
 

 
 
 
Nerveuze musical sterren 
 
Theaterdirecteur zijn is erg leuk, zeker als er een uitnodiging op de deurmat valt om samen met 
Rozemarijn, mijn vrouw naar de 16e editie van het Musical Awards Gala 2016 te mogen gaan.  
 
Donderdag 12 januari jl. was het de avond van het gala. Samen met Rozemarijn, gekleed in een 
chique galajurk en zelf in smoking op naar het Beatrix Theater in Utrecht, de plek waar de 
prestigieuze Awards voor Nederlandse grootste musicalsterren en beste producties werden 
uitgereikt. Op deze avond worden niet alleen de prijzen uitgereikt, maar worden ook exclusieve 
fragmenten van het nieuwe musicalseizoen getoond. 
 
Op de rode loper schitterden de musical sterren die tijdens het Musical Award Gala en live bij de 
show aanwezig waren. Verder waren ook aanwezig regisseurs, producenten, pers, fotografen en 
collega’s. We werden ontvangen in de foyer van het theater met een hapje en een drankje. Als je dan 
om je heen kijkt en je oor te luisteren legt waren de genomineerden best nerveus. Daar horen ook de 
sterren bij die ooit wel eens geroepen hebben dat het genomineerd zijn of het winnen van een 
award ze niet zoveel doet. Als je een keer de uitreiking van de Awards mee hebt gemaakt dan weet je 
wel beter. Het zijn fel begeerde Awards en de genomineerden zijn echt wel nerveus.  
 
Voor aanvang van de het gala, dat live uitgezonden werd, vond er een gezamenlijk diner plaats. Dan 
is het aan tafel gezellig bijpraten. Wij zaten samen met onze gastheer aan een heel gezellige tafel 
met collega’s uit de Meervaart, Parkstad Limburg Theaters en de Stadsschouwburg Zoetermeer.  
 
En dan is het zover. Frits Sissing presenteerde deze avond de Musical Awards. Ook kon er door het 
publiek gestemd worden voor de AD Publieksprijs Beste Musical. Het was een mooi programma waar 
de winnaars in het zonnetje werden gezet. Zo won Ciske de Rat de prijs voor de beste grote musical, 
een niet reizende musical. De winnaar voor de beste kleine musical werd gewonnen door Chez Brood. 
In deze musical speelde Stefan Rokebrand die de prijs won als beste acteur in een kleine musical. 
Deze musical was natuurlijk ook te zien in de Kampanje.  
 
Nu weet ik al wat er zoal te zien zal zijn in de Kampanje in het hierop volgende seizoen en ik kan u 
alvast verklappen dat een groot aantal prijswinnende acteurs, actrices en musicals naar Den Helder 
zullen komen.  
 
Het was een geslaagd feest met mooie winnaars, nogmaals gefeliciteerd! 
 
 
Arjaen Kersten 
 
 
 


