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De jury  
Tineke Maas (voorzitter), directeur De Goudse Schouwburg 
Hans Smit, journalist 
Katinka Enkhuizen, programmeur Theater Rotterdam 
Urmie Plein, actrice 
Alex Mooren, programmeur Theater Castellum  
Hillechien Steenbruggen, programmeur Schouwburg het Park 
Nasim Miradi, theatermaker 
 
De uitreiking  
Tijdens het Nederlands Theater Festival en TF Jong van 5 t/m 15 september 2019 worden de genomineerde 
voorstellingen, indien mogelijk, gepresenteerd in De Krakeling. Op zondag 15 september ontvangen de 
genomineerden hun Zilveren Krekel tijdens de Jeugdtheatermiddag in De Krakeling. Het festival wordt afgesloten 
met het Gala van het Nederlands Theater waar de Gouden Krekel 2019 voor de meest indrukwekkende 
jeugdtheaterproductie en de meest indrukwekkende podiumprestatie in het jeugdtheater wordt uitgereikt.  
 
De prijzen  
Gouden Krekel voor de meest indrukwekkende jeugdtheaterproductie  
Gouden Krekel voor de meest indrukwekkende podiumprestatie in het jeugdtheater  
 
Alle genres binnen de podiumkunsten voor jeugd en jongeren komen in aanmerking voor de prijzen. Door het 
jaar heen reikt de jury Zilveren Krekels uit. Deze winnaars vormen de genomineerden voor de Gouden Krekels. De 
Zilveren Krekel bestaat uit een prent gemaakt door acteur en kunstenaar Niek van der Horst. De Gouden Krekel is 
een abstract in brons gegoten Krekel, gemaakt door beeldend kunstenaar Vincent de Kooker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Genomineerd voor de Gouden Krekel 2019 voor ‘meest indrukwekkende jeugdtheaterproductie’ en 
winnaar van een Zilveren Krekel 2019 zijn: 
 
Martin Luther King (8+) - Urban Myth, De Krakeling en Stip Theaterproducties 
De wereld is nooit af en de strijd om het voor iedereen een goede plek te maken gaat ons allemaal aan. Je kunt 
niet blijven zitten, je moet keuzes maken, ook nu nog. Dat maakt de aangrijpende muziektheatervoorstelling 
Martin Luther King van Urban Myth, De Krakeling en Stip Theaterproductie glashelder. In de slimme en sobere 
regie van Jörgen Tjon A Fong behandelt het gezelschap acteurs en musici bijzonder knap en treffend de 
geschiedenis en actualiseert hem voor deze leeftijdsgroep maar ook voor ieder ander. We leren de historische 
figuur Dominee King en de wortels van zijn strijd beter kennen en zijn verhaal krijgt universele waarde. We 
schuifelen met toenemend ongemak op onze stoel als de witte regisseur (Viktor Griffioen) de situatie steeds 
meer naar zijn hand zet, bang om de controle te verliezen. En uiteindelijk wordt die stoel een positie die we niet 
willen behouden. Een groot compliment voor de musici ook die standards als ‘Strange Fruit’ weer de lading 
meegeven die de tekstdichters erin hebben gelegd. En een groot compliment voor de jarige Krakeling dat ze het 
hebben aangedurfd het pad van producent te betreden. Met succes, Martin Luther King is een voorstelling 
geworden die diepe indruk maakt.  

 
Motors (14+) - 155 
Stoer, flitsend, energiek, maar ook kwetsbaar en ontroerend, dat is Motors van 155. De rijders op hun zeven 
minimotoren bewegen zich solo of in groepsbewegingen gracieus over het speelvlak waarbij de beheersing van 
hun voertuig bewondering afdwingt. De dansmoves die hun inspiratie uit de urban dance hebben, worden 
afgewisseld met persoonlijke en kwetsbare verhalen over passies, angsten en onzekerheden. Individualiteit en 
groepsidentiteit krijgen hier een fraaie balans in een enerverende voorstelling  over identiteit, seksualiteit en 
machogedrag, met livemuziek (DJ) en visuals ter ondersteuning van de emoties en verhalen van de mannen. Je 
wordt helemaal de wereld van 155 ingezogen vol energie, gekkigheid, emotie en gevoel. Met ‘Huilen in je helm’ 
als fraaie finale. Motors is een totaalervaring waarbij alle zintuigen geprikkeld worden.  

