
Het Nationale Toneel presenteert het seizoen 2015/2016
Wie betaalt de prijs van ons geluk?

08 APRIL 2015, DEN HAAG

SAMENVATTING

Met trots presenteert het Nationale Toneel onder leiding van artistiek directeur Theu
Boermans het theaterseizoen 2015/2016. Komend seizoen spelen wij vier nieuwe
voorstellingen in de grote zaal en drie nieuwe voorstellingen in de kleine en middenzaal.
NTjong maakt onder leiding van Noël Fischer drie nieuwe voorstellingen. ‘Wie betaalt de prijs
van ons geluk?’, dat is komend seizoen het thema in het repertoire en de randprogramma’s
bij het Nationale Toneel. Alle voorstellingen komen uit in onze thuisstad Den Haag en zijn
vervolgens in het gehele land te zien. Het gezelschap coproduceert ook twee voorstellingen,
een met OPERA2DAY en een met Toneelschuur Producties. De voorstelling
Midzomernachtdroom (regie Theu Boermans) wordt hernomen en is vijf keer exclusief te zien
in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

In de voorstellingen van komend seizoen kijken we in het hoofd van een architect die naar het
hoogste reikt ten koste van zijn omgeving, volgen we een vrouw die over lijken gaat naar de
top en lachen we om een frauderende burgemeester. We maken mee hoe ze hun geluk
vinden, maar zien ook de ravage die ze achter laten. Het thema ‘Wie betaalt de prijs voor ons
geluk?’ komt heel dichtbij in de voorstellingen van Casper Vandeputte. Hij maakt een
voorstelling over illegalen in Europa en schrijft en regisseert een nieuwe tekst over een
psychiater die plots het lot van een uitgeprocedeerde asielzoeker moet bepalen.

Babel, het journalistieke programma van het Nationale Toneel, organiseert bij deze
voorstellingen actuele talkshows met bijzondere gasten en avondvullende programma's die
het seizoensthema belichten vanuit een wetenschappelijke, culturele en politieke invalshoek.
Babel werkt hiervoor samen met partners van binnen en buiten Den Haag en is bestemd voor
een breed, nieuwsgierig publiek.

De producties van het Nationale Toneel in seizoen 2015/2016
Vanaf september 2015 is in de grote zalen in het land het meesterwerk Solness van Henrik
Ibsen te zien (regie Theu Boermans). Solness vertelt het verhaal van de architect die liefde,
gezin en vriendschap opoffert voor zijn carrière. Eenmaal aan de top slaat de twijfel toe en
wordt het stil om hem heen. Met Mark Rietman als Solness, Anna Raadsveld als Hilde, Betty
Schuurman, Jappe Claes, Vincent Linthorst, Marit Meijeren en Marijn Claes.

http://www.nationaletoneel.nl/solness


Tussen Kerst en Nieuwjaar spelen het ensemble van het Nationale Toneel en speciale gast
Pierre Bokma opnieuw Theu Boermans’ spectaculaire en succesvolle Midzomernachtdroom.
Deze voorstelling is vijf keer exclusief in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag te zien.

In januari 2016 gaat De revisor van de grote Russische schrijver Nikolaj Gogol in première. In
deze scherpzinnige komedie zien we hoe de bestuurlijke elite van een middelgrote
provinciestad zichzelf met Europese subsidies in het zadel houdt. Dit oer-stuk over hebzucht
en ijdelheid wordt gespeeld door het ensemble van het Nationale Toneel, met Joris Smit in de
titelrol. Verder zijn te zien: Jappe Claes, Diewertje Dir, Hannah Hoekstra, Antoinette
Jelgersma, Vincent Linthorst, Anniek Pheifer, Mark Rietman, Betty Schuurman, Pieter van der
Sman, Joris Smit, Jaap Spijkers, Bram Suijker en Stefan de Walle.

