
4 DE VOLKSKRANT
MAANDAG 12 SEPTEMBER 2016

Theater
REpORTAGE GALA VAN HET NEDERLANDS THEATER

Het leek zowaar eenbeetje op
demeest recenteOscaruitreiking,
gisteravond indeAmsterdamse
Stadsschouwburg.Maar danwel

op een ludiekemanier.
DoorAnnette Embrechts

B
ijnaallemaalwittewinnaarsophetGala
vanhetNederlandsTheater. Enbijnaalle-
maalgekleurdevakmensendiedebelang-
rijkste toneelprijzenuitreikten.Verblufte
blanke laureatenmetongekunstelde
dankwoorden, tegenover zwarte slippen-
dragersdiemetgalgenhumordeenvelop-

penopenden –datwasnatuurlijkgeen toeval, gisteravond
indeStadsschouwburgAmsterdam, tijdensde jaarlijkse
afsluitingvanhetTheater Festival.

OphetGalawonnenHansKesting (vanToneelgroep
Amsterdam)endeVlaamseWineDierickx (vancollectief
Wunderbaum)debelangrijkste toneelprijzen,deLouis en
Theod’Orvoorde indrukwekkendstehoofdrollen, zeg
maardeOscars vanhetNederlandseToneel.

Het stilzwijgendopdespitsdrijvenvanhetachterblij-
venvankleurendiversiteit ophethoofdpodiumwas
natuurlijk een ludiekehintnaardediscussieoverdewitte
Oscarregen–viralgegaanonderdenoemer
#OscarsSoWhite.

De leading ladyvandeavond, EvavanderGucht, zetteal
haarmuzikale talentenkrachtig invooreenvrolijkeen
aanstekelijkepresentatie,met speelse stekenonderwater

Alle winnaars van het Gala van het Nederlands Theater, met derde van links Theo d’Or-winnares

endenodigezelfkennisoverhet
ambachtvanacteren.

BovenalwashetGalaeen feestje
voorendooracteurs,metveel zelf-
spot, vanzowel spelers als theater-
directeurenenrecensenten.Hein
Janssen, toneelredacteurvande Volks-
krant, rapteeenspeechliedwaarinhij
degeruchtenovereenmogelijkeaf-
fairemetactriceHalinaReijndekop
indrukteen ineenmoeitedoorzijn
doodsbedreiging,ontvangenvaneen
acteur (enwinnaarvande televisie-
quizDe Slimste Mens), de revue liet
passeren. Enoud-politicusBoris van
derHamdroomdealvastover zijn
comebackophet toneel indemusical
Ciske de Rat.

Gewoontegetrouwwerdzondag-
avondeenhele reeksprijzenuitge-
reikt. Kesting,die zelf hadverwacht
dat collegaGijs ScholtenvanAschat
zouwinnenendiezijn jongerecol-
lega Joris Smitniptpasseerde,wonde

Louisd’Orvoorzijnenergieke rol van
Richard III inKings of WarvanToneel-
groepAmsterdam.En inhetver-
lengdeookvoorzijn indrukwek-
kendeprestatie inDe welwillenden.
OverRichard IIIoordeeldede jury: ‘Hij
isnietsontziendengenadeloos inzijn
vraatzuchtnaareenallesverslin-
dendealleenheerschappij.Hij lapt
alle regels vandevoorstellingaanzijn
laars.’

Kestingwon in2008dezelfde
toneelprijs voorzijn rol vandeultra-
rechtseadvocaatRoyCohn inAngels
in America, ookbij Toneelgroep
Amsterdam. Inzijndankwoordeerde
hijde regisseurs IvovanHoveenGuy
Cassiers enzijnechtgenoot,die ‘het
nietmakkelijkmetmijheeft’.

Dierickx,diehaardankwoord in
eenkapotteprinterhadmoetenach-
terlaten,ontvingdeTheod’Orvoor
haar ‘fascinerende,opwindende’ ver-
tolking inde (bijna) solovoorstelling

Hij is
nietsontziend
en genadeloos
in zijn
vraatzucht
naar een
alles-
verslindende
alleen-
heerschappij

HelpdeskvanWunderbaum. ‘Onge-
looflijkuitgekiendbespeelt zij de toe-
schouwermeteenhaastwiskundige
schakeling tussenemoties en tele-
foongesprekken’, aldusde juryonder
leidingvanpolitiekverslaggever
FerryMingelen. Zij lietdegedood-
verfdewinnaresMalouGorterals
BirgitteNyborg inde theatermara-
thonBorgenachter zich.

