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SAMENVATTING

De jury van het Nederlands Theaterfestival (TF) onder leiding van Ferry Mingelen heeft vanmorgen

haar selectie bekend gemaakt. RACE in regie van Eric de Vroedt werd, naast vier andere

grotezaalvoorstellingen, geselecteerd als één van de beste voorstellingen van dit moment.

De Nederlandse Toneeljury over RACE

“In een vertaling van Pieter en Sacha Hilhorst brengt Eric de Vroedt RACE, een met showelementen
doorvlochten advocatenverhaal over de verhoudingen tussen zwart en wit. De acteurs (Hein van der
Heijden, Werner Kolf, Mark Rietman en Romana Vrede) gooien naast hun soms verbeten teksten hun
lichaam in de strijd en dat levert een flitsende voorstelling op die het racismedebat een andere toon
meegeeft.”

RACE vertelt het verhaal van twee gehaaide topadvocaten, de een zwart, de ander wit. Zij
verdedigen een rijke, witte zakenman die ervan verdacht wordt een zwarte vrouw te hebben
aangerand. Terwijl de media hem al hebben berecht als seksist en vooral als racist, beweert hij
onschuldig te zijn. Als de zwarte stagiaire Susan zich iets te veel met de zaak bemoeit, barst op het
advocatenkantoor een vlijmscherpe strijd los waarbij schuld, seks, leugens en ras een venijnige
cocktail vormen. Hoe zwart-wit is deze zaak eigenlijk? David Mamet schreef in 2009 dit toneelstuk
met provocatieve humor en snelle dialogen. Regisseur en artistiek leider Eric de Vroedt ensceneert
RACE als een razendsnelle advocatenshow met visueel spektakel en dubbelzinnige acts.

DATA
De voorstelling is te zien tijdens het Nederlands Theaterfestival van 7 tot en met 17 september 2017
in Amsterdam. De kaartverkoop hiervoor start op 1 juli. Daarnaast is RACE op 11 en 12 september
nog exclusief te zien in de Koninklijke Schouwburg Den Haag. Kaarten hiervoor zijn inmiddels in de
verkoop via www.hnt.nl/RACE
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regie Eric de Vroedt 
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dramaturgie Rezy Schumacher
decorontwerp Maze de Boer 
kostuumontwerp Lotte Goos 
lichtontwerp Bernie van Velzen 
geluidsontwerp en songteksten Remco de Jong, Florentijn Boddendijk 
kap- en grime-advies Cynthia van der Linden
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OVER HET NATIONALE THEATER

Het Nationale Toneel is sinds 1 januari 2017 Het Nationale Theater.

Een plek om te fantaseren. Om te denken, te leren, te ontdekken. Om in het donker stiekem te janken, of buikpijn
van het lachen te krijgen. Om elkaar te ontmoeten, in gesprek te blijven. Voor een verrijkend avondje uit.

Wij vormen samen Het Nationale Theater en werken aan een gezamenlijke website. Theater aan het Spui,
Koninklijke Schouwburg, het Nationale Toneel, NTjong.

Het Nationale Theaternewsroom
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