
en Master D. The VIP Room
23.00 u € 10,THEATER

Heimwee
Zie vrijdag 22 maart. Ro Theater 16.00 u € 18,Seth Gaaikema - Wat ik nog
graag zou willen!
Gaaikema over wat hij nog
ontzettend graag zou willen in
deze krankzinnige maatschappij. oude Luxor Theater 14.00 u
v.a. € 14,DANS

Wilful Contrarian
Zie vrijdag 22 maart. Dansateliers 17.00 u
DIVERS

Plekken, plannen PLUG!
Ga mee op een tour langs een
aantal lege plekken, bijzondere plannen en gerealiseerde
projecten die allemaal op een
bijzondere wijze iets toevoegen aan de stad. Rotterdam
ArchiGuides 14.00 u gratis
Proef het Westelijk Handelsterrein
Zie #interview op pagina 3.
Westelijk Handelsterrein € 39,Vintage Kilo Sale
Voor maar 20 euro heb je al
één kilo aan te gekke vintage
items voor dames en heren.
Tramremise Heemraadsplein
12.00 u gratis

Musea

Hieronder een wisselende selectie van tentoonstellingen.

van de winkelstraat de Van Oldenbarneveldstraat, die na een intensieve renovatie weer
19.00 uur.

oogst en hits. Rotown 23.00 u
gratis

test en avondeten. RAAF 13.30
u avondeten € 5,- á € 7,-

We will rock you
Soulfull house gedraaid door
Lucien Foort, Illfort Grantz,
Helguera & Dominicus, Thorne
Monterra, Ersa & Special
Guests. Factory 010 21.00 u
€ 20,-

The Fashion Track
Zie grote foto. Van Oldebarneveltstraat 17.00 u gratis

zondag
24 maart

THEATER
MUZIEK

Hakims of Comedy
Stand-up comedy. Dit keer de
Funky Bollywood Edition. Theater Zuidplein 20.30 u € 17,50
Heimwee
Zie vrijdag 22 maart. Ro Theater 20.00 u € 18,Leids Cabaret Festival - ﬁnalistentour
De drie ﬁnalisten doen de ﬁnaleavond nog eens dunnetjes
over. Theater Walhalla
21.00 u € 15,DANS

Isabelle Beernaert - C’est la
Vie
Zie pagina 2/3. nieuwe Luxor
Theater 20.00 u v.a. € 20,Rocco
Zie vrijdag 22 maart. Rotterdamse Schouwburg 20.30 u
€ 13,50
Wilful Contrarian
Zie vrijdag 22 maart. Dansateliers 20.30 u
DIVERS

Opening Longboardseizoen
De Rollin’ Down South Longboard route wordt gelongboard. Ook is er een dancecon-

Celebração! XL música e
cinema
Zie pagina 7. De Gouvernestraat 18.00 u € 20,Nasty, A Traitor Like Judas,
CDC, Warhound en The Green
River Burial
Vijf metalbands uit hardere
genre treden op. Baroeg
15.00 u € 14,Van Smartlap tot Opera
Meezingconcert. Meer dan
250 zangers en zangeressen
laten je zien dat opera aria’s en
smartlappen dichter bij elkaar
liggen dan je denkt. de Doelen
11.00 u € 13,60
Zara McFarlane
Een Britse zangeres met
wortels diep in de jazztraditie
én een uitstekend gevoel voor
hedendaagse jazz en nu-soul.
BIRD 15.30 u € 12,CLUBBING

Dj Winston Post
Zijn draaistijl omschrijft hij als
‘hardgroove’, met veel breakbeats. De Tuin van de Vier
Windstreken 20.00 u gratis
Urban City
Het verjaardagsfeestje van DJ
Darkshot. Andere die komen

Museum Boijmans Van Beuningen
di t/m zo 11.00-17.00 u
Hand Made - Lang leve het
ambacht
Beleef het ambacht met
onder meer ruim vijfhonderd
objecten, demonstraties van
ambachtelijke technieken,
markten en workshops. t/m
20/5/2013
Kunsthal Rotterdam
di t/m za 10.00-17.00 u
zo en fd 11.00-17.00 u
Like Pastoe
Rondom het honderdjarig
bestaan van het Nederlandse
meubelmerk Pastoe.
t/m 2/6/2013
Nederlands Fotomuseum
di t/m vr 10.00-17.00 u
za en zo 11.00-17.00 u
Wolkenstudies - De wetenschappelijke blik op de hemel
Door de fotograﬁe is de kennis
en documentatie van meteorologische verschijnselen razendsnel ontwikkeld. 23/3/2013
t/m 26/5/2013
Wereldmuseum Rotterdam
di t/m zo 10.00–20.00 u
Samurai
Met meer dan driehonderd
objecten zie je hoe de samurai
kunst en krijgerschap naadloos
met elkaar verbonden.
t/m 26/5/2013

Expositie
ruimten

Hieronder een wisselende
selectie van exposities.

