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Persbericht 9 maart

Directeur Marga Kroodsma vertrekt bij het
Jonge Harten Theaterfestival
 

Marga Kroodsma, sinds 2011 directeur van Jonge Harten, verlaat na de komende
editie in november het theaterfestival. Dat laat het bestuur van het Jonge Harten
weten.
 
Marga Kroodsma over haar toekomstig vertrek:
'Het is een spannende stap, maar een bewuste overweging. Jonge Harten staat er –
na de bezuinigingen van de afgelopen jaren – weer goed voor. Het festival is mede
door een subsidie van het Fonds Podiumkunsten voor de komende vier jaar
verzekerd van een basis. We worden landelijk gewaardeerd voor onze aanpak en
kunnen de komende jaren door met onze missie om jonge mensen op een actieve
manier te betrekken bij spannend eigentijds theater. 
Jonge Harten is altijd in beweging geweest en dat moet het ook blijven. Dat wens ik
ook voor mezelf. Ik voel de behoefte om mezelf op een nieuwe plek uit te dagen en
ik gun het festival een nieuwe bevlogen leider.'
 
Nina Hiddema, voorzitter van het bestuur van Jonge Harten over het vertrek van
Marga Kroodsma:
‘Wij vinden het zeer jammer dat Marga ons gaat verlaten. Wij zijn Marga bijzonder
erkentelijk voor wat zij de afgelopen jaren voor het festival heeft betekend. Zonder
haar kracht, passie en enorme doorzettingsvermogen had Jonge Harten er niet zo
goed voorgestaan zoals nu het geval is. Wij begrijpen haar keuze en wensen haar
alle goeds op zoek naar een nieuwe uitdaging. Wij gaan ons als bestuur de komende
periode beraden op haar opvolging en in de loop van het jaar de sollicitatieprocedure
bekendmaken.’
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Komend jaar viert het festival zijn 20-jarig jubileum met tal van bijzondere
voorstellingen. Kroodsma: Dit jaar vieren we '20 jaar Jonge Harten' en het festival
bruist aan alle kanten. Een mooi moment om het stokje over te dragen. Ik weet nog
niet wat mijn volgende stap is, maar ik kijk uit naar een knallend lustrum!'
 
Jonge Harten 2017 vindt plaats van 17 t/m 25 november. Het complete programma
wordt na de zomer bekend gemaakt.
 
Over Jonge Harten
Jonge Harten is een negendaags festival dat plaatsvindt in de stad en provincie
Groningen. Gemiddeld programmeert het festival 25 verschillende voorstellingen en
(co)produceert 4 eigen producties per jaar. Het festival biedt een podium aan jonge
makers en actueel interdisciplinair theater en richt zich daarbij op een jonge
doelgroep. Zowel voor als achter de schermen is het een plek om nieuwe dingen uit
te proberen. Jaarlijks weet Jonge Harten met zijn activiteiten meer dan 10.000
bezoekers te bereiken. Het Grand Theatre, De Stadsschouwburg en De Oosterpoort
zijn belangrijke samenwerkingspartners van het festival. In 2017 beleeft het festival
zijn twintigste editie.

 

Noot voor redactie 
Voor meer informatie, foto's, interviews kunt u contact opnemen met Femke de
Graaf, chef de bureau van Jonge Harten:
M: info@jongeharten.nl
T: 06-81578430
W: www.jongeharten.nl
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