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Joris Smit genomineerd voor de Louis d’Or
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SAMENVATTING

Woensdagavond 16 maart ontving het Nationale Toneel drie nominaties voor de VSCD

Toneelprijzen. Ferry Mingelen, voorzitter van de Nederlandse Toneeljury 2016, maakte gisteren de

eerste nominaties bekend in het radioprogramma ‘Opium op 4’. Joris Smit, Mark Rietman en Anna

Raadsveld zijn genomineerd voor hun rollen in voorstellingen van het Nationale Toneel.

Joris Smit is genomineerd voor de Louis d’Or (prijs voor de meest indrukwekkende mannelijke
dragende rol) voor zijn rol in De revisor (regie Theu Boermans). Mark Rietman is genomineerd voor
de Arlecchino (prijs voor de meest indrukwekkende mannelijke bijdragende rol) voor zijn rol in De
revisor. Anna Raadsveld is genomineerd voor de Colombina (prijs voor de meest indrukwekkende
vrouwelijke bijdragende rol) voor haar rol in Solness (regie Theu Boermans).

De Nederlandse Toneeljury zegt het volgende over onze nominaties:

Genomineerd voor de Louis d’Or (prijs voor de meest indrukwekkende mannelijke dragende rol) 
Joris Smit voor zijn rol in De revisor van het Nationale Toneel
De Jury: “De gladde en uiterst energieke vertolking van Smits theatermaker die zich voor revisor laat
aanzien, in de nauwkeurige mix van verwarring, opportunisme en over-de-top spel, maakt deze
professionele sollicitatie naar een nominatie "onontkoombaar".”

Genomineerd voor de Arlecchino (prijs voor de meest indrukwekkende mannelijke bijdragende rol)
Mark Rietman voor zijn rol in De revisor van het Nationale Toneel
De Jury: “In Gogols origineel komt hij niet voor, maar Rietman zet hier een personage neer dat je niet
snel vergeet: grappig, vastberaden en ontroerend is zijn Osman, vluchteling die zich op allerlei
manieren in zijn gastland misbruikt ziet, maar goed van overleven weet.”

Genomineerd voor de Colombina (prijs voor de meest indrukwekkende vrouwelijke bijdragende rol)
Anna Raadsveld voor haar rol in Solness van het Nationale Toneel
De Jury: “Raadsveld speelt de jonge Hilde met een kinderlijke maar tegelijk berekenende gretigheid.
Haar Hilde is ongrijpbaar.”

De winnaars worden in de nazomer bekend gemaakt tijdens het Gala van het Nederlands Theater
tijdens het Nederlands Theater Festival.
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