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3, 4, 5 augustus 2018

VIER SAMEN 10 JAAR DUIZEL IN HET PARK!
Muziek, literatuur, theater, kunst en meer in het Vroesenpark, Rotterdam
Op 3, 4 en 5 augustus viert Duizel in het Park zijn 10 jarige
bestaan. Het festival vindt sinds 2009 jaarlijks plaats en trekt
inmiddels zo’n 10.000 bezoekers uit Rotterdam en ver
daarbuiten. Met als hart het Vroesenpark is Duizel in het Park
dé plek om drie dagen lang aan de stadse onrust te
ontsnappen en een magische wereld van poëzie, literatuur en
muziek in te duiken.

PROGRAMMA
Vrijdag 3 augustus
Duizel in het Park opent met het spoken wordprogramma Wereldwoorden van M., Mariana
Hirschfeld en Rachel Rumai en voordrachten van
Nederlands grootste nieuwe literaire talent Marieke
Lucas Rijneveld. Naast de Nederlandstalige indierockers Figgie stapt ook de Britse Chelou in de
schijnwerpers, met zijn in de slaapkamer
geproduceerde folktronica en R&B en brengt de
Rotterdamse Cosmic Carnaval een energieke mix
van 60’s, 70’s, folk en americana.
Door het hele park zijn het hele festival door installaties en performances te zien van kunstenaars
en theatermakers Lieke Benders / Hoge Fronten, Victorine Pasman, Waterlanders,
Superduo en meer.
Zaterdag 4 augustus
Op de zaterdag wisselen indie-folk bandjes af met Nederlandstalige liedjes en elektronisch
experiment. Zo kan je luisteren naar optredens van VanHoek, The Visual, MoonMoonMoon,
AWKWARD i, LaPiratesse, Winterdagen en Nederlands meest gewaardeerde troubadour
Lucky Fonz III. Op literair gebied vinden er voordrachten plaats van Henk van Straten, Joke
van Leeuwen en Fikry El Azzouzi en presenteert schrijver-in-residence Corinne Heyrman
verhalen uit Rotterdam Noord, die ze ontwikkelde in aanloop naar het festival.
Zondag 5 augustus
De laatste dag van Duizel in het Park is er
één vol ritmische muziekpartijen en neoklassieke melodieën. Zo is Pitou terug met
haar betoverende stemgeluid en komt de
Engelse Poppy Ackroyd langs, die hier in
Nederland nog niet vaak te beluisteren was.
Ook op de zondag te vinden zijn: Kobra
Ensemble, broeder Dieleman, Jeroen Dirrix
en Janna Lagerström met, als feestelijke
afsluiter het Broken Brass Ensemble.
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Hooggeëerd schrijversbezoek is er in de vorm van Marije Langelaar, Jeroen Olyslaegers en
Jeroen Fretz en een bijzondere club oudere Rotterdammers die in Het Verhalenhuis nieuw
werk voordragen onder leiding van Elske van Lonkhuyzen.
En meer…
Elke dag trakteert Duizel op een uitgebreid programma voor alle leeftijden. Zo zijn er workshops
en ontdekkingslaboratoria, kunnen de voetjes van de vloer en kan er meegebouwd worden in het
bamboe-paviljoen in samenwerking met Festival De Bouw. Samen met kunstenaars en
ontwerpers kan je daarnaast tijdens het festival op zoek naar creatieve oplossingen voor
lokale en grootstedelijke problemen om zo een bijdrage te leveren aan een duurzame,
toekomstbestendige stad.
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
Tickets
Voorverkoop: €5,- dagkaart / €8,- passepartout
Kinderen t/m 12 jaar gratis!
Tickets

_______________________________________________________________
PERSKAARTEN
Voor pers zijn er perskaarten beschikbaar. Perskaarten kunnen gereserveerd worden via
lody@duizelinhetpark.nl of door te bellen met 06-52386626
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