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ZTJUR speelt In de machine,
een noodlottige geschiedenis
van kleine mensen en grote ma-
chines.
In een grote fabriek, ergens in
de stad Rotterdam zingen de
machines een weemd lied. Een
jongen, met loense ogen, een
hoofd als een pompoen luistert
aandachtig naar het geluid dat

zijn machine vorlrtllrt'rrgt. Lu-
cas weet liet zeker: Itcl is rlt'
stem van zijn broer Sinroir, tlit'
door de machine gegrepen ('n

vermalen werd.
"ZUUR neemt ie trtet' r'uurr tlt'
Ílrbrit'k t,:ttt Luctrs, ri'iriu tlc rnir
chirres altijd knippen, stomen
en walsen. We zien Lucas aan
zijn machine staan als hij llt'-
sluit het radertje re ztjt't wat allt's
laat ontsporen," aldtrs rcgisst'rrr
Wietske Rowaan.
In de nrar:hinc spcclt in Rotter-
danr op 24 ï,ln'27 juní en I t/m
4 juli om 20.30 uLrr. Kaarten zijn
verkrijgbaar via rvr,lr,v.zuur.net.
Na reser-r'ering rvordt de locatie
bekend gemaakt.
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Al swingend genieten van de zon met je blote tenen in het gras, wat *il ie nog meer op een zomerse zondag?
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RPhO besluit seizoen met
ROTTERDAM - Komend week-
end kan er officieel afscheid ge-
nomen worden van die eindelo-
ze winter, dan begint namelijk
de elfde editie van ZomerZnn-
dagen. Vanaf zondag 13 juni

wordt Het Park bij de Euro-

muziek, verrassend theater en
workshops voor kids.
Dit jaar kan iedereen weer vijf
zondagen dansen in het gras.
Op de Hammondsound van de

Gentse Edifiers bijvoorbeeld of
bij de opzwepende gipsy mu-
ziek van Kalio Gayo. Ook in juli
is het festival nog hvee zonda-
gen te bezoeken met concerten
van festivalband Hotel en de
aanstekelijke mix van Cuban
soul en Bombay boogie door
Bongomatik, waarin de top van
de nederjazz, polderpop en la-
ge-landen-latin incognito op-
treedt. Traditiegetrouw is er
voor iedereenvan alle leeftijden
theater uit binnen- en buiten-
land waarbij Het Park als decor

dient. Dit jaar speelt het Maam-
se FroeFroe de première van
Kammelot, een ridderavontuur
aan het hof van koning Afihur,
en de fugentijn Diego Stirman
opent de Doos van Pandora
met verfijnd poppentheater.
Van Rotterdamse bodem is
Theater Maatwerk; zij spelen
hun nieuwe voorstelling La Ba-
teria de Maria die gemaakt is
met ex-Dogtroep muzikant
Tommie Freke. Voor de kinde-
ren is er als altijd een uitgebreid
programma. Percussionist An-
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thony Lobato leert hen elke
middag een nieuw zuidelijk rit-
me spelen. Onder leiding van de
juffen Klieder en I(odder kun-
nen ze recyclemateriaal omto-
veren tot kunstwerkjes of zich
pimpen tot artiest. Voorafgaand
aan de ZomerZondagen trekt
het festival bovendien de wijken
in om alle kids met optredens
warm te maken voor de mu-
ziek- en knutselworkshops.
Uitgebreide programma-infor-
matie op de website:
www.zomerzondagen. nl.
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