
Op 7 juni vinden de Musical Awards weer plaats (met de kers-
verse Noortje in de rol van Mary Poppins als kanshebber voor een 
award) en op 1 mei weten we wie zich de winnaar mag noemen 
van de tv-show ‘Move Like Michael Jackson’. Genoeg te beleven 
dus in tv-show en musicalland de komende maanden!

Maurice Wijnen is een belangrijke schakel 
tijdens deze twee evenementen. Op zijn vi-
sitekaartje staat alleen ‘Creative Affairs’ bij 
Joop van den Ende, maar inmiddels is hij 
meer dan dat. Zo zagen anderhalf miljoen 
mensen hem wekelijks als jurylid in ‘Pop-
stars’ en bij SBS6 is hij ook nog steeds op 
zoek naar de ideale danser voor het offi cie-
le Memorial Concert van Michael Jackson, 
deze zomer in Londen. De samenwerking 
met Michaels’ naaste crewleden bevalt 
hem goed. “Al vanaf de eerste dag was er 
meteen een klik met mijn mede-juryleden. 
Gelukkig maar, want het is altijd maar de 
vraag of je geen egostrijd krijgt. Je moet 
goed met elkaar overweg kunnen en ieder-
een laten uitpraten. Al is het natuurlijk ook 
wel grappig als je het heel af en toe oneens 
bent met elkaar.”

Maurice stond wel even te kijken toen hij 
voor het eerst kennis maakte met Lavelle 
Smith Junior, de vaste choreograaf van Mi-
chael Jackson. “Hij is toch de man die de 
beroemde ‘Bad’- en ‘Thriller’ dans bedacht 
heeft. 

‘Het is altijd maar de 
vraag of je binnen de 
jury geen egostrijd 
krijgt’

Parapluutje op voor een 
prijzenregen
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Musical Awards
De ene show volgt de andere snel op. Ruim 
een maand na de ‘Jackson Finale’ steekt 
mannelijk musicalland zich weer in het 
strakke zwarte pak en hun wederhelft in de 
allermooiste jurk voor de Musical Awards. 
Maurice is al sinds het begin betrokken bij 
de show en druk met de voorbereidingen. 
“Uit al het aanbod van verschillende pro-
ducenten help ik de beste musicals uit te 
kiezen om uiteindelijk een aantrekkelijk 
en gevarieerd programma te maken. Dat 
is nog best een lastige taak, want inmid-
dels zijn er meer musicals dan plekken in de 
show. Vorig jaar was de totale lengte twee-
ënhalf uur. Iets te lang, daar moet nu zeker 
een half uur vanaf.”
“Het toekennen van awards gaat dit jaar 
ook op een andere manier. We hebben 
een systeem bedacht dat is afgeleid van de 
Oscars en de Tony’s. Besloot voorheen al-
leen een jury wie er een prijs verdiende, nu 
heeft ook een kiescommissie een vinger in 
de pap. De commissie, bestaande uit ruim 
honderd producenten, schrijvers, regisseurs 
en artiesten, brengen online anoniem hun 
stem uit. Vervolgens komt daar per catego-
rie een top vier of top vijf uit, waarna de 
jury uit deze mensen een winnaar mag kie-
zen. Zelf denk ik dat Noortje (die sinds een 
maand de rol van Mary Poppins speelt) een 
grote kans maakt op de titel ‘Aanstormend 
Talent’ van 2010.”    
    

Een uur voor de allereerste opname’s stond 
hij ineens achter me in zijn joggingpak. Al 
snel kwamen we erachter dat we dezelfde 
danssmaak hebben. Samen met hem wor-
stelden we ons door vijf fantastische audi-
tieronde’s. Daarna kwam de samenwerking 
met dansers Timor Steffens en Vincent Via-
nen, die de kandidaten klaarstoomden voor 
de liveshows met Michael’s broer Jermaine 
Jackson. Inmiddels weten we dus bijna wie 
er wint. Ik hoop er deze zomer in Londen 
zelf ook bij te zijn.”

