DO 1 SEPT • 20:00 • DELAMAR THEATER

Het Nederlands Theater Festival barst los!
Na ingetogen jaren zetten we de deuren
wagenwijd open met de mooiste voorstellingen van het afgelopen theaterseizoen.
Ontdek een waaier aan verhalen op het
podium, dwars door generaties en theatergenres, afkomstig uit de vele windstreken
van Nederland en Vlaanderen.
Welkom op het
Nederlands Theater Festival 2022!
Kaarten zijn nu te koop via
www.nederlandstheaterfestival.nl

HET WONDERBAARLIJKE VOORVAL
MET DE HOND IN DE NACHT

THEATERALLIANTIE | PIETER KRAMER
Uit het juryrapport: Het wonderbaarlijke voorval… pakt uit in uitbundige groepschoreografieën,
maar zoekt ook expliciet de verstilling op.
Het blijft vintage-Pieter Kramer: een exorbitant
acteursfeestje om je vingers bij af te likken.

VR 2 & ZA 3 SEPT • 20:30 • FRASCATI THEATER

WINTER/21/J.

RYAN DJOJOKARSO | LIBI
Uit het juryrapport: Ryan Djojokarso zoekt
verwarring op, durft te irriteren en weet dan
op prachtige wijze ook te raken. Een wonderschone, rauwe ervaring, die ruimte schept voor
confrontatie en ongemak: een artistiek krachtig en
maatschappelijk zeer urgent theatraal document.

VR 2, ZA 3, ZO 4, MA 5, DI 6 SEPT • 19.30 • LOCATIE NNB

SALOMONSOORDEEL

TG ILAY | LIKEMINDS | HET ZUIDELIJK TONEEL
Uit het juryrapport: Ilay den Boer daagt zijn
toeschouwers in een open, intieme setting uit om
de eigen morele standpunten te (durven) onderzoeken. Een belangrijke ethische denkoefening
die je actief uitdaagt voorbij te gaan aan reflexen
van makkelijke antwoorden en snel oordelen.

ZA 3 & ZO 4 SEPT • 20:30
INTERNATIONAAL THEATER AMSTERDAM (ITA)

SLACHTHUIS VIJF

THEATER ROTTERDAM | ERIK WHIEN
Uit het juryrapport: Een verpletterend oorlogsverhaal. Met zijn heldere regiekeuzes en perfect
gedoseerde acteursregie, bewijst Whien opnieuw
één van de grootste regisseurs van nu te zijn.
Door het ingeleefde spel klauwen de personages
zich genadeloos in je vast.
Wijzigingen in het programma voorbehouden.
Kijk voor actuele informatie op onze website.

* Genomineerd voor de VSCD Toneelprijzen 2022: Sien Eggers, Janni Goslinga, Hadewych Minis (Theo d’Or),
Denise Aznam, Ilke Paddenburg (Colombina), Jan-Paul Buijs, Bram Suijker (Louis d’Or), Mark Kraan
(Arlecchino). Kijk voor alle nominaties op nederlandstheaterfestival.nl

MA 5 & DI 6 SEPT • 20:30
INTERNATIONAAL THEATER AMSTERDAM (ITA)

LICHTER DAN IK

KORTHALS STUURMAN THEATERPRODUCTIES | OLIVIER DIEPENHORST
Uit het juryrapport: Op prachtige wijze laten
de makers zien hoe vrouwen zich in Nederlands-
Indië in een systeem van onderdrukking staande
hebben gehouden. Lichter dan ik geeft ruimte
aan het perspectief van vrouwen, dat te lang in
ons koloniale verleden ontbrak.

DI 6 SEPT, WO 7 SEPT, DO 8 SEPT, VR 9 SEPT • 19:30
INTERNATIONAAL THEATER AMSTERDAM (ITA/RABO)

DE DOKTER

ITA - ENSEMBLE | ROBERT ICKE
Uit het juryrapport: Zeer ambitieus ideeënstuk
waarin een zinderende wervelwind aan actuele
pijnpunten en complexe thema’s voorbijkomt.
Het is een beklemmend en ontroerend stuk dat
je laat nadenken over je eigen, onvermijdelijk
subjectieve perspectief.

