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Voorwoord 
 
De VSCD Jeugdtheaterjury kijkt terug op een vol en rijk seizoen, met zowel nieuwe 
producties als producties die het seizoen daarvoor niet konden spelen en nu eindelijk 
een herkansing kregen. We wilden als jury alles zien! Dat was een hele uitdaging, maar 
we zijn met z’n zevenen en vele kilometers en uren reistijd een eind gekomen. 
 
Het was de moeite waard. Het was voor het Jeugdtheater een ongekend rijk jaar schreef 
NRC (7 september 2022). En inderdaad, we zijn ontzettend blij dat er zo veel 
kwalitatieve en belangwekkende voorstellingen zijn gemaakt, terwijl de omstandigheden 
niet altijd optimaal waren, met wéér een lockdown, publiek dat wegbleef, personeels-
tekorten of gedwongen annuleringen door besmettingen. 
 
Desondanks bleven performers, makers, crewleden en alle medewerkers achter de 
schermen doorzetten. Wat dat betreft hadden zij voor ‘Meest Indrukwekkende Prestatie’ 
allemaal een nominatie verdiend! 
 
De jury maakt een diepe buiging voor een ieders veerkracht, creativiteit en 
gedrevenheid. Zonder hen hadden deze prijzen niet uitgereikt kunnen worden.   
 
De Jeugdtheaterjury 2021-2022 
 
  



De winnaars van de Zilveren Krekels voor de Meest Indrukwekkende 
Productie zijn: 
 
De Dansers - Hold Your Horses (14+) 
 
Ontembare energie, niet te beteugelen bewegingsdrang en grenzeloos vertrouwen in 
elkaar. Wat de leden van De Dansers in Hold your Horses laten zien, is aanvankelijk in 
tegenspraak met de titel, die zoveel betekent als ‘rustig aan’. Alles beweegt hier juist 
volop. Overal is ongebreidelde energie; van de kleinste gebaren in vliegensvlug 
vingerspel tot het collectief rondrennen in cirkels, het gesleep met stoelen en tafels, de 
fysieke confrontaties, het is hollen en zelden stilstaan. 
 
Guy Corneille is daarin met zijn onafscheidelijke gitaar als een poppenspeler die zijn 
dansers aan touwtjes heeft, maar ook hij gaat op in de groep en preludeert daarmee op 
het eind van Hold your Horses, als de verstilling en vertraging intreden, de plek van het 
individu in de groep de boventoon voert en het vertrouwen in elkaar op de proef wordt 
gesteld en nergens wordt geschaad. Niemand hoeft het alleen te doen, de enkeling weet 
zich gezien en gekoesterd, klinkt op uit de meanderende melodieën van Corneille en uit 
het idioom van zijn dansers. Dat is ontroerend en troostrijk om gade te slaan. Hold your 
Horses houdt ons geboeid, van begin tot eind en maakt gretig naar nieuwe avonturen 
van De Dansers.  
 
DOX - Birds (12+) 
 
Menig rapport over missstanden in de jeugdzorg zou gebaat zijn met een flinke dosis 
Dalton Jansen. In het deels autobiografische Birds brengt hij de schrijnende situatie 
waarin sommige jongeren in die zorg terecht komen haarscherp tot leven in een 
glasheldere metafoor: terwijl buiten de vogels de vrijheid hebben om elke lantaarnpaal 
ter wereld uit te kiezen voelt het binnen als een duistere gevangenis. Je kunt als jongere 
geen kant op als je gemangeld raakt in een conflict tussen twee volwassenen. Birds opent 
voor ons de deur naar een binnenwereld waar het licht niet doordringt en alles wat 
ongeremd zou willen groeien, flets wordt en verpietert. In zijn spel is Leandro Ceder 
meester van de rauwe maar ook poëtische tekst.  
 
De dansers Jefta Tanate en Rubén Garcia Arabit zijn soms zijn medebewoners of 
begeleiders maar vooral de spiegels van zijn ziel. Verdriet wanhoop en woede zetten ze 
subtiel om in beweging of juist in het ontbreken daarvan, zoals in de indringende scène 
waarin het verblijf in een isoleercel alle levensvreugde uit de hoofdpersoon perst. 
Uiteindelijk zal ook hij uitvliegen en zijn eigen lantaarnpaal uitkiezen, maar de weg 
daarheen wordt ons in Birds rauw en recht voor zijn raap uitgestippeld.  
 
  



Theater Sonnevanck / DIEHELEDING - De Baron van Münchhausen (7+) 
 
Hij is de koning van het nepnieuws, de grootste leugenaar ooit, De Baron van 
Münchhausen. Of is hij juist de onbetwiste kampioen in het promoten van fantasie als 
onmisbare brandstof van het bestaan? Wat is er mis met de wereld mooier maken? In de 
vruchtbare samenwerking van Theater Sonnevanck met DIEHELEDING balanceren we 
tussen die twee uitersten, energiek op sleeptouw genomen door het flitsende spel van 
Steven Ivo, Merel Pauw, Nick Livramento Silva, en Dalorim Wartes. Onderweg genieten 
we van stuwende beats en raps als de soundtrack van de wereldreis van de baron en zijn 
wonderlijk gevolg, met simpele middelen fantasievol aangekleed door Sanne Oostervink.  
 
