Persbericht Noordhollandse Kleine Theater Trofee 2008 - april 2008
Uitreiking Noord-Hollandse Theater Trofee aan Servaes Nelissen

Op zondag 20 april 2008 wordt uit naam van de Noord-Hollandse
Kleine Theaters de Noord-Hollandse Theater Trofee uitgereikt aan
Servaes Nelissen.
De Noord-Hollandse Theater Trofee wordt dit jaar voor de achtste keer uitgereikt en is een initiatief
van de deelnemers van het Noord-Hollands Overleg Kleine Theaters (NOKT). De prijs wordt uitgereikt
aan een persoon, theatergroep of – productie die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het
Noord-Hollandse theaterklimaat en in het bijzonder aan dat van de kleine theaters in Noord-Holland.
Eerdere winnaars zijn Toneelgroep Het Volk, Paul Koek, De Gebroeders Flint, Speeltheater Holland,
MUZtheater, Helmert Woudenberg en Unieke Zaken.

Servaes Nelissen is al ongeveer twintig jaar actief in de theaterwereld. Deze theatermaker
(mimespeler/acteur/poppenspeler) maakt solovoorstellingen en speelt daarnaast bij verschillende
gezelschappen. Servaes begon al vroeg in zijn carrière met solovoorstellingen. Hiermee levert hij bij
uitstek een belangrijke bijdrage aan de Noord-Hollandse theatercultuur. Zowel het publiek als pers
waardeert zijn stukken zeer. Nelissen heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot iemand die diverse
disciplines heel natuurlijk mengt: mime, poppenspel, het inzetten van videocamera, het maken van
decorstukken, het schrijven van tekst en speelt alle rollen in zijn solovoorstellingen. Zijn voorstellingen
zijn zeer herkenbaar en toch subtiel. Hij heeft een scherp oog voor het bijzondere van het gewone. De
thematiek is vaak die van een eenzaam persoon, worstelend met zijn omgeving en zijn plaats in de
samenleving. De uitreiking wordt voorafgegaan door zijn voorstelling “Dollywood”. Deze voorstelling
werd gemaakt zonder subsidie. Een prijs is daarom een goed signaal om weer eens de aandacht te
vestigen op het belang van kleinschalig theater, waar geld voor grote marketingoffensieven ontbreekt.
Eigenzinnige individualisten als Nelissen moeten gekoesterd worden, anders raakt het ras snel
uitgestorven in de verzakelijkende cultuursector.

De prijs bestaat uit een opdracht aan Steven Luca Groenen. Steven is naast theatermaker en
poppenspeler ook beeldend kunstenaar. Zijn werk en performances grenzen aan het museale en voor
een eerdere installatie/performance kreeg hij de Rene Smeetsprijs. Als bewonderaar van Servaes is
hij vereerd om de NOKT-Prijs vorm te geven.

De prijs zal uitgereikt worden door de theatermakers van Unieke Zaken, de vorige winnaars van de
Noord-Hollandse Theater Trofee.

De uitreiking van de NOKT-Prijs vindt plaats om ca. 16.00 uur in de Kleine zaal van De
Purmaryn te Purmerend, aansluitend aan de voorstelling “Dollywood”. Aanvang van deze
voorstelling is 14.45 uur. De toegang is gratis, zie www.podiumdagen.nl.