Eenverrassingwasdeverkiezing
vandeEstseacteurRistoKübarvoor
deArlecchino,deprijs voordebeste
mannelijkebijdragenderol inDit zijn
de namenvanNTGent.Omdathij af-
wezigwas,nammedespelerBert Lup-
pes inzijnnaamdeprijs inontvangst,
meteencurieusdankwoord inhet
EngelsoverdatKübardeprijs vooral
belangrijk vondvoorzijn familie.

DeColumbina, voordebestevrou-
welijkebijdragenderol, ging, eve-
neensverrassend,naarde jonge Ilke

Toneelprijzen
zowit
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*Prosceniumprijs Ola Mafaalani voor haar wezenlijke
bijdrage aan het Nederlandse toneel.

*Regieprijs Thibaud Delpeut voor zijn regie van Een
soort Hades van Theater Utrecht.

*VSCDMimeprijs Theater Artemis voor Als je maar

hard genoeg rent, weet niemandmeer waar je bent.

*Gouden Krekel voor beste jeugdtheaterproductie
Bromance van Toneelgroep Oostpool en Theater
Sonnevank.

*Gouden Krekel voor beste podiumprestatie Sanne

Danz voor haar decorontwerp van Alice inWonderland
door Maas theater en dans.

*ACTAward Joop Mulder, artistiek directeur van het
Oerol Festival op Terschelling (‘omdat al 35 jaar lang
veel acteurs van hem de kans krijgen om bijzondere
locatievoorstellingen te maken’).

Deandere prijzen

*Louis d’OrHans Kesting voor
zijn rol in Kings of War door
Toneelgroep Amsterdam.

Hans Kesting speelt een van de
drie koningen in Kings ofWar, de
bewerking die Rob Klinkenberg
maakte van Shakespeares
koningsdrama’s Henry V, Henry VI
en Richard III. Ramsey Nasr was
een gedreven en weldoordachte
koning Henry V, Eelco Smits de
goedgelovige ziel Henry VI die aan
alles twijfelt en Kesting speelde de
exuberante boosaard en moord-
dadige mankepoot Richard III. Kes-
ting is een acteur die flink kan uit-
pakken en dat doet hij dan ook als
deze Richard. In het begin geeft hij
zijn personage nog iets menselijks
mee, zodat we enigszins kunnen
begrijpen waarom hij tot zijn gru-
weldaden komt. ‘Geweten is een
woord voor lafaards, de vuist is
mijn geweten’, zegt hij en Kesting
balt gaandeweg de voorstelling
die vuist, en zijn publiek siddert.
Overigens speelde hij dit seizoen
nog een indrukwekkende rol, na-
melijk die van SS-officier Maximi-
lien Aue inDeWelwillenden naar
het boek van Jonathan Littell.
Daarin werd zijn ongebreidelde
acteurstalent weldadig getemperd
door regisseur Guy Cassiers en dat
leidde tot een briljant twijfelende
en tobbende oorlogsmisdadiger.
Hoe dan ook: Hans Kesting excel-
leert in slechteriken.

*Theo d’Or Wine Dierickx voor
haar rol in Helpdesk door Wunder-
baum.

De Vlaamse actrice Wine Dierickx
valt al een aantal jaren op als bui-
tengewoon veelzijdig actrice, die
in Nederland vooral actief is bij het
Rotterdamse collectief Wunder-
baum. In 2009 won ze al een
Colombina voor haar rol in Tien
Geboden van NTGent, zondag
ontving ze de hoofdprijs voor een
actrice: de Theo d’Or 2016 voor
haar rol in Helpdesk. Een kleine,
maar hoogst originele voorstelling
op locatie die een grote impact
heeft en waarin ze alle facetten
van haar talent kan tonen. Dierickx
speelt hierin een telefonische hulp-
verlener die voortdurend moet
luisteren naar en praten met men-
sen met allerlei problemen en gek-
tes; van jonge moeders met
moordneigingen, sneue jongens
die geen humor hebben en hulp-
behoevende oudjes. De hele voor-
stelling door heeft ze een headset

op in een ook geluidstechnisch
knappe performance, waarin Die-
rickx Pleegzuster Bloedwijn com-
bineert met Nurse Betty. Kortom:
een geweldig rol, om af en toe erg
om te lachen, maar ook verdrietig
omdat haar personage zo haar
eigen sores en eenzaamheid kent.

*Arlecchino Risto Kübar voor
zijn rol in Dit zijn de namen door
NTGent.

