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TheaterAffichePrijs  
De TheaterAffichePrijs is de prijs voor het best vormgegeven affiche van het afgelopen theaterseizoen.  

Het selectieproces van de genomineerde affiches verliep dit jaar niet zonder slag of stoot. Met scherpe 

criteria in het achterhoofd en enkele stevige discussies over de aard en werking van de inzendingen, 

beoordeelde de jury de bijna 500 ingezonden affiches. De jury had waardering voor de vele grappige, 

kleurrijke, pakkende en originele manieren waarop theaters en gezelschappen ook dit jaar weer hun 

voorstellingen over het voetlicht brachten. Maar om in aanmerking te komen voor een ontwerpprijs bleek 

vaak meer nodig.  

 

Enkele doorslaggevende criteria brachten de jury tot haar selectie: het affiche moet intrigerend zijn en de 

toeschouwer onherroepelijk het beeld inzuigen; de artistieke visie van de ontwerper moet erin doorklinken; 

beeld, tekst en compositie moeten samen één geheel vormen dat meer is dan de som der delen en  heeft 

het affiche communicatieve waarde? (vertelt het wat de toeschouwer te wachten staat en spreekt het de 

doelgroep in overtuigende beelden en bewoordingen aan?). Daarnaast lette de jury ook op de grafische 

kwaliteit waarmee de affiches waren uitgevoerd en of het affiche een meerwaarde gaf aan de aard of sfeer 

van de voorstelling.  

 

Onderstaande nominaties beschouwt de jury als een staalkaart van goed vakwerk dat eruit springt om 

eigenzinnigheid en technische perfectie, dan wel inhoudelijke zeggingskracht. De jury is gevallen voor een 

selectie van affiches waarin eenvoudige ideeën met precisie worden uitgevoerd. Veelal in zwart-wit of 

slechts twee kleuren en opvallend vaak in het oog springend door een opmerkelijke typografie.  

 
 

De winnaar 
 

 
 

Paulien Cornelisse 

Hallo Aarde - Impresariaat WallisFinkers 

 

Paulien Cornelisse tekent, schrijft en maakt cabaret. Voor de 

omslag van haar bestseller Taal, is zeg maar echt mijn ding, 

kraste ze zelf de belettering op papier. Voor het affiche van 

haar voorstelling Hallo Aarde leefde ze zich uit met een 

schaar. Het eenvoudige maar doeltreffende resultaat ‘knalt 

eruit’. Op straat sorteert het zeker zijn effect. Stilstaan om te 

zien wat er nu eigenlijk staat is niet nodig, in een paar 

woorden is alles gezegd: Paulien Cornelisse speelt Hallo 

Aarde, komt dat zien. In de balk is ruimte voor de nodige 

speelinformatie.  

 

Het fluorescerende oranje is herkenbaar uit de jaren tachtig; 

de letters lijken ontleend aan die van ontwerper en typograaf 

Max Kisman, die er een kwart eeuw geleden furore mee 

maakte. Inmiddels doet niemand het meer op deze manier en 

dat maakt deze keuze juist zo charmant. De fluorescerende 

letters doen het werk wat er te doen valt. Meer is niet nodig. 

Je moet het maar durven! Autodidact Cornelisse heeft 

hiermee een intrigerend beeld gecreëerd, uitgevoerd in een 

nagenoeg perfecte grafische kwaliteit, waarin het beeld niet 

alleen de inhoud dekt, maar er letterlijk mee samenvalt. De 

communicatieve waarde van het ontwerp staat buiten kijf. 

Het affiche springt volgens een aanzienlijke jurymeerderheid 

met kop en schouders uit boven de rest, en is daarom de 

winnaar van de TheaterAffichePrijs 2011. 
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Overige genomineerden 
 

 
 

Maarten Evenhuis  

DALLAS - Nieuw West / Marien Jongewaard 

 

Theatergroep Nieuw West en ontwerper Maarten Evenhuis 

vormen al jaren een gewaagd duo. Met Dallas maakte 

theatergroep Nieuw West een voorstelling over de 

teloorgang van de utopie. Hierin toeren ene John en Jackie 

door Amerika in de tijd dat J.F. Kennedy - de personificatie 

van dat utopische wereldbeeld - wordt doodgeschoten. Op 

het campagnebeeld van Maarten Evenhuis keren de kleuren 

terug van Kennedy’s hoopgevende campagneposters, met 

zijn zwart-witte kop tussen een rode en blauwe balk waarin 

slogans prijkten als ‘Leadership for the 60’s’ en ‘A time for 

greatness’. Is de rode veeg over het gezicht van Jongewaard 

het bloed dat een einde maakte aan die droom? En refereert 

de oogschaduw boven het oog van Bronkhorst aan Andy 

Warhols portret van de first lady?  

