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NIEUWS

Toneelschrijfprijs 2018 voor Eric de
Vroedt
Door Joke Beeckmans gepubliceerd 7 september 2018
Eric de Vroedt wint de T oneelschrijfprijs 2018 v oor de tekst
v an zijn theaterm arathon T he Nation. Dat werd v anm iddag
bekend gem aakt tijdens de uitreiking op het Vlaam s
T heaterfestiv al in Antwerpen. De prijs is goed v oor € 10.000.
De tekst werd ook geselecteerd v oor een Duitse v ertaling.
https://www.theaterkrant.nl/nieuws/toneelschrijfprijs-2018-voor-eric-de-vroedt/
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‘De manier waarop Eric de V roedt in The Nation maatschappelijke
breuklijnen, politiek discours, flitsende nieuwsberichten, religieuze
dogma’s en persoonlijke angsten als grondstof v oor een v ijf uur durend
stuk gebruikt, is indrukwekkend’, schrijft de jury . ‘Alles waar je in de
pers ov er leest, zit in deze caleidoscopische tekst v erwerkt:
radicaliserende jongeren, achterstandswijken, populisme,
afbrokkelende traditionele partijen, ‘eigen v olk eerst’, ‘meer of minder
(kut)Marokkanen’, gated communities, de roep om meer blauw op
straat, ex treem marktdenken, doorgedrev en mediatisering.’
Eric de V roedt schrijft v aker zelf de teksten v oor zijn regies. Hij brak
door met zijn project ‘mighty society ’ en is sinds 201 6 artistiek leider
v an Het Nationale Theater in Den Haag, waar hij onder andere RACE en
The Nation op de planken zette. V erder regisseerde hij bij
Schauspielhaus Bochum, Toneelgroep Oostpool en Toneelgroep
Amsterdam.

Duits, Dutch Performing Arts, Eric
de V roedt, Flanders Literature,
Fonds Podiumkunsten, Katja
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Fonds, Nederlands Letterenfonds,
Sabam For Culture, Taalunie, The
Nation, Toneelschrijfprijs,
Toneelschrijfprijs 201 8, v ertaling,
V laams Fonds v oor de Letteren

De Nederlands-V laamse jury v an de Toneelschrijfprijs bestond dit jaar
uit Nico Boon, Judith de Rijke, Rob V riens en jury secretaris Stev en
Peters. De andere genomineerde teksten waren Woestijnjasmijntjes
v an George Elias Tobal en ForsterHuberHeyne v an Willem de Wolf &
Rebekka de Wit.
Dit jaar las v oor het eerst een ex tern jury lid mee, in het kader v an een
promotieprogramma v oor V laamse en Nederlandse theaterteksten in
het Duitse taalgebied. Een v an de stukken krijgt financiering v oor een
Duitse v ertaling, die v olgend jaar te lezen zal zijn op het
Dramatikerinnenfestiv al in Graz, Oostenrijk. Curator en dramaturge
Katja Herlemann selecteerde daarv oor ook The Nation.
Foto: Jochem Jurgens
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