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'ltak' van De PaardenKathedraal
m6t PstsÍ do GraeÍ(spel,tekst en
regiel en Robert van Leeuwen
{spell.Gezien2311í)in De LamPNogtezisn:8/
egietin Veenendsa!Í1 in schouwburg De Leeuwenbrug in Deventer,9/1í in schouw'
burg Orpheusin Apeldoornen 8/
í2 in de schouwburgin Arnhem.
Ergebeurtheeiveelbij'Itak',defa'
milievoorstelling voor iedereen
bovende acht iaar.Zóveeldathel
zosteltdefolder,zelfsverbodenis
voor hen die zevenofjonger zijn.
Een grapje?Nee,getuige de hele
voorsterij die gisteren inVeenendaal halverwege de voorstelling
verschrikt en biina verstiifd van
angst de zad vérliet, is áe leeÊ
tijdsgrens van acht jaar nog wat
aan de lagekant.
Diegenen die wel de moed hadden tot het eind te blijven, zagen
een bijzonderevoorstelling.Een
prachtige voorstelling waarbij op
íngenieuze wijze twee verhalen
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met elkaar worden verweven.De
tekstalleenal is hetbezoekenvan
deze voorstelling meer dan
waard. De Graefheeft eenbij na filosofischetekst geschreven,heei
mooi,somsbeklemmend,maaraf
en toe ook om te lachen.Het verhaal is rond, letterlijk. Aan het
einde van de voorstelling ben je
weer bij het begin.

Dromen

Itak gaat overhet ontstaanvan de
aarde,overmacht en overje hart
op dejuiste plaatshebben.Maar
bovenal gaat Itak over dromen.
Echtedromenen dagdromen.Het

DELFT - 'Niemand komt zomaÍrr op de wereld, allemaal
hebben we wat te doen'. Dat
is het motto van de voorstelline Itak dat het Utrechtse
geielschap De Paardenkathedraal zond.ag 3 november om
14.30uur in Theater de Veste
op de planken brengÍ.

Itak is een bizar en griliig verhaal dat qespeeld wordt door
theatermikei Peter de Graaf
en acteur Robert van Leeuwen. Peter de Graef sPeelt
Itak, een jongen die oPgroeide
in de paradijselijk omgeving
van het Braziliaanse oerwoud.
Door een list van een demon
verandert hij ongewild in een
moordenaar. Hij vlucht en
komt terecht in het Westen.
Daar ontmoet hij Waltertje,
ziin teqenspeler die duideli.ik
dë spoien vàn de Westersewereld r.needraagt.Samen beleeft
het tweetal een aantal duizelinswekkende avonturen. En
hoówel Itak eigenlijk bang is,
maakt zijn angst hem juist
moedig. En zonder te weten
waatoi-t doet hij Precies die

is eenvoorstelling die de fantasie mend en overtuigend vertelden
prikkelt en die stoftot napraten zij hun verhaal. Zowel De Graef
geeft.Kinderen leren er ongetwij- als Van Leeuwenswitchenmoeifeld nieuwe woorden en maken teloosnaar eenanderepersonage.
kennis met de Snoktor,deWahoe- Juist die afiadsselingmaakt het ge
ki's, de wurgstengel en met de heel zo boeiend.
Keukenchinees.
DeGraefismetzijnMaamsetonger vloeidewel bloed, val eenaandoenlijkeItak, eenmyToegegeven,
afen toe was het geluid overdon- tisch kind dat niet weet wat het
derènd hard en zo hier en daar aan moet met de engegrote we
werd er iemand doodgeschoten. reld.Itak is niet alleenmaarsPanMaar wel functioneel doodge- nend en weemd, er zitten ook koschoten,om het zo maar eenste mische elementen in rvaar zelfs
zeggen. Beide spelers speelden de net-achtjarigenom moeten lahun spel namelijk absoluut niet chen.
gewelddadig. Integendeel, inneE L L E NL E I J S E R

dingen die hij in zijn leven
moet doen.

Itak is een zeldzame voorstelline. Iets dat niet in de laatste
plaáts te danken is aan de tomeloze fantasie van Peter de
Graef. In de rol van Itak
brengt hij toeschouwers tot
verrukking met terloopse uitweidingen over een dolle koe,
een tropische trol of een
snoepfestijn waar geen einde
aan komt.
Op last van De Paardenkathediaal is Itak streng verboden
voor kinderen onder de acht
iaar. Voor iedereen ouder dan
ácht is heí genieten.

De voorstelling wordt gehouden in de Gist-brocadeszaal
en begint om 14.30 uur en
duurt 90 minuten. Er is geen
pauze. Kaarten kosten f 1?,50
voor volwassenen en / 10,voor de jeugd. De kaarten
kan men van dinsdag tot en
met zaterdag vÍLn 11.00 tot
16.00uur bestellen bij de kassa van Theater de Veste, telefoon: 212.13.12.
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