
,Rosa. zoekt jou!  
 
Open call: maatschappelijk online-debat op 04 dec 2020 
 
Over het leven & het werk van Rosa Luxemburg en parallel aan de creatie van de nieuwe 
theatervoorstelling ,Rosa. gaan de makers, spelers en muzikanten met jou in gesprek. 
 

 
“Vrijheid is altijd de vrijheid van de andersdenkenden”, Rosa Luxemburg. 
 
Initiatief van TG Vagevuur & Brussels Experimental ism Victoria Deluxe & Artevelde Hogeschool 
 
De scholen, theaters, culturele centra, cafés, musea zijn gesloten en mensen kunnen niet langer 
samenkomen om gedachten uit te wisselen en te debatteren over maatschappelijke kwesties. Maar 
niet getreurd! Op 04 december 2020 nodigen we jou uit om deel te nemen aan het online-debat 
over Rosa Luxemburg – revolutionair, socialiste, feministe en pacifiste in het Berlijn van 1900. Zijn 
haar stellingen vandaag de dag nog steeds relevant? Spreekt de tijd tegen haar of was ze net 
visionair?  
 
Niemand minder dan Joke Hermsen (Het tij keren) zal drie thema’s inleiden, waarna telkens in kleine 
groepjes online in debat gegaan wordt. 
 
U krijgt tijdens deze interessante namiddag ook een inkijk in ons repetitiekot. We trakteren jou op 
enkele liederen en teksten die in aanmaak zijn voor de première van ,Rosa. op 02 februari 2020, de 
nieuwste voorstelling van TG Vagevuur & Brussels Experimental met als cast Iris Van Cauwenbergh, 
Aline Goffin en Elisabeth De Loore. Meer info op www.tgvagevuur.be 
 
Heb je zin om mee te debatteren of kennis op te doen over Rosa Luxemburg, schrijf je dan tijdig in 
voor deze OPEN CALL. Aantal plaatsen zijn beperkt, dus snel reageren is de boodschap! 
 
 
 
 
 



 
 
Praktische info: 
 

§ Dit online event is gratis. 
§ Je schrijft je officieel in door een mailtje te sturen naar productie@tgvagevuur.be voor 

30/11/20. 
§ Indien er nog een plekje vrij is, ontvang je van ons een bevestiging en houd je je vrij op 04 

december 2020 tussen 13u30 en 16u30. 
§ Je beschikt over een computer, laptop of IPad met camera/micro en internetverbinding. 

 
Wij kijken alvast uit naar jouw deelname! 
Voor verdere inlichtingen of vragen mail naar productie@tgvagevuur.be  
 
 


