Zesdelige theaterthriller The Nation, bingewatchen in
het theater!
Vanaf november 2017 te zien in het hele land
18 AUGUSTUS 2017

SAMENVATTING

De eerste afleveringen van The Nation waren dé hit van het prestigieuze Holland Festival 2017. Dit
najaar komt schrijver en regisseur Eric de Vroedt met het vervolg en speelt de gehele zesdelige
theaterthriller in schouwburgen door het hele land. Een razend actuele en spannende ‘Netflix-serie
op toneel’ over de mysterieuze verdwijning van de elfjarige Ismaël uit de Haagse Schilderswijk.

D e pers over The Nation 1 t/m 3 op het Holland Festival
“Met ‘The Nation’ levert Eric de Vroedt diepgravend entertainment.”
“Dit is op-het-puntje-van-je-stoel-theater waarbij je je vingers aflikt.”

NRC Handelsblad
Trouw

“Verslavend, maar zeker niet schadelijk voor de (geestelijke) gezondheid.”
“Mark Rietman is briljant als politieman en bouwmagnaat.”

½ Telegraaf

Volkskrant

“Prachtig gespeeld door Romana Vrede en Vanja Rukavina. Prachtig gespeeld wordt er trouwens
sowieso in de elfkoppige cast.”

Parool

Actrice Anna Drijver tipte The Nation onlangs bij RTL Summer Night!
Het verhaal
De elfjarige Ismaël Ahmedovic wordt door de politie opgepakt nadat hij een steen heeft gegooid door
de ruiten van de omstreden wijnbar voor moslima’s die zijn moeder wil openen in de Schilderswijk.
Direct na zijn vrijlating verdwijnt hij spoorloos. De zoektocht naar de jongen voert langs alle lagen van
de maatschappij, langs politieagenten, jihadisten, ondernemers, politici, journalisten en
welzijnswerkers met ieder hun eigen belangen.
De cast
The Nation wordt gespeeld door een cast van maar liefst 11 acteurs. Een grote rol is weggelegd voor
actrice Romana Vrede, die genomineerd is voor de Theo d’Or (de belangrijkste toneelprijs van ons
land) voor haar rol in RACE. Daarnaast ziet u gerenommeerde acteurs Mark Rietman, Tamar van den
Dop, Hein van der Heijden, Bram Coopmans, Antoinette Jelgeersma en Pieter van der Sman,
aangevuld met jonge talenten Vanja Rukavina, Mahfoud Mokkadem en Keja Klaasje Kwestro. Saman
Amini speelt de bijzondere rol van treitervlogger ‘de Beer van ’s-Gravenhage’.
Credits

concept, tekst en regie Eric de Vroedt
vlogteksten Joeri Vos
met Saman Amini, Bram Coopmans, Tamar van den Dop, Hein van der Heijden, Antoinette
Jelgersma, Keja Klaasje Kwestro, Mark Rietman, Vanja Rukavina, Pieter van der Sman, Mahfoud
Mokaddem, Romana Vrede
Speeldata The Nation van Het Nationale Theater
Première 5 november 2017 Koninklijke Schouwburg Den Haag, landelijke tournee t/m januari 2018

  

RELEVANTE LINKS

Meer over The Nation
http://www.hnt.nl/nation

AFBEELDINGEN

CONTACTPERSONEN

Dieke van der Spek
06-24684039
diekevanderspek@hnt.nl

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.
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