Het tempo ligt hoog in de energieke regie van Jip Vuik. We voelen de wind suizen als de 
baron op een kanonskogel tot op de maan geraakt, dansen een walvis misselijk zodat hij 
maar zal overgeven en fronsen nauwelijks als de baron in staat blijkt zichzelf aan zijn 
haren uit het water te tillen. Gaandeweg zien we echter ook de prijs die hij betaalt voor 
zijn leugens, wat hem in deze enscenering een hyper actueel randje geeft, want ook als 
vlogger of tv-ster kun je gemakkelijk je vrienden kwijtraken, de sympathie van je publiek 
en als je niet uitkijkt uiteindelijk: je kop. Het eindoordeel is ook hier aan ons. De Baron 
van Münchhausen is aanstekelijk actueel theater over de kracht van fantasie.  
 
Maas theater en dans - BullyBully (3+) 
 
Als prinsjes en prinsesjes worden kleine kinderen soms in de watten gelegd, de grenzen 
van hun koninkrijkjes netjes afgebakend en bewaakt door oplettende ouders. Regisseur 
René Geerlings lijkt in de heerlijke voorstelling BullyBully een vette knipoog te geven 
naar zijn hooggeëerd publiek. Jullie zijn bijzonder, zeker, maar je hebt altijd baas boven 
baas. En zo torenen zijn roze en groene koningen op hun troontjes al hoog boven ons uit 
als we binnenkomen. We zijn op audiëntie en worden vriendelijk maar vormelijk 
toegewuifd. Het blijkt echter eenzaam en lelijk aan de top. Verveling en argwaan slaan 
toe en wat volgt is een sterk staaltje prominente protserigheid verklaard voor peuters, 
maar ook voor grote mensen want zien we hier niet élke hogergeplaatste, van manager 
tot wereldleider in weerspiegeld?  
 
Geerlings toont zich in BullyBully weer een meester in slapstick, Sue-Ann Bel en Henke 
Tuinstra voeren dit wedstrijdje ver-plassen op hun beurt meesterlijk uit. Prachtig hoe ze 
zich uiteindelijk met kinderlijke schuchterheid met elkaar verzoenen en (her-)ontdekken 
dat samenspelen veel leuker is dan alleen. BullyBully is een hartverwarmend pleidooi 
voor liefde en vriendschap, geschikt voor alle leeftijden. 
  



HNTjong & Het Nationale Theater - Trojan Wars (14+) 
 
Stuiterend van energie gingen de makers van Trojan Wars na corona uit de 
startblokken. De voorstelling die zo kort voor de eerste lockdown vol in de remmen 
moest, bleek het wachten ook meer dan waard. Met de speelse bewerking van Homerus’ 
Ilias door Peer Wittenbols in de hand dirigeert regisseur Noël Fischer haar ensemble 
acteurs en dansers naar topprestaties. Homerus zag zijn Ilias door hen moeiteloos 
verrijkt met de grote vraagstukken van onze tijd.  Al bingewatchend worden we subtiel 
het vieze feest van een oorlog ingetrokken, waar jeugdige onschuld als eerste wordt 
geslachtofferd en de waarheid geen waarde meer heeft. Misschien wel het best 
gepersonifieerd door Bram Suijker die we in drie bedrijven als Achilles zien verwringen 
van moederskindje tot nietsontziende vechtmachine en door Tessa Jonge Poerink die als 
ziener Cassandra als verspreider van nepnieuws wordt weggezet. In hen huldigen we 
echter iedereen in de cast, die ook nog eens uitblinkt in diversiteit.  
 
Kostuumontwerper Carly Everaert levert een kunststuk af met haar talloze kostuums, die 
niet alleen de spelers maar ook hun personages als gegoten zitten en hun karakter 
bevestigen. Trojan Wars is een onontkoombare totaalbeleving die je ook tijdens de 
pauzes niet loslaat. Een theatrale mokerslag die nog lang natrilt.  
 
 
 
De winnaar van de Gouden Krekel voor de Meest Indrukwekkende 
Productie is Trojan Wars van HNTjong & Het Nationale Theater 
  



De winnaars van de Zilveren Krekels voor de Meest Indrukwekkende 
Prestatie zijn: 
  
Marlyn Coetsier voor haar spel en decorgebruik in De Stille Kletsmajoor 
(3+) - TG Winterberg  
 
Het is alsof Marlyn Coetsier zich de juiste woorden eigen moet maken, aan het begin van 
De Stille Kletsmajoor van TG Winterberg. Er komt pas geluid uit haar mond als ze 
woorden heeft opgegeten. Dat is mooi in lijn met wat volgt in deze boeiende, poëtische 
voorstelling over de kracht van taal, van woorden uit een woordenfabriek die mensen 
moeten kopen voor ze ze kunnen gebruiken. Het is echter ook maar schijn; Coetsier 
bedient zich weliswaar van heldere taal, waar een driejarige zich geen buil aan kan 
vallen, maar ze heeft daarnaast een breed instrumentarium tot haar beschikking waar ze 
haar publiek mee inpalmt en inpakt. Van oude boeken tot wonderschone maquettes, van 
filminstarts tot sierlijke handpopjes.  
 
