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vaardigin be
Groteske
situeert,,Doburgerman
DirkTanghe
buiten de werkuren aan het
meubilair gewerkt. Niet zonder
tÍots onffangt het bruidspaar
TORHOUT - In het WestMaamse plaatsje waar hij van- familie en wienden in huis.
daan komt, begon Dirk Tang- Mutti slooft zich eenhele avond
he met De Paardenkathedraal uit om iets lekkers klaar te stoaan de Belgische touÍnee van
Brechts D e burgermansbruiIo.ft. Vederlicht en goed gebracht amusement komt in balans met navrante ontluisteringen. Had de productie iets
korter willen duten, dan was
aan alle maatvereisten voldaan geweest.
Van otae redacteur

men. Ocharm. Zodra ze eindeIijk haar mooie oorhangers.mag
indoen, ligt het gros van de
zelfgemaakte meubelen al in
purn.
Het scenario is te simpel voor

woorden en Tanghe voelt zich
niet geroepen om het te bezwaren met grote theorieën. Je
hangt toch ook geen kerstballen
aan de wasdraad?Hij gaat voor
de drive, voor herkenbaarheid

THIATER
E jonge Brecht woónde
in 1919 nog in het Bei-

het theater van de komiek Karl
Valentin, een invloed die onmiskenbaar af te lezen is aan de
eenaLtter Keinbii:rgerhochzeit.
Voor de ,,Lehrsti.icke"was het
nog tien jaar te vïoeg, maar het
,,Vergniigen" zat er al goed in.
Het stuk is een farce van het
zuiverstewater, geïnspireerdop
volkse trouwfeesten die onder
invloed van drank uitlopen op
nare scheldpartijen.
Dirk Tanghewerkt al twee jaar
in Utrccht, maar schept er groot
genoegen in zich nog eens onder te dompelen in la Flandre
profonde. En dan nog het liefst
met mensen die hem dierbaar
zijn. Het stuk dat hij nu doet,
sluit bijzonder goed aan bij
Zwijg, kleíne,de amateurklassieker die hij twee jqar geleden
met een groep West-Vlaamsê
acteurs deed. Puur uit goesting,
in het dialect.
De kleine die moest zwijgen is
ondertussen groot geworden.
Maria en Jacob gaan trouwen.
Vijf maanden lang heeft manlief

Ongeinengebrokenhartenin ,,De burgermansbruiloft"van DePaard

Maandag7 december7998 ry'
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balansgehouden

lt

in Tirol
erïnansbruiloft"
roelt zich
le beanrarieën. Je
erstballen
gaat voor
rbaarheid

en voor lol. Dat lukt aardig.
De tekst heeft de structuur van
een revue. Elk personage wil
zijn steentje bijdragen, met een
gedicht, de zoveelstegore anekdote van papa of een lied. Tus-

sen de losse nummers door letterlijk naar voor gebracht in
de micro - wordt gedanst. In
die groepsscènesis het heerlijk
speuren naar cqnstellaties die
ontstaan: de toenemende be-

langstelling voor een geslaagd
benenpaar of de gemegnschappelijke aversievoor een wekelijke smiecht.
In die nummers had gewied
mogen worden, Ze rekken de
actie en halen er zo de lont uit.
Tanghesvoorkeur voor open registers en mooie beelden speelt
hem hier parten. Op esthetisch
vlak krijgt hij steun van $cenograaf Bart Clement en lichtman
U;i Rapaport.
Afgezien van de lengte en net
dat effectje te veel, heeft Tanghe zich met veel feeling tot elke
passagevan het stuk bepaald.
De hoofdtoon is licht grotesk,
snel en met zwier gespeeld.De
handeling speelt in Tiro], waar
e.en ratjetoe van Limburgs en
Ubersetzt Niederliindkch wordt
gebezigd.Waar dat flauw dreigt
te worden, en de groteske te
drammerig, blaast Tanghe deze
stijl wijselijk op, zodat er relativering intreedt. Een gast zingt
een gevoelerigAve Mariq op de
achtergrond schiet Mutti als een
raket de lucht in. In andere
passageslaat Tanghe de emoties vaardig omslaan, van ongein naar bittere afrekeningen.
Zak voor De burgermansbruilof gewoon onderuit en raak
mee op drift met de gevoelens
van deze volkslui. Een mooie
productie met een zeer hoge
toegankelijkheid, met Peter De
Graef en Michaël Pas in grote
doen.
Geert SELS

m De Paqrdenkathedraql. @Siouke Diikstra

c De Paardenkathedraal speelt
,,De burgermansbruiloft". Belgischetournee:5 decemberin Oostkamp, 13 januai in Dilbeek, 14
en 75 januari in Waregem, 76
januari in Strombeek-Bever.De
tournee eindigt op 4 maart op'
nieuwinTorhout.
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