WO 7 & DO 8 SEPT • 20:30
INTERNATIONAAL THEATER AMSTERDAM (ITA)

GIRLS & BOYS

TONEELGROEP OOSTPOOL | DARIA BUKVIĆ
Uit het juryrapport: Hadewych Minis neemt de
toeschouwer mee in een verhaal dat begint als
een luchtige boy meets girl-story, maar eindigt
als gitzwart drama. Met haar open spel toont
Minis hoe een personage de grootst mogelijke
pijn te verwerken krijgt. De voorstelling laat
je naar adem happend achter.

DO 8 & VR 9 SEPT • 20:15 • DE KLEINE KOMEDIE

BAAAAAA

CIRCUS TREURDIER
Uit het juryrapport: Een intelligent en hilarisch
portret van hardnekkige groepsdynamica. Met
smeuïg, onbeschaamd spel toont de vijfkoppige
cast de meest walgelijke verschijningsvorm
van de mens. De spelers boren bovendien een
omvangrijk muzikaal spectrum aan.

VR 9 SEPT • 20:30
INTERNATIONAAL THEATER A MSTERDAM (ITA)

LA CODISTA

ACTEURSGROEP WUNDERBAUM |
MARLEEN SCHOLTEN | ASSOCIAZIONE
TRAK | THEATER ROTTERDAM
Uit het juryrapport: Een mooi filosofisch
kleinood over onze blik op tijd. De voorstelling
is aangrijpend, bevrijdend. La Codista toont aan
dat overbodige tijd verre van overbodig is en biedt
daarmee belangrijke reflecties op de huidige tijd.

VR 9 & ZA 10 SEPT • 20:30
LOCATIE: DOKZAAL (PLANTAGE DOKLAAN 8, AMSTERDAM)

LADY CHATTERLEY’S LOVER

DE WARME WINKEL | FRASCATI PRODUCTIES
Uit het juryrapport: Florian Myjer en Lisa
Verbelen onderzoeken hoe vastgeroeste rolpatronen de huidige seksualiteit nog altijd in hun
greep houden. Confronterend soms, maar uiteindelijk vooral aangrijpend in hoe de performers
bevrijding vinden in hun eigen marginaliteit.

OOK OFFICIËLE JURYSELECTIE 2022:

OOK OFFICIËLE JURYSELECTIE 2022:

ALLEEN NOG TE ZIEN T/M 10 JULI IN DEN HAAG

NOG TE ZIEN:
30 & 31 AUG • INTERNATIONAAL THEATER AMSTERDAM

TROJAN WARS

HNTJONG | HET NATIONALE THEATER |
NOËL FISCHER
Uit het juryrapport: Een groot theaterfeest
dat genadeloos onder je huid kruipt.

DE MEESTER EN MARGARITA

ORKATER | DE NIEUWKOMERS – KONVOOI
Uit het juryrapport: Een heerlijke nachtmerrie
waar je niet uit wakker wilt worden.

AMSTERDAM
FRINGE
FESTIVAL
Van 1 t/m 11 september vindt ook het
Amsterdam Fringe Festival plaats: elf
dagen lang theater, dans, muziek, performance en experiment door opkomende
makers in theaters en op onverwachte
plekken door heel Amsterdam.
Kijk op amsterdamfringefestival.nl
voor het complete programma.
Kaartverkoop start 13 juli.

ZILVEREN

DE KOLLEKTIE
VAN DE KOMEDIE
Vanaf dit jaar trekken De Kleine Komedie,
het Nederlands Theater Festival en het
Amsterdam Fringe Festival samen op.
Tijdens de start van het theaterseizoen
wordt het festivalaanbod uitgebreid met een
verrassende en prikkelende programmering
op het snijvlak van stand up, storytelling,
spoken word en theater. Met o.a. NINA DE
LA PARRA, STEPHANIE LOUWRIER,
STEFANO KEIZERS. Kijk voor het hele
programma op dekleinekomedie.nl

NTF JONG

KREKELS

VR 2 SEPT • 19:00 • DE KRAKELING

HET MYSTERIE VAN GROTE MENSEN (6+)

DAKZONDERHUIS & STIP
Jo spiekt dag en nacht door de gaatjes van zijn schoenendoos
naar de Grote Mensen om erachter te komen wat hun
geheimen zijn. Wat doen je ouders als jij slaapt?

