Juryrapport Zapp Theaterprijs 2016
van de Kijkuit Kinderjury
Dit juryrapport is opgesteld door de Kijkuit Kinderjury van de Zapp Theaterprijs 2016. De
Kinderjury bestaat uit negen kinderen in de leeftijd van zeven tot en met twaalf jaar:
Mingus Bassie, Ethu Camngca, Isa Dobrnjac, Jonah van Emde Boas, Pim Jaspers, Thijn van de
Kerkhof, Mas Kolthof, Teun Rienstra en Bibian Voortallen.
De Kinderjury heeft heel veel voorstellingen gezien, waaronder de vijf producties die in het
theaterseizoen 2015/2016 de meeste stemmen en de hoogste waardering kregen van de
kinderen in Nederland. Naar aanleiding hiervan hebben de leden van de Kinderjury vergaderd
om te bepalen welke van die vijf voorstellingen zij het beste vinden. Deze voorstelling wint de
Zapp Theaterprijs 2016.
De Kinderjury heeft een winnaar gekozen uit de volgende vijf genomineerde voorstellingen:
4 Musketiers van Holland Opera
De Gelaarsde Poes van het Ro Theater
Expeditie Peter Pan van Het Laagland
Hoeveel zou de wereld wegen? van Theatergroep Fien
Mariken van Theatergroep Kwatta
Het oordeel van de Kinderjury over deze voorstellingen staat verwoord in het hier bijgevoegde
juryrapport.

De Zapp Theaterprijs wordt mede mogelijk gemaakt door:

WINNAAR VAN DE ZAPP THEATERPRIJS 2016
De Gelaarsde Poes
Ro Theater
In De Gelaarsde Poes raakt molenaarszoon Jaap alles kwijt wanneer zijn vader doodgaat. De
enige die hij nog heeft is zijn poes. Samen vertrekken ze op zoek naar werk en eten. Door de
slimme streken van de Gelaarsde Poes weten ze het vertrouwen van de koning te winnen en een
plekje aan het hof te veroveren…
De Kinderjury is flink onder de indruk van De Gelaarsde Poes en noemt dit een hele complete
voorstelling. Van de acteurs en de liedjes tot het decor en de grapjes: alles zit er goed én veel in!
Zoals een van de kinderen opmerkt: het is drie uur lang een groot feest, niet alleen voor
kinderen - ook voor hun ouders. Voor hele jonge broertjes en zusjes is het niet altijd aan te raden,
omdat er soms best vieze dingen gebeuren. Zoals het tongzoenen, het geflirt in de kattenbar of
kinderen die door een gehaktmolen worden gehaald.
Het gezelschap heeft waarschijnlijk veel geld om goede en bekende acteurs in te huren en een
mooi decor te maken; zo herkennen de kinderen Alex Klaassen, Maarten Heijmans, Ward Kamps
en Arjan Ederveen. Het decor is zó spectaculair dat je er helemaal door wordt meegesleept. Het
wisselt soms zo snel dat het wel een film lijkt. Een aantal juryleden beseft wel dat je met wat
meer geld en zulke goede acteurs ook iets sneller een goede voorstelling kunt maken.
Wat ze bijzonder vinden aan deze voorstelling is dat een oud sprookje, De gelaarsde kat, een
nieuwe draai krijgt. Het Ro Theater doet dat vaker; van iets ouds iets moderns maken en dat
vindt de Kinderjury tof. Zo haalt het Ro Theater in deze voorstelling James Blond erbij - heel
grappig - en liedjes van Michael Jackson met nieuwe vertalingen en rijmwoordjes zoals
“spioneren, toiletteren en pauzeren”.
Sommige juryleden vinden dit de allerbeste theatervoorstelling die ze ooit hebben gezien. Er
wordt opgemerkt dat de hele zaal blij naar huis gaat - en dat is toch zeker heel belangrijk! Eén
nadeel bij zo’n complete voorstelling: soms blijft er weinig ruimte over om er iets in je eigen

hoofd bij te verzinnen. Je hoeft zelf niet meer zoveel te denken. Maar de tijd vliegt wel voorbij
omdat er zo veel gebeurt.
De Kinderjury bekroont met veel plezier De Gelaarsde Poes tot winnaar van de Zapp Theaterprijs
2016.

