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Ver*oden onder de ac[rt ia;arn
Grote verhalen van de kleine man

Als aankondiging van ulrak,,,
een kindertheatercreatie van

. theaternraker Perer De Graef.
staat vet gednrkt: <Dit is een
famil ievoorstel l ing. Verboden
onderde 8!> En i iderdaad.
( l takD is verteltheater. met een
groots verhaal vol spanning cn
bloed, een verhaal dat zich-op
verschi l lende niveaus afspeeit,
een verhaal vol grurvelijke en
tegelij kertijd poé risch ehn ra-
sie, allemaal dingen die een té
jong kind niet of net verkeerd
zal ervaren, met alie nare ge-
volgen vandien. Het is een
verhaal in een verhaal in een
verhaal, en toch weer niet. een
vertelling die zweeft tussen
droom en werkeliikheid.
Roald Dahl, rnuo.'drn
poétischer en thearraler.
<Itakr moet je ewaren!

<ltak> is een ideale voorstel-
Iing voor het gezin, de familie,
met allemaal mensen boven de
8, en ik zou zelfs zeqgen 10.
Zoals hij zich in heiign. vol-
wassentheater mani[esteerde
als schepper van grote verha-
len en aiíbiizond-er vertolker
van deze myrhische vertellin-
gen, zo heeft ook Peter De
Graef voor jongeren én oude-
ren met oltako een biizonder
verrehheater gecreëeid dar je
anderhalf uuiin de ban houdt.

D Ë Dok't

Het toneel begint met het ein-
de: een jongen, I tak, komt ver-
ward aan bij iemand anders,
het kl inkt al lemaal weemd,
maar de nieurvsgierigheid is
gewekt. En dan beginnen de
verhalen, over Irak van de Wa-
huki-stam uit het Braziliaanse
oerwoud. Ze ziin maar met
acht, maar dezé sram kan niet
uitsterven. Zodra een van hen
sterft, wordt er meleen een
ander geboren. Álleen als er
sprake is van een moord, dan
is er geen vervanqinq. I tak
doodt per ongelLik zï1n broer,
en hij gaat op de dool. Onder-
tussen krijgen rve her verhaal
van Waltertje, het kunsr-kind
van een familie die een moor-
denaarsbedri i I  runt. Over
hun levens w-ordt verteld, mo-
menten worden gespeeld, de
spanning en de levenspoèzie
zijn er voortdurend. In het
binnenste woud zijn goudzoe-
kers, missionarissen en verlo-
ren gelopen gu erillas trij de rs,
snoktorren zijn heel lekker, en
de god Omar waakt op af-
stand, in het dorp zonder ein-
de slokken in de ondergrond
razen(l�e worTnen mensen op.
De rvegen van ltak en Waltèr
kruizen elkaar, en dan rvordt
het mooi maar ook vreseliik
spannend. Mooie en onrróe-

rende toneelbeelden en scènes
rvorden aan elkaar verteld en
gespeeld. Peter De GraeI zelf
speelt op een aandoenli jke
manler -zoats nl l  al leen nlaar
kan met ziln schrille srem en
zijn gekromd lichaam- Itak, en
vindt in Robert van Leeun'en
een evenwaardige antagonist.
Tien tv's zorgen voor de ande-
re verrassende beelden.
ultak> is heerl i ik rhearer-
genot, soms om lekker rueg re
zakken in je stoel,  maar voáral
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 P aardenhathedr aal nrct p e-
ter De GraeJ (tehst, regíe, spel)
en Robert van Leeuwen in
<<Itah> yoor íedereenvanaf 8,9
jaar op 19 ohtober in CC ÍIos-
sek, op 20 ohtober OC West-
rand. Dílbeeh, op 7 en 2 novetn-
ber in deSíngel Antwerpen, op
1 7 n ov etnb eí D e V elhtx T on ge -
ren, op 24 november DeWaran-
deTurnhout, op 30 r'rovcrnber en
1 d-ecemberDeWerf Bruge, op
1 december Minnefoort Guve,r,
op 18 d.ecember Cè Brasschaat.
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