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SlapËticknnar Kafka
evenfl,artKafka niet
THEAÏËR

Eónvan de heren
Fenagre$$iever.
Een gemeenschap
verandert
van sclrurken,
in eenvrouw,harrdlangvËnPeterde GraeídoorïheaterTea- stervande baas,Ze steltK, on een
ter, Regie:JappÊClaes.Inr Brakke .tlinkse'manier
in oen huaad'daglicht
Grond,A'damr/m I april.ïournee.
en legtal ziinbeleetïheden
uit
alsmiscladen,
Metsuccesr
K. wordt
Een man krijgt een parkeerboetetenslottegruweliikgemolqsteerd.
voorc0nOvertrcrling
diehij in 192S Nn een sprankelende
start lconrt
in lvÍucklenburg
hcging.Dat zou die bcklemrnende
atmosfeer
in de
nietgbiizondersziin, rrraaiclerrran vorrrsrellinghelaas nlet van de
heeftgeenauto. is nooit in Mec- grond.tn de regievan ïappef,laes
lclenburg
geweesr
enin l g2Bwashii blijven de spelersvertrCIuwÊn
op
Í1ogniet geboren,Hii moet een het urigineletaalgebruikvan De
tloorverwijzingsprclcq:dure
begin- Graef.Mearhetstukvsrlangtmeer.
nËn,Êegtde bezorgÈr
vande brief. Orndeebsurde
dreigingvoelbaar
te
Dat kan r)velal,nij postkantoren,rrrakenis een krachtigetheatrale
tankstations
en zelti bij de lokale aanpaknodig.
' De groepzegtin het prograrnme
veehouderij.
DÊman,JozefK., komtterechtirr ts $trÈvennaàreenvorm van Slapeengrotehel waarhij nietde enige stick zoals'diedoor de Marx Bro.
wachtendeis, Zijn gezelschap
be" therswerd gehanteerd.
Daf is te"
stant uit vreemdcsujettcn, Een recht,de wanhoopvên Kafka karr
darnemoet letterlijkluchrkastelenimmersnietwordengencheidên
vÉn
opblazen
en eenheerrnerhet hoog. zijn humor.Maarin het kaledecor
stewoordput zichuit in nrerkwaar-r:ntbreekteelfsde steun van een
digefilosofieên.
Geen*nkelsignaal verrgssendemise-en-scène,
laat
duidi op de acriviteitv*rr onricht- sraandat de regiezich waagtaan
barearnbtenarenslapstÍck.
We kenncndie omgeving
uit Het
Dejongeacteurs
ziin op denduur
^hoces van Kafka. Een EemÈë.n-niet in staaÍde theaterillusiê
over.
schapuan sclrurkerr
is eengeestige eind te houdenen allengslaat de
parafraseop die ror4an-Peterde tantasiede kijker in de steek,Het
Graef,eentalentvolle
Vlaamse
the- bloeddat vloeit is niet rneerdan
atermaker,
schrceÍeenstérke,caba- rode verf. de pistpolschotenziÍn
tritesketeksten ssnvankelijk
drijft lossefloddersenwe hebbennsuwede voorstellingvan het MecÍrelselijhste doenmetdearmeK. cliehet
gezelschap
dan oolr slachtoffer
TheaterTeatcr
wordtvan dezebureau.
n:oeiteloos
op ziin overronlpelendecratische
fuilc,Datis doodzonde,
de
wisecracks.
tekst geeÍt nu alleerreiin humor
Maar halvcnvege
slaatde sfeer prijs,tenwiiler alleaanleiding
is tot

om. Du tual rvordt grirnmiger, de

gituatiebennrcler
en de ontntoetin'

meer dan hilariteit.
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