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We zijn ontzettend blij dat de Gemeente Den Haag 
voorstellingsbezoek voor leerlingen van de klassen 
1 & 2 weer mogelijk maakt. Het reserveren van deze 
voorstellingen gaat via Cultuurschakel. 

Graag helpen wij u bij het vinden van geschikt aanbod 
voor uw leerlingen. U kunt natuurlijk ook los van Cul-
tuurschakel voorstellingen bij ons boeken.

Graag zien we u én uw leerlingen volgend schooljaar 
in een van onze theaters, tijdens een workshop of op 
een inspiratiebijeenkomst. 

Leo Sterrenburg
Hoofd HNTeducatie

Wij zijn de 11 mensen op kantoor
maar ook de 35 theaterdocenten 
die onder andere 5 dagen per week 
lesgeven op 2 verschillende 
middelbare scholen

Wij zijn schoolvoorstellingen,
workshops, rondleidingen
de jongerenredactie, werkplaatsen
HNT Backstage, Theater Na de Dam,
Kamervragen, The Real Nation,
inspiratiebijeenkomsten,
docententrainingen,
#wijzijnNederland

In 2018 bereikte onze afdeling 
56.470 kinderen en jongeren 
tijdens 1309 workshops, 
voorstellingen en theaterdagen
we kregen van 16 fondsen geld 
dat we uitgaven aan 6 bijzondere  
projecten 
waaronder de MAAK manifestatie 
waarbij we 600 mensen in onze  
gebouwen ontvingen
we ontwikkelden 10 lesbrieven en  
4 workshops 
verstuurden duizenden ansichtkaarten 
en organiseerden 4 illegale acties

we leiden in en 
spreken na en maken
kaarten brieven apps en hacks

we organiseren
theaterdagen, weken,
breken 
hoofden open
rennen vliegen lopen
over van ideeën
onze brainen stormen
over meters bruin papier
en soms
heel soms
pakken we een kwartier
rust

wij stellen vragen
en zoeken niet het antwoord
maar het gesprek
de zoektocht, de makers
de verhalen, de frictie
waar wordt het spannend
waar gaat het over jou
en jou tegenover mij
en jou binnen deze groep
en jou in deze wereld
en maakt die wereld jou?
of maak jij die wereld?

wij vragen
en vragen en vragen
op jaarbasis
plus minus
10.382 vragen Te
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Ik ben Ryan, één van de jongeren van de Jongeren- 
redactie. 

Bij Het Nationale Theater zijn jonge mensen actief, die 
net als ik meedenken, meebepalen en advies geven. 
Jongeren hebben de ‘controle’. 
Wij laten weten wat we graag zouden willen zien in 
Den Haag. In het theater en daarbuiten. Tijdens de 
XL avonden programmeren we zelf en nodigen we 
andere jongeren uit om te komen.

We zoeken nog veel meer jongeren die onze redactie 
kunnen versterken. We zoeken. Zoeken naar mensen 
die het lef hebben om op een podium te gaan staan. 
Die bewijzen dat kunst ook, zo niet juist, voor jonge-
ren is. Jonge mensen die met ons de stad in gaan om 
te luisteren en te protesteren waar wij vinden dat dat 
nodig is. Naar jongeren die met ons zoeken naar hoe 
onze input de stad kan veranderen. 

Daar ligt ook mijn interesse voor kunst en theater. 
Hoe verhoud je je tot de actuele maatschappij, hoe 
maak je daar een verhaal van zonder goed en kwaad 
te benoemen, hoe zorg je dat het voor vrijwel ieder-
een relevant is en hoe brutaal mag je zijn? 

En waarom zouden jongeren de stad niet kunnen 
veranderen? Wat gebeurt er als alle jongeren die  
dit iets interesseert met ons meedoen? Wij dagen  
je uit om het te proberen en van je te laten horen. 

Je bent meer dan welkom.

Oh ja, meer informatie vindt u in deze brochure  
op pagina 22 en 23. Geef het vooral door aan uw  
leerlingen!

Groet, Ryan
Jongerenredactie

4 Heidi Pippi Sissi Ronnie Barbie 
6 The Children 
8 Amadeus 
10 Sexual Healing 
12 Interview: Noël Fischer 
15  Motors, Allemaal mensen | UMUNTU,  

Age of Rage
16 Gebroeders Leeuwenhart 
18 Melk en Dadels 
19 LOVE 
20 Ilias, Decemberdagen, Wat me niet breekt
21 Zwart Water, Mindgasm, Zwijnenstal
22  Jongerenredactie, Jongerentoneelkijkers  

& Theaterwerkplaatsen
24 Bloedlink
26 Overzicht programma
28 Under Pressure, Poker, All over – Acts of Love
29 Angels in America, (…..)
30  Een democratische avond voor bijna iedereen, 

Guilty until proven
31 Wat is de wat, Para
32 Othello 
34 Interview: Eric de Vroedt
36 Opera Melancholica 
37 Dear Winnie, Weg met Eddy Bellegueule, Lampje
38 Uniform, Rust Zacht Billy
39 MAAK
40 DOPE 
42 Trojan Wars 
44  The biggest lawsuit on earth,  

Wij gaan het hebben over haar
45  De Rattenvanger, Love for Love, 

Een jihad van liefde
46 Leedvermaak Trilogie 
47 Man Down 
48  Hoe ik talent kreeg voor het leven, SYZYGY 
49  De Klingon Hamlet Machine, Paradijsvertraging
50 De Managers
51  HNTextra, HNTeducatie stelt zich voor

Ryan

Lid van de
HNT Jongerenredactie 

Inhoud



5

VANAF

SEP
2019

ONDERBOUW

4

HNTJONG
EEN EIGEN PRODUCTIE VAN HNTJONG

Wie is jouw voorbeeld?
Als je dat aan je moeder had gevraagd toen ze 8 was, 
zei ze misschien: Pippi Langkous of Heidi. Je vader 
koos voor Mowgli of Peter Pan. Vroeger kwamen alle 
kinderhelden uit boeken of films. De helden van nu 
zijn rappers en influencers. Je volgt ze online en 
ze zijn altijd dichtbij je. Is hun leven ook een groot 
avontuur? Wie zou je wel eens een dag willen zijn?  
Wat als je iedereen kunt zijn, ook al lijk je er helemaal 
niet op? Dan kun je als jongen net zo goed Famke 
Louise zijn als Ronnie Flex. 

Online kun je iedereen zijn die je wilt zijn.
Het is net als Barbiepoppen die steeds van uiterlijk 
en beroep veranderen, online kun je elke dag iemand 
anders zijn. Wat is belangrijker: je online of je offline 
leven? En waar ben je meer jezelf? Waar is de meeste 
ruimte voor fantasie? Stel dat Pippi Langkous nu een 
YouTuber zou zijn. Wat voor video’s neemt ze dan op? 
En als boekpersonage Heidi een influencer zou zijn,  
waar maakt ze foto’s van? En hoe overleeft ze über-
haupt op die berg zonder wifi…

Wat is de invloed van sociale media en influencers?
Eva Line de Boer is een jonge theaterregisseur die het 
gedrag en de leefwereld van jongeren verkent in haar 
voorstellingen. Ze heeft een fascinatie voor wat men-
sen over zichzelf delen en hoe ze zich laten zien in 

het openbaar. In 2014 won Eva de Ton Lutz Award en 
2016 ontving ze de BNG Nieuwe Theatermakersprijs 
voor Dit gebeurt allemaal tegelijk. 

EDUCATIE 
Kan je jezelf een nieuwe identiteit aanmeten? En zo 
ja, hoe? Ben je dan nog steeds ‘jezelf’? In de workshop 
bij Heidi, Pippi, Sissi, Ronnie, Barbie onderzoeken  
de leerlingen hoe ze zichzelf kunnen vormgeven als 
de ideale ‘ik’: hoe word je je eigen rolmodel?
Er is een lesbrief beschikbaar waarmee u zich met  
de leerlingen verdiept in het begrip identiteit en een 
wereld met én zonder wifi.

Ma 9 sep 2019 / 13.30 / Theater aan het Spui / Zaal 2

Di 10 sep 2019 / 10.30 & 13.30 /  

Theater aan het Spui / Zaal 2

Wo 11 sep 2019 / 10.30 / Theater aan het Spui / Zaal 2

Ma 16 sep 2019 / 13.30 / Theater aan het Spui / Zaal 2

Wo 18 sep 2019 / 13.30 & 19.30 /  

Theater aan het Spui / Zaal 2

Do 10 okt 2019 / 19.30 / Zaal 3

Prijs per leerling / €11,50

Heidi Pippi 
Sissi Ronnie 
Barbie
Een parade van Instahelden, rappers, fantasiefiguren 
en boekpersonages. SCHOOLVOORSTELLING
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HET NATIONALE THEATER
EEN EIGEN PRODUCTIE VAN HET NATIONALE THEATER

Wat doe je als je een kernramp kunt keren? 
Twee wetenschappers, een getrouwd stel, zijn ge- 
ëvacueerd als gevolg van een lekkende kerncentrale 
en strijken neer aan de rand van het rampgebied. 
Hazel en Robin werkten tot hun pensioen als kern- 
fysici in de centrale aan de Noordzeekust. Op een dag 
staat hun oud-collega Rose voor de deur, die naar de 
VS is geëmigreerd. Wat komt ze doen? Is ze hier om 
herinneringen op te halen? Of om Robin te verleiden 
mee te gaan naar Amerika? De werkelijke reden blijkt 
nog veel indringender te zijn. 
 
We zien het grote dilemma van deze tijd 
Regisseur Eric de Vroedt was meteen gegrepen door 
het stuk: “The Children belicht het klimaatprobleem 
op een fantastische manier. Drie babyboomers staan 
voor de keuze: ga ik verder met mijn comfortabele 
leven of neem ik mijn verantwoordelijkheid en ruim ik 
de rotzooi op die wij zelf hebben veroorzaakt? Dat is 
ook een vraag die ik me stel: welke wereld laten we na 
aan onze kinderen?” 
 
Uitverkochte zalen op West End en Broadway 
De jonge Engelse schrijfster Lucy Kirkwood werd ge-
nomineerd voor een Tony-award voor The Children. 
Acteurs Sylvia Poorta, Stefan de Walle en Antoinette 
Jelgersma nemen ons mee in een driehoeksverhou-
ding, tegen de achtergrond van een akelig realistisch 

verhaal. We herinneren ons nog de vloedgolf bij Fuku- 
shima en de reikwijdte van de straling in Tsjernobyl.  
In The Children houden drie mensen elkaar in de greep 
van een groot moreel dilemma. 

EDUCATIE 
Voor het eerst in jaren groeit er een generatie op die 
het ‘slechter’ heeft dan hun ouders. Welke wereld 
hebben ouders voor hun kinderen geschapen en welke 
verantwoordelijkheid nemen ze nu voor de toekomst?
Het educatieprogramma rondom The Children gaat 
over verantwoordelijkheid nemen en dragen, over het 
vormgeven van een toekomst vol ingewikkelde pro-
blemen en zorgen voor elkaar.

Wo 11 t/m vr 13 sep 2019 / 20.15 

Di 5 t/m vr 8 nov 2019 / 20.15

Ma 23 dec 2019 / 20.15

Prijs per leerling / €13,00

Koninklijke Schouwburg

The
Children
Van Broadway naar Den Haag! 
Internationale theaterhit over het klimaatprobleem. 

The Children is een grimmig en grappig conversatiestuk met 
vlijmscherpe dialogen. 
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HET NATIONALE THEATER
EEN EIGEN PRODUCTIE VAN HET NATIONALE THEATER

Hofcomponist Antonio Salieri constateert verbijsterd 
dat de muzikale inspiratie waar hij zelf naar zoekt 
door God aan Mozart is geschonken. Gegrepen door 
obsessieve jaloezie gaat hij de strijd aan met Mozart, 
met de muziek en uiteindelijk met zijn geloof in God. 

