
 

 

ACT AWARD 2021 
De ACT Award wordt elk jaar uitgereikt aan een persoon of instelling die op welke manier dan ook veel 
betekent voor acteurs. Zo ook dit jaar. 
 
De winnaar van dit jaar heeft met tomeloze inzet gewerkt aan het meer zichtbaar maken van de positie 
van acteurs en het acteursvak. Vooral om een breder publiek kennis te laten maken met theater en de 
drempel van het Leidseplein naar de schouwburg te verlagen.  De winnaar van de ACT award heeft 
culturen samengebracht en tradities omgegooid om een nieuwe beweging te bewerkstelligen. Deze 
persoon heeft altijd samenwerking gezocht met ACT en we hebben ons hierdoor altijd zeer welkom 
gevoeld. 
 
De ACT Award gemaakt door Juwlier Gort is niet een award voor mensen die afscheid nemen, maar soms 
is dat wel het beste moment om iemand te bedanken. De ACT award 2021 gaat met groot genoegen naar 
Jeffrey Meulman. 
 
Juryrapport: 
In samenwerking met Jeffrey Meulman (als aanvoerder) zoekt ACT al jaren naar manieren om zoveel 
mogelijk de acteurs te betrekken bij het Nederlands Theater Festival. Samen hebben we gestreefd naar 
een centrale positie voor de acteur tijdens het festival.  Jeffrey heeft altijd meegedacht over de invulling 
van workshops, Q & A’s, lezingen en nog veel meer om dit voor elkaar te krijgen.  
 
Door middel van talkshows en discussieavonden heeft Jeffrey geprobeerd de drempel, voor mensen voor 
wie het theater een nieuwe ervaring is, te verlagen.  Hij heeft de moed gehad om het traditionele Gala van 
het Nederlands Theater om te gooien en het opnieuw op te bouwen. Dat heeft ertoe geleid dat het gala 
voor veel acteurs een must is geworden om bij te zijn. 
 
Ondanks beperkte budgetten heeft Jeffrey zich altijd voor 100% ingezet om mensen te overtuigen van het 
belang van het festival en daarmee het belang van theater. En dat voor een brede doelgroep.  
 
ACT wenst hem veel succes en plezier in zijn nieuwe functie en dankt Jeffrey Meulman namens al haar 
leden voor zijn tomeloze inzet en voor de samenwerking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