Anniek Pheifer speelt Regina Giddens in de grote Amerikaanse familiesaga The little foxes
(regie Antoine Uitdehaag) van Lillian Hellman. Regina wil weg uit de saaie provincie, weg van
haar dictatoriale broers en weg van haar zieke man van wie ze financieel afhankelijk is.
Wanneer hij sterft en zij de macht en het familiekapitaal in handen krijgt, is Regina rijk en vrij.
Maar ook volkomen alleen. Jappe Claes, Sallie Harmsen, Anniek Pheifer, Mark Rietman, Betty
Schuurman, Pieter van der Sman, Joris Smi en Bram Suijker spelen dit indrukwekkende
verhaal over een familie die, geobsedeerd door hun verlangen naar economisch geluk,
langzaam uit elkaar valt.

De stukken die Casper Vandeputte voor de vlakke vloer regisseert, vormen een tweeluik dat
aansluit bij het centrale thema. In de zelf geschreven monoloog Fit to fly, gespeeld door
Vincent Linthorst, toont de jonge regisseur het zware verblijf van asielzoekers in Fort Europa,
gezien door de ogen van een westerling. De gouden draak van Roland Schimmelpfennig is
een ontroerende parabel over het illegale leven dat een deel van deze asielzoekers leidt in de
ondergrondse economie van schimmige restaurants en massagesalons.

NTjong maakt volgend seizoen onder leiding van artistiek leider Noël Fischer drie nieuwe
voorstellingen: Annie M.G. Schmidts beroemde naïeve, opstandige, alle regels aan haar laars
lappende Het schaap Veronica (6+) is voor het eerst op de planken te vinden. Het belooft een
vrolijke, muzikale voorstelling te worden vol gekte en eigenzinnigheid voor heel de familie, met
Willemijn Zevenhuijzen als Veronica. In de donkere maanden volgt KLAAS (5+), een
nostalgisch oudhollands Sinterklaasverhaal in een prachtig miniatuurdecor geïnspireerd op het
oude Scheveningen en Panorama Mesdag. In het voorjaar maakt Noël Fischer de persoonlijke
en confronterende voorstelling In mijn hoofd ben ik een dun meisje (12+), een rauw en
hilarisch puberdrama over een wereld waarin glamour en lichamelijke perfectie het ideaal zijn.

Daarnaast neemt NTjong vier portfoliovoorstellingen in reprise: Klein mannetje heeft geen huis

http://www.nationaletoneel.nl/midzomernachtdroom


(4+), Don Quichot denkt na (6+), Lucy 3 Ringo * (9+) en Titus (14+).

In coproductie met OPERA2DAY, het jonge operagezelschap uit Den Haag, presenteren we
de opera Mariken in de tuin der lusten. Hannah Hoekstra vertolkt Mariken, als actrice tussen
de zangers, in dit intense en ontroerende verhaal. Met Toneelschuur Producties coproduceren
we De zender, de opstand van een nieuwslezer (regie Joost van Hezik) met o.a. Stefan de
Walle, Hannah Hoekstra en Jaap Spijkers.

Grote zaal
Solness van Henrik Ibsen 
regie Theu Boermans 
met Mark Rietman, Betty Schuurman, Jappe Claes, Vincent Linthorst, Anna Raadsveld, Marit
Meijeren, Marijn Claes 
Première: za 25 april 2015 in Theater aan het Spui, na een korte tournee dit voorjaar in de
vlakke vloerzalen, vanaf september 2015 te zien in de grote zalen.

Mariken in de tuin der lusten – coproductie met OPERA2DAY 
een opera van Calliope Tsoupaki 
regie Serge van Veggel 
met Michael Chance, Jill Feldman, Hannah Hoekstra, Harry van der Kamp, Joop Keesmaat,
Julian Podger 
Première: zo 11 oktober 2015 in de Koninklijke Schouwburg Tournee door het hele land.