In 2019 komt Amadeus naar de Nederlandse theaters, 
een grootse muziektheaterproductie over misschien 
wel de meest legendarische componist ooit:  
Wolfgang Amadeus Mozart. Amadeus in regie van 
Theu Boermans, met Sander Plukaard in de rol van 
Mozart en Mark Rietman als Salieri, is een samen- 
werking tussen de Theateralliantie, Het Nationale 
Theater en Opera2day. 
 
“ Van Amadeus wil ik een kostuumdrama maken, maar 
het wordt veel meer dan dat. Het wordt een muzikale 
voorstelling, bomvol Mozarts heerlijke muziek:  
er staat een orkest van ongeveer dertien man live op 
het toneel en een operazanger, een sopraan, doen 
mee.” Theu Boermans, regisseur 

EDUCATIE 
Bij deze voorstelling is een informatiemap beschik-
baar om de leerlingen op het voorstellingsbezoek 
voor te bereiden. 
Op aanvraag is een workshop beschikbaar.

Di 24 t/m vr 27 sep 2019 / 20.15

Prijs per leerling / €13,00

Koninklijke Schouwburg

Amadeus
De rebel. Zijn muziek. Zijn ondergang. 

Amadeus vertelt het verhaal over misschien wel de grootste  
componist ooit: Wolfgang Amadeus Mozart. Wanneer hij als jong 
onconventioneel kunstenaar aan het hof van de Keizer verschijnt, 
is hij vastbesloten om een grootse indruk achter te laten. 
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HET NATIONALE THEATER
EEN EIGEN PRODUCTIE VAN HET NATIONALE THEATER

Alles loopt op rolletjes en gesmeerd als paturain.  
De volstrekt uit elkaar gegroeide Nederlandse familie 
heeft zich hier weten te herpakken. Maar of ze nu 
wezenlijk gelukkiger zijn?  

Dan staat er een jongeman op het erf. Iedereen raakt 
van hem in de ban. Iedereen wil bij hem zijn, door 
hem worden bezeten. Er gaat een mystieke kracht 
van hem uit. Ooit vertrok het gezin op een letterlijke 
manier, nu vertrekken ze pas echt. 
 
“Zeker een paar keer per week fantaseer ik over hoe 
anders te leven”, vertelt Jeroen De Man. “Mijn gezin 
verlaten, een nieuw gezinslid maken, een nieuw huis, 
een nieuwe maîtresse, een nieuwe stad of een totaal 
andere baan. Ik wil een stuk maken over mensen die 
de ballen hebben om alles anders te doen. Die op 
zoek gaan naar dat groenere gras van de buren.  
En daar misschien wel totaal teleurgesteld zullen 
raken, maar weten dat met risico’s nemen ook grote 
levensvreugde te behalen valt.” 
 
Regisseur Jeroen De Man trok, als onderdeel van de 
repetities, met de cast naar Frankrijk om te repeteren 
en te filmen. De opnames maken onderdeel uit van de 
voorstelling.  
 

De enfants terribles van het Nederlands toneelschrijf- 
milieu, Jan Hulst en Kasper Tarenskeen, gooien Teorema 
van Pasolini, het tv-format Ik vertrek en de fantasieën 
van makers en spelers in een blender. 
Het resultaat is als een smoothie waaraan stiekem LSD 
is toegevoegd.  

EDUCATIE 
Bij deze voorstelling is een informatiemap beschik-
baar om de leerlingen op het voorstellingsbezoek 
voor te bereiden. 
Op aanvraag is een workshop beschikbaar.

Di 8 t/m vr 11 okt 2019 / 20.15

Di 3 t/m vr 6 dec 2019 / 20.15

Prijs per leerling / €13,00

Koninklijke Schouwburg

Sexual  
Healing
Soms heb je helemaal niet door dat je gered moet worden.

Een gezin vertrekt naar Frankrijk: de zonnepanelen werken, de bio- 
logisch dynamische koeien grazen zich gelukkig, de gepensioneerde 
gasten knuffelen met oerkippen. 
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INTERVIEW
Noël Fischer
Artistiek leider HNTjong

is, maar dat is niet zo. In ieder geval niet bij mij.  
Natuurlijk, iemand moet het schip besturen en je 
moet zorgen dat iedereen zich zo optimaal ontwikkelt. 
Maar joh, ik heb de energie en tijd helemaal niet om 
alles krampachtig te controleren.” 

Twee boeken
Vertrouwen. Het is het recept tot succes, vindt Noël. 
“Maar”, zegt ze, “ik heb het wel moeten leren. Zoiets 
moet groeien. Maar dat is met alles. Neem nu dit vak: 
ik ben er echt in gerold. Ik ben van huis uit helemaal 
geen regisseur. Ik heb theaterwetenschappen ge-
studeerd. En dat ik dát ging studeren, was ook niet 
vanzelfsprekend.” Ze vervolgt: “Ik kom helemaal niet 
uit een cultureel gezin. Mijn ouders gingen niet naar 
theater. We hadden twee boeken thuis. Ik ben met 
theater in aanraking gekomen door mijn docent Duits, 
Wim Thomassen. Hij had een literatuurclub en daar 
ging ik bij. Wim hield van theater en dan gingen we 
ook weleens naar voorstellingen. Maar ook echt goede 
voorstellingen, stukken van het Holland Festival, dat 
soort dingen. Ik heb toen theater ontdekt. Geweldig 
vond ik het. Al die personages. Ik herkende mezelf. 
Daar wil ik bij horen, dacht ik.” 

Hunger Games
Fischer ging na haar studie aan de slag als regie- 
assistent. “Heerlijk was dat, gewoon kijken, ontdekken, 
zonder dat je artistiek verantwoordelijk bent.”  
Ze ontwikkelde zich tot dramaturg en schrijver. 
“Vertalen, herschrijven, inleidingen, essays. Destijds 
nog allemaal voor volwassenen. Totdat ik een opdracht 
kreeg om een boek van Max Veldhuis te herschrijven. 
Je kent ze vast wel, de boeken van Max. Weinig tekst, 
veel beeld. Ik kreeg ineens heel veel ruimte om  
verhalen te verzinnen, dialogen te schrijven. Te gek, 
vond ik dat.”

“Wat ik met name zo te gek vond”, vervolgt Noël,  
“is dat er zoveel ruimte kwam voor fantasie. Ik leef  
op fantasie. Ik heb echt een nood aan verbeelding.  
Als kind al, uren in de bibliotheek, boeken lezen.  
Afdwalen. Dromen, je verliezen in fantasie. Weet je, 
zelfs toen het nog een beetje gênant was dat je fantasy 
en sciencefiction leuk vond, had ik al die boeken 
reeds verslonden. The Hunger Games, Lord of the 
Rings. Voordat ze populair werden, had ik ze al lang 
gelezen. Als ik ooit stop als regisseur ga ik fantasy- 
boeken schrijven. Ja, echt, dat weet ik zeker.” 

Echt of nep
Noël is een zelfbenoemde nieuwsjunk. “Ik lees NRC, 
Trouw, Telegraaf, het Parool, AD, The New York Times, 
The Washington Post, Die Zeit, Elsevier, Vrij Nederland, 
De Groene Amsterdammer. En dan vergeet ik er  
nog een paar. Ik lees natuurlijk niet alles, maar wel de 
stukken die me interesseren. Het meeste gaat digitaal. 
Er was een tijd dat ik op alles een abonnement had. 
Bákken met papier. Milieutechnisch ben ik er dus wel 
op vooruit gegaan.” 

“De reden dat ik veel lees”, legt Noël uit, “is dat ik 
informatie wil. Ik wil alles weten. Ik wil verdieping, 
zoveel mogelijk. Uit die informatie en door al dat 
nieuws ontstaan onderwerpen voor de voorstellingen. 
Onderwerpen die schuren. Zoals in Revolutions.  
Je kunt jezelf in alle noden voorzien, maar hoe vrij 
ben je eigenlijk? Dat is een vraag die mij bezighoudt. 
Als ik via internet zoek op bepaalde sneakers krijg ik 
vervolgens allemaal digitale reclames met precies 
diezelfde gympen. Het aantal fake mails neemt toe. 
Je moet goed opletten of dat wat je krijgt echt of 
nep is. Er is zó veel over je bekend. Het gaat voor mij 
inmiddels over veiligheid en vrijheid.”

Trojan Wars
Fischer heeft een fascinatie voor oude verhalen. 
“Oude verhalen zijn van nu. Nog steeds.”, zegt Noël. 
 “Ik wil die van toen ‘nieuw’ maken. De thema’s blijven, 
maar je moet ze aanscherpen. Zoals bij De Vrekkin 
van Molière. Dat verhaal gaat misschien op het eerste 
gezicht over geld. Anno nu is dat verschoven naar 
vrekkig omgaan met aandacht. Instagram, dure merken 
willen dragen, luxe leven, ‘posh’, The Kardashians. 
Het gaat alleen maar over buitenkant, over imago, 
hoe kom ik over”. Noël gaat verder: “Komend seizoen 
ga ik één productie doen. Maar wel dan meteen een 
enorme. Ook gebaseerd op een oud verhaal; de Ilias 
van Homerus. De voorstelling gaat Trojan Wars heten. 

en première is altijd bloedspannend”,  
zegt Noël Fischer, artistiek leider HNTjong. 
Ze refereert aan de ‘opening night’ van  
Revolutions, de meest recente productie

van HNTjong. “Er kan van alles mis gaan. Artistiek kan 
het fout gaan, maar technisch ook. Je hebt het niet  
in de hand. De voorstelling is af, het is klaar en dan 
moet je beginnen met loslaten.” 

Noël vervolgt: “Vanavond spelen de acteurs in Tilburg 
en vrijdag in Haarlem. Ik ben er niet bij. Bewust.  
De voorstelling is niet meer van mij; het is nu van de 

acteurs. De voorstelling is in elke stad, op elk podium 
een uniek experiment. Het is steeds anders. De voor-
stelling ontwikkelt zich, wordt beter, wordt anders. 
Ik kan die ontwikkeling beter zien als ik een tijdje niet 
ben geweest.” 

En dat is het niet alleen. “Ik wil vertrouwen geven aan 
de mensen met wie ik werk. Aan de acteurs, aan  
de decorontwerper, aan de techniek. Aan iedereen.  
Als je vertrouwen geeft, floreren ze. Dan pas, bij 
volledig vertrouwen, komt iedereen tot zijn recht. 
Iedereen denkt dat de regisseur altijd een halve god 

“E

‘ Vrouwen kunnen 
ook een generaal 
zijn. Waarom niet?’

‘ Ik leef op fantasie.  
Ik heb echt een nood 
aan verbeelding.’ 
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Het is zo ontzettend gaaf om te zien dat oud materiaal 
zelfs nu nog overeind blijft. Natuurlijk verander ik en 
voeg ik verhalen toe. Voorbeeld: in de klassieke versie 
lijkt het altijd alleen maar over de mannen te gaan.  
De vrouwen zijn hooguit slaaf. In Trojan Wars verander 
ik dat. Meisjes worden jongens en andersom.  
Vrouwen kunnen ook een generaal zijn. Waarom niet? 
Ik heb gevraagd om 10 acteurs. En die acteurs spelen 
dan 30 personages.” 

Noël heeft een ijzersterk team om zich heen. “Nee, 
natuurlijk verzin ik niet alles in mijn eentje. Zoals nu 
met Trojan Wars; ik ontwikkel dit onder meer met 
Martine Manten (dramaturg) en Peer Wittenbols 
(schrijver). Ik heb Peer inmiddels al een lijst gestuurd 
met personages die ik interessant vind. Peer kijkt daar 
naar en stuurt dan zijn ideeën. Die personages van 
toen moeten naar nu. Agememnon is niet alleen maar 
een harde generaal; dat kán niet. Daar zit meer achter. 
Hetzelfde geldt voor Helena. Het is niet boeiend  
om alleen maar een ‘mooie vrouw’ te laten zien.  
Hoe spéel je dat!? Die laag eronder; daar ben ik naar 
op zoek.” 

