
26  november  2016 , pag.  42

RECENSIE

Aanstekelijke jonge festivalhit
RECENSIE

Gebeurtenis: The normal cat = success.
Door: Vooropleiding De Noorderlingen en
Vrijdag Jeugdtheaterschool (coproductie
Jonge Harten). Met: Jeroen Kruit, Lotte
Groeneveld, Merijn Kortman, Josephine
Lewin, Robin Voornhout, Tijmen Dietvorst,
Nina Wilson, Jurt van Bommel, Chica
Tjakkes, Teuntje Post en Monica Hofman.
Concept en regie: Joeri Heegstra en Max
Wind. Gezien: donderdag 24-11, Vrijdag
Theater, Groningen. Publiek: 80 (uitver-
kocht). Bijzonderheid: première. Nog te
zien: vandaag (16.00 en 19.30 uur).
★★★★✩

T jonge, wat is het Noorden
toch gezegend met veel jong
theatertalent! Speciaal voor

Festival Jonge Harten in Groningen
bundelden opleidingen De Noor-
derlingen en Vrijdag de krachten
en we zien ook hier weer een groep
jongeren stralen en schitteren. Met
behoud van hun eigenheid.

The normal cat = success is een
typische festivalvoorstelling gewor-

★★★★✩

den, waarbij vooral het plezier
vooropstaat. Dat betekent ook dat
tijdens de repetities spontaan ont-
stane scènes er vermoedelijk in
verweven zijn, gewoon omdat ze zo
leuk uitpakken en niet meteen
omdat het past.

Na een letterlijk en figuurlijk
duister begin, ontstaat er heel even
zoiets als een thema: een voorstel-
ling die maar geen voorstelling wil
worden. Of liever: een voorstelling
die ook een andere had kunnen
zijn. Geldt ook voor de titel, trou-
wens. Een zelfbenoemde regisseuse
breekt te pas en te onpas scènes af,

vanwege niet relevant of uit tijdge-
brek. Dat is een leuk spel, maar
heel erg lang houden ze dat niet vol
en er wordt vervolgens van alles
bijgesleept. Het blijft vermakelijk,
maar je vraagt je af wat ze zouden
neerzetten als ze een tweede, niet
voor een festival gemaakte voor-
stelling zouden realiseren.

Maar dat is kniesoren. Het den-
dert maar door en het is allemaal
meer dan aanstekelijk. Stuk voor
stuk barsten die jonge acteurs van
het talent en de makers Joeri Heeg-
stra en Max Wind hebben er een
hecht ensemble van gesmeed.

En waar het bij veel jeugdthea-
tervoorstellingen gebruikelijk is
met het voltallige ensemble af te
sluiten, eindigt The normal cat =
success met een mooie monoloog
van een heel mooie actrice. Prach-
tig. Al plannen voor vandaag? Af-
zeggen of verzetten en ga kijken.zeggen of verzetten en ga kijken.
JOS VISSCHER