Midzomernachtdroom reprise 
van William Shakespeare 
regie Theu Boermans 
Reprise op 25 t/m 27, 29 en 30 december 2015 in de Koninklijke Schouwburg
met Jappe Claes, Pierre Bokma, Ali Çifteci, Sallie Harmsen, Hannah Hoekstra, Antoinette
Jelgersma, Jelle de Jong, Vincent Linthorst, Anniek Pheifer, Pieter van der Sman, Joris Smit,
jaap Spijkers, Stefan de Walle e.a. 

De revisor naar Nikolaj Gogol 
regie Theu Boermans 
met Jappe Claes, Diewertje Dir, Hannah Hoekstra, Antoinette Jelgersma, Vincent Linthorst,
Anniek Pheifer, Mark Rietman, Betty Schuurman, Pieter van der Sman, Joris Smit, Jaap
Spijkers, Bram Suijker, Stefan de Walle 
Première: za 16 januari 2016 in de Koninklijke Schouwburg Tournee door het hele land.

The little foxes van Lillian Hellman 
regie Antoine Uitdehaag 

http://www.nationaletoneel.nl/titus
http://www.nationaletoneel.nl/lucy-ringo
http://www.nationaletoneel.nl/don-quichot


met Jappe Claes, Sallie Harmsen, Anniek Pheifer, Mark Rietman, Betty Schuurman, Pieter
van der Sman, Joris Smit, Bram Suijker 
Première: zo 17 april 2016 in de Koninklijke Schouwburg Tournee door het hele land.

Kleine zaal / vlakke vloer
De gouden draak van Roland Schimmelpfennig 
regie Casper Vandeputte 
met Antoinette Jelgersma, Werner Kolf, Paul R. Kooij, Anniek Pheifer, Pieter van der Sman
Première: za 10 oktober 2015 in Theater aan het Spui Tournee door het hele land.

De zender – coproductie met Toneelschuur Producties 
tekst en regie Joost van Hezik 
met Mingus Dagelet, Jochum ten Haaf, Hannah Hoekstra, Rick Paul van Mulligen, Laurien van
Rijswijk, Jaap Spijkers, Stefan de Walle e.a. 
Première: do 7 april 2016 in Toneelschuur (Haarlem). Tournee door het hele land.

Fit to fly 
tekst en regie Casper Vandeputte 
met Vincent Linthorst
Première: za 23 april 2016 in Theater aan het Spui 
Tournee door het hele land.

NTjong
Het schaap Veronica 6+ 
regie Noël Fischer 
tekst naar Annie M.G. Schmidt 
spel Michiel Bijmans, Titus Boonstra, Willemijn Zevenhuizen, Eva Zwart 
Première: wo 21 oktober 2015

KLAAS (5+) 
tekst W.G. van de Hulst 
regie Noël Fischer 
spel Feike Looyen en Remco Melles 
Première: za 8 november 2015 Speelperiode: November en december 2015

In mijn hoofd ben ik een dun meisje (12+) 
regie Noël Fischer 
spel Willemijn Zevenhuizen, Eva Zwart e.a. 
Première: za 5 maart 2016
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Pien van Gemert
070-3181481 pien.vangemert@nationaletoneel.nl

WOORDVOERDER

OVER HET NATIONALE TONEEL

Het Nationale Toneel is het stadsgezelschap van Den Haag en het grootste gezelschap van Nederland. We
vertellen de verhalen van onze tijd, voor mensen in onze tijd aan de hand van het klassieke en moderne
theaterrepertoire. We zijn te zien in de theaters in Nederland en daarbuiten, met voorstellingen voor
volwassenen en jeugd (NTjong). Toneel dat raakt, vermaakt en aanzet tot nadenken. Rondom de
voorstellingen verzorgen we educatieve projecten en Babel, het nieuwe politiek-maatschappelijke programma van
het Nationale Toneel.
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Priscilla Vaas
070-3181483 - priscilla.vaas@nationaletoneel.nl
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Paul van Loon
070-3181480 paul.vanloon@nationaletoneel.nl

Dieke van der Spek
070-3181458 dieke.vanderspek@nationaletoneel.nl

Tamara Keasberry
070-3181484 
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