Live
“Wat het unieke van theater is, is dat het live kunst is. 
Het is anders dan film. Het gebeurt recht voor je neus. 
Er is interactie, je kunt iets voelen, je reageert op wat 
je ziet. Doordat het live is, ontstaan er gevoelens van 
empathie. Dat kan ook het verzet tegen een personage 
zijn. Ook dán voel je wat.”
“Ik vind dat jongeren tegenwoordig te passief zijn”, 
zegt Noël. “Althans, de middelen die ze zich aanwen-
den zijn te passief. Netflix op je laptop, filmpjes via 
YouTube. Alleen maar kijken; er is minder ruimte voor 
empathie dan als je het live kijkt. En daarbij: je ziet het 
samen. ‘Live’ kijken vergroot de ervaring met elkaar.  

Ik geloof oprecht dat live kunst begrip voor elkaar en

compassie aanwakkert. Voorstellingen dragen bij aan 
bewustwording van gedrag, van alledaagse dingen.” 

Gek
“Bij mij heeft leraar Wim een grote rol gespeeld in 
welke weg ik heb afgelegd en in welke keuzes ik heb 
gemaakt”, vertelt Noël. “Ik vind dat echt het meest 
fantastische aan wat docenten doen en kunnen doen. 
Zij hebben mijns inziens een bijzondere taak: jongeren 
helpen hun talent te zien, hun interesses te leren 
ontdekken. Díe handvatten te geven, soms zonder dat 
leerlingen dat door hebben, zodat ze verder kunnen 
en nieuwe dingen leren kennen. Net zoals dat bij mij 
is gegaan. Ik vertelde je toch over die twee boeken bij 
mij thuis? Zonder mijn docent Duits was mijn liefde 
voor schrijven, voor literatuur, voor nieuwsjunk-zijn 
nooit zo groot geworden als die nu is.” 

De voorbereidingen van Trojan Wars zijn in volle gang. 
“Het is heel groots. En ambitieus. Maar ook geweldig. 
Ik kreeg reeds reacties van mijn puberdochters toen 
ik vertelde dat de voorstelling vijf uur zal duren.  
‘Vijf uur, mam? Ben je gek geworden?’. Dan vind ik het 
meteen al leuk”, zegt Fischer lachend. “Ja joh, dat is 
mooi, ik krijg dan nog meer zin om er mee aan de slag 
te gaan. Trojan Wars wordt een beleving. Je stapt een 
andere wereld in. Hapjes, muziek, rook, sfeerverlichting. 
Dan het eerste deel van de voorstelling. Dan weer 
pauze, hapjes, muziek. En zo door tot het einde.  
Het zijn relatief korte stukken; als het ware een span-
nende serie, maar dan live.”

“En je weet het hè”, sluit Noël af, “live is de grote 
kracht van theater!” 

Lees meer over Trojan Wars op pagina 42 en 43.

Ma 30 sep 2019 /  

13.30 & 19.30

Prijs per leerling / €11,50

Theater aan het Spui / 

Zaal 1

Motors 
Is ‘Motors’ nu een theatervoorstelling, een dansshow 
of iets met motoren op het podium? Of gaat het  
om een groep vrienden die alles altijd samendoet en 
stiekem ook nog een eigen identiteit heeft?
Dikke boeie eigenlijk, want als je maar hard genoeg 
gas geeft, hoort niemand je huilen in je helm. 

155

Do 3 okt 2019 / 21.00

Vr 4 okt 2019 / 19.00

Prijs per leerling / €11,50

Theater aan het Spui / 

Zaal 1

Allemaal Mensen | 
UMUNTU
Alle mensen hebben voor 99,9% hetzelfde DNA.  
En toch gaat alle aandacht naar de 0,1% waarin we 
anders zijn. Zwart, wit, homo, hetero, hipster, nerd, 
millennial, queer. Soms is het bevrijdend je te onder-
scheiden, soms juist beklemmend of zelfs gevaarlijk. 
Want wat kun je nog zeggen zonder een ander te 
kwetsen? 

TONEELGROEP OOSTPOOL

Do 10 okt 2019 /  

13.30 & 19.30

Prijs per leerling / €11,50

Theater aan het Spui / 

Zaal 2

Age of Rage
Er zit een meisje in een politiecel. Ze heeft – vindt ze 
zelf – nauwelijks iets gedaan. Toch is ze naar de grond 
gewerkt, opgepakt en vastgezet. Terwijl: ze liet alleen 
maar zien dat ze boos is. Boos omdat je tegenwoordig 
bijzonder moet zijn, ‘fierce’ en ‘independent’.  
Maar hoe doe je dat vanuit een nieuwbouwwijk in een 
middelgrote stad, met een witte vader en moeder? 

TONEELMAKERIJ 

‘ Ik geloof oprecht dat 
live kunst begrip voor 
elkaar en compassie 
aanwakkert.’ 

14+

14+

ONDERBOUW

BOVENBOUW

ONDERBOUW

SCHOOLVOORSTELLING

SCHOOL

VOORSTELLING
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Gebroeders 
Leeuwenhart
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OKT
2019

ONDERBOUW
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HNTJONG
EEN EIGEN PRODUCTIE VAN HNTJONG

Wereldklassieker over twee dappere broers.

Astrid Lindgren schreef deze indrukwekkende jeugdroman in 1973. 
Ze wilde kinderen troosten met dit verhaal. En dat is gelukt. 

Bijna 50 jaar later is het voor veel mensen nog steeds 
het mooiste kinderboek dat ze ooit lazen. Je ziet dit 
avontuurlijke verhaal over dood, liefde en moed nu 
opnieuw in het theater. 

Verraad, verlies en broederschap
De sterke Jonathan zorgt voor zijn zieke broer Kruimel, 
 die niet lang meer leven zal. Om de pijn te vergeten 
dromen ze samen over een fantasiewereld waarin ze 
avonturen beleven, kampvuren maken en rijden op 
hun eigen paard. In die wereld zijn ze geen gewone 
jongens, maar De Gebroeders Leeuwenhart. De broers 
vechten mee in de geheime strijd tegen de tiran Tengil 
en zijn bloeddorstige draak. Een gevaarlijk avontuur 
waarin lafaards geen plek hebben, vol opoffering, 
verraad en verlies.

Teun Luijkx (o.a. Adam in A’dam en E.V.A. en in Het duel) 
en Rick Paul van Mulligen (nominatie beste mannelijke 
bijrol in Othello) spelen de broers Jonathan en Kruimel 
die elkaar blijven steunen wat er ook gebeurt. 

EDUCATIE 
U kunt voor uw leerlingen een workshop boeken 
waarin leerlingen ‘gedropt’ worden in het Bramendal. 
Via verschillende theatrale- en filosofische opdrachten 
onderzoeken de leerlingen of ze ‘de vijand’ te slim  
af kunnen zijn. Een onderzoek naar broederliefde, 
verraad, verlies en waar je voor wilt leven. 

Wo 16 okt 2019 / 10.30

Do 17 okt 2019 / 19.30

Vr 18 okt 2019 / 13.00

Vr 13 dec 2019 / 19.30

Prijs per leerling / €11,50

Theater aan het Spui / Zaal 1

SCHOOLVOORSTELLING
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CLUB GUY & RONI / 
GÖTEBORGSOPERANS DANSKOMPANI

LOVE
We verwachten van de grote liefde dat hij of zij een 
ideale sekspartner is, een geweldige vader/moeder, 
een maatje en een soulmate en ook een beetje 
aantrekkelijk is. 

Onze verwachtingen van de liefde zijn misschien wel 
heel hoog. En kun je samenzijn met iemand, zonder 
je individualiteit te verliezen? 

Do 7 nov 2019 / 20.15

Prijs per leerling / €11,50

Theater aan het Spui / Zaal 1

Melk & Dadels
Na de succesvolle voorstellingen Nobody Home en 
Othello maakte regisseur Daria Bukvi  ́c  in samenwer-
king met ex-parlementariër en schrijver Tofik Dibi 
Melk & Dadels. De voorstelling werd vol lof ontvangen 
door publiek en pers. Wegens succes is Melk & Dadels 
nu opnieuw te zien!
 
Met haar authentieke combinatie van humor en ernst, 
creëert Bukvi ́c  samen met Dibi een zelfbewuste inkijk 
in de Marokkaans-Nederlandse cultuur die niet eerder 
is vertoond. ‘It’s a man’s world’ is wat veel mensen 
denken over de Marokkaanse gemeenschap. 
Deze voorstelling met rauwe, persoonlijke en speelse 
getuigenissen van de vier jonge Marokkaans-Neder- 
landse actrices Soumaya Ahouaoui, Kyra Bououargane, 
Fadua El Akchaoui, Nora el Koussour zal daar voorgoed 
verandering in brengen. Hun verhalen zijn hard en 

duidelijk over de pijn en zacht en kwetsbaar over de 
vreugde in de Marokkaanse én Nederlandse cultuur. 
Melk & Dadels is geïnspireerd door het succesvolle 
verhalen- en receptenboek Melk & Dadels. 

EDUCATIE 
Bij deze voorstelling is op aanvraag een workshop 
beschikbaar.

Di 29 en wo 30 okt 2019 / 13.30

Prijs per leerling / €13,00

Koninklijke Schouwburg

EEN EIGEN PRODUCTIE VAN HET NATIONALE THEATER
HNT / ROSE STORIES / DARIA BUKVIC

BOVENBOUW

SCHOOLVOORSTELLING
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Di 12 nov 2019 / 20.30

Prijs per leerling / €11,50

Theater aan het Spui / 

Zaal 2

Zwart Water
’s Nachts gaan ze stiekem zwemmen in het openlucht- 
zwembad. Een groep rijke jongeren uit de chicste wijk 
van de stad en een groep tweede generatie migranten- 
kinderen uit de wijk vol kebabzaken en hoge flats. 
Maar hier ontmoeten ze elkaar en ontstaan er aan de 
waterkant vriendschappen en liefdes. 

NNT / ELINE ARBO

Do 14 nov 2019 / 20.30

Prijs per leerling / €11,50

Zaal 3
Mindgasm
We gaan breken met machtsstructuren, maar kunnen 
het systeem niet meer bekritiseren zonder ook kritisch 
naar onszelf te kijken. Want zijn we uiteindelijk zelf 
niet medeplichtig aan hoe de wereld nu draait?  
En waarom nemen we nog steeds genoegen met mini 
stapjes verandering? Of is het stilstand?

LIKEMINDS / LUIT BAKKER (LA ISLA BONITA)

Vr 15 nov 2019 / 19.30

Prijs per leerling / €11,50

Theater aan het Spui / 

Zaal 1

Zwijnenstal
De dieren op de Beestenhoeve hebben hun boer ver-
jaagd en doen nu alles zelf. Wat hebben ze geboft met 
De Admiraal, het enorme varken dat alle mensen te 
slim af is. Maar als De Admiraal steeds meer gaat lijken 
op de boer die ze hebben verjaagd, rijst de vraag:  
zijn de dieren nog altijd even gelukkig als in het begin? 

SONNEVANCK

Do 7 nov 2019 / 20.15

Prijs per leerling / €11,50

Theater aan het Spui / 

Zaal 2

Ilias
In deze moderne bewerking van de Ilias vertolken vijf 
jonge jongens de rol van vier soldaten en één vrouw. 
Agamemnon, Achilles, Odysseus, Patroklos en Helena. 
Vier kameraden die vastzitten in een bloedbad dat 
eeuwig lijkt te duren en de mooiste vrouw van de 
wereld. 

ORKATER / DE NIEUWKOMERS / KONVOOI

Vr 8 nov 2019 / 20.15

Prijs per leerling / €11,50

Theater aan het Spui / 

Zaal 2

Decemberdagen
Een moeder en haar twee dochters treffen elkaar om 
nog één keer kerst te vieren in het ouderlijk huis.  
Als vanouds is er kerstbrood uit Suriname en is het 
huis feestelijk verlicht.  
In een schijnbaar ontspannen ontmoeting verdwijnen 
hun mooie herinneringen in dozen en naarmate de 
feestdagen dichterbij komen, vindt de waarheid zijn 
weg naar boven.