 

Door deze punky toevoegingen keert op de gezichten van de 

inmiddels zestigjarige Marien Jongewaard en zijn 

tegenspeler Truus Bronkhorst een glimp terug van een 

verloren jeugd. De jury pikte dit affiche eruit om zijn 

snelheid; hier is duidelijk over nagedacht, maar niet ten koste 

van de losheid van het beeld. De artistieke signatuur van de 

ontwerper laat zich duidelijk aflezen, en het beeld vangt 

onherroepelijk de aandacht van de kijker. 

 

 

 

 

 

 

Jan en Randoald  

(fotografie: Joep Lennarts) Land van Stilte - Theater Artemis 

 

De rauwheid en de bewust niet gestileerde foto wekten bij de 

jury de aandacht en bij sommigen van hen leverde het zelfs 

verwarring op.  

 

Theater Artemis liet zich voor de landschapsvoorstelling 

Land van Stilte inspireren door een uitspraak van de 

zestiende-eeuwse filosoof Michel de Montaigne: “Ieder mens 

zou voor zichzelf een kamertje moeten kunnen creëren dat 

enkel hij betreden kan en waar in afzondering de ware 

vrijheid mogelijk is”. Wellicht creëert het model op de foto 

zo’n eigen kamertje door het opzetten van een gigantische 

koptelefoon, waarmee hij zich kan afsluiten van de mensen 

om hem heen. Maar dit beeld zegt ook iets over het heden, 

meent de jury, waarin we geneigd zijn alleen te luisteren naar 

wat we zelf willen horen. En hoe begerenswaardig is zo’n 

afgezonderd kamertje dan nog? Die vraag - verenigd in één 

beeld - wordt opgeroepen met dit eenvoudige affiche.  

 

In eerste instantie verraadt het beeld helemaal niets; pas later 

voegde Theater Artemis de informatie over voorstelling toe 

op de posters. Over de communicatieve waarde van het 

affiche valt wellicht te twijfelen, maar de manier waarop dit 

beeld de kijker weet te intrigeren maakt dat ruimschoots 

goed. 
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Martin Pyper (me studio) * 

(fotografie: Erwin Olaf) - Het Nationale Ballet 50 jaar -  

Het Nationale Ballet 

 

Een affiche dat precies overbrengt wat het moet 

overbrengen. Een krachtige foto die balletliefhebbers zal 

aanspreken, met belettering in goud die refereert aan het 

vijftigjarig jubileum van Het Nationale Ballet. De boodschap 

is helder en onontkoombaar: Het Nationale Ballet bestaat 

vijftig jaar, een ultieme reden dit jaar een van de dans-

voorstellingen te bezoeken. De foto van Erwin Olaf spreekt 

boekdelen, met de lenige voet van een ballerina op spitzen en 

de sterke hand van de man die haar lift. Een ‘micro-Olaf’ 

noemde een van de juryleden de foto. De compositie van 

foto en affiche is simpel en mooi, de belettering eenvoudig 

en het geheel is uitgevoerd in een extreem grafische 

kwaliteit. Vanwege het enorme tegenwicht dat dit affiche 

biedt ten opzichte van de vele andere inzendingen besloot de 

jury na enige twijfel het affiche van medejurylid Martin 

Pyper (zelf uiteraard de gang op gestuurd tijdens de 

bespreking van zijn werk) toch te nomineren. Dit affiche zal 

voor haast elke balletliefhebber een lust voor het oog zijn. 

