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Ver*odenonderde ac[rtia;arn

Groteverhalenvande kleineman
.

Als aankondigingvan ulrak,,,
een kindertheatercreatie
van
theaternrakerPererDe Graef.
staatvet gednrkt:<Dit is een
familievoorstelling.
Verboden
onderde 8!> En iiderdaad.
(ltakD is verteltheater.
met een
grootsverhaalvol spanningcn
bloed, een verhaaldat zich-op
verschillendeniveausafspeeit,
een verhaal vol grurvelijke en
tegelijkertijd poérischehn rasie, allemaaldingen die een té
jong kind niet of net verkeerd
zal ervaren,met alie nare gevolgen vandien. Het is een
verhaal in een verhaalin een
verhaal,en toch weer niet. een
vertelling die zweeft tussen
droom en werkeliikheid.
Roald Dahl, rnuo.'drn
poétischeren thearraler.
<Itakr moetje ewaren!

Het toneelbegint met het einde: eenjongen, Itak, komt verward aan bij iemand anders,
het klinkt allemaalweemd,
maar de nieurvsgierigheidis
gewekt. En dan beginnende
verhalen,over Irak van de Wahuki-stam uit het Braziliaanse
oerwoud. Ze ziin maar met
acht, maar dezésramkan niet
uitsterven.Zodra eenvan hen
sterft, wordt er meleen een
ander geboren. Álleen als er
sprake is van een moord, dan
is er geenvervanqinq.Itak
doodt per ongelLikzï1nbroer,
en hij gaat op de dool. Ondertussen krijgen rve her verhaal
van Waltertje, het kunsr-kind
van een familie die een moordenaarsbedriiIrunt. Over
hun levens w-ordtverteld, momenten worden gespeeld,de
<ltak> is een idealevoorstelspanning en de levenspoèzie
Iing voor het gezin, de familie, zijn er voortdurend. In het
met allemaalmensenboven de binnenste woud zijn goudzoe8, en ik zou zelfszeqgen10.
kers, missionarissenen verloZoals hij zich in heiign. volren gelopen gu erillastrij ders,
wassentheatermani[esteerde snoktorren zijn heel lekker, en
als scheppervan grote verhade god Omar waakt op aflen en aiíbiizond-ervertolker
stand,in het dorp zonder einvan deze myrhischevertellinde slokken in de ondergrond
gen, zo heeft ook PeterDe
razen(le worTnen mensen op.
Graef voor jongeren én oudeDe rvegenvan ltak en Waltèr
ren met oltako eenbiizonder
kruizen elkaar, en dan rvordt
verrehheatergecreëeiddar je
het mooi maar ook vreseliik
anderhalf uuiin de ban houdt. spannend. Mooie en onrróe-
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rende toneelbeeldenen scènes
rvorden aan elkaarverteld en
gespeeld.Peter De GraeI zelf
speeltop een aandoenlijke
manler -zoatsnll alleennlaar
kan met ziln schrille srem en
zijn gekromd lichaam- Itak, en
vindt in Robertvan Leeun'en
een evenwaardigeantagonist.
Tien tv's zorgen voor de andere verrassendebeelden.
ultak> is heerliik rhearergenot, soms om lekker ruegre
zakkenin je stoel,maarvoáral
om op het puntje van de sroel
te luisteren en te kiiken naar
Grote Verhalen, naár de Grore
Mythe van de Kleine Peter De
Graef. Heerlijk fantasrisch!
Tuur DEVENS
D e Paardenhathedr
aal nrctp eter De GraeJ (tehst, regíe, spel)
en Robertvan Leeuwenin
yoor íedereenvanaf
<<Itah>
8,9
jaar op 19 ohtoberin CC ÍIossek,op 20 ohtoberOC Westrand.Dílbeeh,op 7 en 2 novetnber in deSíngelAntwerpen,op
17 n ov etnbeí D e V elhtx Tongeren, op 24 novemberDeWarandeTurnhout, op 30 r'rovcrnber
en
1 d-ecemberDeWerfBruge, op
1 decemberMinnefoort Guve,r,
op 18 d.ecember
Cè Brasschaat.
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