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Ariah Lester genomineerd voor BNG Bank
Theaterprijs 2019
Voorstelling THE GATE geselecteerd voor grootste theaterprijs
van Nederland

De BNG Bank Theaterjury maakt vandaag bekend dat Ariah Lester, maker bij

Productiehuis Theater Rotterdam, genomineerd is voor de BNG Bank

Theaterprijs 2019. Met zijn voorstelling THE GATE introduceert Lester volgens de

jury een nieuwe theatercode die een bijzondere vorm van kijken vraagt en het

publiek meerdere malen op het verkeerde been zet. Op 5 september wordt bekend

welke van de zeven genomineerde theatermakers de geldprijs van € 45.000 wint.
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Afgelopen mei ging THE GATE tijdens Operadagen Rotterdam in première. In deze fake it till

you make it opera maakt het publiek kennis met de ster Ariah Lester, het alter ego van

performer Lester Arias. Deze charmante persoonlijkheid geeft een popconcert met een

maximum aan showelementen, compleet met live muzikanten, dansers, uitbundige kostuums

en flashy video.

 

De jury schrijft over de voorstelling: “We zien een onuitputbare ziel die zijn identiteit

construeert en bevraagt, en het verlangen naar roem en geluk aan de hand van persoonlijke

anekdotes als leidraad door de voorstelling laat lopen. (…) Wat Ariah teweegbrengt bij het

publiek is meer dan indrukwekkend: hij weet de meest uiteenlopende toeschouwers om zijn

vinger te winden. Ariah lanceert een nieuwe theatercode die een bijzondere vorm van kijken

vraagt en ons meerdere malen op het verkeerde been zet. We laten ons maar al te graag

meevoeren in zijn universum.”

De andere genomineerde voorstellingen en makers zijn:

Language | Vanja Rukavina, Het Nationale Theater

Don Caravaggio | Charli Chung, Frascati Producties

Missie Márquez in Colombia (deel 7, 8 & 9) | Kompagnie Kistemaker

BLOOS  | Marte Boneschansker

Chimo zei Lila | Silke van Kamp

A seat at the Table | Saman Amini

De BNG Bank Theaterprijs is in het leven geroepen ter stimulering van jong theatertalent tot 35

jaar, en is met een bedrag van € 45.000 euro de grootste theaterprijs van Nederland. De prijs

wordt uitgereikt op de BNG Bank Theater Middag tijdens het Nederlands Theater Festival 2019

op donderdag 5 september in Theater Bellevue. De winnaar kan met het bedrag de winnende

voorstelling hernemen voor een tournee langs Nederlandse theaters en/of het investeren in een

nieuwe productie.  
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Noot voor de pers:

Neem voor meer info contact op met Sofie de Leede, marketeer Productiehuis Theater

Rotterdam via: sofie.deleede@theaterrotterdam.nl | 06 430 87 230
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We maken theater, presenteren theater en leiden de nieuwste generatie makers op. Thuis in Rotterdam en
op tournee door Nederland en Europa.

Theater Rotterdam staat voor grensverleggend, vaak interdisciplinair theater dat verschil, diversiteit en
veelvormigheid wil vieren. Niet opheffen of harmoniseren, maar zien, tonen en gebruiken. We brengen spelers,
journalisten, dansers, nieuwsgierigen, uitvinders, vertellers, choreografen en talenten samen om theater te
maken en echte ontmoetingen te realiseren. Om iets teweeg te brengen in het hoofd in het hart en in de stad.

De makers van Theater Rotterdam zijn:
Boogaerdt/VanderSchoot
Erik Whien
Wunderbaum
Johan Simons
Davy Pieters
Pieter Kramer
Marjolijn van Heemstra
Schwalbe
Urland
Alida Dors - Back Bone
Lotte van den Berg - Third Space
WArd/waRD - Ann Van den Broek

Theater Rotterdam is in 2017 ontstaan uit de fusie van Ro Theater, Rotterdamse Schouwburg, Productiehuis
Rotterdam.
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