ZA 3 SEPT • 11:00 EN 14:30 • DE MEERVAART

BULLYBULLY (3+)

MAAS THEATER EN DANS
Een peutermusical over kinderachtige grote mannen.
In BullyBully ontmoeten twee wereldleiders elkaar
in niemandsland. Een cultureclash op duploniveau.

MA 5 SEPT • 19:30 • DE KRAKELING

BIRDS (12+)

DOX
In BIRDS een voorstelling vol dans, spoken word en muziek
word je meegezogen in de belevingswereld van de jongeren
die wonen in een jeugdzorginstelling.

THEATERFESTIVAL
VLAANDEREN 2022

BNG BANK
THEATERPRIJS
GENOMINEERDEN 2022

BNG BANK
THEATERPRIJS
GENOMINEERDEN 2022

ZA 3 SEPT • 20:00 • INTERNATIONAAL THEATER AMSTERDAM (ITA/RABO)

DO 1 SEPT • 20:00 & VR 2 SEPT • 20:30 • THEATER BELLEVUE

WO 7 & DO 8 SEPT • 20:30 • THEATER BELLEVUE

JAN MARTENS
Uit het juryrapport: Martens’ keuze voor een directe vertaalslag tussen dans en muziek – met ritme, emotie en intensiteit
als gedeelde factor – maakt de voorstelling uitermate open
en toegankelijk.

MATHIEU WIJDEVEN |
PRODUCTIEHUIS THEATER ROTTERDAM
Uit het juryrapport: Mathieu Wijdeven neemt het publiek
mee in zijn onderzoek naar zijn familiegeschiedenis.
Op indringende wijze maakt hij de gespannen koloniale
relatie tussen Nederland en Suriname invoelbaar.

PERFORMANCECOLLECTIEF ROTOR |
VEEM HOUSE FOR PERFORMANCE | SCHWEIGMAN&.
Uit het juryrapport: In de hypnotiserende performance
Erosion wordt de ronddraaiende beweging afgepeld tot de
pure essentie. Onder begeleiding van mystieke gitaarmuziek
zien we twee mensen die elkaar nodig hebben, elkaar dragen
en elkaar uitdagen.

ELIZABETH GETS HER WAY

ZA 3 SEPT • 20:00 • DE BRAKKE GROND

L’EUROPE NOIRE:
SOME GIRLS WANT TO GO TO EUROPE

LISETTE MA NEZA
Uit het juryrapport: Ma Neza slaagt erin een zachte en warme
sfeer te creëren waarin iedereen zich onderdeel voelt van een
groter verhaal: zware onderwerpen als kolonialisme, integratie en vervreemding pakt zij even licht als krachtig aan.

WO 7 SEPT • 20:00 • DE BRAKKE GROND

SARTRE & DE BEAUVOIR

HET ZUIDELIJK TONEEL | STEFAAN VAN BRABANDT
Uit het juryrapport: Sien Eggers speelt een feministe om
u tegen te zeggen. Haar filosofische steekspel met Frank
Focketyn is zowel hilarisch als existentieel.

KEUZE VAN
HET FESTIVAL
ZA 10 SEPT • 20:30 • INTERNATIONAAL THEATER AMSTERDAM (ITA)

THE CLOWNS CONVENTION

WUNDERBAUM & THEATERHAUS JENA |
THEATER ROTTERDAM &
THEATERPRODUCTIEHUIS ZEELANDIA
In een wervelende show gaat een groep internationale
clowns op zoek naar een weg uit de crisis. Kunnen de
clowns de mensheid redden van de ondergang? Hebben
zij met hun patent op humor de laatste strohalm tegen
polarisering in handen??

HET WAAROM BEANTWOORD

ZA 3 SEPT • 15:00 | ZO 4 SEPT • 12:30 | DI 6 SEPT • 12:30
THEATER BELLEVUE / PALONI

BEIGE

SHERALYNN ADRIAANSZ | LIKEMINDS
Uit het juryrapport: De one woman show BEIGE is een
meeslepende vertelling over het leven van een persoon
van biculturele afkomst op zoek naar haar Afrikaanse
en Surinaamse roots en identiteit.

