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Voorwoord 
 
Het besluit van de Mimejury om haar werkterrein uit te breiden met de Performance, 
is ingegeven door de rijke veelvormigheid van het vernieuwende theater. Het 
onderstreept de rijkdom aan theatrale middelen die de makers van nu inzetten om 
het publiek een zintuiglijke ervaring te bieden. De creativiteit en het vakmanschap 
waarmee zij uitdrukking geven aan het gezamenlijk aanwezigheid zijn in een ruimte 
overstijgt de zeggingskracht van het lichaam.  
Ook dit jaar genoot de jury weer van de originele manieren waarop betekenis wordt 
gegeven aan het samenspel van beeld en geluid, mens en object, tijd en ruimte, 
publiek en omgeving. Na de moeilijke coronatijd, waar we nog altijd de nasleep van 
merken, is kwaliteit van dit theater het krachtigste bewijs van haar bestaansrecht.  
 
De Mime/Performance jury 2021-2022 
  



De nominaties voor de Mime/Performance Prijs van 2022 zijn: 
 
Elias De Bruyne & Theater Artemis - De voorstelling met misschien wel 
de langste opkomst ooit 
 
In De voorstelling met misschien wel de langste opkomst ooit van Elias De Bruyne, 
die hij heeft gemaakt onder de vleugels van Artemis, Over het IJ, Oerol en Plan B, 
wordt de belofte van de titel helemaal ingelost. De Bruyne toonde zich in eerder werk 
al een meester in de vertragende dramaturgie van het wachten. Voorspellingen van 
wat er gaat komen en het spanningsveld of en wanneer er iets gebeurt, spelen een 
centrale rol in zijn werk.  
Deze locatievoorstelling vond op Oerol plaats in een duinlandschap. Er staat een 
podiumpje klaar en door een Oerol-vrijwilliger (meesterlijk gespeeld door Hidde 
Aans Verkade) worden we onze plaats gewezen. Een technicus start monumentale 
opkomstmuziek in en van onder het podium komt rook. Ondertussen worden de 
vrijwilliger en de technicus onrustig. Ze vragen De Bruyne per portofoon waar hij 
blijft. In een gesprek dat niet voor het publiek bedoeld is, maar natuurlijk wel kan 
worden verstaan, horen we De Bruyne het landschap beschrijven. De opkomstmuziek 
wordt nog maar eens ingestart en langzamerhand wordt duidelijk dat we eigenlijk 
naar iets heel anders zitten te kijken: Het landschap van de Terschellingse duinen.  
Door de theaterconventies naar zijn hand te zetten, stuurt De Bruyne onze blik 
verwachtingsvol het landschap in, dat in al zijn eenzaamheid een hele nieuwe 
poëtische betekenis krijgt. En dat met slechts de belofte om op te komen.   
 
Miet Warlop - After All Springville/ Disasters and Amusement Parks 
 
Het is te merken dat de Vlaamse theatermaker Miet Warlop van oorsprong beeldend 
kunstenaar is. In After All Springville combineert ze een oudere voorstelling met 
elementen uit een van haar installaties. Het resultaat is objecttheater in een volstrekt 
originele stijl. Uit haar tot leven gebrachte voorwerpen steken alleen de benen van de 
performers. Louter door hun bewegingen en verplaatsingen krijgen de verlegen 
kartonnen doos, het driftige electiciteitskastje en de behoeftige receptietafel karakter. 
Rondom het kartonnen huis van een man die niets met de buitenwereld te maken wil 
hebben, ontstaat een geheimzinnige vertelling over een verweesde gemeenschap. Die 
is woordloos; Warlop heeft zelfs geen muziek nodig om haar verstilde beeldtaal te 
illustreren. Opgelopen emoties in de onderlinge spanningsverhoudingen krijgen een 
uitlaatklep in slapstick-ontploffingen en kleurrijke opgeblazen ruimtevullers. Als een 
aangewaaide, opgewonden jogger van bizarre lengte ledemaatsloos op de vloer 
eindigt, onttrekt een opblaasbarrière hem aan het zicht. De oppervlakte is speels, 
lichtvoetig en associatief. In de onderlaag woedt een aanklacht tegen het 
egocentrisme van de hedendaagse consumptiemaatschappij.  
 
