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Perry Gits krijgt Zilveren Krekel voor rol in 
PERRY van Tafel van Vijf muziektheater 
 

28/6/2022 | De upcoming Nederlandse theatermaker, performer, danser, zanger en 
programmeur Perry Gits heeft een Zilveren Krekel gewonnen voor beste 
podiumprestatie in een jeugdtheaterproductie seizoen 21/22. Dat is vandaag 
bekendgemaakt door de VSCD, de Vereniging van Schouwburg- en 
Concertgebouwdirecties. Gits ontvangt de prijs voor zijn rol in PERRY van Tafel van 
Vijf muziektheater, zijn eerste zelfgecreëerde voorstelling. Zondag 11 september 2022 
krijgt Perry Gits de Zilveren Krekel uitgereikt tijdens het Nederlands Theater Festival. 
Hiermee is hij tevens genomineerd voor de Gouden Krekel, de winnaar hiervan wordt 
diezelfde dag bekendgemaakt. 
 

Perry Gits neemt het publiek in PERRY mee op zijn persoonlijke reis door tijd, dimensies, 
rituelen en tradities naar misschien wel een nieuwe identiteit. Samen met een vierkoppige 
swingende live band danst hij in een mix van rock, soul, trap en techno zijn eigen weg naar 
vrijheid. PERRY is een dans- en muziekvoorstelling over verbinding en mens zijn, die je met 
een andere bril naar jezelf én naar anderen laat kijken. De meereizende pop-up foto-expo 
Wie ben jij van het Rijksmuseum brengt in beeld waarom mensen zijn zoals ze zijn. Dionne 
Verwey tekende voor de eindregie en Nicole Geertruida voor de dramaturgie.  
 

 

Uit het juryrapport: ‘Perry Gits is fantastisch in het fluïde universum dat hij met zijn 
personage en entourage creëert. Hij transformeert, intrigeert en fascineert.’ 
 

 

In een interview in het Parool zegt Perry Gits over de voorstelling PERRY: “Ik wilde beginnen 
met alle vooroordelen en verwachtingen die mensen van een zwarte performer hebben: 
lekker flamboyant, lekker sexy – even echt ‘de zwarte man’ uithangen… …Daarna volgt een 
switch en laat ik zien wat het met me doet als al die verwachtingen op me afkomen. Vanuit 
die hokjes maak ik mijn reis naar vrijheid en extase.” Lees het hele Parool-interview: 
https://www.parool.nl/kunst-media/danser-en-choreograaf-perry-gits-ik-wil-duidelijk-maken-
dat-het-niets-met-gender-te-maken-heeft~bf29ef3b/. Lees de recensie in de Theaterkrant: 
https://www.theaterkrant.nl/nieuws/jongeren-bevragen-eigen-ik-bij-danssolo-met-expo/ 
 

Over Perry Gits 
Perry Gits studeerde aan de dansopleidingen van Lucia Marthas en de Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten. Hij danste en vertolkte rollen in de musicals Hair en 
Dreamgirls. Gits behoort tot de eerste generatie van de vogue/ballroom-gemeenschap in 
Nederland en is medeorganisator van de The Black Pride Ball Amsterdam.  
 

Kijk en luister 
https://vimeo.com/724755904 
https://youtu.be/5vMg3VNJu4o 
 

 

Noot voor de redactie: voor meer informatie en/of interviewaanvragen kunt u contact 
opnemen met Johan Kloosterboer van De Nieuwsmakelaar. Telefoon 06-52 626 907, e-mail 
johan@nieuwsmakelaar.nl.  
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