Tot voor kort was Risto Kübar vol-
slagen onbekend in Nederland.
Niet vreemd: hij maakte tot vorig
jaar deel uit van theatergroep
NO99 in Tallinn, Estland. Nadat die
groep had samengewerkt met
Johan Simons, die toen nog in
München zat, werd Kübar daar op-
gepikt en verhuisde mee naar
NTGent. InDit zijn de namen, ge-
baseerd op de roman van Tommy
Wieringa, speelt de tanige acteur
de jonge vluchteling als opgejaagd
wild, brutaal en speels. Ook zonder
tekst is zijn aanwezigheid onont-
koombaar – Kübar is een acteur
die zowel midden op het podium
als aan de zijlijn aandacht blijft
trekken en daardoor intrigeert. Op
dit moment is hij te zien inDie
Fremden, de RuhrTriënnale-pro-
ductie van Simons die later deze
maand naar Gent komt.

*Colombina Ilke Paddenburg
voor haar rol in Een soort Hades
door Theater Utrecht.

In het toneelstuk Een soort Hades
van Lars Norén vormt het verhaal
van het jonge meisje Marie en haar
vader, een bekend politicus, zon-
der meer de rode draad. In deze
inkijk in een psychiatrische kliniek
vol getroebleerde zielen wordt Ma-
rie gespeeld door de jonge actrice
Ilke Paddenburg. Zij zit op haar ka-
mer, ligt in bed en wacht. Wachten
op haar vader, die plichtsgetrouw
op bezoek komt, totdat zich een
gruwelijk verhaal uit beider verle-
den openbaart. Was er sprake van
incest of niet? En zo ja, is dat de
reden dat dit meisje zo volstrekt in
de war is? Paddenburg speelt haar
rol intens en uitgesproken drama-
tisch, maar zonder dat het hyste-
risch wordt of over de top. Stug,
onkreukbaar en broos, dat is ze.
Tot aan het eind toe blijft de vraag:
is het waar of niet? Ilke Padden-
burg houdt de toeschouwer hard-
handig bij haar les.
Hein Janssen

DE HOOFDPRIJSWINNAARS
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WineDierickx en helemaal rechts Louis d’Or-winnaar Hans Kesting. Foto ANP

Paddenburg voorhaardochterrol inEen soortHadesvan
TheaterUtrecht: ‘Zokwaadaardigen tochkwetsbaar.’ In
eenspontaanenenthousiastdankwoordnoemdezij ook
haarvriendin, ‘dieplanten inhuis toestaatommij te laten
ademen’.
Paddenburgs regisseurbij TheaterUtrecht,Thibaud

Delpeut,vielook indeprijzen:hij ontvingdeRegieprijs
2016voorzijn ‘genadeloosportret vandemenselijke zoek-
tochtnaarduidingenzingeving’.
Scheidendartistiek leidervanhetNoordNederlands

Toneel,OlaMafalaaniontvingdeProsceniumprijs voor
haarheleoeuvre. Zij isdeenige ‘allochtoon’ inhetwin-
naarsgilde, opgegroeid inDuitslandenSyrischevan
geboorte.
DeVSCDMimeprijsgingnaardeoriginele jeugdtheater-

voorstellingAls jemaarhardgenoeg rent,weetniemand
meerwaar jebentvande tegendraadse regisseur Jetse
Batelaan.
Bromance, eenbroeierigevoorstellingoverontlui-

kendehomoseksualiteit, gespeeld inde laadbakvaneen
vrachtwagen,kreegdeGoudenKrekel voordebeste jeugd-
theaterproductie vanhet seizoen. ‘Eenknappevoorstel-
ling, overeengevoeligonderwerp,diebroeit vanaf deeer-
ste seconde totde laatsteminuut.’

DeGoudenKrekel voordebestepo-
diumprestatiegingnaarSanneDanz
voorhet ‘bedwelmendedecor’ van
Alice (8+) vanMaas theater endans.
Deacteurs,diehetGala zelf belan-

gelooshebbengeorganiseerd, scho-
ven JoopMulder,oprichter vanhet
Oerol Festival, naarvorenalswinnaar
vandeACTAward2016.

Detheaterprijzenwerdenuitge-
reiktdoor theatermakersvanveelal
allochtoneherkomst, zoals Sadettin
Kirmiziyüz,Meral Polat,NoralyBeyer,
ManoushkaZeegelaarBreeveld,
MichielBlankaardt,Dionisios
Matthias,GeorgeElias Tobal enEran
Ben-Michaël.
Die laatste tweehaaldeneengrap

uitmet tweealternatieveprijzen: een
Davidster voordeBestbetaalde Jood
indeKleineZaleneneenbomgordel
voordesuccesvolsteArabier inhet
NederlandsTheater.

Ongelooflijk
uitgekiend
bespeelt zij de
toeschouwer
met een haast
wiskundige
schakeling
tussen
emoties en
telefoon-
gesprekken