RUDOLPHI PRODUCTIES

Ma 11 nov 2019 / 13.30

Di 12 nov 2019 /  

13.30 & 19.30

Prijs per leerling / €11,50

Theater aan het Spui / 

Zaal 1

Wat me niet 
breekt
Onze ouders. We kunnen van ze houden of ze haten. 
Ze zijn streng, los, lief, ouderwets, knuffelig, luidruchtig 
of zwijgzaam... en altijd wel ergens om ons heen. 
Maar hoe is het om op te groeien als ze er níet voor je 
zijn? Wat me niet breekt is dé survivalgids voor jongeren 
die zich zonder ouders door het leven moeten slaan.

DOX

BOVENBOUW BOVENBOUW

BOVENBOUW BOVENBOUW

ONDERBOUW ONDERBOUW

SCHOOL

VOORSTELLING
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We ontvangen u en uw leerlingen in onze zalen, we komen voor 
workshops of theaterdagen bij u op school. Zo nu en dan zien  
we leerlingen bij wie een extra lampje gaat branden als ze in een 
theater zijn of deelnemen aan een van onze activiteiten. Voor die 
jongeren zijn we ook buiten schooltijd actief.

Jongeren-
redactie
Iedere twee weken komen jongeren uit Den Haag en 
omstreken samen bij Het Nationale Theater. Ze spreken 
met makers en vormgevers. Bezoeken repetities en 
adviseren de programmeurs over wat ze wel en niet 
interessant vinden. Iedere maand organiseren ze 
een XL: een culturele avond die ze zelf vormgeven en 
waarvoor ze andere jongeren uitnodigen.  
Zo wordt Het Nationale Theater daadwerkelijk een plek 
waar jongeren een onderdeel van zijn. Meedoen aan 
de Jongerenredactie is gratis.

Jongeren- 
toneelkijkers
Ieder seizoen organiseren we voor extra nieuwsgierige 
leerlingen Jongerentoneelkijkers. Ze zien een reeks 
van zeven uiteenlopende voorstellingen door het jaar 
heen. Lekker veel en verschillend theater mét rand- 
programma in de vorm van nagesprekken met acteurs, 
ontmoetingen achter de schermen, rondleidingen 
en pizza met een regisseur. Wij stellen op maat een 
programma van bijzondere voorstellingen samen.  
En één keer per seizoen organiseren we een groot 
feest voor alle Jongerentoneelkijkers samen. 

Theater-
werkplaatsen
Voor jongeren die het leuk vinden om zelf op de vloer 
te staan organiseren we tijdens schoolvakanties en in 
speciale weekenden Theaterwerkplaatsen. In onze 
werkplaatsen maken, denken en spelen de jongeren 
met elkaar rondom een thema of een voorstelling van 
Het Nationale Theater en presenteren dit vervolgens 
aan publiek. Het eigen makerschap staat hierbij  
centraal: we werken niet met scripts maar vanuit het 
materiaal dat de jongeren zelf aanleveren. De werk-
plaatsen worden geleid door makers van HNTeducatie. 

“ Ik vind het heel fijn dat ik bij het 
Het Nationale Theater het gevoel 
heb dat alles mogelijk is en dat 
we met elkaar echt toffe dingen 
kunnen maken.  
Het is echt een plek geworden 
waar iedereen kan ontdekken 
waar je goed in bent en wat je 
leuk vindt.” 

 

 Eliza

“ Wat ik mooi vind, is dat ik door  
de Jongerenredactie voorstellin-
gen te zien krijg die je normaal  
gesproken niet direct zou be- 
zoeken. Hierdoor wordt mijn 
zicht op theater en alles wat  
daar bij komt kijken veel breder.” 

 Elva

“ Ik vind het heel leuk dat ik mijn 
interesses voor kunst en theater 
met leeftijdgenoten kan delen.” 

 Gwyn

“ Ik vind het fijn dat ik mensen ont- 
moet die dezelfde dingen  
interessant vinden. Ik wil graag 
de theatercultuur wat toeganke-
lijker maken onder de jongeren.” 

 

 Loïs

Sluiten de activiteiten aan bij één van uw leerlingen? 
Of bent u zelf nieuwsgierig geworden? 
Neem contact op met Sebastiaan van Loenen: 
sebastiaanvanloenen@hnt.nl 
Voor de werkplaatsen kunt u mailen naar: 
educatie@hnt.nl

Jongerenredactie
Jongerentoneelkijkers
Theaterwerkplaatsen
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Er ontstaat een broeierige sfeer waarbij de leerlingen 
en lerares recht tegenover elkaar komen te staan. 
Heftige discussies worden gevoerd over afkomst en 
gedrag, over afwijzing en erkenning, over wat nou 
eigenlijk belangrijk is in je leven en welke keuzes je 
maakt. Bloedlink werd genomineerd voor een Gouden 
Krekel in 2018 voor beste jeugdtheatervoorstelling en 
kreeg lovende recensies.

De Volkskrant ****  
“ Urgent discussiestuk over de praktijk achter ongelukkig 
gekozen woorden en alarmerende statistieken.”

De Theaterkrant ****  
“ Cultuurverschillen in de snelkookpan van een klaslokaal.”
“ Alle leerlingen hebben hun verhaal, je kunt met ieder-
een meevoelen.”   

NRC Handelsblad ****  
“ Het sterke aan Bloedlink is hoe hoopgevend de voor-
stelling is.” 

“ Bloedlink laat vlijmscherp zien dat de samenleving 
een stuk zelfredzamer is.”

Juryrapport Zilveren Krekel
“ Levensechte gesprekken over afwijzing en erkenning, 
afkomst en gedrag volgen elkaar snel op. Bloedlink, 
een minimaatschappij in your face.”

Casper Vandeputte
Regisseur Casper Vandeputte maakt energieke en 
poëtische voorstellingen over grote thema’s. 
Met Bloedlink onderzocht Vandeputte de vrijheid in 
denken en het krijgen van je plek in een groep met 
botsende culturen en waarheden. Bloedlink is een 
samenwerking met DOX. 

EDUCATIE 
Bloedlink is terug! Het uitgebreide educatieprogramma 
is, samen met deze succesvolle voorstelling, wederom 
te boeken. Via een uitgebreid pallet aan lesbrieven 
rondom het thema ‘druk’ kunt u vanuit verschillende 
vakken zelf aan de slag met uw leerlingen. 
Ook is er een workshop te boeken waarin uw leerlingen 
terecht komen in een demonstratie, en waar ze via het 
‘maatschappelijke kwartet’ de puzzel oplossen van de 
totstandkoming van deze demonstratie.

Do 14 nov 2019 / 13.30 / Studio 1 HNT-gebouw

Vr 15 nov 2019 (succesoptie) / 19.30 /  

Studio 1 HNT-gebouw

Vr 6 dec 2019 / 13.30 / Theater aan het Spui / Zaal 2

Ma 9 dec 2019 / 10.30 / Theater aan het Spui / Zaal 2

Di 10 dec 2019 / 13.30 / Theater aan het Spui / Zaal 2

Wo 11 dec 2019 / 10.30 & 19.30 / Theater aan het Spui / 

Zaal 2

Prijs per leerling / €11,50

Bloedlink

So you think you can teach me…

In een probleemklas heeft een lerares haar leerlingen totaal niet 
onder controle. Totdat ze plots een pistool in haar handen krijgt 
gedrukt. 

SCHOOLVOORSTELLING

14+
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SEPTEMBER
 

MA 9 13.30   Heidi Pippi Sissi Ronnie Barbie 
– HNTjong 
 Theater aan het Spui, Zaal 2

DI 10 10.30   Heidi Pippi Sissi Ronnie Barbie 
– HNTjong 
Theater aan het Spui, Zaal 2

DI 10 13.30   Heidi Pippi Sissi Ronnie Barbie 
– HNTjong 
Theater aan het Spui, Zaal 2

WO 11 10.30   Heidi Pippi Sissi Ronnie Barbie 
– HNTjong 
Theater aan het Spui, Zaal 2

WO 11 20.15   The Children – Try Out – HNT 
Koninklijke Schouwburg

DO 12 20.15   The Children – Try Out – HNT 
Koninklijke Schouwburg

VR 13 20.15   The Children – Try Out – HNT 
Koninklijke Schouwburg

MA 16 13.30   Heidi Pippi Sissi Ronnie Barbie 
– HNTjong 
Theater aan het Spui, Zaal 2

WO 18 13.30   Heidi Pippi Sissi Ronnie Barbie 
– HNTjong 
Theater aan het Spui, Zaal 2

WO 18 19.30   Heidi Pippi Sissi Ronnie Barbie 
– HNTjong 
Theater aan het Spui, Zaal 2

DI  24 20.15   Amadeus – HNT 
Koninklijke Schouwburg

WO 25 20.15   Amadeus – HNT 
Koninklijke Schouwburg

DO 26 20.15   Amadeus – HNT 
Koninklijke Schouwburg

VR 27 20.15   Amadeus – HNT 
Koninklijke Schouwburg

MA 30 13.30   Motors – 155 
  Theater aan het Spui, Zaal 1

MA 30 19.30   Motors – 155 
  Theater aan het Spui, Zaal 1

 

OKTOBER
 

DO 3 21.00   Allemaal mensen | UMUNTU  
– Toneelgroep Oostpool 
Theater aan het Spui, Zaal 1

VR 4 19.00   Allemaal mensen | UMUNTU  
– Toneelgroep Oostpool 
Theater aan het Spui, Zaal 1

DI  8 20.15   Sexual Healing – Try Out – HNT  
Koninklijke Schouwburg

WO 9 20.15   Sexual Healing – Try Out – HNT  
Koninklijke Schouwburg

DO 10 13.30   Age of Rage – De Toneelmakerij 
Theater aan het Spui, Zaal 2

DO 10 19.30   Age of Rage – De Toneelmakerij 
Theater aan het Spui, Zaal 2

 

DO 10 19.30   Heidi Pippi Sissi Ronnie Barbie 
– HNTjong 
Zaal 3

DO 10 20.15   Sexual Healing – Try Out – HNT 
Koninklijke Schouwburg

VR 11 20.15   Sexual Healing – Try Out – HNT 
Koninklijke Schouwburg

WO 16 10.30   Gebroeders Leeuwenhart  
– Try Out – HNTjong 
Theater aan het Spui, Zaal 1

DO 17 19.30   Gebroeders Leeuwenhart  
– Try Out – HNTjong 
Theater aan het Spui, Zaal 1

VR 18 13.00   Gebroeders Leeuwenhart  
– Try Out – HNTjong 
Theater aan het Spui, Zaal 1

DI  29 13.30   Melk en Dadels – HNT  
Koninklijke Schouwburg

WO 30 13.30   Melk en Dadels – HNT  
Koninklijke Schouwburg

 

NOVEMBER
 

DI  5 20.15   The Children – HNT  
Koninklijke Schouwburg

WO 6 20.15   The Children – HNT  
Koninklijke Schouwburg

DO 7 20.15   The Children – HNT  
Koninklijke Schouwburg

DO 7 20.15   Love – Club Guy & Roni 
Theater aan het Spui, Zaal 1

DO 7 20.15   Ilias – Orkater De Nieuwkomers 
  Konvooi 
Theater aan het Spui, Zaal 2

VR 8 20.15   Decemberdagen  
– Rudolphi Producties 
Theater aan het Spui, Zaal 2

VR 8 20.15   The Children – HNT  
Koninklijke Schouwburg

MA 11 13.30   Wat me niet breekt – DOX 
Theater aan het Spui, Zaal 1

DI 12 13.30   Wat me niet breekt – DOX 
Theater aan het Spui, Zaal 1

DI 12 19.30   Wat me niet breekt – DOX 
Theater aan het Spui, Zaal 1

DI  12 20.30   Zwart Water – NNT / Eline Arbo 
Theater aan het Spui, Zaal 2

DO 14 20.30   Mindgasm – Likeminds/  
Luit Bakker (La Isla Bonita)  
Zaal 3

DO 14 13.30   Bloedlink – Try Out – HNTjong 
Studio 1

VR 15 19.30   Bloedlink – Succesoptie 
– HNTjong  
Studio 1

VR 15 19.30   Zwijnenstal  
– Theater Sonnevanck 
Theater aan het Spui, Zaal 1

 