 

 

 

 

Herman van Bostelen 

Gebruiksaanwijzing editie Unica, De narren van 

Shakespeare zijn kwaad, Fantasio (verzamelaffiche) -   

't Barre Land 

 

‘In de stad hangt een affiche waarop in sierlijke gotische 

letters tussen ornamenten een drietal voorstellingen van 

toneelgezelschap ‘t Barre Land wordt aangekondigd.’ Zo 

begint het affiche dat Herman van Bostelen ontwierp voor 

drie Shakespeare-voorstellingen van ’t Barre Land. Dit 

‘aanplakbiljet’ doet precies waarvoor het affiche ooit in het 

leven werd geroepen: het kondigt de opvoering van een paar 

toneelstukken aan, zoals ook in Shakespeares tijd. Maar 

tegelijk een aankondiging met een stevige twist. Toen 

duidelijk werd dat de letters uit de digitale doos kwamen en 

dat het dus niet echt kalligrafie betrof, was er enige 

teleurstelling. Desalniettemin roemt de jury dit affiche: “een 

unieke uitkleding van het affiche waarmee Van Bostelen laat 

zien hoe goed hij is ingespeeld op het doorgaans belezen en 

intelligente publiek van ’t Barre Land.” Een publiek dat 

zonder twijfel de tijd en moeite zal nemen het affiche 

werkelijk van boven tot onder te lezen. Hij heeft de ruimte 

genomen om hun nieuwsgierigheid te prikkelen met een 

highbrow, postmoderne en humoristische aanpak. Heel 

doeltreffend richt ’t Barre Land zich hier, wars van alle 

hedendaagse codes, tot zijn eigen publiek. Dit affiche sluit 

naadloos aan bij de artistieke identiteit van ’t Barre Land. 
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75B 

Ro Festival 2011 (afficheserie) - Ro Theater 

 

Met de lancering van het nieuwe logo van het Ro Theater 

vorig seizoen, gaf ontwerpbureau 75B de campagnes van het 

Rotterdamse theatergezelschap een heel eigen draai. Met 

deze nieuwe huisstijl won het Ro Theater vorig jaar de Dutch 

Design Award. Inmiddels gaat het logo twee seizoenen mee 

en hebben de ontwerpers van 75B laten zien er perfect mee 

uit de voeten te kunnen. Voor het Ro Festival ontwierp 75B 

een speels duoaffiche: een lachende R en een pruilende O; 

speels gebaseerd op de maskers van de tragedie en de 

komedie. In een los handschrift schilderden ze er de 

voorstellings-informatie omheen. Het getuigt van lef om 

slechts de helft van het logo per affiche te gebruiken, en 

zoiets kan ook alleen maar werken als het beeldmerk zich 

eenmaal in het collectieve geheugen heeft gegrift. De twee 

affiches tonen overduidelijk de dramatiek, de beweeglijkheid 

én de speelsheid die eigen zijn aan theater. En ook hier 

vallen beeld, tekst en inhoud treffend samen. Knap. 

 

            

Ping-pong Design  

Bed, Nieuw Loevestein, Palestra Rex (afficheserie) - 

Theatergroep Drang 

 

Er zijn inmiddels al verzamelaars voor: de opvallende, 

brutale, stijlvaste affiches die Ping-pong Design sinds zeven 

jaar ontwerpt voor de locatievoorstellingen van de Haagse 

Theatergroep Drang. De jury raakte geïmponeerd door de 

rauwe kracht van deze drie affiches, de zwart-witte collages 

van fotografie, illustratie en eigenzinnige typografie.  

Elke poster bezit de kracht om de rest van het straatbeeld een 

beetje weg te drukken. Het is chaotisch, het is vol, het dwingt 

je tot een tweede keer kijken. Geen voorbijganger zal 

onverschillig voorbijlopen aan deze consistente, 

kunstzinnige, theatrale affiches. De affiches zijn tot in de 

finesses uitgewerkt en vol van knappe, grappige of 

ontroerende details. Een jurylid bracht het terug naar de 

vroegere posters van Art & Pro, een ander noemde Robert 

Wilson, een derde dacht aan Carver. Met een uitgesproken 

eigen handschrift blijven de ontwerpers van Ping-pong 

Design ver weg van de geijkte theaterposter-met-foto-en-

belettering. En dat het om theater gaat staat buiten kijf door 

het steevast terugkerende label ‘Drang speelt…’.  

 

       

 

Esther Noyons 

(fotografie: Annaleen Louwes) - Till the fat lady sings, Een 

kleine zeemeermin, Hamlet (afficheserie) - 

Toneelgroep Oostpool 

 

Ontwerper Esther Noyons werkt het gedachtegoed - dat ze 

vorig jaar inzette op de affiches voor Toneelgroep Oostpool - 

verder uit in een nieuwe reeks. Afgelopen seizoen opnieuw 

een serie affiches op topniveau, waar sterke foto’s, een 

uitgesproken typografie en kleurgebruik de aandacht 

vestigen op de voorstellingen van Toneelgroep Oostpool.  

