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De eerste drie afleveringen van 'The Nation', een Netflix-achtige theatervoorstelling van Het

Nationale Theater, staan sinds maandag op YouTube. Op deze manier kunnen bezoekers een

voorproefje krijgen van spannende marathonvoorstelling die op zondag 5 november om 20.15 uur in

première gaat in de Koninklijke Schouwburg. Het is uniek in Nederland dat theatervoorstellingen via

YouTube worden aangeboden. Het Nationale Theater probeert met deze nieuwe manier van

distribueren een nieuw publiek te interesseren voor toneelvoorstellingen. Het publiek krijgt in de zes

afleveringen van 'The Nation' eindelijk antwoord op de vraag wat er is gebeurd met het verdwenen

jongetje uit de Schilderswijk.

Eerder dit jaar zijn de eerste afleveringen van 'The Nation' te zien geweest in de Nederlandse
Theaters: een enorm succes en de recensies waren lovend (vier-en vijf sterren). Drie afleveringen
van ongeveer een uur kunnen vanaf nu online bekeken worden. De spannende afleveringen laten het
begin van de zoektocht zien naar de elfjarige Ismaël uit de Haagse Schilderswijk. Zowel online als
offline bekijkt het publiek een Netflix-serie op het toneel met spannende cliffhangers. De
marathonvoorstelling is geïnspireerd op het ‘bingewatchen’, oftewel een hele televisieserie in één ruk
uitkijken. De zes afleveringen zijn voor de marathonvoorstelling bewerkt en ingekort. In totaal duurt
The Nation vijf uur.

Het verhaal

De elfjarige Ismaël uit de Haagse Schilderswijk is verdwenen. Wat is de rol van de politie bij zijn
verdwijning? Weet zijn radicaliserende broer meer over zijn huidige verblijfplaats? Of zijn moeder, die
een omstreden wijnbar voor moslima’s in de wijk wil openen? En wat is de rol van zijn pleegouders,
met hun uitstekende contacten in de Haagse politiek? Aangewakkerd door de media staan
bevolkingsgroepen en gezinsleden al snel lijnrecht tegenover elkaar. En terwijl iedereen zich dieper
ingraaft in het eigen gelijk en het beschadigen van de ander, schuift één vraag steeds meer naar de
achtergrond: waar is Ismaël?

De marathonvoorstelling in de theaters

Van 2 november 2017 t/m 21 januari 2018 gaat de marathon met afleveringen 1 t/m 6 op een
landelijke tournee. De première is op zaterdag 5 november 2017 in de Koninklijke Schouwburg in



Den Haag. Het Nationale Theater organiseert ook 'The Nation-tours', een gids brengt je daarin langs
de plekken waar Eric de Vroedt zich liet inspireren voor de voorstelling. Meer informatie over de
voorstelling en de tour via hnt.nl/nation

De afleveringen online

The Nation aflevering 1 https://www.youtube.com/watch?v=6a_8LrP_YEY&t=940s
The Nation aflevering 2 https://www.youtube.com/watch?v=U3xR_6xQzwY
The Nation aflevering 3 https://www.youtube.com/watch?v=us4rmh9rFRc

The Nation - aflevering 1
https://www.youtube.com/watch?v=6a_8LrP_YEY&t=940s

The Nation - aflevering 2
https://www.youtube.com/watch?v=U3xR_6xQzwY

The Nation - aflevering 3
https://www.youtube.com/watch?v=us4rmh9rFRc
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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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