  



Theater Artemis & Bambie - Anders is een hele normale Zweedse 
voornaam 
 
In Anders is een hele normale Zweedse voornaam laten Theater Artemis en 
Mimetheatergroep Bambie ons zien dat regels ook maar afspraken zijn. En dat 
wanneer je met z’n allen een stoel een spijker besluit te noemen het niet per sé een 
spijker hóeft te zijn. Zo banen zij de weg voor de andersdenkenden die vragen stellen 
bij gemaakte afspraken in onze samenleving en wordt Anders zijn, zoals de titel 
belooft, heel normaal. De voorstelling is een heerlijke optelsom van de fysieke 
verbeeldingskracht van Bambie en het radicale doorvoeren van een (filosofisch) idee 
waar regisseur Jetse Batelaan het patent op heeft. Gastspeler Tesse Jonge Poerink en 
Bambies Paul van der Laan en Jochem Stavenuiter zetten drie aandoenlijk naïeve 
figuren neer, die het publiek aanstekelijk meenemen in hun poging om een wereld 
waarin alles anders is, te begrijpen. Bij hun binnenkomst in een vervallen huis vol 
rommel spelen ze geestig met hun verschillende gestaltes. Geen voorwerp in de 
ruimte is wat het lijkt te zijn. Een stem vertelt ons wat we zouden moeten zien: een 
gieter blijkt een fiets, een fietsband een hamer, enzovoort. Door deze innerlijke logica 
ontstaat een prettig absurdistisch universum, waar zowel Bambie als regisseur Jetse 
Batelaan zich meesters in tonen. Als Van der Laan ineens besluit om voorwerpen in 
hun ‘oude’ betekenis te gebruiken, vertellen de makers ons over de moed die het 
vraag om van de norm af te wijken. Maar het kán! Zelf als je daarvoor potentieel op 
een spijker gaat zitten.  
 
Jakop Ahlbom Company - Unseen 
 
Choreograaf Jakop Ahlbom keert in Unseen, samen de twee spelers met wie hij het 
langste samenwerkt, terug naar de intimiteit van de driehoeksverhouding uit zijn 
vroegere werk. Geïnspireerd door de geheimzinnige speelfilm Bin-jip van de Zuid-
Koreaanse filmmaker Kim Ki-Duk laat hij een indringer de woning betreden van een 
echtpaar dat elkaar is kwijtgeraakt. Bijzonder mooi is hoe Ahlbom de doorgaande 
beweging van een ronddraaiend podium met drie afzonderlijke ruimtes van een 
nostalgisch interieur onderdeel maakt van een uitgekiende choreografie. De 
wisselwerking tussen de verplaatsingen van drie figuren door de woning en het 
langsdraaien van de kamers is magisch. Alle favourieten van Ahlboms 
makershandschrift zijn aanwezig: meeslepende dansante gevoelsuitbarstingen, 
verschijn- en verdwijntrucs, meubelen die mensen opslokken en kledingstukken die 
de drager absurdistisch transformeren. Maar de balans tussen visuele verrassing en 
vertelkracht is groot in het hoopvolle relatiedrama dat Silke Hundertmark en Reinier 
Schimmel lichtvoetig verbeelden. En het is heerlijk dat Ahlbom zelf weer meespeelt. 
Hij grijpt de rol van de indringer aan om zijn fascinatie met de schijn van 
onzichtbaarheid op een hoger plan te tillen.  
 
