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SAMENVATTING

Zondag 17 september werden de winnaars van de VSCD prijzen bekend gemaakt in de

Stadsschouwburg Amsterdam tijdens het Gala van het Nederlands Theater. Romana Vrede won de

Theo d’Or, voor haar rol in RACE, in regie van Eric de Vroedt. Zij is dit theaterseizoen bij Het

Nationale Theater te zien in de marathonvoorstelling 'The Nation' (tekst & regie Eric de Vroedt), 'De

Oresteia' (regie Theu Boermans) en 'Ondine' (regie Jeroen De Man).

Romana Vrede won de Theo d’Or, voor haar rol in RACE, in regie van Eric de Vroedt. Dit is de prijs
voor de meest indrukwekkende vrouwelijke dragende rol. Romana Vrede maakt sinds 2016 deel uit
van het ensemble van Het Nationale Theater. Zij is dit theaterseizoen bij Het Nationale Theater te
zien in de marathonvoorstelling The Nation (tekst & regie Eric de Vroedt), De Oresteia (regie Theu
Boermans) en Ondine (regie Jeroen De Man).

Uit het juryrapport: "IJzersterk hoe Romana Vrede een centrale positie weet te verwerven en
voelbaar ongemak op het toneel en in de zaal weet te creëren. In zowel haar zorgvuldig geplaatste
teksten als haar sterk fysieke aanwezigheid straalt ze uit dat ze hier een groot verhaal te vertellen
heeft."

De Nederlandse Toneeljury bestaat uit: Ferry Mingelen (voorzitter), Walther van den Heuvel
(vicevoorzitter), Cecile Brommer, Keimpe de Jong, Anneke van der Linden, Wybrich Kaastra,
Jeannette Smit en Karin Veraart.
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CONTACTPERSONEN

OVER HET NATIONALE THEATER

Sinds 1 januari 2017 zijn het Nationale Toneel, NTjong, Theater aan het Spui en de Koninklijke Schouwburg Het
Nationale Theater (HNT). Het Nationale Theater is het grootste reizende toneelgezelschap van Nederland en
beschikt over meerdere eigen zalen in Den Haag. Het Nationale Theater maakt met een groot acteursensemble
theater voor jong en oud, door gevierde regisseurs en aanstormend talent. Seizoen 2017-2018 is het eerste
volledige seizoen waarin de gebundelde krachten van Het Nationale Theater zichtbaar worden.
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