Absurde en disproportionele
‘woonkamers’ en gecompliceerde geometrische vormen
en patronen van Karla Marie
Bentzen & Sara Lou Kramer.
t/m 31/3/2013
De Witte Slagerij
zo 14.00-18.00 u
Karin Suter
Abstractie, allegorie en vertelling in schilderijen, sculpturen,
installaties en tekeningen. t/m
31/3/2013
FutureLand
di t/m vr 10.00-17.00 u
zo 11.00-17.00 u
Containerreuzen
Over grote zeeschepen en terminalinrichting op Maasvlakte
2. t/m 23/6/2013
Galerie Atelier Herenplaats
ma t/m vr 13.00 - 17.00 u
Face to face
Het thema PORTRET weergegeven door 13 Outsiders uit
België, Frankrijk, Duitsland,
Roemenië en Nederland. t/m
5/4/2013

Machteloosheid,
ergernis en cavia’s
Ik blijf verdomme hier!. Zo
heet het eerste avondvullende programma van Dian
Liesker. In 2010 won deze
comédienne de persoonlijkheidsprijs van het toonaangevende Rotterdamse cabaretfestival Cameretten. Dian
Liesker is een opvallend talent. Ze maakte ook tijdens
de talentenjacht Culture Comedy Award veel indruk en
heeft twee jaar gespeeld bij
stand-up comedygezelschap
de Comedytrain. Dat is een
ideale werkplaats om stukjes
van een voorstelling uit te
proberen met goede raad van
toppers als oprichter Raoul
Heertje en Jan Jaap van der

Wal. Dian Liesker heeft haar
draai gevonden en is klaar
voor haar soloprogramma.
Zie haar in de kleine zaal van
Theater Zuidplein struikelen:
thuis, in haar relaties, in het
park, tegenover haar weerloze kinderen en in de kroeg.
Dian zoekt het bij zichzelf,
maar gaat ook met gevaarlijk gemak over haar eigen
grenzen en die van anderen
heen. Over machteloosheid,
ergernis en cavia’s; droge humor met een heerlijke dosis
zelfspot.
Theater Zuidplein, donderdag 21 maart 20.15 uur

Kaus Australis
za & zo 12.00-18.00 u
Way Back Into Love
Verhalen, zinloze indrukken,
een wirwar van kleuren en
sporen op je handen. Met
werk van Elliot Berard, Lasse
van den Bosch Christensen, Andreas Floxner, e.a. 23/3/2013
t/m 28/3/2013
Le Symbole
di t/m za 11.00-17.30, vr 11.0021.00 u
Groepsexpositie
Muurkunst van Martijn Steenbergen, Lisan Holm, LbethoArt,
Arno Bauman, Otto Haitsma,
Ankie vd Sluis, Ferdinand en
3D kunst van Bertine van Gorsel. t/m 30/3/2013
MAMA Showroom for Media
and Moving Art
wo t/m zo 13.00-18.00 u
Ossie’s Bingo Boutique
Oscar Murillo gebruikt de
tentoonstellingsruimte als studio en als plaats voor performances waarin de deelname
van derden belangrijk is. t/m
24/3/2013
Paul Krugerstraat 96
wo & za 12.00-16.00 u
Grand Prix du Sud
Over de prijsvraag ‘het beste
stedelijke idee voor RotterdamZuid’ van Stedelinks010. Op
30 maart wordt het winnende
idee aldaar bekend gemaakt.
t/m 30/3/2013
PHOEBUS. Rotterdam
do t/m zo 12.30-17.30 u
Joachim Bandau en Ladekastpreoject
Recente Schwarzaquarelle, een
reeks aquarellen over het gebombardeerde Rotterdam en
lakwerken om houten kern.
t/m 14/4/2013
Untitled
op afspraak
EXPO 3.0
Unieke tekenaars en de
veelbelovende beeldhouwer
Sander Buijk exposeren op de
Bergweg. t/m 3/6/2013

Dian Liesker. / EUNICE LIEVELD

Minifestival met
toppercussionist
‘Celebração!’ Dat is Portugees voor ‘feest’ en de naam
van het minifestival rond de
Braziliaanse meersterpercussionist Robertinho Silva. Op
uitnodiging van componist
en pianst Edgar van Asselt is
Silva de hele maand in Nederland voor een serie concerten
en workshops. Silva behoort
tot de wereldtop. Hij was jarenlang de vaste drummer
van Milton Nascimento en
speelde samen met Herbie
Hancock, George Benson en
Wayne Shorter. Celebração!
brengt de Braziliaanse ritmes
van Silva samen met de beste
jazz- en latinmuzikanten van

Witte de With, center for
contemporary art
di t/m zo 11.00-18.00 u
Paola Pivi: Tulkus 1880 to 2018
Fotoportretten en basisgegevens van tulkus (in het Tibetaans boeddhisme erkende
reïncarnaties van eerdere
boeddhistische meesters). t/m
5/5/2013

Cokkie Snoei
di t/m za 13.00-18.00 u
As Tears Go By
Zeventig kunstenaars zijn
uitgedaagd om een intiem
moment naar boven te halen.
Zij laten zich laten inspireren
door het nummer ‘As Tears Go
By’. t/m 6/4/2013
DAMAGE Playground
di t/m do 11.00-19.00 u, vr
13.00-21.00 u
za 11.00-18.00 u, zo 13.0017.00 u
Line My Mind
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Meer informatie
Surf naar www.rotterdam.info en
www.rotterdamsuitburo.nl voor
meer informatie.

Lilian Vieira. / ARKADY MITNIK

Nederland. Vanavond is er in
Grounds de Superjam met
jong talent. Het grote slotconcert is zondag in de Gouvernestraat. Daar is een minifestival met muziek, films en
Braziliaanse hapjes in alle zalen. Speciale gast bij het slotconcert van de negenkoppige
band is zangeres Lilian Vieira
van Zuco 103. Maar ook de
De Braziliaanse dj Paulao en
Rotterdammer dj Markinho
draaien de hele avond door.
Grounds, donderdag 21
maart 20.00 uur
De Gouvernestraat, zondag
24 maart 19.30 uur
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7 dagen per week geopend van 10.00 tot 22.00 uur.
Lucky Fit C.V

Marconiweg 4 t/m 8
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