GENOMINEERD VOOR DE ZAPP THEATERPRIJS 2016
4 Musketiers
Holland Opera
4 Musketiers gaat over de drie beroemde musketiers die vroeger echte helden waren: ze vochten
als leeuwen en beschermden de koning. Maar nu proberen ze met zijn drieën een eenvoudig
restaurant draaiende te houden. Op een dag staat er een meisje op de stoep die beweert dat één
van hen haar vader moet zijn… Dat zorgt voor ruzie, want is heus een van drie haar echte vader?
Op en om de boot annex keuken volgt een grappige en slimme zoektocht met een heleboel
gevechten!
De kinderjury vindt 4 Musketiers een hele bijzondere voorstelling, alles wordt gezongen. Een
echte opera dus, die door het grappige spel ook leuk is voor kinderen die denken niet van opera
te houden. Een van de juryleden noemt het daarom een kinderopera. De juryleden vinden het
leuk dat dit een ander soort voorstelling is, een waarin de muziek ook nog goed past bij het
verhaal.
De juryleden vinden de zang erg mooi en zijn diep onder de indruk van het live orkest: de
muziek van Oene van Geel vinden ze misschien zelfs wel het beste van de hele voorstelling, met
het getrommel als hoogtepunt. Wel is het soms iets lastiger de voorstelling te volgen, omdat je
de gezongen tekst van de liedjes niet altijd goed kunt verstaan. Volgens de juryleden mag er af
en toe iets meer gewone tekst in.
Het decor bestaat uit een boot - vooral boegstukken - en een soort van keuken, met grappige
keukenspullen. De acteurs gebruiken alle delen van de zaal, ook het balkon! Dat is bijzonder.
Soms lopen ze zelfs door het publiek heen. Een enkele keer stoort dat een beetje omdat het niet
altijd heel soepel lijkt te gaan,
Het verhaal is avontuurlijk en boeiend. Het doet sommige juryleden een beetje aan Mama Mia
denken, waarin ook iemand speelt die niet weet wie haar vader is, en drie mannen uitnodigt die
het kunnen zijn.

De kostuums zijn soms nog opvallender dan de acteurs. Zouden ze het onder die enorme wollen
mutsen en bontmantels niet erg warm hebben? Heel grappig zijn de keukenspullen die bij de
gevechten worden gebruikt. Zo heeft een van de acteurs een vergiet met veren op zijn hoofd, als
een soort helm. Om zich te verdedigen worden ook echte schermstokken gebruikt, dat ziet er erg
spectaculair uit.
De acteurs dagen elkaar de hele tijd uit: “Daag jij mij uit om jou uit te dagen om mij weer uit te
dagen om jou uit te dagen?” en dat is erg grappig.
De Kinderjury vindt 4 Musketiers een opera om vrolijk van te worden.

GENOMINEERD VOOR DE ZAPP THEATERPRIJS 2016
Expeditie Peter Pan
Het Laagland
In Expeditie Peter Pan hebben vijf grote mensen last van rare dromen en gekke gedachten. En
deze dromen laten ook nog voorwerpen achter, speelgoeddingen! Die verschijnen op de meest
onhandige momenten; in stresssituaties, op straat, op het werk voor de ogen van collega’s. De
volwassenen worden achternagezeten door speelgoed en niezen bijvoorbeeld
speelgoedzwaarden uit. Eigenlijk willen ze helemaal niet meer volwassen zijn: ze willen weer
een beetje kind zijn.
De leden van de Kinderjury moeten erg lachen om deze voorstelling. Om al het speelgoed dat
overal vandaan komt, zoals knikkers, zwaarden en autootjes, en om een van de volwassenen die
verkleed is als Tinkerbell (een dikke elf) en telkens zegt: “Ik ben Tinkerbell, je ziet mij niet maar
ik ben er wel”. Zowel voor de ouders als kinderen zitten er goede grappen in. Een van de
juryleden is zelfs bijna van haar stoel gevallen van het lachen!
Het decor van Expeditie Peter Pan bestaat uit alleen maar kastjes met laatjes, lampen en klokken.
De Kinderjury vindt het knap dat het de makers en acteurs lukt om daar zo veel uit te halen. Ze
gaan er zelfs op staan! En die lampjes zijn gaaf gedaan, want die zijn op afstand bestuurbaar en
een grote klok die helemaal achteraan staat, gaat op een bepaald moment heel snel en hard
tikken... als een tijdbom. Het ziet er chaotisch uit, maar ook magisch, met allemaal stemmen en
kleuren, zoals op het achterdoek geprojecteerd.
De titel van de voorstelling Expeditie Peter Pan zet de kinderen eerst even op het verkeerde been.
Ze hadden niet verwacht dat de voorstelling zou gaan over ouders die meer moeten blijven
spelen, maar ze vinden het onderwerp wel erg leuk. De drukte en werkstress van de grote
mensen wordt goed uitgebeeld. De Kinderjury denkt dat de makers van de voorstelling willen
meegeven dat je lijf misschien wel ouder wordt, maar je geest nooit. En dat je ook als volwassene
of ouder moet blijven spelen. Het is goed dat een theatergroep hier aandacht aan besteedt.

Alle acteurs zijn fijn om naar te kijken. Ze spelen allemaal een ander type persoon en doen dat
erg goed. Ook is het mooi bedacht dat ze aan het begin hele nette pakken aan hebben, maar naar
het einde toe - als ze weer gaan spelen - allemaal gekke kleren aan hebben. En het slotliedje I
believe I can fly zorgt voor een mooi einde.
De voorstelling heeft een soort open einde dat je in je hoofd af kunt maken, dat is erg leuk. Zo
denk je er thuis ook nog over na. Daarnaast is het gaaf dat iedereen na afloop nog even op het
podium mag komen kijken, dat mag niet altijd. Deze voorstelling blijft lekker in je hoofd zitten!