DO 21 20.15   Under Pressure  
– Nineties & BOG 
Koninklijke Schouwburg

VR 22 20.15   Poker – Raymi Sambo en 
Esther Duysker 
Theater aan het Spui, Zaal 2

DI  26 19.30   Angels in America – Toneel-
huis/ Olympique Dramatique  
Koninklijke Schouwburg

DI  26 20.15   All over- Acts of love  
– ICK & Oostpool 
Theater aan het Spui, Zaal 1

 

DECEMBER
 

DI 3 13.30   (…..) – Artemis 
Theater aan het Spui, Zaal 1

DI 3 19.30   (…..) – Artemis 
Theater aan het Spui, Zaal 1

DI  3 20.15   Een democratische avond 
voor bijna iedereen  
– Zuidelijk Toneel 
Theater aan het Spui, Zaal 2

DI  3 20.15   Sexual Healing – HNT  
Koninklijke Schouwburg

WO 4 20.15   Sexual Healing – HNT  
Koninklijke Schouwburg

DO 5 20.15   Sexual Healing – HNT  
Koninklijke Schouwburg

VR 6 20.15   Sexual Healing – HNT  
Koninklijke Schouwburg

VR 6 13.30   Bloedlink – HNTjong 
Theater aan het Spui, Zaal 2

MA 9 10.30   Bloedlink – HNTjong 
Theater aan het Spui, Zaal 2

DI 10 13.30   Bloedlink – HNTjong 
Theater aan het Spui, Zaal 2

WO 11 10.30   Bloedlink – HNTjong 
Theater aan het Spui, Zaal 2

WO 11 19.30  Bloedlink – HNTjong 
Theater aan het Spui, Zaal 2 

VR 13 19.30   Gebroeders Leeuwenhart  
– HNT 
Theater aan het Spui, Zaal 1

VR 13 20.15   Guilty until proven 
– Orkater/ Sir Duke 
Theater aan het Spui, Zaal 2

MA 23 20.15   The Children – HNT  
Koninklijke Schouwburg

 

JANUARI
 

DO 9 10.30   Wat is de wat – Het Paleis 
Theater aan het Spui, Zaal 1

DO 9 13.30   Wat is de wat – Het Paleis 
Theater aan het Spui, Zaal 1

 

DO 16 20.15   Othello – Try Out – HNT  
Koninklijke Schouwburg

VR 17 20.15   Othello – Try Out – HNT  
Koninklijke Schouwburg

DI  21 20.15   Para – KVS /  
– Bruno Vanden Broecke 
Koninklijke Schouwburg

DI  28 19.30   Opera Melancholica  
– Opera2Day  
Koninklijke Schouwburg

WO 29 19.30   Opera Melancholica  
– Première – Opera2Day  
Koninklijke Schouwburg

 

FEBRUARI
 

DI  11 20.15   Dear Winnie – KVS &NNT  
Koninklijke Schouwburg

DI  11 20.15   Weg met Eddy Bellegueule 
– Toneelschuur Producties 
Theater aan het Spui, Zaal 2

WO 12 19.30   Opera Melancholica  
– Opera2Day  
Koninklijke Schouwburg 

WO 12 20.15   Weg met Eddy Bellegueule  
– Toneelschuur Producties 
Theater aan het Spui, Zaal 2

DO 13 19.30   Opera Melancholica  
– Opera2Day  
Koninklijke Schouwburg 

DO 13 19.30  Lampje – Maas Theater & Dans 
Theater aan het Spui, Zaal 1

VR 14 19.30   Lampje – Maas Theater & Dans 
Theater aan het Spui, Zaal 1

DI 18 20.15   Othello – HNT  
Koninklijke Schouwburg

WO 19 19.30   Uniform – Maas Theater & Dans 
Theater aan het Spui, Zaal 1 

WO 19 20.15   Rust Zacht Billy  
– Rudolphi Producties 
Theater aan het Spui, Zaal 2

WO 19 20.15   Othello – HNT  
Koninklijke Schouwburg

DO 20 19.30   Uniform – Maas Theater & Dans 
Theater aan het Spui, Zaal 1 

DO 20 20.15   Rust Zacht Billy  
– Rudolphi Producties 
Theater aan het Spui, Zaal 2

DO 20 20.15   Othello – HNT  
Koninklijke Schouwburg

VR 21 20.15   Othello – HNT  
Koninklijke Schouwburg

 

MAART
 

DI 3 20.15   DOPE – Try Out – HNT 
Theater aan het Spui, Zaal 1

WO 4 20.15   DOPE – Try Out – HNT 
Theater aan het Spui, Zaal 1

DO 5 20.15   DOPE – Try Out – HNT 
Theater aan het Spui, Zaal 1

 

VR 6 20.15   DOPE – Try Out – HNT 
Theater aan het Spui, Zaal 1

DI 10 17.00   Trojan Wars  
– Try Out – HNTjong  
Koninklijke Schouwburg

DI 10 20.15   DOPE – HNT 
Theater aan het Spui, Zaal 1

WO 11 20.15   DOPE – HNT 
Theater aan het Spui, Zaal 1

WO 11 20.15   The biggest Lawsuit on earth  
– Try Out – Firma MES 
Theater aan het Spui, Zaal 2

DO 12 20.15   DOPE – HNT 
Theater aan het Spui, Zaal 1

DO 12 20.15   The biggest Lawsuit on earth  
– Try Out – Firma MES 
Theater aan het Spui, Zaal 2

DO 12 17.00   Trojan Wars 
– Try Out – HNTjong  
Koninklijke Schouwburg

VR 13 17.00   Trojan Wars  
– Try Out – HNTjong  
Koninklijke Schouwburg

VR 13 20.15   DOPE – HNT 
Theater aan het Spui, Zaal 1

VR 13 20.15   The biggest Lawsuit on earth  
– Try Out – Firma MES 
Theater aan het Spui, Zaal 2

ZA 14 17.00   Trojan Wars  
– Première – HNTjong  
Koninklijke Schouwburg

MA 16 10.30   The biggest Lawsuit on earth  
– Firma Mes 
Theater aan het Spui, Zaal 2

MA 16 13.30   The biggest Lawsuit on earth  
– Firma Mes 
Theater aan het Spui, Zaal 2

WO 18 19.30     Opera Melancholica  
– Opera2Day  
Koninklijke Schouwburg

DO 19 19.30   Opera Melancholica  
– Opera2Day  
Koninklijke Schouwburg

DI 24 13.30   Wij gaan het hebben over haar 
– Blokland & Blackman  
Zaal 3

WO 25 13.30   Wij gaan het hebben over haar 
– Blokland & Blackman  
Zaal 3

WO 25 19.30   Wij gaan het hebben over haar 
– Blokland & Blackman  
Zaal 3

WO 25 20.15   De Rattenvanger 
– Toneelgroep Oostpool  
Koninklijke Schouwburg

 
 APRIL

 

WO 1 20.15   Love for Love – Theatertroep 
Theater aan het Spui, Zaal 2

DO  2 20.15   Een jihad van liefde 
– Meervaart Producties 
Theater aan het Spui, Zaal 2

MA 6 13.30   Man Down – Lost Project 
Zaal 3

 

DI 7 10.30   Man Down – Lost Project  
Zaal 3

DI 7 13.30   Man Down – Lost Project  
Zaal 3

WO 8 18.00   Leedvermaak Trilogie – Try Out 
– HNT  
Koninklijke Schouwburg

DO 9 18.00   Leedvermaak Trilogie – Try Out 
– HNT  
Koninklijke Schouwburg

DO 9 20.15   Hoe ik talent kreeg voor het 
leven – Floris van Delft,  
George en Eran en ICK 
Theater aan het Spui, Zaal 1

VR 10 20.15   Hoe ik talent kreeg voor het 
leven – Floris van Delft,  
George en Eran en ICK 
Theater aan het Spui, Zaal 1

WO 15 18.00   Leedvermaak Trilogie – HNT  
Koninklijke Schouwburg

DO 16 18.00   Leedvermaak Trilogie – HNT  
Koninklijke Schouwburg

VR 17 18.00   Leedvermaak Trilogie – HNT  
Koninklijke Schouwburg

WO 22 17.00   Trojan Wars – HNTjong  
Koninklijke Schouwburg

DO 23 17.00   Trojan Wars – HNTjong  
Koninklijke Schouwburg

VR 24 17.00   Trojan Wars – HNTjong  
Koninklijke Schouwburg

VR 24 20.15   The biggest Lawsuit on earth  
– Firma MES 
Theater aan het Spui, Zaal 2

 

MEI
 

DO 7 18.00   Leedvermaak Trilogie – HNT  
Koninklijke Schouwburg

VR 8 18.00   Leedvermaak Trilogie – HNT  
Koninklijke Schouwburg

VR 8 20.15   SYZYGY  
– Jakop Ahlbom Company 
Theater aan het Spui, Zaal 1

VR 8 20.15   De Klingon Hamlet Machine  
– Urland 
Theater aan het Spui, Zaal 2

DI  12 20.15   Paradijsvertraging  
– Collectief Het Paradijs 
Theater aan het Spui, Zaal 2

DI 12 20.15   DOPE – HNT 
Theater aan het Spui, Zaal 1

WO 13 18.00   Leedvermaak Trilogie – HNT  
Koninklijke Schouwburg

WO 13 20.15   DOPE – HNT 
Theater aan het Spui, Zaal 1 

DO 14 18.00   Leedvermaak Trilogie – HNT  
Koninklijke Schouwburg

DO 14 20.15   De managers – La Isla Bonita 
Theater aan het Spui, Zaal 2

VR 15 18.00   Leedvermaak Trilogie – HNT 
Koninklijke Schouwburg

DI 26 20.15  DOPE – HNT 
Theater aan het Spui, Zaal 1 

WO 27 20.15   DOPE – HNT 
Theater aan het Spui, Zaal 1

AGENDA 2019/2020
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TONEELHUIS / OLYMPIQUE DRAMATIQUE

ARTEMIS

Amerika midden jaren 80. Het Reagan-tijdperk. 
Conservatief, rechts en luid. De politiek is hard en 
koud als nooit voorheen. 

Aids is een nieuwe ziekte die in New York voornamelijk 
de homogemeenschap onverwacht snel en meedogen- 
loos hard treft. Hier begint het verhaal van Angels in 
America van Tony Kushner. We volgen meer dan 30 
personages, gespeeld door acht acteurs, van reis-
agenten en advocaten tot verplegers en dragqueens. 
Met ontluisterende scènes over macht en hypocrisie 
en intieme dialogen over de angst voor dood en  
aftakeling. Maar er is ook hoop: nieuwe tijden rijzen 
aan de horizon. Het millennium nadert...

Angels in America

(…..)
Een zanger zong ooit lang geleden: “Is this the real 
life? Is this just fantasy?” Best een lekker nummer. 
Maar wij vragen ons af waarom hij nooit een helder 
antwoord heeft gekregen? 

Waarom moeten wij iets snappen, dat eigenlijk niet 
te begrijpen is? Als alles zo lekker duidelijk is, waarom 
voelen wij dan niks als we in onze armen knijpen? 
Overigens heeft het nummer van Queen geen zak  
met de voorstelling te maken. Het is gewoon maar  
een voorbeeld. 

Di 26 nov 2019 / 19.30

Prijs per leerling / €13,00

Koninklijke Schouwburg

Di 3 dec 2019 / 13.30 & 19.30

Prijs per leerling / €11,50

Theater aan het Spui / Zaal 1

Première 

Do 21 nov 2019 / 20.15

Prijs per leerling / €13,00

Koninklijke Schouwburg

Under Pressure
De wereld gaat naar de kloten en jij bent verantwoor- 
delijk. Toch? Twee theatermakers bezingen de tijdgeest, 
zochten hiervoor de allerbeste locatie. De ultieme 
metafoor voor wat zij willen tonen: de (te) grote zaal 
voor twee gestresste jonge makers die zich groot 
houden.  

