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PERSBERICHT: 

Rudolphi Producties maakt selectie Het Debuut 2017 bekend.  
 
Op 25 juni j.l. heeft artistieke commissie van Rudolphi Producties tijdens de slotavond van het 
International Theatre School Festival Amsterdam de selectie van Het Debuut 2017 bekend gemaakt. 
De afstuderende theatermakers zijn tijdens dit festival geselecteerd en  gaan met Het Debuut op 
tournee langs 18 theaters door het hele land. 
 
De geselecteerde voorstellingen en makers voor Het Debuut 2017 zijn: 
‘The place to be’ – Koen van der Heijden & Hidde Aans-Verkade (Academie voor Theater en Dans, Mime) 
 ‘What sounds like now’ – Nick Livramento Silva (Artez) & Joey Schrauwen (Performance-opleiding 
Toneelacademie Maastrischt, afgestudeerd in 2017)) 
‘The seed of life’ – Romano Haynes (Toneelacademie Maastricht) 
 
Rudolphi Producties presenteert met Het Debuut aan het begin van het nieuwe theaterseizoen de 
talenten van de toekomst. Uitgangspunt van Het Debuut is het landelijke publiek kennis laten maken 
met de nieuwe generatie theatermakers en deze theatermakers introduceren in het professionele 
theatercircuit. Het Debuut is dé kans voor het publiek om als eerste kennis te maken met dit 
theatertalent.  
 

“Aantrekkelijke avond met hoogst origineel nieuw theatertalent.”  
aldus de Theaterkrant over een voorgaande editie van Het Debuut 

 
Ook dit seizoen reist een gastvrouw mee met het gezelschap, dit jaar is dat programmamaker Louise de 
Koning. Zij leidt het publiek langs de voorstellingen en brengt hen na afloop in contact met de 
theatermakers. 
 

De commissie bestond dit jaar uit Marcelle Kuiper (Stichting Melanie), 
Christiaan Mooij (programmeur De Meervaart), , Peer van den Berg 
(coach en theatermaker) en producenten Marie-Anne Rudolphi, 
Maarten van der Cammen en Heske van den Ende (Rudolphi 
Producties). De commissie over de geselecteerde voorstellingen: “Een 
fysieke tantaluskwelling, een verbaal gevecht in gestaalde kaders en 
een ontroerende en taboedoorbrekende coming of age.”  
 
Te zien: 
Première: zaterdag 16 september in De Toneelschuur, te Haarlem.  
Tour van 15 sept. t/m 31 okt.  
Meer informatie en de volledige speellijst zie: rudolphiproducties.nl  
 
Rudolphi Producties is de artistieke thuishaven voor zelfstandige 
theatermakers en pas afgestudeerde theatertalent. Makers met een 

voorliefde voor theater dat dicht op de huid van de samenleving zit. Rudolphi Producties kiest voor 
theater dat verbaast, ontroert, schuurt en verrast. Met Het Debuut geeft Rudolphi Producties ieder jaar 
pas afgestudeerde theatermakers een kans om zich verder te ontwikkelen en hun werk te tonen. 
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