Градски проект
Театрален изследователски проект в пряко сътрудничество с Общинския архив на
Оберхаузен. Други партньори за сътрудничество като Съвета за интеграция,
общинския интеграционен център и KiteV обогатяват проекта.
Оберхаузен не би бил Оберхаузен без миграционните движения през последните 150
години. Заедно търсим следи от нашия град. Колективната памет на всички жители
трябва да ни помогне в това.
Cъвременни свидетели
Надежди, очаквания, желания движат хората тук и оттук. Без тези хора и различните
миграционни движения Оберхаузен никога нямаше да стане това, което е сега. Градът
е в движение от почти 150 години. Търсим хора, които биха искали да споделят с нас
своите биографии. Какви пожелания, надежди, но и страхове са имали и имат хората,
които са идвали и идват в Оберхаузен - или които са напуснали града? Какви идеи са
имали хората, които вече живеят тук? И как градската администрация реагира на
новодошлите? oчакванията едни и същи? Бяха ли изпълнени?
Събираме гласовете на този град в интервюта, документираме ги и ги вливаме в
продукция, чиято премиера ще бъде през май 2022 г.
Търсят се изследователи!
Търсим хора, които биха искали да се занимаят с историята на миграцията в
Оберхаузен. Градският архив отваря врати и ви кани да прегледате последните 150
години от историята на града. Разбира се, при спазване на всички хигиенни
разпоредби.
Събираме резултатите от изследването, което ще бъдe част от продукция, чиято
премиера ще бъде през май 2022 г.
Търсите непрофесионални актьори!
За да дадем цвят на констатациите от нашия изследователски проект за историята на
миграцията в Оберхаузен, ние търсим хора, които биха искали да бъдат на сцената с
нас. Под ръководството на театралната педагогика и по-късно работа с режисьор, ние
разработваме продукция, която най-добре представя градското общество на сцената.
Премиера: май 2022 г.
Начален старт: 16 май 2021 г., 16:00
Местоположение: Zoom
Допълнителна информация на stadtprojekt@theater-oberhausen.de
Регистрация в офиса на посетителя@theater-oberhausen.de
Финансиран от LVR