  



Tuning People - Kadrage 
 
Verbeelding en spelplezier vieren hoogtij in deze sprankelende voorstelling, waarin 
Jef Van gestel en Peter Vandemeulebroecke hun eindeloze fantasie loslaten op dertig 
houten kaders. Spectaculair is alleen al het omhoog hijsen van deze lijsten die elkaar 
het ingenieuze houtje-touwtje bouwsel van vormgevers Sven Roofthooft en Tomislav 
Ruzic in evenwicht houden. Elk opgetrokken kader vormt de omlijsting van een leeg 
canvas, dat de twee spelers/makers invulling geven door zich erin te positioneren en 
uit te spelen wat het ontstane beeld bij hen oproept. Het geestig uitgebuite 
lengteverschil tussen de twee mannen zorgt daarbij voor betekenis: wat voor de ene 
krapte oplevert, biedt de ander bewegingsruimte. Hun fysieke verhouding verandert 
mee met het gestadig kleiner worden van de kaders en vergroot de benauwenis in de 
speelruimte. En hoewel de ruw gemonteerde taferelen in de grillige fantasie van de 
spelers alle kanten uitschieten, schemert er in de regie van Harm van Geel toch een 
emotionerende vertelling. Over de intieme verhouding van twee mannen, die elkaar 
uitdagen en bevechten, steunen of troosten, en die tonen hoeveel rollen een mens in 
z’n leven kan vervullen, in relatie met een naaste.  
 
URLAND - De Gabber Opera  
 
Het is een statement dat performancecollectief URLAND juist in de lockdown-
kaalslag een spectaculaire remake bracht van haar allereerste 
(toneelschool)productie, want De Gabber Opera is een ode aan de roes van het 
nachtleven. Opnieuw koppelt het collectief – Ludwig Bindervoet, Marijn Alexander 
de Jong, Thomas Dudkiewicz en Jimi Zoet, in samenwerking met Karel van Laere - 
een meesterwerk uit de theatergeschiedenis aan een actueel levensgevoel: Euripides’ 
Bacchanten wordt hier een existentieel bestaansgevecht van vier hardcore gabber-
housers. Meeslepend aan deze beeldende voorstelling is het uitstel van de dans- en 
muziekexplosie. Opgesloten in een glazen kubus verbeelden de vier kaalgeschoren, in 
Aussies gehulde makkers met een superieur uitgevoerde herhalingsmimografie van 
verveelde handelingen de leegte van hun/het dagelijks leven. Geestig is daarbij hun 
aangepaste braafheid: de troep die ze maken, ruimen ze telkens keurig op. Gefilmd 
vanuit een huiskamer pompen ze zichzelf op met woeste protesten voor de camera. 
Buiten de kubus geeft een spel van goddelijk licht, operamuziek en gezongen Duitse 
flarden Euripides hun kleine verhaal een grootse omkadering. Tot oppergabber 
Dudkiewicz de opgefokte mannetjes de wereld in komt halen voor het uitleven van de 
roes, en de snelle beats in de soundscape van Jimi Zoet de operaklanken van 
Annelinde Bruijs overvleugelen.    
 
  



De winnaar van de VSCD Mime/Performance Prijs 2022 is 
URLAND voor De Gabber Opera 
 
“Met deze remake toont URLAND aan hoezeer dit collectief zich heeft ontwikkeld van 
een brutaal mannengroepje tot trefzekere theatermakers, die de verbeelding van 
eigentijdse thema’s spectaculair weten te mixen met elementen uit de traditionele 
kunsttraditie en onze culturele geschiedenis. En die een rijkdom aan theatrale 
middelen weten samen te smeden tot ware ‘gesammtkunst’.” 
 

De Nederlandse Mime/Performance jury 2021-2022 bestaat uit:  

Nicole van Vessum (voorzitter) - directeur Theaterfestival De Parade 

Irene Pronk (vice-voorzitter) - directeur Leidse Schouwburg/Stadsgehoorzaal 

Berith Danse - directeur Pleintheater 

Marlies Heuer - actrice 

John de Weerd - programmeur Het Nationale Theater Zaal 3&4 