NINETIES PRODUCTIONS & BOG

Vr 22 nov 2019 / 20.15

Prijs per leerling / €11,50

Theater aan het Spui / 

Zaal 2

Poker
Henry, Philip, Chico en Jackson zijn vier succesvolle 
mannen met hoge posities. Hun gezinnen voldoen  
aan het ideaalbeeld. Maar ze zijn er niet blij mee,  
kunnen er niet blij mee zijn. Ze schamen zich voor  
wat ze voelen, voor wie ze zijn. 

RAYMI SAMBO & ESTHER DUYSKER

Di 26 nov 2019 / 20.15

Prijs per leerling / €11,50

Theater aan het Spui / 

Zaal 1

All over –  
Acts of Love
De dansers en spelers geven zich over aan de liefde. 
Hannah van Wieringen schrijft vijf liefdesduetten en 
Emilio Greco en Pieter C. Scholten creëren een  
choreografie. Regisseur Marcus Azzini brengt alles 
samen in een door Theun Mosk ontworpen ruimte, 
waarin lichaam en taal elkaar vinden zonder voor 
elkaar onder te doen. Beiden gaan ver in hun drift  
tot totale overgave.  

ICK & TONEELGROEP OOSTPOOL

SCHOOLVOORSTELLING

BOVENBOUW

BOVENBOUW

BOVENBOUW

BOVENBOUW ONDERBOUW
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HET ZUIDELIJK TONEEL / NIEUWE HELDEN

ORKATER / SIR DUKE

Autoritaire leiders, algoritmes, loting, populisme en 
globalisering. Democratieën staan van alle kanten 
onder druk. 

Als we de macht op een eerlijke manier willen vorm-
geven, moet er iets veranderen. Maar wat precies? 
Hoe zorgen we ervoor dat er mensen zijn die luisteren 
naar de velen die praten? 

Een democratische 
avond voor bijna 
iedereen

Guilty  
until proven
Het muziektheatercollectief Orkater / Sir Duke  
maakt een eigentijdse whodunnit, geïnspireerd 
op de klassieker Murder on the Oriënt Express van 
Agatha Christie. 

Op een late avond wordt in een besloten ruimte een 
lijk gevonden. De dader bevindt zich onder de aan-
wezigen. Wie kan voor het ochtendlicht zijn onschuld 
bewijzen of zich van zijn schuld ontdoen? 
Nominatie BNG Theaterprijs.

Di 3 dec 2019 / 20.15

Prijs per leerling / €11,50

Theater aan het Spui / Zaal 2

Vr 13 dec 2019 / 20.15

Prijs per leerling / €11,50

Theater aan het Spui / Zaal 2

HET PALEIS

KVS / BRUNO VANDEN BROECKE

Het spannende verhaal van Valentino Achak Deng, 
een jonge Soedanees die van de ene op de andere 
dag zijn thuisland moet ontvluchten. 

Een burgeroorlog breekt aan en Valentino begint 
samen met honderden andere ‘lost boys’ aan een 
eindeloze tocht van 1500 km, op zoek naar een veilig 
onderkomen. De weg is bezaaid met landmijnen, 
hongerige leeuwen, vijandige milities en de jongen 
wordt van de ene in de andere onwerkelijke situatie 
gekatapulteerd.

Wat is de wat

Para
Een indrukwekkende voorstelling waarin via een  
mislukte Belgische VN-missie het verhaal wordt  
verteld van een mislukte missie van de mensheid  
om elkaar van het kwaad te weerhouden. 

Op onnavolgbare wijze geacteerd door Bruno Vanden 
Broecke, waarbij zijn spel je meeneemt in de langzame 
transformatie van goede bedoelingen naar een groots 
fiasco, zonder je sympathie te verliezen. Bruno won 
voor deze rol de Louis d’Or 2018.

Do 9 jan 2020 / 10.30 & 13.30

Prijs per leerling / €11,50

Theater aan het Spui / Zaal 1 

Di 21 jan 2020 / 20.15

Prijs per leerling / €13,00

Koninklijke Schouwburg

14+

SCHOOL
VOORSTELLING

ONDERBOUWBOVENBOUW

BOVENBOUWBOVENBOUW
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VANAF

JAN
2020

BOVENBOUW

HET NATIONALE THEATER
EEN EIGEN PRODUCTIE VAN HET NATIONALE THEATER

Generaal Othello benoemt Cassio tot zijn luitenant 
en passeert daarmee zijn trouwe rechterhand Jago. 
Jago’s wraak is allesverzengend. Hij prent Othello in 
het hoofd dat zijn kersverse echtgenote Desdemona 
hem ontrouw is. 
  
Kanttekening bij een kleurenblinde samenleving 
In Bukvi ́c ’ versie staat racisme centraal. Want wat  
betekent het om de enige zwarte man in een witte 
wereld te zijn? Gunt die witte wereld hem zijn succes? 
Een spannende voorstelling waarin wordt gespeeld op 
het scherpst van de snede. De jonge toneelschrijfster 
Esther Duysker maakte samen met Daria Bukvi ́c   
een prikkelende bewerking, waarin ook vrouwen een 
steviger stem krijgen. 
 
De Volkskrant ****  
“ Daria Bukvi ́c   gaat met lef en brutaliteit deze klassieke 
Shakespeare te lijf. Haar Othello is gewaagd, bij vlagen 
meeslepend en naar het einde toe verpletterend.” 

 Telegraaf ****  
“ Fris, spannend, diepgaand en poëtisch in tekst,  
spel en vormgeving. Een lust voor het oog en listig tot 
onder de huid.” 

EDUCATIE 
Na een succesvolle tournee komt de voorstelling  
Othello terug. Door middel van een lesbrief doet u 
met uw leerlingen een onderzoek naar gelijkheid. 
Lukt het de klas om een manier te verzinnen waarop 
iedereen gelijke kansen heeft?
Er is een workshop te boeken waarin de leerlingen 
door het uitvoeren van verschillende opdrachten 
nadenken over racisme. Maakt een mens slechte 
keuzes uit zichzelf of wordt hij daartoe gedreven? 

EXTRA
HNTeducatie organiseert een Othello-festival:  
Heeft u een actieve theatergroep op uw school?  
Wilt u zelf met uw klas aan de slag? HNTeducatie heeft 
een ‘open script’ van Othello beschikbaar.  
Het script is opgebouwd uit teksten uit de voorstelling. 
Daarnaast zijn er ‘open stukken’ waarin u met uw 
leerlingen zelf scènes maakt rondom de thema’s uit 
de voorstelling. Het is ook mogelijk om met een 
theaterdocent van HNTeducatie aan de slag te gaan 
bij u op school. Alle groepen spelen hun eigen versie 
van deze klassieker op dit festival.

Do 16 & vr 17 jan 2020 / 20.15

Di 18 t/m vr 21 feb 2020 / 20.15

Prijs per leerling / €13,00

Koninklijke Schouwburg

Othello

Confronterend, brutaal en met een vleugje humor. 

Hoe gaat een witte wereld om met het succes van een zwarte man?  
In haar eerste regie bij Het Nationale Theater maakte Daria Bukvić 
een eigenzinnige bewerking van Shakespeares Othello.  

32
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keer bevestigd. Mijn moeder besloot om mij op een 
clownscursus te doen. Grappige jongens horen daar 
immers; tevens kon ik dan mooi stoom afblazen, dacht 
mijn moeder. Echter, het ineens grappig móeten zijn, 
op commando, viel me tegen. Het wordt toch inge- 
wikkeld als grappig zijn een vak wordt. Het steeds 
herhalen en repeteren van een grap wordt dan 
vervelend. Niettemin, de basis van mijn liefde voor 
entertainment en show is daar wel gelegd.” 

Eric vindt: “Theater mag nooit stoffig zijn. Theater is 
een act, het moet scoren. Het is spektakel, show, 
kleurrijk. Het mag heftig zijn, van onder de stoel liggen 
van het lachen tot kippenvel van kruin tot teen. Ik heb 
altijd elementen toegevoegd om dat ‘spektakelgevoel’ 
te krijgen. Ik denk dat ik een angst voor saaiheid heb.”

Rebel
Op de middelbare school maakte Eric de overstap van 
clownerie naar toneel. Het werd een houvast voor  
De Vroedt. “Ik vond school niet inspirerend. Ik was 
tegelijkertijd wel een stuudje, maar eigenlijk wilde ik 
iets anders. In de weekenden, tijdens het toneel- 
spelen, het theater maken, was ik ‘vrij’. Ik verloor me 
in ‘de wereld veroveren’ samen met mijn vrienden. 
Ik zat bij Jeugdtheater Hofplein, maar vormde al snel 
een ‘rebels’ groepje onder leiding van mijn clown- 
leraar Frans, die zich steeds meer toelegde op toneel. 
Het Hofplein vonden we burgerlijk; het voelde heel 
cool om ons af te splitsen. We noemden onszelf 
Stichting voor Toneelkunst. Die naam had, als ik het  
nu weer uitspreek, wel wat rebelser gekund.” 

Eric doorliep de Arhemse Toneelschool. Hij vertelt 
dat hij aanvankelijk moest wennen. “Ik verwachtte een 
soort Fame-school. Dansen op de tafels, dat soort 
dingen. Dat bleek het niet te zijn, maar toch: het was 
een waanzinnige tijd. De totale school bestond uit 
ongeveer 30 leerlingen, we hadden allemaal onze 

eigen sleutel van het gebouw. We voelden ons echt 
uitverkoren, hadden het gevoel dat de hele wereld  
op ons zat te wachten.” Om lachend te vervolgen:  
‘Toch wel dat Fame-gevoel, als je het zo bekijkt!” 

Worsteling
“Het zal je niet verbazen,” vertelt Eric, “de politiek 
heeft altijd een plek in mijn stukken. Ik ben altijd wel 
kwaad over iets. Die irritatie is dan de drijfveer om 
een stuk te maken. Het begint altijd met een primaire 
reactie, met een diepe boosheid. En dan daarna,  
als ik de verdieping zoek, het stuk maak, dan begint de 
worsteling. Ik kom meer te weten over het onderwerp, 
hoor andere meningen, zoek meer informatie en zie 
verschillende perspectieven. Soms ben je overtuigd 
van iets, maar later ontdek je dan, puur omdat je 
meer informatie en kennis hebt, dat het wellicht ook 
anders kan zijn. Eigenlijk is dat een open deur, want  
als het allemaal simpel zou zijn en er één waarheid is, 
zijn er ook geen discussies. Ik vind het mijn taak  
als theatermaker om me te verplaatsen in anderen,  
in andere meningen, andere zienswijzen. En dan 
vervolgens die zienswijzen bij elkaar te brengen. Dát is 
de essentie van theater.”

“Het is toch ook helemaal niet interessant om alles op 
te hangen aan de overtuiging van meneer De Vroedt?”, 
vervolgt Eric. “Het is heel makkelijk om te preken voor 
eigen parochie. Om publiek te trekken dat het toch al 
met je eens is. Dat is helemaal niet leuk. Ik wil een zaal 
vol verschillende meningen. Eén voorstelling die de 
verschillende versies belicht. Theater is gewoon een 
gezonde manier van ruzie maken.”

Netflix
Dat theater moet raken, daar is Eric het helemaal mee 
eens. “Dat moet ja! Aan het einde zijn we samen  
als publiek. We hebben met z’n allen hetzelfde mee- 
gemaakt. Na het slotapplaus denken we allemaal:  
ja, zó zit de wereld in elkaar! Laten we het gaan op- 
lossen! Vaak als je de zaal uitkomt, is dat gevoel al 
minder, maar dat is niet erg. Je hebt het gevoeld,  
je hebt naast iemand gezeten, iemand die je niet kent 
en je wist zeker: mijn onbekende buurman heeft  
hetzelfde meegemaakt. We waren, voor even, allemaal 
met elkaar verbonden!”
Eric, als meeslepend verteller, gaat verder: “En die 
verbinding, dat ene, kleine moment dat we samen 
zijn, moet groter. We moeten meer mensen bereiken. 

