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Duizel in het Park & De Nieuwe Oost presenteren:
VERHALEN UIT ROTTERDAM NOORD
door CORINNE HEYRMAN
Deze maand krijgt Rotterdam Noord bezoek van schrijver
Corinne Heyrman. Als schrijver-in-residence van het festival
Duizel in het Park gaat Corinne Heyrman de straat op, op zoek
naar bijzondere verhalen uit de buurt. Aan de hand van
interviews, geluidsfragmenten en persoonlijke ervaringen maakt
Corinne Heyrman 10 portretten van de wijk die tijdens Duizel in
het Park op 3, 4 en 5 augustus te beluisteren en te lezen zijn.
Heb jij een bijzonder verhaal en kom je Corinne tegen? Ga dan in gesprek en doe mee aan het
project.
Corinne dwaalt rond op 17, 18, 20, 21, 22, 27, 28 en 29 juli. Ben jij benieuwd waar ze precies te vinden is?
Neem dan contact op via info@duizelinhetpark.nl
Corinne Heyrman
Corinne Heyrman is theatermaker en schrijver van proza en non-fictie. In 2016 studeerde ze af aan de
opleiding Woordkunst in Antwerpen met een beeldende collagevoorstelling met de bewoners van de
wijk Luchtbal. Ze vindt het belangrijk om als maker een verhouding aan te gaan met de maatschappij.
Zo werkte ze voor Radio Begijnenstraat in de gevangenis van Antwerpen en begeleidde ze workshops
met ouderen in Het Verhalenhuis. Bij het festival Duizel in het Park was ze eerder betrokken als
“chroniqueur van het water” in 2017. Toen liet ze zich inspireren door de verhalen van wijkbewoners
ter oplossing van de waterproblematiek rondom het festivalterrein en in de wijk. Ze schreef “Ojos de
Agua”; een bijzondere brief gericht aan haarzelf vanuit het perspectief van het water.
Corinne zit in een talentontwikkeltraject van De Nieuwe Oost.
10 jaar Duizel in het Park
Dit project is onderdeel van 10 jaar Duizel in het Park. Duizel in het Park is het meest buitengewone
zomerfestival van Rotterdam. Het festival vindt sinds 2009 jaarlijks plaats en trekt inmiddels zo’n
10.000 bezoekers uit Rotterdam en ver daarbuiten. Met als festivalhart het Vroesenpark is het festival
dé plek om drie dagen lang aan de stadse onrust te ontsnappen en een magische wereld van poëzie,
literatuur en muziek in te duiken.
Kijk voor het hele programma op www.duizelinhetpark.nl
Duizel in het Park 2018
Datum: 3, 4, 5 augustus 2018
Locatie: Vroesenpark, Rotterdam
Tijden: vr - 16:00-23:00 | za + zo - 13:00-23:00
Voorverkoop: €5,- dagkaart / €8,- passepartout
Kinderen t/m 12 jaar gratis!

BESTEL JE TICKETS HIER

Noot voor de redactie: neem voor meer informatie, foto's en interviews contact op met Lody Meijer via
06-52386626 of mail lody@duizelinhetpark.nl
Dit festival is onderdeel van de agenda van Rotterdam Festivals. Kijk voor het complete overzicht op
www.rotterdamfestivals.nl
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