Parapluutje op voor een 
prijzenregen
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Mary Poppins

‘De rol van Mary 
Poppins is echt op mijn 
lijf geschreven’

Mary Poppins, dat vrouwtje met de para-
plu en de kunst om te toveren en te vlie-
gen. Had Tarzan de afgelopen jaren nog 
een liaan nodig om door het Circustheater 
in Scheveningen te zweven. Noortje, die 
vanaf deze maand de rol van Mary neer-
zet, gaat een stuk eenvoudiger te werk. 
Tenminste, als ze haar parapluutje bij zich 
heeft. Het verhaal heeft weinig introduc-
tie nodig. Sinds de eerste verschijning van 
het boek, in 1934, hebben miljoenen men-
sen het verhaal gelezen of de fi lm gezien. 
Nu dus als musical. In Amerika, Australië 
én Nederland.
De 25-jarige Noortje Herlaar opende voor 
het eerst haar ogen in Vlaardingen. In de 
jaren die volgden sprak ze commercials 
in (My Little Pony Kauwgomballenhuis), 
behaalde ze haar diploma aan het Rotter-
dams Conservatorium en speelde ze kleine 
rolletjes in Dirty Dancing en Urinetown. 
Door haar winst in het tv-programma Op 
zoek naar Mary Poppins is het nu tijd voor 
het grote werk. Een rol die trouwens geen 
verrassing is op haar ‘things to do’-lijstje. 
“Deze rol is mij op het lijf geschreven is. 
Ik ben opgegroeid met de fi lm, mijn vader 
haalde altijd musicalvideo’s uit de biblio-
theek, Singin’ in the Rain, Sound of Music

en Mary Poppins natuurlijk. Ik was ge-
woon verliefd op Julie Andrews die de 
hoofdrol in de fi lm speelt. Zij is altijd mijn 
grote voorbeeld geweest, ook voor deze 
rol. Het repertoire van dit stuk past goed 
bij mijn stem, ik heb een vrij hoge, lichte 
sopraanstem. Qua dans past het goed bij 
mijn lijf en ik denk dat ik het goed kan 
spelen.Ik wil bovenal een goede actrice 
zijn. De rest, zang en dans, kan me daarbij 
helpen. Daarnaast vind ik het heel leuk 
om mijn komische talent nog verder te 
kunnen uitdiepen.”

Ook de komende jaren worden voor de 
echte musicalliefhebbers regelrechte 
tropenjaren. Behalve titels als: Crazy Shop-
ping, Soldaat van Oranje en Petticoat, 
komen ook de musicals Wicked, Sister Act, 
Dirty Boys en Billy Elliot in de komende 
drie jaar naar Nederland. “Vooral met die 
laatste ben ik erg blij”, zegt Maurice. “Er 
staat überhaupt al een ideaal lijstje klaar, 
maar Billy Elliot vind ik de mooiste musical 
van allemaal. Niemand hoeft zich de ko-
mende tijd dus te vervelen.”

‘De rol van Mary 
Poppins is echt op mijn 
lijf geschreven’
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‘Het wordt een feestje 
in Scheveningen’

Niet lang geleden was Noortje allesbehal-
ve zeker van haar plekje in Mary Poppins, 
toen ze meedeed aan de tv-show. “Je ziet 
jezelf al vliegen door het theater, maar 
tegelijkertijd weet je: dit kan me nog al-
lemaal ontnomen worden. Het was heel 
stimulerend en liefdevol dat mensen zo’n 
vertrouwen in mij hadden, 

maar ik zag nog een enorme berg voor 
me en dacht: die moet ik nog over. Ik 
moet het waarmaken en kwaliteit leve-
ren, anders gaat het niet door. Nu sta ik 
op het toneel met William Spaaij, die Bert 
speelt. Héél spannend. Gelukkig heb ik al 
een hele goede band met hem. Wat ook 
spannend is, is dat ik moet tapdansen. Ik 
heb al wel workshops gehad, maar ik zal 
er nog hard aan moeten werken. Ook het 
karakter van mijn rol is iets om goed naar 
te kijken want Mary is veelzijdig. Ze heeft 
een onvoorwaardelijke liefde, die heel 
erg van binnen zit. Ze is autoritair, maar 
daar zit die liefde en die warmte onder. 
Ze is streng maar rechtvaardig. Hoe ze dat 
gezin binnenkomt en op zijn kop zet, dat 
vind ik zo mooi. Ik wil haar een vanzelf-
sprekende zelfverzekerdheid meegeven, 
maar haar ook een tikkie gek laten zijn. 
Ze is magisch, ze kan toveren, dus heeft 
ze alles in de hand en ze kan overal mee 
spelen. Daar geniet ze ook heel erg van. Ik 
denk dat ze daar zelfs een beetje ijdel in 
is. Het wordt een feestje in Scheveningen, 
daar ben ik van overtuigd.”

‘Het wordt een feestje 
in Scheveningen’
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