
De revisor speelt exclusief op het Nederlands Theater
Festival
Met o.a. Joris Smit (nominatie Louis d’Or) en Mark Rietman (nominatie
Arlecchino)
01 JULI 2016, DEN HAAG

SAMENVATTING

“Oergeestige, actuele voorstelling waarin de grote acteursgroep haar komisch talent laat flonkeren.

[…] Prachtig toegesneden op het hier en nu, met heerlijk herkenbare ploeterende personages die het

met zichzelf toch steeds wat beter voor hebben dan met de ander…” – Nederlandse Toneeljury. De

voorstelling 'De revisor' van het Nationale Toneel is geselecteerd voor het Nederlands Theater

Festival en behoort daarmee tot de beste tien voorstellingen van het afgelopen seizoen. 'De revisor',

met o.a. Mark Rietman, Joris Smit en Stefan de Walle, is tijdens het festival te zien op maandag 5 en

dinsdag 6 september in Stadsschouwburg Amsterdam. De kaartverkoop start vandaag, op 1 juli

2016 via www.tf.nl.

De Nederlandse Toneeljury schrijft over De revisor: “Regisseur Theu Boermans pakt uit bij zijn
Nationale Toneel met een ingrijpende bewerking van Gogols beroemde satire. Zijn Revisor is prachtig
toegesneden op het hier en nu, met heerlijk herkenbare ploeterende personages die het met zichzelf
toch steeds wat beter voor hebben dan met de ander - en daar uiteindelijk niet mee weg komen.
Kleine corruptie en grote gebaren strijden bij de personages om voorrang in deze oergeestige,
actuele voorstelling waarin de grote acteursgroep haar komisch talent laat flonkeren.”

Naast de selectie voor het festival zijn ook twee acteurs genomineerd voor de prestigieuze
Toneelprijzen 2016. Joris Smit is voor zijn rol in De revisor genomineerd voor de Louis d’Or (prijs voor
de meest indrukwekkende mannelijke dragende rol). Mark Rietman is genomineerd voor de
Arlecchino (prijs voor de meest indrukwekkende mannelijke bijdragende rol) voor zijn rol in De
revisor. 

De jury over Joris Smit: “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".”

De jury over Mark Rietman: “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.”

De revisor van het Nationale Toneel
tekst Nikolaj Gogol 
regie Theu Boermans
met Joris Smit, Mark Rietman, Stefan de Walle, Antoinette Jelgersma, Hannah Hoekstra,
Diewertje Dir, Dries Vanhegen, Betty Schuurman, Jaap Spijkers, Jappe Claes, Vincent
Linthorst, Pieter van der Sman, Bram Suijker

Stadsschouwburg Amsterdam
5 en 6 september 2016, 20.00 uur
tickets www.tf.nl

De revisor
http://www.nationaletoneel.nl/de-revisor

Nederlands Theater Festival
http://www.tf.nl/
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"“Regisseur Theu Boermans pakt uit bij zijn Nationale Toneel met een ingrijpende bewerking
van Gogols beroemde satire. Zijn Revisor is prachtig toegesneden op het hier en nu, met
heerlijk herkenbare ploeterende personages die het met zichzelf toch steeds wat beter voor
hebben dan met de ander - en daar uiteindelijk niet mee weg komen. Kleine corruptie en grote
gebaren strijden bij de personages om voorrang in deze oergeestige, actuele voorstelling
waarin de grote acteursgroep haar komisch talent laat flonkeren."
— Jury Nederlands Theater Festival
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