 

Heel minimaal voorziet ze de beelden van sfeer; door een 

paar luchtbellen, wat tranen, en hier en daar een contourlijn. 

De informatie is gebundeld op één plek, waardoor het beeld 

alle ruimte krijgt om voor zichzelf te spreken. Ook vorig jaar 

was Noyons met haar affiches voor Toneelgroep Oostpool 

een van de genomineerde ontwerpers. De jury is van mening 

dat ze haar stijl nog verder heeft ontwikkeld en een 

herkenbare vorm heeft voortgezet op een nieuwe manier. 

Reden om haar nogmaals een nominatie toe te kennen voor 

de manier waarop ze haar eigen herkenbare stijl benut om 

Toneelgroep Oostpool zo goed mogelijk over het voetlicht te 

brengen. 
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Johanna Koelman (ArtsUnited.nl) / Adelheid Roosen,  

(beeld: Mo Reda) -  Zina neemt de wijk (afficheserie) -  

Female Economy, ZinaPlatform, Noord Nederlands Toneel 

 

Zina, een initiatief van theatermaker Adelheid Roosen, is een 

kunst- en cultuurplatform voor ‘Zachtmoedige Confrontatie 

van het Dagelijkse soms Rauwe maar Wonderschone Leven’. 

Met dit initiatief wil Roosen bruggen slaan tussen westerse 

en niet-westerse culturen, tussen generaties, tussen mensen 

met verschillende seksuele voorkeuren en tussen het 

vreemde en het bekende. De makers van Zina legden hun oor 

te luister in de Groningse wijken, waar ze met de verhalen 

van bewoners een theatervoorstelling maakten over de stad 

en haar veelkleurige bewoners.  

 

Dit idee is vervolgens vertaald in een laagdrempelige 

collage-affichereeks, waarop in één oogopslag duidelijk 

wordt dat onder eenzelfde noemer vele identiteiten, culturen 

en nationaliteiten kunnen schuilgaan: de buurman kan homo 

of hetero zijn, zussen en broertjes komen uit alle windhoeken 

en aangetrouwde of aangenomen familieleden kunnen net zo 

goed Nederlands zijn als Turks, Marokkaans of Surinaams. 

Door dit idee in verschillende versies uit te werken zullen 

voorbijgangers vanzelf op zoek gaan naar het verband in de 

serie. De A3 affiches zijn niet bepaald mooi. Wel duidelijk, 

toegankelijk en veelzeggend. En daar lijkt het in Zina neemt 

de wijk precies om te gaan. De affiches stemmen tot 

nadenken over hoe wij naar ‘de ander’ kijken. Het 

ongepolijste knip- en plakwerk wordt doeltreffend ingezet 

om Zina’s filosofie te illustreren. De jury noemt deze serie 

daarom ‘gedurfd onethisch’ en zet deze vreemde eend in de 

bijt graag even in de schijnwerpers. 

 
 

Job Wouters (Letman) 

Seks - ’t Barre Land - Bellevue Lunchtheater/ ‘t Barre Land 

 

Letters zijn het handelsmerk van ontwerper Job Wouters 

(Letman). Geen bestaande lettertypes maar eigenhandig 

ontworpen belettering met stiften, kwasten en verfbussen. 

Zijn letters lees je niet, je kijkt ernaar.  

 

Het affiche Seks trekt vooral de aandacht van de jury 

vanwege het medium dat de ontwerper heeft gekozen: 

getekende letters op papier. Zo’n illustratie is een fijne 

verademing  in een tijd waarin iedereen die overweg kan met 

Photoshop zich ontwerper lijkt te mogen noemen. Zo  meent 

de jury - die de viltstiften op het papier nog hoort piepen. Op 

het eerste gezicht roept het affiche niet meer dan: SEKS. Pas 

bij nadere inspectie blijkt het boordevol informatie te staan. 

Knap, want tot die nadere inspectie komt de kijker inderdaad 

pas als hij al stil is blijven staan om beter te kijken (en welk 

mens dat het woord ‘seks’ leest wil daar niet meer over 

weten?). Een goede titel heeft ontwerper Job Wouters 

uitgenodigd tot een affiche dat niet meer verraadt dan die 

titel zelf, en dat is genoeg om publiek te verlokken de 

voorstelling te bezoeken.  

