Jury Performance Prijs

Bart Oomen

Bart Oomen is in 1988 afgestudeerd aan de Kleinkunstacademie
in Amsterdam. Sindsdien is hij werkzaam als acteur en regisseur
in zeer uiteenlopende genres. De laatste jaren werkt hij veel als
regisseur en theatermaker, bedenkt hij concepten en schrijft
hij teksten voor muziektheater, opera en toneelvoorstellingen.
Ook werkt hij als stemacteur voor commercials, animatiefilms en
luisterboeken.

voorzitter

Nick de Haas is musicus en componist voor de media. Als pianist,
toetsenist en klankontwerper is hij altijd op zoek naar nieuwe
toepassingen en klanken voor zijn composities. Momenteel zit
hij in het laatste jaar van Muziek en Technologie aan de HKU.
Hij ontwikkelt muziek en sound design voor verschillende media
samen met vier medestudenten. Daarnaast werkt hij aan een
autonome compositiepraktijk.

Marlies
de Roos

Mees Vervuurt is componist en theatermaker. Hij zit in het laatste
jaar van de opleiding Musician 3.0 van de HKU aan het Utrechts
Conservatorium. In zijn werk vertoont hij door middel van muziek
en performance het absurdisme van het alledaagse leven, wat
normaal verborgen is of enkel in onze binnenwerelden kan
bestaan. Hij treedt regelmatig op, onder andere met zijn band
DEUX MILLE.
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Nikita
van Hunnik

Nikita van Hunnik volgt de masteropleiding Applied Musicology
aan de Universiteit Utrecht. Ze is electronischemuziekproducent,
dj (Nelly Is Not My Name) en vrijwilliger bij Stranded.Fm. In 2022
verhuist ze naar Berlijn voor een stage. Ze is tevens medeoprichter
van het binnenkort te lanceren fckyeah.nl, een website met
inclusieve seksuele voorlichting voor Nederlandse jongeren.

Marlies de Roos is uitvoerend en docerend musicus en treedt
op met verschillende ensembles. Als docent panfluit en
Balkanensemble is ze verbonden aan drie muziekscholen.
Daarnaast is ze vennoot van een bladmuziekuitgeverij. Vanuit haar
passie voor muziekgeschiedenis en muziektheorie is ze een nieuwe
studie begonnen: ze volgt de masteropleiding Applied Musicology
aan de Universiteit Utrecht.

Mees
Vervuurt

Max van Westerop is vierdejaars student Muziek en Technologie
aan de HKU. Hij houdt zich bezig met autonome compositie,
productie van elektroakoestische muziek en songwriting. Daarnaast
werkt hij graag samen met makers van andere kunstdisciplines
zoals theater en dans, neemt hij regelmatig composities op van
conservatoriumstudenten en maakt hij media-composities voor
documentaire, dans en film.

Nina Zuure studeert klassiek viool bij Chris Duindam, jazzviool
bij Jeffrey Bruinsma en Orthopedagogiek aan de Universiteit van
Leiden. Eerder studeerde ze bij Koosje van Haeringen, Theodora
Geraets, Christiano Viviani, Liesbeth Ackermans en Joseph Puglia.
Ze treedt regelmatig op met diverse bands en ensembles en
daarnaast is ze viooldocent aan het Koninklijk Conservatorium
Den Haag bij de afdeling ‘Pi Muziek voor kleuters’.
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