 
Het Verhaal van het verhaal (8+) - Theater Artemis en het Zuidelijk Toneel 
Wachten was nog nooit zo leuk als bij Het Verhaal van het verhaal van Jetse Batelaan. Van oermens tot 
mediaster, waar ben je zonder verhaal? Onze behoefte aan het vinden van samenhang tussen losse elementen 
maakt dat we naarstig een verband zoeken tussen alles wat we in deze fascinerende voorstelling voorgeschoteld 
krijgen. Of het nu geometrische figuren zijn die over het podium schuiven terwijl ze elk hun eigen bromtoon 
voortbrengen, een groepje oermensen dat met gele hesjes, gaffertape en verf in de weer is op het speelvlak of de 
drie reusachtige stijliconen die gewoon vadertje-moedertje spelen. Jetse Batelaan en zijn acteurs en technici 
spelen een intrigerend spel met ons verwachtingspatroon. Het Verhaal van het Verhaal is een kunstige kluwen 
losse eindjes. In ons hoofd vormen ze de rode draad in een theaterbeleving die zich moeilijk laat navertellen maar 
die onweerstaanbaar is. 

 
Sweet Sixteen (14+) - De Toneelmakerij 
Natuurlijk over zelfmoord. Is er een ander onderwerp voor een spreekbeurt denkbaar als je eigen zus nog maar 
kort geleden uit het leven is gestapt? Maar in Sweet Sixteen van De Toneelmakerij, in regie van Belle van 
Heerikhuizen, is die zelfmoord als onderwerp knap verweven met vragen over het leven en het dóórleven door 
achterblijvers. Met de keuze voor de realistische setting van een klaslokaal brengen de makers ons heel subtiel in 
de positie van de denkbeeldige medeleerlingen die het verhaal van Dunya aanhoren, en houden ze ons daar in 
die echte schoolbanken moeiteloos bij de les. Elk moment kunnen we een beurt krijgen want de twee actrices 
(Hanna van Vliet en Sophie Höppener) durven ook het contact met hun publiek aan te gaan. Het samenspel 
tussen de twee is adembenemend. We zijn er getuigen van hoe Dunya in haar hoofd de emotionele confrontatie 



met haar overleden zus Dido, maar ook met zichzelf volstrekt overtuigend aangaat. De tekst van Casper 
Vandenputte geeft haar alle ruimte voor haar twijfels en angsten en emoties. De impact die een zelfmoord op 
iemands omgeving heeft wordt op een krachtige manier duidelijk gemaakt. Sweet Sixteen laat niemand 
onberoerd. 

Hamlet (8+) - Theater Rotterdam 
Het jaarlijks theaterfeestje van Theater Rotterdam pakt in Hamlet wel erg goed uit. Wat een creativiteit en 
spelplezier! Het klassieke drama aan het Deense hof wordt in de speelse tekst van Don Duyns en de flitsende 
regie van Pieter Kramer van alle stof en heiligheid ontdaan en van vele knipogen naar onze tijd voorzien. Zo 
ontstaat een helder generatieconflict tussen een jongen (lekker dwars gespeeld door Mattias van de Vijver) die 
gewoon lekker wil surfen met zijn vrienden en zijn ouders die machtsspelletjes spelen en in zijn ogen maar wat 
aanrommelen. Hamlet, de familievøørstelling, is een geoliede theatermachine van kostuums, kamerschermen, 
panelen en props waar je ogen tekort komt. De liedteksten van Alex Klaasen op muziek van Queen vinden 
naadloos hun plek in het verhaal. 

Hallo familie (8+) - Maas theater en dans 
In Hallo familie van Maas theater en dans van regisseur Moniek Merkx kijken we naar een fraai realistisch decor 
(Sanne Danz) van een echte woonkeuken met kastjes en een fornuis en een pan met eten. Voor iedereen 
herkenbaar, maar wat er in die keuken gebeurt maak je als kind toch niet elke dag mee. Hele rijen feestgangers 
komen uit die kastjes, je poppen zijn ineens levensgroot en er huist een groen mannetje in de keuken. De 
kleurrijke voorstelling is een gloedvolle ode aan de grenzeloze fantasie van het kind, waarin voor vervreemding 
nog alle ruimte is en iets soms ook onheilspellend kan zijn. Dat kind verbaast zich weliswaar nergens over, maar 
doorziet ook het spel dat volwassenen soms kunnen spelen. Hallo Familie is een kleurrijk familiefeest rond een 
ontwapenend duo van kind en oma. 