 

Een sexy ontwerp waaruit duidelijk de stijl en werkwijze van 

Letman spreekt, en waarin beeld en inhoud knap zijn 

samengebracht. 
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Wijnberg ScenografiePrijs 
De Wijnberg ScenografiePrijs is de prijs voor de beste scenografie van het afgelopen theaterseizoen. De jury 

verheugt zich over vier totaal verschillende scenografische ontwerpen die elk rechtdoen aan de voorstelling 

waarvoor ze zijn gemaakt; alle genomineerde toneelbeelden zijn overduidelijk gewaagd aan de verhaallijn en 

de regie. De hand van de ontwerpers laat zich duidelijk herkennen in de scenografieën, die blijk geven van 

theatrale verbeeldingskracht, technische vakbekwaamheid en een verrassende vertaling van het 

voorstellingsconcept in een aansprekende beeldentaal. 

 

De winnaar 
 

 
 

 

© Jacqueline van Eeden 

 

Rieks Swarte (decor en rekwisieten/ poppen/maskers), 

Jacqueline van Eeden (rekwisieten/poppen/maskers), 

Carly Everaert (kostuums) en Floriaan Ganzevoort 

(licht) - De Storm - De Toneelmakerij & Firma Rieks Swarte 

 

 

 

 

 

 

Dat de samenwerking tussen Liesbeth Coltof en Rieks 

Swarte tot een grote chemie op het podium kan leiden bleek 

zeven jaar geleden al bij De Hongerende Weg. Nu hebben ze 

zich samen aan Shakespeares De Storm gezet, en opnieuw 

met een verbluffende uitkomst.  

 

‘Alles kan worden verbeeld’ was het uitgangspunt voor de 

voorstelling, waarbij Swarte zich over het toneelbeeld boog, 

bijgestaan door Jacqueline van Eeden, Carly Everaert en 

Floriaan Ganzevoort. Ze pakken flink uit. 

 

Het verhaal gaat over de verbannen hertog Prospero, die zich 

als eenzaam heerser van een magisch eilandje oefent in de 

tovenarij. Het verhaal speelt zich af in het hoofd van 

Prospero. Een witte box opent zich aan het begin van de 

voorstelling en sluit zich weer aan het einde. In de tussentijd 

maakt Prospero een enerverende reis over het eiland én door 

zijn hoofd, verbeeld met een zee aan rekwisieten, poppen, 

maskers, takken en kostuums. De binnenkant van de doos 

toont de horizon, gezien vanaf Prospero’s eiland, maar is ook 

een tijdlijn vol verwijzingen naar de geschiedenis, kunst en 

filosofie. In de voering van zijn tovenaarsjas is een doolhof 

gestikt, symbool voor de zoektocht die de banneling 

doormaakt. Maskers en poppen benadrukken de vele 

gezichten van die zoektocht naar zichzelf. Zo heeft elk 

vormelement een betekenis gekregen in het geheel. Een goed 

doordacht idee. 

 

Met een grenzeloze fantasie hebben Swarte en collega’s een 

toverachtige voorstelling tot stand gebracht waar het plezier 

van afspat. De jury was unaniem in haar oordeel om dit 

ontwerp als winnaar te benoemen van de Wijnberg 

ScenografiePrijs 2011. 
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Overige genomineerden 
 

 
 

 
© Pascal Leboucq 

 

Pascal Leboucq en Lucas De Man (vormgeving) 

Sketch - Het Zuidelijk Toneel i.s.m. Stichting Nieuwe 

Helden.  

 

Deze theaterperformance was in eerste instantie bedoeld om 

passanten op straat inspraak te geven in de vormgeving van 

hun eigen stad. Het had hierbij misschien voor de hand 

gelegen een soort spreekgestoelte te ontwerpen. Dat Leboucq 

en De Man zich daar ver van hebben gehouden bewijst hun 

grote creativiteit. Als uitgangspunt voor de installatie Sketch 

- waarin ze tekenaars nieuwe gebouwen lieten schetsen in 

opdracht van bezoekers - namen de scenografen een 

metershoog dubbelgevouwen A-viertje, volgekrabbeld met 

schetsen en ideeën. Dit zetten ze midden op straat, als 

uitnodiging aan alle voorbijgangers om hun ideeën openlijk 

te komen spuien. Het is een scenografie die raakt aan 

installatiekunst; een architectonisch ontwerp dat blijk geeft 

van een zeldzame theatrale verbeeldingskracht. Het ontwerp 

op zich doet een ingreep op de openbare ruimte en straalt een 

toegankelijkheid uit die de fantasie van de bezoeker vrijuit 

laat stromen om hetzelfde te doen. Kunst, architectuur en 

interactie met het publiek samen onder één velletje papier. 

