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Frank (14 februari 1947, Amsterdam) studeerde op het Amsterdams Conservatorium opera en zang. Daarna was hij dertien jaar lid
van Het Werkteater waar hij aan talloze theaterproducties en films b.v. 'Opname' en 'Een zwoele zomeravond’ heeft meegewerkt.
Na het Werktheater vormde hij samen met zijn broer René een duo en maakten zij samen een succesvolle serie voorstellingen voor
kinderen. ‘Broertjes’ en ‘Broertjes op stap’, gebaseerd op belevenissen uit hun jeugd. Ook de gelijknamige televisieserie voor de
VPRO werd een groot succes. Met zijn werk voor Sesamstraat en Het Klokhuis kreeg hij een nog grotere bekendheid. Al 20 jaar
bewerkt hij bekende opera’s en andere klassieke meesterwerken tot spannende muziektheatervoorstellingen voor kinderen en hun
ouders:
- Idomeneo
- Fidelio
- Toverfluit
- De Thuiskomst van Odysseus
- Carmen
- Don Giovanni
- Boris Godounov
- Koning Arthur
- De wraak van Poseidon
- Carlos ende Uilenspiegel
- Pinocchio
- Gilgamesj
- De Broertjes en de strijd om de Ring
- Het Monster van het Labyrint
- Orpheus en de hellehond van de Hades
- Sheherazade & vertellingen 1001 nacht
- Porgy & Bess
- Vincent van Gogh, een leven in schilderijen
- De jongen, het meisje en de heks
van het woeste woud
- De Soldaat en de keizer
- Jazzbabar
- Kees de Jongen naar Theo Thijssen
- Vincent van Gogh, a life in paintings

- muziek W.A. Mozart
- muziek L. van Beethoven *
- muziek W.A. Mozart **
- muziek C. Monteverdi *
- muziek G. Bizet **
- muziek W.A. Mozart *
- muziek M. Moesorgski *
- muziek H. Purcell *
- muziek van W.A. Mozart en C. Monteverdi
- muziek G. Verdi *
- muziek van Bellini, Rossini, Donizetti *
- wereldmuziek **
- muziek R. Wagner
- muziek J.S. Bach **
- tangomuziek m.m.v. Quinteta Zárate **
- fusion van Arabische en Westerse muziek **
- muziek George Gershwin
- muziek van tijdgenoten van Vincent van Gogh **
- muziek M. Moussorgski
- filmmuziek uit begin 1900
- jazzmuziek van Marius Beets
- rockmuziek van De Kift
- tournee Engelstalige versie in Canada

Van de met * aangegeven opera’s is een CD verschenen, uitgegeven door Challenge Classics.
Van de met ** aangegeven voorstellingen is een boek mét CD verschenen, uitgever Gottmer.
Naast deze muziektheatervoorstellingen speelt hij regelmatig de volgende solovoorstellingen:
- Peter en de Wolf
- muziek S. Prokofiev
- Peer Gynt
- muziek E. Grieg (*CD met Het Brabants Orkest)
- Notenkraker en Muizenkoning’
- muziek M. Tchaikovsky
- De Tovenaarsleerling
- muziek orgelimprovisaties door Jos van der Kooy
- De Middagheks
- muziek A. Dvorák
- Midzomernachtdroom
- muziek F. Mendelsohn Bartholdy
Toegekende prijzen / nominaties:
1993
nominatie Emmy Award in de categorie ‘performing arts’ voor ‘Idomeneo’ TV-film
1993
Puck prijs voor ‘De Toverfluit’
1994
Grote Kinderkastprijs voor ‘Idomeneo’
1994
Innovatieprijs Prix de Jeunesse voor ‘Idomeneo’
2000
EDISON Classical Music Award voor de CD ‘De Thuiskomst van Odysseus’, categorie Nederlands Uitvoerend Kunstenaar
2001
VKV-prijs 2000 - Landelijke Vereniging van Centra voor de Kunsten.
beoordeling jury: de laureaat legt verbinding tussen kunst en publiek, de laureaat gaat verder dan het eigen produkt,
zijn werk heeft een breed referentiekader, het werk is niet te elitair.
2003
Het Nationale Voorleeslintje - Stichting Lezen.
2006
nominatie E. du Perron prijs, een gezamenlijk initiatief van de Gemeente Tilburg en de Faculteit Communicatie &
Cultuur van de Universiteit van Tilburg. De prijs is ingesteld ter bekroning van mensen of instellingen die zich middels
een actieve bijdrage aan de cultuur verdienstelijk hebben gemaakt voor de bevordering van wederzijds begrip en een
goede verstandhouding tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Nederland.
2007
‘Gilgamesj’, Kinderboekwinkelprijs voor het beste boek van 2007 door de samenwerkende
kinderboekwinkels Nederland.
2007
RIV De Prijs - ‘Sheherazade & vertellingen 1001 nacht’, beste jeugdvoorstelling - Rivierenlandtheaters.
2012
Ridder in de Orde van Oranje Nassau - het behaagde HKH Koningin Beatrix Frank Groothof op deze wijze te
onderscheiden.
2012
Zilveren Krekel In de categorie ‘meest indrukwekkende productie 2012’ voor ‘Kees de Jongen, de rockopera’ - VSCD
Jeugdtheaterjury. De Zilveren Krekels 2012 maken tevens kans op de Gouden Krekel 2012.