 
De VSCD jeugdtheaterjury kent de Gouden Krekel 2019 voor de ‘meest indrukwekkende 

jeugdtheaterproductie’ toe aan Martin Luther King van Urban Myth, De Krakeling  
en Stip Theaterproducties 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Genomineerd voor de Gouden Krekel 2019 voor ‘meest indrukwekkende podiumprestatie’ in het 
jeugdtheater en winnaar van een Zilveren Krekel 2019 zijn: 
 
Jibbe Willems - voor libretto Jabber (6+) van Theatergroep Kwatta 
Met zijn libretto voor Jabber van Theatergroep Kwatta zoekt taalvirtuoos Jibbe Willems de grenzen van ons 
taalgebied niet alleen op, hij springt er behendig overheen. Waar Esperanto ophoudt gaat Willems verder. In zijn 
‘Jabbertaal’ shopt hij uiterst creatief in het moderne idioom van verschillende Europese talen waardoor niet 
alleen uiterst geestige zinsconstructies ontstaan als ‘es rieke par lente, ah oui differente’ en ‘no foodie in de bek 
for free’, Willems weet ook de drie vogels in het nest en de nieuwe vreemde vogel die daar opduikt hun eigen 
woordenschat mee te geven, terwijl ze elkaar wel verstaan. Het actuele thema van de vluchtelingenproblematiek 
heeft Jibbe Willems zo voor iedereen vanaf zes jaar verstaanbaar gemaakt, en dat is reuzeknap. Het 
internationale succes van de voorstelling van Kwatta, die ‘discover tutti world’ mag hij zich voor een belangrijk 
deel toe-eigenen. Wonderfee! 

 
Marlyn Coetsier en Marlies Schot - voor enscenering en toneelbeeld van In de kelder staat een huis 
(2+) van TG Winterberg en Stip Theaterproducties 
Na deze voorstelling is schilderstape nooit meer gewoon schilderstape. Weergaloos wat Marlyn Coetsier 
en ontwerpster Marlies Schot daarmee en met lapjes en knopen hebben gedaan. Met haar energieke 
spel, handigheid en mimiek weet Marlyn de kelder en zijn bewoners overtuigend tot leven te brengen. 
Alles is echt of net echt, moeiteloos neemt Coetsier ons bij de hand. In het universum dat ze samen met 
Marlies Schot heeft geschapen kijk je nergens van op.   
 
Dorothy Blokland – voor haar rol in Anansi en de nieuwe wereld (4+) van Blokland & Blackman 
Vanaf het moment dat Dorothy Blokland in Anansi en de nieuwe wereld van Blokland & Blackman het podium 
betreedt, is zij de spin in het web van de voorstelling die ze met Yahmani Blackman speelt. Zij heeft alle touwtjes 
stevig in handen, laat zich niet uit het veld slaan en bespeelt moeiteloos het publiek met haar ongekende podium 
presence en geweldig aanstekelijke lach. 
 
Sacha Zwiers en Catharina Scholten – voor decor/kostuums en video van Revolutions (12+) van NTjong 
Revolutions van NTjong parachuteert ons in een dystopisch Nederland waar een CEO het voor het zeggen heeft 
en de grens tussen schijn en werkelijkheid moeilijk is te trekken. Geluk is geen recht maar een plicht en vrijheid 
een relatief begrip. Met de strakke futuristische decors en kostuums van Sacha Zwiers en Catharina Scholten, 
aangevuld met flitsende videobeelden brengen zij de game-achtige glamouromgeving moeiteloos tot leven maar 
ook de daarmee contrasterende, grauwe wereld van de revolutionairen krijgt een eigen sobere sfeer.   

 
De VSCD jeugdtheaterjury kent de Gouden Krekel 2019 voor de ‘meest indrukwekkende 

podiumprestatie’ in het jeugdtheater toe aan Jibbe Willems voor zijn libretto van Jabber van 
Theatergroep Kwatta. 