Het is bijna teveel wat ze ons voorschotelt. Laag op laag bouwt ze haar verhaal op, 
verzorgd en zorgvuldig, soepel schakelend tussen personages en publiek. Door haar 
leven we mee met de kleine Florian, die zó graag zijn liefde wil verklaren aan Sybelle, 
maar daar de juiste woorden niet voor heeft. Uiteindelijk maakt het niet uit wat je zegt, 
maar hoe je het zegt. Marlyn Coetsier doet dat soeverein, ze is altijd meester van de 
situatie. 
 
Perry Gits voor zijn multidisciplinaire optreden in PERRY (15+) - Tafel van 
Vijf muziektheater  
 
‘Wat zie je als je voor de spiegel staat?’ roept Perry Gits zijn publiek toe. In een energieke 
performance van drie kwartier zweept hij ons op, nodigt ons uit om op zoek te gaan naar 
het meest eerlijke beeld van onszelf. Voor zichzelf heeft hij hier, in de veilige arena van 
de uit New York overgewaaide LGBTQ+ community van de Ballroom Scene, zijn eigen 
vrije ruimte geclaimd. Hier is hij onaantastbaar, de keizer in zijn eigen rijk, de dirigent 
die zijn vier muzikale kompanen tot grootse prestaties opzweept.  
‘Hoe ziet je vrijheid eruit. Hoe smaakt je vrijheid?’ Perry stelt ons de vragen en geeft zijn 
eigen antwoorden in PERRY.  
 
Hij pelt zichzelf letterlijk en figuurlijk af (waarbij we de bijzondere kostuums van Lissa 
Brandon en de vormgeving van Tim Wes moeten prijzen). In het fluïde universum dat hij 
met zijn personage en entourage creeërt, transformeert, intrigeert en fascineert hij 
voortdurend. ‘Zie mij, dit ben ik’, lijkt hij te willen zeggen, ‘sterk, charmant, 
zelfverzekerd maar ook kwetsbaar en klein, ik ben het allemaal, maar jij ook’. PERRY 
doet een onmisbaar appèl aan de zachtheid in geharnaste tijden.  
 



Jelle Hoekstra voor zijn spel in Het Mysterie van de Grote Mensen (6+) -   
Dakzonderhuis/ STIP  
 
Wat is er erger dan volwassen worden? Hoe kun je zo lang mogelijk zorgen dat je dat 
vreselijke stadium niet bereikt? Bestaat er eigenlijk wel een vreemdere mensensoort dan 
de volwassen mens? Met dit uitgangspunt en zijn argeloze manier van spelen treft Jelle 
Hoekstra als Jo in Het Mysterie van de Grote Mensen direct de goede toon bij zijn 
publiek; natuurlijk vooral bij de kinderen, maar door zijn ontwapenende manier van 
vragenstellen (‘wanneer heeft u voor het laatst gehuild?’) houdt hij de volwassenen ook 
een mooie spiegel voor. 
  
Het is de grote verdienste van Jelle dat we meegaan in het beeld van Jo met zijn vier 
volwassenen in een doos op zijn jongenszolder, zoals een ander vlinders verzamelt of een 
marmot ophaalt bij de dierenwinkel. Vier exemplaren van dit bijzondere specimen heeft 
hij in een doos verzameld. Het komt in het houtje-touwtje decor van Evan Koopmans 
sterk aan op Jelle’s overtuigingskracht om ons mee te krijgen. Dat kost hem 
ogenschijnlijk geen enkele moeite. Ja, natuurlijk, knikken we: ze stinken, drinken, en ’s 
avonds vieren ze feestjes. Jelle Hoekstra is hier de spil in zijn eigen universum. Hij 
smeedt met ons een mooi theatraal bondje tegen vervelende en karikaturale 
volwassenheid, maar laat ook ruimte voor ontwikkeling van zijn personage. Volwassenen 
zijn uiteindelijk ook maar mensen, op zoek naar liefde en genegenheid.  
 
 
 
De winnaar van de Gouden Krekel voor de Meest Indrukwekkende 
Prestatie is Perry Gits voor zijn multidisciplinaire optreden in 
PERRY (15+) - Tafel van Vijf muziektheater  
 
 
De VSCD Jeugdtheaterjury 2021-2022 bestaat uit:  
Katinka Enkhuizen (voorzitter), programmeur Theater Rotterdam 
Alex Mooren, programmeur Goudse Schouwburg  
Marjet van Os, directeur Theater Cascade 
Daan Valkhof, jeugdtheaterprogrammeur Het Nationale Theater 
Urmie Plein, actrice 
Hans Smit, journalist 
Fiona Kelatow, theatermaker en docent 
 


