
THEATERCultura Nova Festival200g slaagt erin toeschouwers bij de kladden te grijpen en spectaculair te verrassen

Spektakelpap met smakelijke krenten
{ r Heerlen kan terugkijken op een geslaagd festival.

Cultura Nova 2009: spektakelpap in vele smaken.

door Jos Prop

Wat verbond de tien. theatervoorstellin
gen die ik tijdens
Cultura Nova heb

gezien? Het festivalthema metamor
fose ofwel gedaanteverandering is
van oudsher hét basiskenmerk van

m. theater. Dus in die voor de hand lig
gende hoek hoefde ik het niet te
zoeken. Ik zag twee tevoren opgehe

(i ; ~melde spektakelvoorstellingen... -maar ik werd er warm noch koud
van. Evenals van ·het derde me-

Ramskapelle van.het Huis van
Bourgondië werd het huichelach
tige gek.issebis in een dorpsgemeen
schap onder de loep genomen eh
de amateurs van toneelgroep Stra

gaspektakel van de Duitse groep Ti- patsen uit Weert lieten het mense-
tanic. Deze groep liet alleen zien lijke gezwoeg zien in een licht ab-
dat de acteurs slechts marionetten surde komedie over een hypocriet
waren in een spektakel waarin de directietrio dat elkaar de tent uit
techniek op een ingenieuze en spec- vocht. TWeemaal mocht ik een cir-
taculaire manier de overrompelen- custent binnengaan en tweemaal
de hoofdrol voor zich op eiste. werd ik bij mijn kladden gegrepen
De drie 'traditionele' toneelvoorstel- door acteurs, gepokt en gemazeld

'lingen toonden wat toneel tonen in hun vak. De capriolen van jeugd-
moet: het menselijke geploeter en theater Froe Frae uit Antwerpen
gezwoeg. Bij de coproductie van met zijn prachtige poppen trokken
Het Vervolg en Theater K stond dat mij een droomwereld in wa;tr het
geploeter in dienst van politieke - goed toeven was. En de Belgische
idealen en persoonlijke conflictere- familie.van Circus Ronaldo bood
ende belangen en problemen. In _ !W~~geEjk'?!:!:!!:"dige-'!0c!:"~~~!E~~e~- .,,- .--",- -- .

vol ouderwets variététheater aan

voor de prijs van één. Het publiek
werd in twee groepen naar binnen
geleid. De ene helft zag de zoge
naamde' echte" circusvoorstelling,
de andere helft keek tegelijkertijd
aan de achterkant van het decor
naar de ,perikelen die zich achter de
coulissen afspeelden. Na de pauze
wisselde het publiek van plaats. De
artiestén van Théätte de la Mezzani
ne ploegden door het water en
rlur(")ni"Tan ha1".r\11h.l;~1r ()'1n;l,::1 :1nnp-
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re kant van de schutting, in de rol
van voyeur. Hun optreden leunde
tegen spektakeltheateraan. Een an
der buitenbeentje was de voorstel
ling-in-wording van twee oud Dog
troep artiesten. Zij willen Heerlen,

. de stad die door bewakingscame-

. rà's in de gaten wordt gehouden, in
filmbeelden vangen en die ver
vlechten met live camerawerk van
het moment waarop de toeschou
wers naar die gecombineerde pro
jecties zitten te kijken. Op het defi
nitieve resultaat moeten we tot het
volgend jaar wachten. Hun voor
proefje hebïk ervaren als span
nend, verrassend en.confronte
rend. Conclusie: Cultura Nova
2009 bood spektakel pap vol heerlij
ke k!:"e~~e!2~!2v~le smaken.


