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SAMENVATTING

Daria Bukvić, bekend van de succesvoorstellingen 'Nobody Home' en 'Jihad', start bij Het Nationale

Theater met een spannende, nieuwe bewerking van de Shakespeareklassieker 'Othello', die op 3

februari in Den Haag in première gaat. In haar voorstelling staat racisme centraal: hoe gaat een witte

wereld om met het succes van een zwarte man?

Acteur Werner Kolf, bekend van de televisieserie Vechtershart en RACE, speelt de hoofdrol. Daria
Bukvić: “In Nederland is Othello bijna uitsluitend door witte, al dan niet zwart geschminkte, acteurs
gespeeld. De manier waarop Othello’s gekleurd zijn ook in vele theatervoorstellingen is genegeerd is
exemplarisch voor hoe we in Nederland met thema’s als kleur en racisme omgaan.”

De rol van Jago, de beroemde tegenstander van Othello, wordt vertolkt door Rick Paul van Mulligen
(A’DAM - E.V.A., Angels in America).

Othello speelt in de Studio’s van Het Nationale Theater in Den Haag (voorheen het Nationale
Toneelgebouw) en op tournee.

Extra Informatie

Daria Bukvić (Tuzla, 1989) brak in 2014 door met de hitvoorstelling Nobody Home, over de
ervaringen van vier vluchtelingen in Nederland. Deze voorstelling werd in 2015 geselecteerd voor het
Nederlands Theaterfestival als een van de beste voorstellingen van dat theaterseizoen. Sindsdien
regisseerde ze onder andere het succesvolle Jihad en It’s my mouth I can say what I want to. Bukvić
is vanaf 2017 voor vier jaar als regisseur aan Het Nationale Theater verbonden. Naast Othello gaat in
2018 ook haar voorstelling Melk & Dadels in première.

Werner Kolf (Amsterdam, 1982) studeerde in 2012 af aan de Toneelacademie Maastricht. Hij is
onder andere bekend van films als Rokjesdag en Moordwijven en tv-series zoals Vechtershart en Van
God los. Hij is vanaf seizoen 2016-2017 verbonden aan Het Nationale Theater. Hij speelde in De
gouden draak (regie Casper Vandeputte) en RACE (regie Eric de Vroedt). Deze zomer speelde hij in
de Oerolvoorstelling A seat at the table (regie Saman Amini).

Rick Paul van Mulligen (Uithuizen, 1981) studeerde in 2006 af aan de Toneelschool Arnhem. Sinds
2011 speelt hij in de televisieserie A'dam - E.V.A.. In 2013 had hij een hoofdrol als verpleger Arend in



de ziekenhuisserie Charlie. Vanaf 2013 is hij een vast lid in het team van De Grote Improvisatieshow.
In het theater speelde hij o.a. in Mightysociety 8, The Golden Boy en Boven is het stil. Met
Toneelgroep Oostpool speelde hij in onder meer in Barbaren en Angels in America. Aan zijn rol in
Mightysociety8 hield hij in 2011 een nominatie over voor de Arlecchino.

Credits

tekst William Shakespeare 
vertaling en bewerking Esther Duysker
regie Daria Bukvić 
met Werner Kolf, Rick Paul van Mulligen, Sallie Harmsen, Joris Smit, Martijn Nieuwerf, Lotte
Driessen, Claire Hordijk, Mark Lindeman

première zaterdag 3 februari 2018 (Studio’s van Het Nationale Theater)
tournee in het land dinsdag 6 februari t/m zaterdag 31 maart 2018

Naar de voorstellingspagina en speellijst
http://www.hnt.nl/othello
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CITATEN

"In Nederland is Othello bijna uitsluitend door witte, al dan niet zwart geschminkte, acteurs
gespeeld. De manier waarop Othello’s gekleurd zijn ook in vele theatervoorstellingen is
genegeerd is exemplarisch voor hoe we in Nederland met thema’s als kleur en racisme
omgaan."
— Daria Bukvić
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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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