
 

 

 

Roel Meijvis 

 

In januari 2012 ontving Roel de Bredase Cultuurprijs 

voor ‘aanstormend talent’. Op Markenhage stormde 

zijn talent al wat langer.  

“Eigenlijk begon dat al op de basisschool bij de 

musical van groep 8. Op Markenhage is dat verder 

ontwikkeld. De school heeft mij erg gesteund door me 

niets in de weg te leggen als ik optredens had. Verder 

heb ik veel plezier beleefd aan de lessen drama en aan 

allerlei muziekoptredens, zoals tijdens de Kul. Ik heb 

veel geleerd van het samen optreden en het 

presenteren. Eigenlijk heb ik nooit plankenkoorts 

gekend, integendeel. Ik vond en vind optreden 

ontzettend leuk en zie er altijd naar uit.” 

In september 2008 won Roel bij een talentenjacht de 

BN/De Stem Cultuurprijs, zowel de publieksprijs als de juryprijs. “Daarna mocht ik in 

het Parktheater in Eindhoven mijn eerste oudejaarsconference opvoeren, tijdens de 

theatershow van Guido Weijers. Op verzoek van het NOS Jeugdjournaal heb ik ook 

een oudejaarsconference gedaan. Daarna kwam mijn eerste echte theatertour met 

de voorstelling ‘Één grootte grap’.” 

Toen hij in Havo-3 zat, werd het voor Roel steeds zwaarder om school en theater te 

combineren. “Op mijn eerste rapport stonden alleen zware onvoldoendes. Toen 

moest ik even flink aan de bak om nog over te kunnen. Dat is me uiteindelijk gelukt. 

Ook al was dat niet mijn leukste tijd, toch ben ik er wel trots op dat ik het gehaald 

heb. Vooral de laatste twee jaar ging school me veel beter af. Ik heb toen erg veel lol 

gehad met mijn vrienden. Daarom mis ik Markenhage zelfs een beetje.” 

De laatste week van 2012 heeft Roel het Chassé Theater in Breda veroverd. “Een 

week lang, iedere avond een fantastische avond met live muziek, gastcabaretiers en 

een superpubliek! Na mijn examen ben ik door het land getrokken met ‘Overruled’. 

Hierna ga ik misschien een opleiding volgen aan de kleinkunstacademie. Er valt nog 

genoeg te leren!” 
 