De jury was erg onder de indruk van dit ontwerp. 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Marco Borggreve 

 

Marc Warning * (decor), Arno Bremers (kostuums) en 

Uri Rapaport (licht) - Legende - De Nederlandse Opera  

 

De ontwerpers van Legende van De Nederlandse Opera 

hebben een heel nieuwe visuele, ruimtelijke wereld 

gecreëerd waaraan de toeschouwer zich de hele voorstelling 

lang blijft vergapen. In Legende worden alle ruimtelijke 

wetten getart. 

 

In de voorstelling valt hemelse confetti uit de lucht als alles 

nog rozengeur en maneschijn is, maar als later in het verhaal 

de intellectuelen de strop krijgen omgelegd, verschijnen op 

een witte wand onheilspellende bloedvlekken om die 

moorden te verbeelden. Het eerste deel van de opera kent 

geen muren of deuren; wel een gigantische ‘walvismaag’, 

een zeepbel van plastic, die opbolt vanaf de met confetti 

bedekte toneelvloer, zich met rook vult en een groot deel van 

het toneel aan het zicht onttrekt.  

 

En zo zit de hele voorstelling vol met gestileerde vondsten, 

allen uitgevoerd met beheersing en subtiliteit. Decor- 

ontwerper Marc Warning, kostuumontwerper Arno Bremers 

en lichtontwerper Uri Rapaport hebben daarmee een 

werkelijke ode gebracht aan de fantasie, zonder enig kitsch 

of effectbejag. Het visuele aspect van de opera kan daarmee 

ruimschoots tippen aan het muzikale. Het is de 

vanzelfsprekendheid waarmee de ontwerpers het publiek van 

de ene in de andere verbazing doen vallen, waardoor de jury 

deze scenografie heeft genomineerd.  
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© Joris van Bennekom 

 

Bernhard Hammer (decor), Rob Snoek (rekwisieten & 

vormgeving), Catherine Cuykens en Margriet Procee 

(kostuums), Marita Ruyter (videoproductie), Peter 

Wilms (audiovisueel ontwerp), Gerhard Fischer (licht) 

en Pilo Pilkes (grime en kapwerk) 

Soldaat van Oranje - De Musical - NEW Productions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De musical Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van een 

van de grootste Nederlandse verzetshelden uit de Tweede 

Wereldoorlog, Erik Hazelhoff Roelfzema. Hij legde zijn 

herinneringen vast in het boek Soldaat van Oranje (1977), 

dat na de verfilming door Paul Verhoeven nu voor het eerst 

als musical op de planken is gebracht. Een gewaagde 

onderneming om deze bepaald niet lichte kost aan het 

musicalpubliek voor te schotelen, maar de makers zijn daar 

uitmuntend in geslaagd dankzij de aansprekende vorm die ze 

ervoor hebben gevonden.  

 

Decorontwerper Bernhard Hammer ontwierp een draaiende 

tribune van meer dan dertig meter doorsnee, die het publiek 

meevoert langs de scènes uit het leven van Erik. Het publiek 

waant zich onder andere in een Leids studentenhuis, in de 

cockpit van een vliegtuig en in het paleis van koningin 

Wilhelmina. Spectaculair is ook de scène waarin onze 

vaderlandse helden - zwemmend in een ‘echte’ zee - de kust 

proberen te bereiken nadat hun boot is gekapseisd, terwijl ze 

worden opgejaagd door vijandelijk mitrailleurvuur. 

Projecties van archiefopnamen uit de oorlog onderstrepen het 

documentair karakter van de musical.  

 

Door het technisch vernuft en de vernieuwingsdrang van het 

ontwerpteam wordt de kijker als het ware zelf het verhaal 

binnengezogen. Het verhaal over ‘de Soldaat van Oranje’ 

komt daardoor onontkoombaar binnen, terwijl ook de 

entertainende waarde - die men bij een musical verwacht -

niet ontbreekt.  

