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AANDOENLIJKE PERSONAGES IN EEN
VERLATEN SPORTCAFÉ ANNEX 'FRIETKOT'
Door Tuur Devens gepubliceerd 16 augustus 2016

‘Bompa, je moet dit vijf sterren geven, hoor!’ Mijn kleinzoon van
negen is heel pertinent in zijn beoordeling. Op de tribune heb ik
naar hem gekeken. Ik zag hem lachen, huilen, mompelen, met
fonkelende ogen constant gericht op wat er gebeurde. En er
gebeurt veel. Studio Orka heeft duidelijk weer eens toegeslagen.
Ook nu weer voor jong en oud.

Zoals we al jaren gewoon zijn van Studio Orka – dat als jeugdtheater de ene
lofuiting en waardering na de andere krijgt van pers, publiek en
festivalselecties – speelt het gezelschap ook nu weer op locatie. We zitten
aan de rand van een bos en kijken uit op de gevel van een sportcafé dat
betere tijden heeft gekend.

Wat doet dit café in een bos, langs een weggetje waarop niemand lijkt te
passeren? Veel waterplassen zijn er. Het huis heeft behoorlijk wat
vochtproblemen. Zakt het echt een beetje scheef? Heel veel rommel ligt er
buiten. Een piano steekt half uit de grond, een bank en een tafel hangen aan
touwen in bomen om het huis in evenwicht te houden. Opzij een gedeukte
auto met zijn neus in de grond geboord. Het blijkt de gestrande auto te zijn
van een rockbandje, dat nog een aantal keer zal spelen en voor de nodige
sfeer zorgen.

Met al dat decor gaat er van alles gebeuren. Attributen krijgen een eigen
leven, er vliegt en knalt weleens iets door de lucht. Kortom, Studio Orka
verrast ons weer met allerlei spullen en voorwerpen op, in en rond de
speelplek en verder. Het is het inventieve knutselwerk van Philippe Van de
Velde en co, dat met elke productie grootser en ingenieuzer lijkt te worden.

Alice (Janne Desmet) en haar broer Jules (Titus Devoogdt) baten het café
annex ‘frietkot’ uit. Het is een heerlijk kibbelend sjofel stel dat plezier maakt,
elkaar bewondert, op elkaar afgeeft. Ze trekken alle registers open, weten je
te laten gieren, in te pakken, te ontroeren. Ze spreken het publiek
rechtstreeks aan, geven weleens commentaar op een kind of volwassen
toeschouwer.

Stamgast Meester Daan (Dominique Van Malder) vertelt over zijn klassen.
Kinderen gniffelen om al de pesterijen die de leerlingen hem aandoen.
 Volwassen toeschouwers hebben misschien vooral veel meelij. Het is in
ieder geval genieten van Van Malders spel, zo voortreffelijk in alle details,
clichés, lerarengrapjes en ditotrucjes. Ulrike Van Ginster (Julie Delrue)
komt aan op een koersfiets. Wat zij hier komt doen, wordt beetje bij beetje
duidelijk. Ook zij straalt een spelplezier uit waarin je compleet meegaat.

ELDERS

Nog geen andere recensies

SPEELLIJST

De eerstvolgende drie speelbeurten
van deze voorstelling:

Volledige speellijst

VERWANTE ARTIKELEN

De spreeuw (8+)
Carrara (7+)

TAGS

Dominique Van Malder, Janne
Desmet, Julie Delrue, Philippe Van de
Velde, Titus Devoogdt

RECENSIE

CHASSE PATATE (8+)CHASSE PATATE (8+)
STUDIO ORKASTUDIO ORKA

http://www.theaterkrant.nl/category/jeugd/
http://www.studio-orka.be/nl/voorstellingen/chasse-patate-8
http://www.theaterkrant.nl/author/tuur-devens/
http://www.studio-orka.be/nl/voorstellingen/chasse-patate-8
http://www.theaterkrant.nl/recensie/de-spreeuw-8/studio-orka/
http://www.theaterkrant.nl/recensie/carrara-7/studio-orka/
http://www.theaterkrant.nl/tag/dominique-van-malder/
http://www.theaterkrant.nl/tag/janne-desmet/
http://www.theaterkrant.nl/tag/julie-delrue/
http://www.theaterkrant.nl/tag/philippe-van-de-velde/
http://www.theaterkrant.nl/tag/titus-devoogdt/
http://www.theaterkrant.nl/


18/08/16 11:32Chasse Patate (8+) - Theaterkrant

Pagina 2 van 2http://www.theaterkrant.nl/recensie/chasse-patate-8/studio-orka/

Alle vier de personages zijn aandoenlijk. Je lacht enorm om ze, maar
eigenlijk zijn ze zielig. De titel Chasse Patate verwijst naar hen. Het is een
term uit de wielersport, waarmee de renner of het groepje renners wordt
aangeduid dat tussen de kopgroep en het peloton blijft hangen. Ze willen
wel, maar hun inspanningen lukken niet. Grote emoties worden niet
geschuwd. Verdriet is intens, vreugde is dolle pret. Maar bij Studio Orka
komt dat nooit als overdreven over. De gevoelens zijn echt en passen perfect
in elkaar. De slotbeelden zijn om nooit meer te vergeten. Inderdaad, dit is
vijf sterren waard.
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