GENOMINEERD VOOR DE ZAPP THEATERPRIJS 2016
Mariken
Theatergroep Kwatta
Mariken is gebaseerd op het gelijknamige boek van Peter van Gestel. Het gaat over een
moederloos meisje, Mariken, dat te vondeling is gelegd en wordt grootgebracht door Archibald
en een geit. Wanneer de geit doodgaat trekt Mariken naar de stad, waar ze het toneelgezelschap
de Wagenspelers tegenkomt, Met hen beleeft ze vervolgens veel avonturen.
Mariken is eigenlijk een verhaal in een verhaal. De acteurs spélen het verhaal van Mariken, en
stoppen dus ook af en toe met spelen om te zeggen wat er komen gaat: dat is heel bijzonder
gedaan vindt de Kinderjury.
Er zit veel humor in, zonder dat de acteurs het zelf overdreven grappig spelen. De juryleden
herinneren zich zelfs nog een paar goede grappen zoals: “Twee witte schapen waarvan er een
zwart is”. Of: “De duivel werd geboren toen God een dikke scheet liet”. Daarnaast moeten ze erg
lachen om Mariken die bijzonder eigenwijs is en er superwild uitziet, met schapenbeenwarmers
en kort warrig haar. Ook de andere kostuums zijn knap gemaakt, zo loopt de duivel op hoge
bokkenpoten.
De liedjes in de voorstelling zijn heel bijzonder, en omdat het live muziek is geeft dat een extra
cool effect. Het is geen opera, maar juist gewoon muziek - af en toe lijkt het bijna op een musical.
De muzikanten dragen ook gekke kostuums, hierdoor wordt je aandacht ook op hen gevestigd
en op hoe ze live muziek maken. Heel slim bedacht, vindt de jury.
Het mooie decor klopt bij iedere scène. Zo is het bos ook echt een bos, en als Mariken Nimwegen
binnenloopt, staat er een hele stad als decor. Slim dat een heleboel dingen op grote karren staan
waardoor de spelers heel snel het decor kunnen verwisselen.
Mariken heeft werkelijk alles in zich: muziek, humor, veel avontuur, emotie én een goede
boodschap. Je kan eigenlijk beter vragen wat er niet in deze voorstelling zit, aldus de Kinderjury.

GENOMINEERD VOOR DE ZAPP THEATERPRIJS 2016
Hoeveel zou de wereld wegen?
Theatergroep Fien
Deze voorstelling gaat over Rosie. Ze is in haar vaders schuurtje waar allerlei geheimzinnig
gereedschap en gekke apparaten hangen. Rosie krijgt er onverwacht bezoek van een mannetje
met een pakketje. Het is een doos met daarin een antwoord. Maar waarop? Op welke vraag?
Tijdens de voorstelling gaan ze samen op zoek naar de vraag die bij het antwoord hoort.
Een van de juryleden merkt op dat het verhaal misschien niet zo groot is als bij De Gelaarsde
Poes of Mariken, maar dat het je wel blijft boeien en je het heel graag wil blijven volgen. Een
kleine, eenvoudige voorstelling - maar wel bijzonder om mee te maken. Het verhaal lijkt soms
misschien een beetje vreemd, maar je gaat je door deze voorstelling ook zelf allerlei vragen
stellen, zoals: wat gebeurt er als je dood bent? En kun je de wereld wegen door te doen alsof je
de aarde optilt?
Het decor is heel leuk en rommelig, een tafel, een kast en allerlei apparatuur. Vooral de
hoofdkijker is erg goed bedacht. De juryleden vinden het interessant hoe Rosie hiermee bij de
man in zijn hoofd kan kijken.
Er wordt gelukkig ook veel gelachen. De leden van de jury zijn dol op de postbezorger: die speelt
ontzettend grappig. Ook de liedjes worden door beide acteurs goed gezongen. Dat de
voorstelling maar door twee acteurs wordt gespeeld vinden de juryleden dubbel knap.
Het verhaal kan naar het einde toe misschien iets spectaculairder, het blijft nu iets te lang
hetzelfde. Dat komt ook omdat deze voorstelling - anders dan de andere genomineerden minder over een spannend avontuur gaat. Maar dat is misschien weleens goed. Bijzonder aan
deze voorstelling is dat er veel fantasie in zit, en je jezelf daardoor ook vragen gaat stellen. Wat
je er uiteindelijk van leert is dat je je niet moet beheersen of inhouden met vragen stellen. Alle
vragen zijn goed, geen enkele vraag is stom. En dat vindt de Kijkuit Kinderjury een hele goede
boodschap!

