Het Nationale Toneel en NTjong op het Nederlands
Theater Festival
'De revisor' op 5 & 6 sept. in de Stadsschouwburg Amsterdam en 'In mijn hoofd
ben ik een dun meisje' op 4 & 5 sept. in de Krakeling Amsterdam
23 AUGUSTUS 2016, DEN HAAG

SAMENVATTING

Van 1 t/m 11 september zie je op het Nederlandse Theater Festival 2016 de beste
theatervoorstellingen van Nederland. Zowel 'De revisor' (regie Theu Boermans, met o.a. Mark
Rietman, Stefan de Walle en Joris Smit) als 'In mijn hoofd ben ik een dun meisje' van respectievelijk
het Nationale Toneel en NTjong zijn door de Nederlandse Toneeljury verkozen tot beste
voorstellingen van dit moment en daarom op dit festival te zien.

D e revisor
De toneeljury schrijft over De revisor: “Regisseur Theu Boermans pakt uit met een ingrijpende
bewerking van Gogols beroemde satire. 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.” Op maandag 5 & dinsdag 6 september te zien in de Stadsschouwburg
Amsterdam.
Joris Smit en Mark Rietman zijn bovendien genomineerd voor de prestigieuze Toneelprijzen 2016
voor hun rollen in De revisor. Joris Smit is genomineerd voor de Louis d’Or (prijs voor de meest
indrukwekkende mannelijke dragende rol) en Mark Rietman voor de Arlecchino (prijs voor de meest
indrukwekkende mannelijke bijdragende rol).
In mijn hoofd ben ik een dun meisje
De toneeljury schrijft over In mijn hoofd ben ik een dun meisje (12+). "De bonte performance, vol
overgave gespeeld, maakt voelbaar hoe jonge vrouwen (kunnen) worstelen met de sociale (na)druk
op schoonheid, rolmodellen en seksualiteit.” Op zondag 4 & maandag 5 september te zien in de
Krakeling Amsterdam.
Kaartverkoop: www.tf.nl

  

RELEVANTE LINKS

De revisor
http://www.nationaletoneel.nl/derevisor

In mijn hoofd ben ik een dun meisje
http://www.nationaletoneel.nl/dunmeisje

Nederlands Theater Festival
http://www.tf.nl/
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