
André Veltkamp beurs 2021 
 
Kunstenaars wachten niet op de ideale omstandigheden. Wat gemaakt moet worden, wordt 
gemaakt, met middelen die op dat moment voorhanden zijn. Ook in een tijd, waarin één van 
de belangrijkste eigenschappen van theater: de gezamenlijke beleving, een gevaar is. We zijn 
onder de indruk van de rijkdom aan anderhalvemetersamenleving-bestendige producties. 
De jury waardeert jullie vindingrijkheid en veerkracht en is verheugd over de kwaliteit, 
actualiteit en eigenzinnigheid van al het afstudeerwerk. 
 
Sommigen kozen voor het medium film, anderen speelden voor een select gezelschap en 
maakten daarvan registraties. Van eenvoudige ‘one-take’ opnames tot professionele 
multimediaproducties. We zagen concerten, installaties, VR-films en podcasts. Velen van 
jullie hebben een digitaal portfolio opgebouwd, waar je met het oog op de toekomst je 
voordeel mee kunt doen. Wij hebben ons best gedaan zoveel mogelijk te zien en dat was 
een verrijkende ervaring. Maar jury’s zijn er om te kiezen, en dat hebben we ook gedaan, 
met plezier.  
 
Met trots reiken we de André Veltkamp beurs 2021 uit aan: Lizzy & De Bacchanten 
 
Hiermee kozen we voor een voorstelling waarmee maar liefst zes studenten afstuderen, 
afkomstig van Design & Technology, Scenografie, Regie en Theatervormgeving (Maastricht).  
 
Jordy Zoet, Jordy Veenstra, Luca van Deurzen, Daatje Eek, Noa Helder en Zephyr Brüggen, 
van harte gefeliciteerd. Met Lizzy & De Bacchanten verenigen jullie twee klassieke teksten 
over de potentie en het gevaar van een massa mensen die in beweging komt. Een komedie 
en een tragedie, die op een originele manier (zoals regisseur Zephyr Brüggen het formuleert) 
“back to back” worden opgevoerd. De ene is een constructieve, hoopvolle revolutie, de 
ander een destructieve wraakactie. Jullie creëerden een eigentijds, volks ritueel met dans, 
dynamische changementen en een opzwepende soundtrack, waarin het publiek, dat zelf ook 
niet stilzit, meegenomen wordt in een aanstekelijke maar niet ongevaarlijke roes.  
 
Het is een omvangrijke productie met een opzwepende energie die dwars door het scherm 
voelbaar is. Eén waarvan we dachten: deze moet hernomen worden, want hier willen we bij 
zijn. En dat is precies waarvoor de beurs bedoeld is: als een steuntje in de rug voor een 
voorstelling die door een groter publiek gezien moet worden. Lizzy & De Bacchanten is een 
voorstelling die én conceptueel goed doordacht is én een speelse, jazzy stijl heeft. Een goed 
gecomponeerd geheel, dat ook ruimte biedt voor de verbeelding. Een voorstelling die in 
vorm en inhoud geworteld is in deze tijd; die gastvrij is, warm en uitnodigend. Jullie zijn als 
eigenzinnig collectief glorieus dwars door het statische en eenzame van het zoomtijdperk 
heen gebroken. En, wat we bijzonder waarderen: Lizzy & De Bacchanten is een voorstelling 
die het resultaat is van een creatief team dat duidelijk met plezier heeft samengewerkt.  
 
Alle makers, van harte gefeliciteerd! 