INTERVIEW
Eric de Vroedt
Artistiek directeur HNT

k was gefascineerd door goede politici”, vertelt 
Eric. “De manier waarop ze meeslepend konden 
vertellen, hun ideeën op intense wijze konden 
overbrengen. Dat wilde ik ook! Ik probeerde

het te doen in de heftige gesprekken met mijn vader. 
Ik ultralinks, hij aan de rechterkant. Ik ging altijd in dis-
cussie. Over milieu, kernwapens, sociale ongelijkheid, 
dat soort zaken.” Eric als politicus, zover kwam het 
niet. Hij werd weerhouden van een studie politicologie 
door Frans Beskers, zijn theatermentor tijdens zijn 
jeugd. “Het werd een cruciaal gesprek; hij overtuigde 
me ervan dat het ‘meeslepend vertellen’ als politicus 

slechts een deel van het werk behelsde.” Frans zei: 
“Dat passionele overbrengen waar jij het over hebt, 
dát is theater. Jij moet naar de toneelschool!” 

Clown
De weg naar Arnhem (Eric volgde de Arhemse Toneel- 
school, red.) werd geplaveid in zijn beginjaren als 
jongen uit Capelle aan de IJssel, onder de rook van 
Rotterdam. “Ik was een behoorlijk drukke jongen  
op school”, bekent Eric. “Ik wilde altijd de grappigste 
zijn, iedereen aan het lachen maken. Ik kon dat ook 
goed; mijn rol als grappenmaker werd keer op 

Van clown in Capelle, via 
bijna-politicus, naar theater 
als rode draad in zijn leven. 
Van een afsplitsing van het 
Hofplein Theater,  
via rebellie, naar een eigen  
sleutel van de Arnhemse 
Toneelschool. Dit is het 
verhaal van Eric de Vroedt 
(1972), artistiek directeur 
van Het Nationale Theater. 

“I

‘ Ik denk dat ik 
een angst voor 
saaiheid heb.’

‘ Theater is gewoon 
een gezonde manier 
van ruzie maken’
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OPERA2DAY & NEW EUROPEAN ENSEMBLE 
I.S.M. SCAPINO BALLET

Opera 
Melancholica
Welkom in het anatomisch theater van de psyche. 

Via filmische minimal music van Philip Glass en een 
verhaal van ‘Master of the Macabre’ Edgar Allan Poe, 
ervaar je live fantastische visioenen en huivering-
wekkende wanen. Die komen mede tot leven met 
choreografie van Scapino Ballet Rotterdam. 
Het verhaal inspireert tot een tocht langs alle regionen 
van de menselijke geest. 

  

Di 28 & wo 29 jan 2020 / 19.30

Wo 12 & do 13 feb 2020 / 19.30 

Wo 18 & do 19 mrt 2020 / 19.30

Prijs per leerling / €13,00

Koninklijke Schouwburg

Niet alleen het publiek dat al gaat, maar ook mensen 
voor wie theater niet vanzelfsprekend is. Met die missie 
is Het Nationale Theater reeds begonnen.  
Ik maakte The Nation, als het ware een Netflix-serie, 
maar dan live in het theater. We deden nagesprekken 
in de wijken, we lazen stukken op locatie. Allemaal voor- 
beelden om de drempel te verlagen, om te laten zien 
dat theater ook voor jou interessant zou kunnen zijn.”

Klimaat
Het komende theaterseizoen maakt Eric de Vroedt 
de voorstellingen The Children en de Leedvermaak 
Trilogie. Eric: “In The Children wordt het klimaat- 
probleem belicht. Op een fantastische manier.  
Drie ouderen worden voor de keuze gesteld: ga ik 
verder met mijn comfortabele leventje of neem ik mijn 
verantwoordelijkheid en ruim ik mijn eigen ‘zooi’ op. 
The Children is een toneelstuk van Lucy Kirkwood. 
Eén van de dramaturgen stuurde het me op. Na een 
jaar, bij het opschonen van mijn mailbox, vond ik het; 
ik begon met lezen en kon niet meer stoppen.”
In april/mei 2020 gaat de Leedvermaak Trilogie in 
première. Drie stukken op één avond. “We volgen een 

Joodse familie”, zegt Eric. “De voorstelling beslaat 
een kwart eeuw; 25 jaar leeft een familie door, on-
danks alles wat zij heeft meegemaakt.”

Op de vraag of het ooit lukt om iedereen naar het 
theater te krijgen, antwoordt Eric: “Iedereen? Nee, 
letterlijk iedereen, dat lukt nooit. Maar dat is ook geen 
probleem. We zien afwijzing van theater vaak als iets 
ergs, maar dat is het helemaal niet. Je kiest wat je wilt. 
Ik kan echter slechts zeggen: je mist wel wat!” 

Di 11 feb 2020 / 20.15

Prijs per leerling / €13,00

Koninklijke Schouwburg
Dear Winnie
Junior Mthombeni, Fikry El Azzouzi en Cesar Janssens 
verbinden de verhalen van negen actrices, zangeressen 
en performers uit de Afrikaanse diaspora met dat van 
Winnie Mandela. Zo worden kleine menselijke verhalen 
verweven met een groot verhaal uit onze geschiedenis. 
Een voorstelling met veel muziek vol kracht, hoop en 
strijdlustigheid. 

KVS & NNT

Di 11 & wo 12 feb 2020 / 

20.15

Prijs per leerling / €11,50

Theater aan het Spui / 

Zaal 2

Weg met  
Eddy Bellegueule
De zachte en gevoelige Eddy probeert te passen in 
een platvloers, grof en genadeloos arbeidersmilieu. 
We volgen hem door zijn vele pogingen om een  
‘normale jongen’ te zijn, maar uiteindelijk ziet hij geen 
andere optie dan zijn familie achter te laten en ergens 
anders opnieuw te beginnen. 
Naar de bestseller!

TONEELSCHUUR PRODUCTIES / ELINE ARBO

Do 13 & vr 14 feb 2020 / 

19.30

Prijs per leerling / €11,50

Theater aan het Spui / 

Zaal 1

Lampje
Lampje, de dochter van een vuurtorenwachter, komt 
in een stormachtig avontuur terecht. Alleen en ver- 
loren ontmoet ze geheimzinnige zeewezens, droevige 
kermisklanten en woeste piraten. En steeds overtreft 
ze zichzelf in dapper, volhardend en liefdevol zijn. 
Naar het succesvolle jeugdboek van Annet Schaap.

MAAS THEATER & DANS

BOVENBOUW

BOVENBOUW

ONDERBOUWBOVENBOUW
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MAAS THEATER & DANS

EVA LINE DE BOER / RUDOLPHI PRODUCTIES

Vier individuen doen een poging hun identiteit af te 
leggen en op te gaan in de groep. 

De alledaagse handelingen van de vier vloeien lang-
zaam over in een volksdans. Lukt het hen zichzelf te 
vergeten? Uniform ging in première op festival Oerol 
2018 en wordt wegens succes hernomen.
Een ode aan de meeloper!

Uniform

Rust Zacht Billy
Een gedicht op Facebook, een video van kinderen 
die een altaar bouwen voor hun kat, de begrafenis-
selfie; in onze deelcultuur tast iedereen de grenzen 
af van hoe om te gaan met rouw in het openbaar. 

In Rust zacht Billy gaat een uiteenlopende groep  
acteurs aan de slag met eerder uitgesproken af- 
scheidsspeeches, de grootste uitvaart-hits en live 
gestreamde herdenkingsdiensten. 
Regisseur Eva Line de Boer wil met deze voorstelling 
pleiten voor een meer open relatie met de dood. 

Wo 19 feb & do 20 feb 2020 / 19.30

Prijs per leerling / €11,50

Theater aan het Spui / Zaal 1

Wo 19 & do 20 feb 2020 / 20.15

Prijs per leerling / €11,50

Theater aan het Spui / Zaal 2

Op 9 en 10 oktober 2018 werd de MAAK manifestatie van 
HNTeducatie een feit. Het Nationale Theater transformeerde 
tot één groot laboratorium waar (kunst)vakdocenten, beleids- 
makers, theatermakers én leerlingen uit het hele land de 
kracht van hun eigen makerschap aan den lijve ondervonden. 

MAAK

Wilt u op de hoogte worden 
gehouden, wilt u iets kwijt of 
heeft u een vraag, stuur een 
e-mail naar:
educatie@hnt.nl

ONDERBOUW

BOVENBOUW

39
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HET NATIONALE THEATER & TROUBLE MAN
EEN EIGEN PRODUCTIE VAN HET NATIONALE THEATER

We houden met onze guilty pleasures een industrie 
in leven die honderdduizenden mensen per jaar het 
leven kost en het milieu vernietigt. We kopen bewust, 
biologisch en Fairtrade, eten slaafvrije chocolade en 
dragen kinderarbeidvrije katoen, maar hoeveel doden 
er per lijntje vallen maakt ons eigenlijk weinig uit.

Sadettin vindt het belangrijk dat mensen een vrije 
keuze hebben, dat ze genieten van hun levens, maar 
toch begrijpt hij niet hoe het kan dat wij zo veel kilo’s 
boter op het hoofd hebben wanneer het gaat over 
drugs; de consumptie en productie daarvan loopt 
in ons kikkerlandje de spuigaten uit. Burgemeesters 
worden bedreigd door drugscriminelen, in de Rand-
stad wordt met Kalashnikovs op elkaar geschoten,  
in woonwijken wordt chemisch drugsafval gedumpt.

Tijd voor een ongemakkelijk gesprek, over hard gaan, 
over aan zijn, over legalisering en over het in stand 
houden van één van de dodelijkste businessmodellen 
die er zijn.

DOPE is de derde van vier voorstellingen die Sadettin 
Kirmiziyüz/Trouble Man samen met Het Nationale 
Theater maakt over de grote stad.

EDUCATIE 
Bij deze voorstelling is een informatiemap beschik-
baar om de leerlingen op het voorstellingsbezoek 
voor te bereiden. 
Op aanvraag is een workshop beschikbaar.

Di 3 t/m vr 6 mrt 2020 / 20.15

Di 10 t/m 13 mrt 2020 / 20.15

Di 12 & wo 13 mei 2020 / 20.15 

Di 26 & wo 27 mei 2020 / 20.15

Prijs per leerling / €11,50

Theater aan het Spui / Zaal 1

DOPE
In Amsterdam gebruiken we 30.000 lijntjes cocaïne per dag,  
zo blijkt uit het rioolwater. De omzet van onze XTC-boeren is  
bijna twee keer zo hoog als die van de luchtvaart. Op feestjes,  
in het bedrijfsleven, in de clubscène: een nakkie of een pilletje 
is de gewoonste zaak van de wereld. 
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HNTJONG
EEN EIGEN PRODUCTIE VAN HET NATIONALE THEATER

Wat doet een oorlog met mensen? Hoe ver durf jij te 
gaan voor je ideaal? Wat doe je als je leven echt op 
het spel staat? Hoeveel kan je aan voordat je radicaal 
verandert? Een verpletterende bingewatch-marathon 
over de verwoestende en fascinerende kracht van 
oorlog.

Een grote groep acteurs speelt een immense hoeveel- 
heid personages en neemt het publiek mee in een 
marathon langs avonturen en clashes die samen  
de Trojan Wars vormen. Net als in een Netflix-serie 
maar dan recht voor je neus. Tussendoor kun je eten 
en dansen en na afloop vieren we (hopelijk) de over- 
winning. Je zit er middenin en de enige weg is vooruit.

Toneelschrijver Peer Wittenbols maakt van de epische 
verhalen uit de Ilias van Homerus een theaterspektakel 
van nú, over vriendschap, verraad, wraak en liefde. 
Regisseur Noël Fischer laat zich inspireren door Lord 
of the Rings en Game of Thrones, en zegt daarover: 
“De Griekse verhalen zijn zo modern omdat ze gaan 
over grote primaire menselijke emoties: drift en ver-
langen. En over het unieke fenomeen dat de mensen 
van de dieren scheidt: oorlog.”

EDUCATIE 
Deel 0
Deel 0 is de workshop bij de voorstelling en wordt 
vooraf in de klas gegeven. Acteurs stormen de klas 
binnen omdat ze gehoord hebben dat er een Trojaans 
feest komt waar je bij móet zijn. Door middel van 
vragen en opdrachten worden de leerlingen mee- 
genomen in het verhaal vóór Trojan Wars en maken  
ze zich op voor het feest.
 
