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SAMENVATTING

Voor de met sterren overladen theaterthriller 'The Nation' startte regisseur Eric de Vroedt begin 2017

een onderzoek naar de perikelen in de Haagse Schilderswijk. De wijktour die hij liep, was een van

zijn inspiratiebronnen voor de voorstelling. Daarom organiseert de Schilderswijk bewonerstour

speciaal met Het Nationale Theater een 'The Nation-tour' door de Haagse Schilderswijk op 7, 14 en

21 oktober. Een unieke kans om deze bijzondere wijk in de voetsporen van Eric de Vroedt zelf te

leren kennen.

De échte verhalen uit de Schilderswijk in The Nation-tour
Eric de Vroedt deed voor The Nation uitgebreid onderzoek naar de mensen en organisaties uit de
Schilderswijk en hoe bewoners en bestuurders daar met elkaar omgaan. Hij zag de wijk in al zijn
glorie, maar ook met al zijn problemen. Gebaseerd op deze verhalen maakte hij de voorstelling.

The Nation-tour neemt je mee langs verschillende plekken die een rol spelen in de voorstelling. Op
deze manier kunnen bezoekers kennismaken met één van de kleurrijkste wijken van Nederland. Op
7, 14 en 21 oktober vinden deze unieke stadstours plaats. Om 14.00 uur starten ze bij Theater de
Vaillant. Kaarten kosten €12,50 en zijn te koop via hnt.nl/nation-tour.

Over de theatervoorstelling The Nation
Wat is er gebeurd met de elfjarige Ismaël? Wie heeft het jongetje uit de Schilderswijk voor het laatst
gezien? En waar is hij nu? Daarover gaat The Nation, de spannende zesdelige theaterserie van Eric
de Vroedt. The Nation is een televisieserie op toneel. Een dollemansrit tegen de tijd, dwars door alle
lagen van een op hol geslagen multiculturele stad. In zes afleveringen ziet u het verhaal van de
zoektocht naar Ismaël.

De pers over The Nation 1 t/m 3 op het Holland Festival
“Met ‘The Nation’ levert Eric de Vroedt diepgravend entertainment.”  NRC Handelsblad
“Dit is op-het-puntje-van-je-stoel-theater waarbij je je vingers aflikt.”  Trouw
“Verslavend, maar zeker niet schadelijk voor de (geestelijke) gezondheid.”  ½ Telegraaf
Actrice Anna Drijver tipte The Nation onlangs bij RTL Summer Night!

De voorstelling in de theaters
Van 14 t/m 18 oktober zijn de werkvoorstellingen van aflevering 4, 5 en 6 te zien in de HNT Studio’s,
Den Haag. Van 2 november 2017 t/m 21 januari 2018 gaat de reeks op een landelijke tournee. De



première is op zaterdag 5 november 2017 in de Koninklijke Schouwburg, Den Haag.

The Nation-tour
Data 7, 14 en 21 oktober
Startlocatie Theater de Vaillant, Den Haag
Prijs The Nation-tour €12,50

Kaarten tour
http://www.hnt.nl/nation-tour

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

Schilderswijk bewonerstours
http://www.schilderswijkbewonerstours.nl/
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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.
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