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ZINDERENDE TRIBUTE AAN TINA TURNER DOOR

Nurlaila Karim
VERA DE NIET

Filosofisch
cabaret

Hotelnacht
in Rotterdam

Late Night
Poetry Jam

Flamenco
Biënnale

Na cum laude te zijn afgestudeerd in filosofie en psychologie, debuteert Tim Fransen
met een cabaretprogramma.

Rotterdammers ontdekken
dit weekend hun eigen stad
als toerist tijdens de eerste
Rotterdamse Hotelnacht.

Spoken word van Romano
Haynes, Insayno en BC wordt
vrijdag gehost door Gery
Mendes in Theater Zuidplein.
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De flamencotop is dit weekend in de Rotterdamse
Schouwburg. Ook is er een
flashmob op het Centraal
Station.
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Dit weekend ga ik...
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Filmpje

The Best of IDFA
(LantarenVenster)
Wie het beste van het International Documentary
Festival wilde zien, hoefde
eind vorig jaar niet naar
Amsterdam. Gewoon een
kaartje kopen voor zondag
18 januari en zaterdag 14
februari in LantarenVenster
is veel effectiever. Overdag
worden dan op elk van die
dagen drie hoogtepunten
vertoond.

“Naar Cristina Branco en
João Paulo Esteves da
Silva die Cole Porter
vertolken.”

Unbroken
(Cinerama)
Drama over het bijzondere
leven van Olympisch atleet
Louis ‘Louie’ Zamperini
(Jack O’Connell) geregisseerd door Angelina Jolie.

Monisha Poeran, 27 jaar
LantarenVenster, vrijdag 20.30 uur

Tijdens de Tweede Wereldoorlog stort zijn bommenwerper in de Stille Oceaan
en overleeft hij 47 dagen op
open zee. Vervolgens wordt
hij als krijgsgevangene naar
een Japans kamp afgevoerd.

The Theory of
Everything
(Pathé De Kuip)
Het buitengewone en inspirerende levensverhaal van
de briljante en gerenommeerde astrofysicus Stephen Hawking (Eddie Redmayne), zijn liefdesrelatie
met Jane Hawking (Felicity
Jones) en zijn gevecht tegen
de ziekte ALS. De film is
gebaseerd op de memoires
van Jane Hawking.

Film op straat

Eerbetoon
Coolsingel
Het is iets om letterlijk bij stil te
staan. Op muren en in etalages,
op opvallende en meer verdekte plaatsen aan de Coolsingel
worden korte films van bekende kunstenaars vertoond. Het
project ‘Eerbetoon aan een
Avenue’ van Sculpture International Rotterdam start vrijdagavond en duurt nog tot en met
8 februari.

The Theory of Everything

“Naar Late Night Poetry
Jam met live Romano
Haynes, Insayno en BC.”

Lastminutes

Matthijs Haagsman, 21 jaar
Theater Zuidplein, vrijdag 21.00 uur

Orchestre
(Grounds | zaterdag 17
januari 21.00 uur)
Popsongs van Orchestre Tout
Puissant Marcel Duchamp.
Van 5,- voor 2,50 (excl. 1,servicekosten)

Nurlaila staat op het podium met vier danseressen, drie backing vocals en een ijzersterke achtkoppige band.

“Naar het concert van
James Blood Ulmer.
Op North Sea Jazz was
hij zó goed.”
Céline Stekelenburg, 19 jaar
Lantaren Venster, vrijdag 20.30 uur

“Naar Elektra, een
prachtige klassieke
tragedie vol wraakzucht.”

‘Fourtina’ heet de ode van Karim Nurlaila aan rocklegende
Tina Turner. Na de première,

Jop Spoelstra, 24 jaar
Rotterdamse Schouwburg, vanavond 20.15 uur
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Zuva
Martens
Zuva Martens is een van de vijf
comedians die zaterdag vanaf
21.00 optreden in De Machinist
op de Brand Zwaar Blond
Comedy Night die elke derde
zaterdag van de maand plaatsvindt. De andere stand-up
comedians zijn Pieter Jouke,
Berit Companjen, Wouter
Monden en Esther van der
Voort.

