
Theatergroep Ontroerend Goed pakt 
opnieuw prijzen in Edinburgh 
door Liv Laveyne

EDINBURGH l Het wordt bijna vertrouwd nieuws: Ontroerend Goed dat de prijzen aaneenrijgt op het 
Edinburgh Fringe Festival. Het Gentse theatergezelschap kreeg voor de derde maal op rij een First Fringe 
Award en voor de tweede maal een Herald Angel.

Het Edinburgh Fringe Festival, dat gelijktijdig plaatsvindt met het prestigieuze Edinburgh International 
Festival, biedt naast populairdere genres als comedy ook een plek voor jong theatertalent. Om nieuw werk 
op het Fringe Festival aan te moedigen, reikt de Schotse nationale krant The Scotsman, sinds 1973 jaarlijks 
de Fringe First Awards uit. Gedurende de drie weken dat het festival loopt, worden elke week maximum vijf 
voorstellingen met deze eer bedacht. 
Uit 385 groepen die dit jaar voor de prijs in aanmerking komen, werd het Gentse collectief bekroond voor 
Internal (Intern), een ervaringsvoorstelling waarbij de grenzen van intimiteit worden afgetast in een clever 
spel van geven en nemen: geheimen worden aan de individuele toeschouwer- en deelnemer verteld én
ontlokt om daarna in een groepsgesprek te grabbel gegooid te worden. 
"Is het waar dat echte relaties te moeilijk worden voor ons? Ontroerend Goed beweert niet het antwoord te 
weten, maar stelt dergelijke vragen in één van de meest krachtige theaterervaringen die ik me kan
herinneren," vond de recensent van de Scotsman die de voorstelling met vijf sterren bekroonde. Ook de
krant The Herald was bijzonder lovend en zegende Intern met een Herald Angel. De Herald Angels worden 
door de critici van de krant uitgereikt aan het beste wat te zien is op de vijf festivals die gedurende de 
maand augustus in Edinburgh plaatsvinden.
Ontroerend Goed slaat met zijn ervaringsgerichte performances duidelijk aan op het Edinburgh Fringe 
Festival. In 2007 won de groep een First Fringe Award voor The Smile off Your Face en in 2008 voor Once 
and for all (de Engelse versie van Pubers bestaan niet, een coproductie met KOPERGIETERY). Deze laatste 
productie won toen ook de Herald Angel. 
"We hebben onze volledige internationale werking te danken aan de First Fringe Awards," aldus David 
Bauwens, zakelijk leider van Ontroerend Goed. De afgelopen jaren toerde het gezelschap veelvuldig in het 
buitenland: van Marokko, Australië, Nieuw-Zeeland tot Canada, New York en Los Angeles. Samen met het
het Londense Battersea Arts Center en het Gentse kunstencentrum Vooruit plant Ontroerend Goed een 
nieuwe ervaringsvoorstelling A game of you. 
En terwijl een deel van Ontroerend Goed het mooie weer maakt in Schotland met Intern, toert een ander 
deel van de ploeg met Pubers bestaan niet in Australië. Regisseur Alexander Devriendt zat er samen met de
bekende actrice Cate Blanchett, die samen met haar man de artistieke leiding voert van de Sydney Theatre 
Company, om er te praten over een nieuwe voorstelling aldaar. (Lila)

www.ontroerendgoed.be
n In het bekroonde Internal worden de grenzen van de intimiteit afgestast. 
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