EROSION

VR 9 SEPT & ZA 10 SEPT • 20:30 • THEATER BELLEVUE

KIBRA SILENSIO

RITZAH STATIA | RIGHTABOUTNOW.INC
Uit het juryrapport: Op indringende wijze confronteert Ritzah
Statia het publiek met de uitdagingen van haar generatie. De
muziek neemt je mee naar heftige herinneringen die ze met
haar brede arsenaal aan dans- en mimetechnieken verbeeldt.

MA 5 & DI 6 SEPT • 20:30 • THEATER BELLEVUE

ZA 10 SEPT • 20:00 • DE BRAKKE GROND

MEREL SEVERS | DE NIEUWE OOST
Uit het juryrapport: Met minimaal gebruik van theatrale
middelen weet Merel Severs krachtige archetypes van mannen
en vrouwen op het toneel te brengen. Als muay thai bokser
put ze zichzelf uit om de vergiftigde masculiniteit uit haar
leven te verdrijven.

TIMO TEMBUYSER | FESTIVAL CEMENT i.c.m.
MUZIEKTHEATER TRANSPARANT |
PRODUCTIEHUIS THEATER ROTTERDAM
Uit het juryrapport: Een mis voor de moeder. Een ode aan
het vrouwelijke, aan het leven in al haar zachtheid, nuance
en meerduidigheid. MISSA MATER SOLA doet een werkelijk
voorstel voor een wereld waarin non-binair denken de norm is.

LET ME TELL YOU SOMETHING
YOU ALREADY KNOW

NTF EXTRA
NTF TALKSHOW
LIVE • 1 T/M 10 SEPT • ITA

Voor wie het leuk en interessant vindt om dieper op de voorstellingen
in te gaan, organiseren we de live NTF Talkshow. We gaan in gesprek
met regisseurs en acteurs , kijken vooruit naar het nieuwe seizoen
en laten ons trakteren op kleine performances.

MISSA MATER SOLA

NTF X FRINGE
LATE NIGHT BAR
1 T/M 10 SEPT • VANAF 22:00 • THEATER BELLEVUE
Sluit je festivaldag af in de Late Night Bar. Festivalgangers van
Amsterdam Fringe én Nederlands Theater Festival komen samen in
Klein Bellevue met een dagelijks wisselend programma aan variété,
verrassende acts en DJ’s. Tot in de kleine uurtjes…

VSCD MIME/
PERFORMANCE
GENOMINEERDEN 2022

DO 1 & VR 2 SEPT • 20:00
INTERNATIONAAL THEATER AMSTERDAM (ITA/RABO)

DE GABBER OPERA

URLAND
Uit het juryrapport: In deze ode aan de roes van het
nachtleven verbeelden vier in een glazen kubus opgesloten
gabberhousers met een superieure herhalingsmimografie
de leegte van hun/het dagelijks leven.

DO 1 & VR 2 SEPT • 20:30 • INTERNATIONAAL THEATER A MSTERDAM (ITA)

UNSEEN

JAKOP AHLBOM COMPANY
Uit het juryrapport: De balans tussen visuele verrassing
en vertelkracht is groot in dit hoopvolle relatiedrama.
Een indringer betreedt de woning van een echtpaar dat
elkaar is kwijtgeraakt.

ZA 3 & ZO 4 SEPT • 20:30 • THEATER BELLEVUE

KADRAGE

TUNING PEOPLE | FEIKES HUIS
Uit het juryrapport: Verbeelding en spelplezier vieren
hoogtij als Jef Van gestel en Peter Vandemeulebroecke
hun eindeloze fantasie loslaten op dertig eigenhandig
opgetrokken houten kaders.

ZO 4 SEPT • 16:00 & MA 5 SEPT • 19:00 • FRASCATI THEATER

ANDERS IS EEN HELE NORMALE
ZWEEDSE VOORNAAM (6+)

THEATER ARTEMIS | BAMBIE
Uit het juryrapport: Theater Artemis en Mimetheatergroep
Bambie banen de weg vrij voor de andersdenkenden die
vragen stellen bij gemaakte afspraken in onze samenleving.

ZA 10 SEPT • 20:15 • DE MEERVAART

AFTER ALL SPRINGVILLE

MIET WARLOP
Uit het juryrapport: De Vlaamse beeldend kunstenaar
Miet Warlop maakt objecttheater in een volstrekt originele
stijl. Uit haar tot leven gebrachte voorwerpen steken alleen
de benen van de performers.