“Naar de No Walls
Expo om Nederlandse
én Belgische kunst met
ballen te zien.”
Art Stoop, 28 jaar
Fenixloods, vanaf zaterdag

/ VERA DE NIET

Opzwepende ode aan Tina Turner
Live concert. De
Rotterdamse zangeres
Nurlaila Karim viert haar
veertigste verjaardag
wel heel spectaculair:
met een zinderende ode
aan haar idool Tina
Turner, vlakbij huis in
het oude Luxor.

Live comedy

Geen kunst!
(Theater Zuidplein | zondag 18 januari 14:15 uur)
Lachen met Haye van der
Heyden en Erik Brey.
Van 20,- voor 10,- (excl. 1,servicekosten)

x
glitz ‘n
glam

zondag in haar geliefde oude
Luxor Theater, gaan zij en haar
gezelschap ermee door het land
om, zo is de bedoeling, de tournee in december spetterend in
het oude Luxor af te sluiten. “Ik
ga haar niet nadoen hoor”, wil
Karim graag duidelijk stellen.
“Het is geen imitatieshow. Ike
rost me niet in elkaar, haha. Het
is wel een zinderende rockshow vol passie met een prachtige lichtshow en schitterende
kostuums. De try-outs gingen
heel goed. Het is heel leuk om
alles te zien samenkomen wat
ik in mijn hoofd had. Zo ben ik
bezig geweest met de kostuums

Nurlaila Karim
●

Rotterdamse.  Nurlaila
kwam voor de liefde naar de
Maasstad en is nu drie jaar
Rotterdamse.

Tina Turner.  Deze legendarische Queen of Rock verkocht 180 miljoen platen.

●

Jarig.  Nurlaila brengt de
ode aan Tina Turner in Rotterdam op haar verjaardag.

Musicals.  Nurlaila schitterde in verschillende musicals
waaronder ‘Sister Act’.

●

Première.  De show Fourtina gaat zondag in première
in het oude Luxor Theater.

In Fourtina.
●

●

van mezelf en van die meiden.”
Daarvoor had Karim niet veel
stof nodig. “Hele kleine kostuumpjes, sexy ja, heel gezellig
voor de mannen. De bandleden

staan met beslagen brillenglazen te spelen.”
De laatste show die Karim
zag van Tina Turner was in 2009
in de Gelredome. “Ze was toen

al zeventig. Ik mag hopen dat ik
op mijn zestigste nog zoveel
energie heb. Ze ging helemaal
los. Wat een diva, wat een inspiratie.” Om de ode aan Tina Turner geloofwaardig te maken, is
Karim sinds de zomer flink aan
de slag gegaan met een personal trainer. “Dat fitte voelt heel
goed. Ik ben een levensgenieter, maar ik wil die conditie
graag zo houden.”
Wat ‘Fourtina’ zeker niet is,
is een musical, zo benadrukt
Karim. “Ik ben uit de musicalwereld gestapt. Met soms acht
shows per week, kan het erg
zwaar zijn.” Karim vestigde

Dromen

“Het is onwerkelijk. Ik merk dat als je je dromen
najaagt, je daar echt gelukkig van wordt.”
Nurlaila Kar im

haar naam met hoofdrollen in
musicals als ‘Miss Saigon’,
‘Rent’ en ‘The Wiz’ en speelde
tot afgelopen zomer wekelijks
twee keer in ‘Sister Act’. Dromen laten uitkomen is een sterke motivatie voor haar. Dat leverde onder meer een door
haar zelf geschreven cd met
kinderliedjes op. Fourtina is

haar nieuwste grote droom als
een cadeau voor haar veertigste
verjaardag. “Bovendien zit Tina
nu vijftig jaar in het vak en ik
twintig jaar. Daar moest ik iets
mee. Tina is altijd een voorbeeld voor me geweest. Ook zij
is voor haar droom gegaan. Met
Fourtina is dat ook goed gelukt.
Het is onwerkelijk. Ik merk dat

als je je dromen najaagt, je daar
echt gelukkig van wordt.”
Sinds drie jaar woont Karim
in Rotterdam samen met haar
echtgenoot. Hoewel ze Rotterdam aanvankelijk een grijze
stad vond, ging ze er meer en
meer van houden. Inmiddels
woont ze prachtig met uitzicht
op de markt op de Binnenrotte.
“Als ik mensen op bezoek krijg,
zeggen ze: ik begin Rotterdam
zó leuk te vinden. Ik hou van deze stad. Ik ben nu echt een Rotterdammer.”
oude Luxor Theater,
zondag 18 januari 15.00 uur

