HET DEBUUT
Rudolphi Producties
Ontdek aanstormend theatertalent
<tekst 150 woorden>
Niet meer weg te denken uit het theaterlandschap: Het Debuut. Jonge theatermakers die met lef en
scherpzinnigheid hun werk tonen. Rudolphi Producties selecteert de meest aansprekende korte
afstudeervoorstellingen voor je tijdens het ITs Festival (International Theatre School Festival).
In een avontuurlijke avond, waarin je drie verschillende voorstellingen voorgeschoteld krijgt, nemen
de makers je mee in hun belevingswereld. Ze raken je, vertederen, verontrusten en roepen je bij de
les. Ook dit jaar reist een gastheer mee die de avond voor je inleidt en je na afloop met de makers
laat kennis maken.
“Het Debuut. Dat is een prijs met inhoud.” (Volkskrant, 2017)
“Alle makers laten zien dat ze lef hebben zonder schroom hun eigen fascinaties en eigenaardigheden
tentoon te stellen.” (Volkskrant, 2016)
“Drie bijzondere voorstellingen voor de prijs van één.” (Haarlems Dagblad, 2012).
“Aantrekkelijke avond met hoogst origineel nieuw theatertalent.” (Theaterkrant, 2012).
Het Debuut is voor veel beginnend theatermakers van onschatbare waarde gebleken. Herken je ze?
Oud Debuut-ers v.l.n.r.: Tim Olivier Somer, Tarik Moree, Nick Livramento Silva, Joey Schrauwen,
Romano Haynes, Performancegroep ROTOR (Koen van der Heijden, Hidde Aans-Verkade), Yamill
Jones, Bosse Provoost, Kobe Chielens, Siona Houthuys, la Isla Bonita (Luit Bakker, Milou van
Duijnhoven, Aukje Schaafsma, Lisa Schamlé, Mirthe Labree), Firma Draak (Jip van den Dool, Mathieu
Wijdeven, Nick Bos), Marijn Brussaard, Linda Lugtenborg, Erika Cederqvist, Julie Solberg, Tom van
Kalmthout, Yannick van de Velde, Wies Fest, URLAND (Marijn Alexander de Jong, Jimi Zoet), George
Tobal en Fleur van den Berg.

<tekst 75 woorden>
Niet meer weg te denken uit het theaterlandschap: Het Debuut. Jonge theatermakers die met lef en
scherpzinnigheid hun werk tonen. Rudolphi Producties selecteert de meest aansprekende korte
afstudeervoorstellingen voor je tijdens het ITs Festival (International Theatre School Festival).
Verwacht deze avond drie totaal verschillende voorstellingen die je raken, vertederen, verontrusten
en bij de les roepen.
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