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ACHTERGRONDINFORMATIE ULTIMA LETTEREN 2020 – 
FIKRY EL AZZOUZI 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
Fikry El Azzouzi (Temse, 1978) debuteerde in 2010 met het eerste luik van wat een trilogie 
zou blijken: Het Schapenfeest. El Azzouzi schreef het boek toen hij als nachtwaker bij een 
energiebedrijf werkte. In 2010 volgde de roman Drarrie in de nacht, die ook een 
internationaal succes werd dankzij vertalingen in o.a. het Spaans en het Duits. Sluitstuik 
op de trilogie rond de jongen Ayoub, die we in het laatste deel van de reeks als volwassen 
man leren kennen, is Alleen Zij (2016).  

In 2019 verscheen El Azzouzi’s roman De Beloning, waarvoor hij zich inspireerde op de 
‘man met het hoedje’ die gezocht werd na de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016. Hij 
toont hoe een doodgewone man ‘van vreemde origine’ ook een man met een hoedje kan 
worden. 

De schrijver is ook erg actief in het theater. Hij schreef een tiental theatervoorstellingen, 
zoals Troost (2013); Rumble in da jungle (2013) over de historische twee kamp tussen 
Mohammed Ali en George Foreman; Reizen Jihad (2015); Pax Europa (2016) en de monoloog 
Alleen voor actrice Sara De Roo (2016).  
Eveneens in 2016 schreef hij theatergeschiedenis met Malcolm X in de Brusselse KVS, een 
stuk waarin wordt gedanst, gedicht en gerapt in het Nederlands, Frans, Zoeloe en Arabisch. 
In 2019 bracht hij met KVS-gezichten Junior Mthombeni en Cesar Janssen het toneelstuk 
Dear Winnie, waarin hij de verhalen van negen vrouwelijke artiesten uit de Afrikaanse 
diaspora vermengt met dat van Winnie Mandela.  
 
In 2019 richtte El Azzouzi samen met Mthombeni en Janssens muziektheatergezelschap 
Jr.cE.sA.r op.  Zij werken momenteel aan een voorstelling geïnspireerd op het verhaal van 
Tupac Shakur & Tupac Amaru. Dat zal de openingsvoorstelling van het nieuwe KVS-seizoen 
worden, die in september 2021 in première gaat. 
 
Daarnaast werkt El Azzouzi aan de voorstelling Schaduwvliegjes, een productie van 
Mestizo Arts Platform. Die voorstelling heeft hij niet alleen geschreven, maar zal hij ook 
zelf regisseren.  
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El Azzouzi werkte recent ook mee aan de publicatie Overhaald. Verhalen en gedichten in 
klare taal. Dit boek bundelt verhalen en gedichten van El Azzouzi, Lize Spit en Herman 
Brusselmans voor laagtaalvaardige en anderstalige jongeren. 

Binnenkort komt zijn eerste kinderboek uit bij uitgeverij Querido.  

Drarrie in de nacht werd genomineerd voor de literatuurprijs Gouden Uil. In 2015 ontving 
hij de Arkprijs van het Vrije Woord. 

De theaterteksten IJdele dagen (2012) en Troost werden beiden beloond met de 
auteursprijs voor podiumkunsten.  

Alleen, Malcolm X, Salam, Reizen Jihad en Dear Winnie waren allen geselecteerd voor Het 
TheaterFestival.  

 

 

 