Bezoek aan de voorstelling
In de foyer van het theater worden de leerlingen 
ontvangen op het feest van de eeuw. De hele avond 
is een grote experience. Je doorloopt verschillende 
routes, krijgt te eten, voert opdrachten uit en wordt 
aan het denken gezet. En dan slaat het feest om in 
een oorlog… Wat verandert er als je niet meer in de 
buurt van je vrienden mag zijn?
 
Na de voorstelling
HNTeducatie ontwikkelt een verwerkingstool waarmee 
u na afloop in de klas aan de slag kunt.  
De centrale vraag is: wat betekent het om vrij te zijn?

Di 10, do 12, vr 13 en za 14 mrt 2020 / 17.00 – 22.00

Wo 22 t/m vr 24 apr 2020 / 17.00 – 22.00

Prijs per leerling / €29 (inclusief eten)

Koninklijke Schouwburg

Trojan
Wars
Een verpletterende bingewatch-marathon.

Voor Trojan Wars toveren we het theater om tot festivalterrein. 
Welkom in de beroemdste oorlog uit de geschiedenis. Laat je vijf 
uur lang meeslepen in de strijd tussen de Grieken en Trojanen. 

14+

SCHOOL

VOORSTELLING

kommet de hele school!

* TIP *  
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FIRMA MES

BLOKLAND & BLACKMAN

Overal ter wereld staan op dit moment jonge mensen 
op om zich in te zetten voor het klimaat. In Amerika 
is de zestienjarige Jayden F. al jaren bezig de regering 
Trump aan te klagen voor de klimaatverandering. 

Wat betekent het om een strijd aan te gaan die zoveel 
groter is dan jij? En wat kunnen wij leren van Jayden F.? 

The biggest 
lawsuit on earth

Wij gaan het
hebben over haar
Wij gaan het hebben over jou en mij en iedereen. 
Wij willen het hebben over haar dat is: gevlochten, 
gekamd, gestyled, gepresst, gekwetst, gestraight, 
gevreesd, ongeremd, onderdrukt, bevrijd, gewas-
sen, ongedwongen. 

Wij zijn allemaal ons eigen haar. Een vrolijke én seri-
euze voorstelling met spoken word, stand up, zang  
en theater.

Wo 11 t/m vr 13 mrt 2020 / 20.15

Ma 16 mrt 2020 / 10.30 & 13.30

Vr 24 apr 2020 / 20.15

Prijs per leerling / €11,50

Theater aan het Spui / Zaal 2

Di 24 mrt 2020 / 13.30 

Wo 25 mrt 2020 / 13.30 & 19.30

Prijs per leerling / €11,50

Zaal 3

Wo 25 mrt 2020 / 20.15

Prijs per leerling / €13,00

Koninklijke Schouwburg
De Rattenvanger 
In het drieluik What’s in a fairytale?! worden oeroude 
verhalen met hedendaagse ogen bekeken. 
Na Robin Hood (2018) en Bambi (2019) is het dit jaar 
tijd voor een emotionele en explosieve remake van  
De Rattenvanger: een voorstelling over kinderen. 
Of eigenlijk, die van een ander. Een anti-sprookje voor 
volwassenen.

TONEELGROEP OOSTPOOL

Do 2 apr 2020 / 20.15

Prijs per leerling / €11,50

Theater aan het Spui / 

Zaal 2

Wo 1 apr 2020 / 20.15

Prijs per leerling / €11,50

Theater aan het Spui / 

Zaal 2

Een jihad van liefde
Met Mohammed Azaay & het Amsterdams Andalusisch 
Orkest. Een rauwe, muzikale en inspirerende voor- 
stelling gebaseerd op het gelijknamige boek van  
Mohamed El Bachiri, die in 2016 zijn vrouw verloor 
bij de terreuraanslag in de Brusselse metro. 

Het verhaalt over een gewone man die getroffen door 
het noodlot zichzelf tot een haast bovenmenselijke 
gedachte dwingt. Een man die haat bestrijdt met liefde 
en verzoening en die menselijk blijft terwijl hem iets 
onmenselijks is aangedaan. 

Love for Love
Een flitsende komedie van schuldeisers, schunnig-
heid, schandaal, en pikante seksuele roddels. 
De Theatertroep kijkt onder rokjes, in pantalons en 
achter kuisheidsgordels. Het toont de liefde in al zijn 
variaties, omdat het spel der liefde bij uitstek altijd 
verheven en plat tegelijk is; net als elke geslaagde 
komedie. 

MEERVAART PRODUCTIES

THEATERTROEP
SCHOOL

VOORSTELLING

SCHOOLVOORSTELLING

BOVENBOUW

ONDERBOUW

BOVENBOUW

BOVENBOUW

BOVENBOUW
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HET NATIONALE THEATER
EEN EIGEN PRODUCTIE VAN HET NATIONALE THEATER

LOST PROJECT

Man Down
Volwassen worden is niet makkelijk. De rol van de 
man wordt vaak onvolledig ingevuld. Zowel door  
de media en TV als familieleden. 

In plaats van mannen te forceren om echte mannen 
te zijn, moet het normaal zijn om dit voor jezelf in te 
kunnen vullen. In Man Down gaan de acteurs in een 
afgesloten ruimte het gevecht aan met hun emoties, 
tonen zij de kwetsbaarheid van de man, overwinnen 
zij hun angsten en stappen ze letterlijk en figuurlijk uit 
hun comfort zone. 

Ma 6 apr 2020 / 13.30

Di 7 apr 2020 / 10.30 & 13.30

Prijs per leerling / €11,50

Zaal 3

Leedvermaak 
Trilogie
Judith Herzberg schreef Leedvermaak (1982), 
Rijgdraad (1995) en Simon (2001). Deze geroemde 
theatertrilogie wordt voor het eerst, in zijn geheel, 
in Nederland, op de planken gebracht. 
 
Het verhaal begint in 1970 met een groot bruilofts-
feest. Dochter Lea trouwt haar derde man, Nico. 
We volgen drie generaties gedurende dertig jaar, 
waarin de kinderen en kleinkinderen met de complexe 
trauma’s van hun ouders en grootouders worden 
geconfronteerd. 

EDUCATIE 
In 2020 vieren in we in Nederland 75 jaar vrijheid.  
De Leedvermaak trilogie past naadloos in dit thema. 
In het online lesmateriaal en in de workshop onder-
zoeken we de erfenis van vorige generaties en hoe we 
daar vandaag de dag nog steeds mee leven.

Wo 8 & do 9 apr 2020 / 18.00

Wo 15 t/m vr 17 apr 2020 / 18.00

Do 7 & vr 8 mei 2020 / 18.00

Wo 13 t/m vr 15 mei 2020 / 18.00

Prijs per leerling / €13,00

Koninklijke Schouwburg

ONDERBOUW

SCHOOLVOORSTELLING

46
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FLORIS VAN DELFT / 
GEORGE EN ERAN / ICK

JAKOP AHLBOM COMPANY

Rodaan al Galidi schreef over de 9 jaar die hij in een 
AZC zat het veelgeprezen boek Hoe ik talent voor 
het leven kreeg. Een indringend én humoristisch 
verhaal over Semmier Kariem, die asiel aanvraagt in 
Nederland. 

Semmier droomt van een nieuw leven, maar het AZC 
wordt voor hem een bijna magisch dorp waar hij 
eindeloos wacht.

Hoe ik talent 
kreeg voor het 
leven

SYZYGY
Jakop Ahlbom Company geeft vorm aan menselijke 
en emotionele thema’s rondom het machtigste,  
maar ook het meest kwetsbare dat we bezitten:  
het lichaam. 

Hoe hebben cultuur en media invloed op ons zelf-
beeld, en kunnen we omgaan met verandering? Hoe 
ver kan maakbaarheid gaan en wat is schoonheid? 

Do 9 apr 2020 / 20.15

Vr 10 apr 2020 / 20.15

Prijs per leerling / €11,50

Theater aan het Spui / Zaal 1

Vr 8 mei 2020 / 20.15

Prijs per leerling / €11,50

Theater aan het Spui / Zaal 1

URLAND

COLLECTIEF HET PARADIJS

Het bestaan van ‘De Klingon Hamlet’ was een ont- 
dekking voor URLAND. Het iconische oerstuk van 
Shakespeare is in 1996 vertaald naar het Klingon 
(de succesvolste artificiële taal ter wereld uit de 
sciencefiction tv-serie Star Trek). 
 
URLAND ging naar Indianapolis, USA om het 25e lustrum 
van The Klingon Language Institute bij te wonen.  
Daar ontmoetten ze de uitvinder van de taal, bezeten 
linguïsten en andere lieve extremisten op zoek naar 
gelijkgestemden. URLAND wil taal voelbaar maken:  
de verwarring, de (de)constructie, de schoonheid en 
de lelijkheid. 

De Klingon 
Hamlet Machine

Paradijsvertraging 
Dit collectief vond elkaar tijdens de Mime Opleiding 
waar het in juni 2018 gezamenlijk afstudeerde. 
In een ondergrondse bunker zijn de zaden van de 
wereld opgeslagen. Na een niet nader omschreven 
ramp, meldt een groepje idealisten zich om de zaden 
weer op te kweken. 

De groep vergeet de beschaving waar ze uit voort-
kwamen en ontwikkelt in razend tempo een eigen 
vorm van stompzinnigheid. Als het laatste licht door 
kortsluiting uitvalt, kan niemand zich meer herinne-
ren hoe het weer aan moet.

Vr 8 mei 2020 / 20.15

Prijs per leerling / €11,50

Theater aan het Spui / Zaal 2

Di 12 mei 2020 / 20.15

Prijs per leerling / €11,50

Theater aan het Spui / Zaal 2

BOVENBOUW BOVENBOUW

BOVENBOUW BOVENBOUW
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LA ISLA BONITA / FRASCATI PRODUCTIES

Hoe spreken we met elkaar anno 2020? 
La Isla Bonita gaat met elkaar om tafel. In een wereld 
van maatpakken, flip-overs, powerpoints en flesjes  
Spa vergaderen vijf witte managers op een geheime 
locatie. 

Hoe moet het verder met de wereld, de mensheid, 
de zaak, dit team, de productpresentatie van volgende 
week dinsdag? Is de man, pardon de mens, in staat aan 
een vergadertafel tot zinvolle oplossingen te komen? 
Een even hilarische als schrijnende voorstelling over 
macht en al haar rituelen. 

De Managers

Do 14 mei 2020 / 20.15

Prijs per leerling / €11,50

Theater aan het Spui / Zaal 2

Foto Johan Nieuwenhuize

BOVENBOUW

Inspiratiebijeenkomsten
Ook dit seizoen organiseren we weer een viertal in-
spiratiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten 
ontmoet u collega’s, doet u mee aan inspirerende 
workshops en na een gezamenlijk diner bezoekt u 
een voorstelling in een van onze zalen. 

HNTeducatie op Facebook
We zijn met een actuele docentenpagina te vinden 
op Facebook. Hier houden we u op de hoogte van 
het laatste nieuws en laten we u unieke kijkjes achter 
de schermen zien. Kijk op: 
www.facebook.com/hnteducatie

Geen Facebook?  
Geeft u zich dan op voor onze nieuwsbrief via: 
educatie@hnt.nl

Meer informatie?
We komen graag bij u langs om mogelijkheden met 
u te onderzoeken en te bespreken. 
Neem contact op met één van de contactpersonen 
voortgezet onderwijs: 

Dimphna van Kempen
dimphnavankempen@hnt.nl
T 088 356 53 14 

Lejo De Hingh
lejodehingh@hnt.nl
T 088 356 53 12

Of neem een kijkje op:
www.hnt.nl

HNTextra
Naast het aanbod bij de voorstellingen die u volgend seizoen bij 
ons kunt vinden, wijzen we u nog op extra aanbod dat losstaat
van voorstellingen.



www.hnt.nl


