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Open dag oude Luxor Theater 
Zondag 7 december staat voor iedereen de koffie klaar  

 
Aanstaande zondag, 7 december, zet het oude Luxor Theater haar nieuwe deuren open voor 
publiek. Van 11.00 tot 16.00 uur staat de koffie klaar in het grondig verbouwde theater aan de 
Kruiskade in het centrum van Rotterdam.  
 
De verbouwing 
Het oude Luxor Theater is zeven maanden gesloten geweest voor een grootschalige verbouwing van de 
gevel, foyers en faciliteiten. Architect Aude de Broissia:  
“De architectuur gaat niet zozeer over het ontwerp, maar over emotie. Het project is als één geheel. 
Interieur weerspiegelt op exterieur en omgekeerd om de synergie tussen theater vibes en straatleven te 
maximaliseren. Het ongelofelijke potentieel van het gebouw wordt onthuld en versterkt. Een gedurfde 
mix van contrasterende materialen geïnspireerd op referenties van art deco tot industrie, zorgvuldig 
gekozen stoffen en verlichting; elke tussenkomst mag bijdragen aan de feestelijke atmosfeer.” 
 
De verbouwing van het gemeentelijke pand vond plaats in nauwe samenwerking met de gemeente 
Rotterdam, Aude de Broissia Architecture Design, IBB Kondor en MAB Development. 
 
Open dag voor het publiek 
Om het publiek kennis te laten maken met deze ‘feestelijke atmosfeer’ houdt het Luxor Theater op 
zondag 7 december een open dag. Van 11.00 tot 16.00 uur is iedereen welkom om een kijkje te nemen 
in de vernieuwde foyers en publieksruimtes. Wie eerder in het oude Luxor Theater is geweest, zal 
versteld staan van de enorme metamorfose, waarbij veel meer ruimte is gecreëerd en oude 
stijlelementen weer zichtbaar zijn én een nieuwe intieme sfeer is ontstaan. De toegang is gratis en de 
koffie staat klaar! 
 
Eerste voorstelling en officiële opening 
Donderdag 27 november vond de eerste voorstelling plaats na een periode van acht maanden 
renovatie. Paul de Leeuw trapte af met zijn voorstelling Ik ben rustig, waar deze avond ook opnames 
voor TV en DVD werden gemaakt. Morgen vindt de officiële opening plaats door wethouder Adriaan 
Visser, Tineke Schouten en Luxor directeur Marc van Kaam. Van Kaam ziet de heropening als het begin 
van een feestelijke periode: “In opmars naar een grootse viering van de 100ste verjaardag van het oude 
Luxor in 2017”. 
 
Noot voor de redactie 
Voor beeldmateriaal op hoge resolutie, informatie of interviewaanvragen kunt u contact opnemen met de afdeling 
marketing en communicatie van het Luxor Theater, contactpersoon Zoë Zee | zoe@luxortheater.nl | 010 – 496 01 
51. 
Voor meer informatie over de verbouwing en het pand kunt u contact opnemen met de afdeling Vastgoed van de 
gemeente Rotterdam, contactpersoon Frans Petersen | fg.petersen@rotterdam.nl | 06 – 20202872. 
 