 

Deze productie brengt gegarandeerd iets teweeg. Zowel bij 

de oudere kijker die het verhaal naast zijn eigen oorlogs-

herinneringen kan leggen, als bij jongere toeschouwers voor 

wie de Tweede Wereldoorlog een ver-van-mijn-bed-show is.  
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TheaterFotoPrijs 
De TheaterFotoPrijs (voorheen de TIN/ VVTP Theaterfotoprijs) is de prijs voor de meest indrukwekkende 

scènefoto van het afgelopen theaterseizoen. Het belangrijkste bij scènefotografie is dat de foto moet 

uitnodigen om een voorstelling te gaan zien. De jury was zeer tevreden over de kwaliteit van de ingezonden 

foto’s. Dat veel gerenommeerde gezelschappen niet of nauwelijks bij de inzendingen vertegenwoordigd 

waren, heeft de jury echter wel verbaasd en ook enigszins teleurgesteld. 

 

Uit de bijna 200 inzendingen koos de jury vijf foto’s die elk op hun eigen manier nieuwsgierig maken naar het 

verhaal erachter. Het zijn intrigerende foto’s die in één beeld de sfeer van een hele voorstelling vangen. Foto’s 

die veel zeggen en toch veel te raden over laten. De juryvoorzitter noemde de genomineerde foto’s stuk voor 

stuk een mooie mix van emoties van beelden.  

 

 

 

De winnaar 

 

Joris van Bennekom 

Soldaat van Oranje - De Musical - NEW Productions 

 

Mannen in een boot, hevige regen. Een foto waar je lang 

naar kunt kijken zonder dat hij zijn raadselachtigheid 

verliest. Joris van Bennekom heeft een spectaculaire scène 

uit een imposante voorstelling teruggebracht tot een intiem 

beeld, waarbij je niet meteen het idee hebt dat dit een beeld 

is uit een grote musical. Door de lange sluitertijd die is 

gebruikt, is er bewegingsonscherpte ontstaan waardoor de 

foto een overtuigend schilderachtig effect heeft gekregen. De 

dramatiek en de energie van de voorstelling komen hierin 

fraai naar voren. Deze foto nodigt heel erg uit om naar de 

voorstelling te gaan. Je ziet onmiddellijk wat voor 

fantastische productie dit is. Technisch is het een 

uitmuntende foto. Geen plaatje maar een plaat. En daarmee 

is het de terechte winnaar van de TheaterFotoPrijs 2011.  

Overige genomineerden 

 

Robert Benschop 

2Halves - Kenneth Flak & Manuel Ronda / Korzo producties  

 

Twee dansende mannen, nagenoeg naakt. Een van hen draagt 

een muts die hem iets koninklijks geeft. Deze foto - de enige 

zwart-witfoto onder de genomineerden - heeft misschien wel 

de meest raadselachtige sfeer. ‘Holistisch’ is daarvoor 

misschien de meeste treffende benaming. De kijker vraagt 

zich af: Wat gebeurt hier? Dat komt door het bijzondere 

effect van de plastic kleding en het rondgestrooide poeder, 

dat door de vertekening de associatie met water of zweet 

oproept. Een effect dat de fantasie van de kijker vol aan het 

werk zet. Fotograaf Robert Benschop heeft daarnaast heel 

fraai het harde zwart-wit gecontrasteerd met zachte 

grijstinten. Een ware kunstfoto die tot de verbeelding blijft 

spreken! 
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Sanne Peper 

Hamlet - Toneelgroep Oostpool 

 

Een man alleen, een schedel tegen het hoofd gedrukt, een 

grijns op zijn gezicht. De foto die Sanne Peper heeft gemaakt 

brengt heel treffend de eenzaamheid van Hamlet in beeld. Er 

is geen omgeving of geen decor zichtbaar. Door goed het 

moment te kiezen en dat perfect in te kaderen heeft de 

fotograaf op een subtiele en ingetogen manier de emotie 

intiem weten te maken.  

 

Deze foto is een mooi voorbeeld van de terugkeer naar 

eenvoudige scènefotografie. Een intrigerend beeld dat de 

essentie van de voorstelling pakt. Met minimale middelen zet 

de fotograaf een beeld neer dat schuurt, verontrust en 

nieuwsgierig maakt. 