Meer lastminutes? Check elke donderdag tot en met zondag rotterdamsuitburo.nl/lastminutes of kom vanaf 12.00 uur naar stadspromotiecentrum ROTTERDAM.INFO (Coolsingel 195-197, naast Metro Beurs).
Interview

Filosofisch
cabaret
Na cum laude te zijn
afgestudeerd in de
filosofie en psychologie,
debuteert cabaretier Tim
Fransen met zijn
filosofische cabaretprogramma ’Het failliet
van de moderne tijd’. Hij
speelt eerst een try-out.
Waarom een filosofische
cabaretvoorstelling?
Bij cabaret hebben de grappen een achtergrond van
betekenis nodig. Filosofie
leent zich daar goed voor.
Als je grappen nergens over
gaan, stort een voorstelling
al snel in elkaar.
Wie of wat inspireerde je?
Dat zijn verschillende filosofische ideeën. Met mijn
comedyvaardigheden vertaal ik deze theorieën naar
het podium waardoor het
een leuke en interessante
voorstelling wordt.

Lof Boutique

Elit Cocktailbar

Oger

nhow Hotel

The Harbour Club

Restaurant Allure

Villa Thalia

Kledingrekken vol avondjurken en chique accessoires vind je bij LOF Boutique aan de Lusthofstraat
in de Rotterdamse wijk
Kralingen. Ben je op zoek
naar een prachtig jurkje
voor een chique diner?
Wandel hier dan eens
binnen.

Bij een avondje weg
horen natuurlijk de lekkerste cocktails. Ga eens
langs bij Elit, gelegen in
‘De Oude Haven’. Het
maken van cocktails
hebben zij verheven tot
ware kunst. Van de klassieke Cosmopolitan tot de
gewaagde Bullet, je wilt
ze allemaal proeven.

Voor een exclusief maatpak ga je naar Oger. Deze
herenmodezaak aan de
Kruiskade heeft zich de
laatste jaren weten te
positioneren als dé pakkenkoning van Nederland. In een nieuw pak
steel je de show op de
rode loper en zijn alle
blikken gericht op jou.

In steden als New York en
Barcelona is het al heel
normaal, uitgaan in een
hotel. De trend duikt op
in Rotterdam waar de
toegankelijke cocktailbar
annex club van het Nhow
hotel op de kop van Zuid
in het weekend vol staat
met chique gekleed uitgaanspubliek.

Dit moderne visrestaurant is gevestigd in het
pand van het voormalige
Parkzicht in een Rotterdams stadspark vlakbij de
Euromast. De verse visvangst ligt en public in de
vitrines. De zogenaamde
‘Sexy Sushi Bar’ is inmiddels een begrip onder de
Rotterdammers.

Dit Frans-internationaal
georiënteerde restaurant
is een culinaire pleziervaart. Restaurant Allure is
direct gelegen aan de
Entrepothaven aan de
Kop van Zuid. Voor een
chic diner in een rustieke
omgeving kun je hier het
beste aanschuiven.

Villa Thalia is zó uniek
dat alle vergelijkingen
mank gaan, er bestaat
wereldwijd geen tweede
van. Heerlijk eten, bereid
door sterrenchef François
Geurds, wordt aan de
Kruiskade in Rotterdam
gecombineerd met prachtige shows en optredens.
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Tim Fransen.

/ TESSA POSTHUMA DE BOER

Wat kenmerkt jou als
cabaretier?
Mijn gespierde lichaam
natuurlijk. Maar ook mijn
achtergrond in de filosofie
en muzikaliteit. In de voorstelling speel ik piano en
misschien ga ik zelfs zingen.
Hoe weet je of een grap
aanslaat?
Dat heeft te maken met
intuïtie die je ontwikkelt
naarmate je meer gaat
spelen. Het is soms moeilijk
te voorspellen. Bij de tryouts kan ik veel uitproberen. Daarna is het een kwestie van schaven.
Wie zijn jouw voorbeelden
op cabaretgebied?
Die heb ik niet. Wel zijn er
mensen die mij inspireren
door bepaalde vaardigheden
waarover ze beschikken. Zo is
Theo Maassen meester in
grappen schrijven en zet
Micha Wertheim zijn voorstellingen ingenieus in elkaar.
Theater Walhalla, vrijdag
16 januari 21.00 uur