 

 

 

 

 

Hans Gerritsen 

Walk of fame - Introdans 

 

Een man en een vrouw, hun lichamen dicht bij elkaar en toch 

met een duidelijk voelbare afstand. Bij de foto van de 

dansvoorstelling Walk of fame weet de kijker wellicht niet 

direct wat hij of zij nu precies ziet, maar toch wordt de sfeer 

van de voorstelling effectief overgebracht. De bijna bitchy 

blik van de vrouw is veelzeggend. Je weet het meteen: die 

vrouw speelt een stout spel. Zij heeft de man in de tang en 

kijkt bijna triomfantelijk recht in de lens. Mooi getroffen hoe 

de een niet wil wat de ander wil. De tegenstelling tussen de 

blik en de emotie van de man en de vrouw blijft fascineren. 

 

Doordat maar één oog zichtbaar is, blijft deze - bijzonder 

mooi belichte - foto intrigeren. Het is bovendien een zeer 

communicatieve foto.  
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Leo van Velzen 

De Avonden - Bos Theaterproducties 

 

Een jonge man op een keurig opgemaakt bed. Alles in de 

kamer is keurig aan kant en de kleding en het kapsel van de 

jongeman vlekkeloos. Een sfeer van desolaatheid en 

eenzaamheid spreekt heel knap uit de foto die Leo van 

Velzen maakte van de productie De Avonden. Deze foto is 

schijnbaar heel eenvoudig, maar technisch ijzersterk. Door 

het contrast van het warme licht met de koele kamer waarin 

de hoofdpersoon zit, wordt diens eenzaamheid onmiddellijk 

voelbaar gemaakt. Ook hier weet de kijker niet 

ogenblikkelijk waarnaar hij kijkt, maar door de knappe 

vlakverdeling en de treffende expressie op het gezicht van de 

jongeman snapt de toeschouwer meteen waar de voorstelling 

om draait. Het gevoel van beklemming dat uit de foto 

spreekt, wordt bij het vaker bekijken alsmaar sterker. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 
Deze uitgave hoort bij de prijsuitreiking van de TIN TheaterPrijzen 2011 

 

Redactie 

Lonneke Kok - More TXT 

Mischa Andriessen 

Theater Instituut Nederland 

 

Met dank aan 

Juryleden TheaterAffichePrijs: 

- Arthur Oostvogel (directeur Stadsschouwburg  

De Harmonie), juryvoorzitter 

- Martin Pyper (grafisch ontwerper) 

- Neske Beks (theater/filmmaker) 

- Lernert Engelberts/ Sander Plug (ontwerpers Lernert & 

Sander)  

- Marc Koppen (vormgever Scherpontwerp  en winnaar 

TheaterAffichePrijs 2010) 

Juryleden Wijnberg ScenografiePrijs: 

- Dingeman Kuilman (voorzitter College van Bestuur ArtEZ en 

voormalig directeur van Premsela, Nederlands Instituut voor 

Design en Mode), juryvoorzitter 

- Gerardjan Rijnders (theatermaker en schrijver)  

- Simon van den Berg (journalist) 

- Aziz Bekkaoui (modevormgever / kunstenaar) 

- Ingrid van Frankenhuyzen (journalist)  

- Marc Warning (scenograaf en winnaar Wijnberg 

ScenografiePrijs 2010) 

Juryleden TheaterFotoPrijs: 

- Jan Gras (directeur Agora Theater Lelystad), juryvoorzitter 

- Patricia Steur (fotograaf en documentairemaker) 

- Hans Kemna (casting director en fotografie verzamelaar) 

- Nellie de Boer (fotograaf en winnaar TheaterFotoPrijs 2010) 

MC Theater 

Het Muziektheater Amsterdam 

Azero Outdoor BV 

Arnoud Odding 

 

Het TIN vestigt met de TIN TheaterPrijzen de aandacht op 

de vaak onderbelichte disciplines van het theatervak. 

Affiches, foto’s en scenografie vormen doorgaans de laatste 

tastbare resten van een theaterproductie. Op hun beurt 

vertellen zij het verhaal van de voorstelling en de tijd waarin 

deze is gemaakt. Een deel van de inzendingen neemt het TIN 

op in de collectie die inmiddels bestaat uit meer dan 100.000 

theaterfoto’s, 30.000 theateraffiches en 30.000 scenografie 

stukken (maquettes, maskers, kostuums, ontwerpen, 

rekwisieten).   

 

 

* Het TIN maakt bij de jurering van de prijzen gebruik van 

peer review waarbij ook vormgevers, scenografen en 

fotografen uit het vakgebied in de jury zitting nemen. Zo ook 

de winnaar van het voorgaande jaar. Deze persoon is dat jaar 

echter uitgesloten van het winnen van de prijs. 


