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Teïil*rgpngfft,ïl ÊÊn
rreerkrechtÍge sl*shcr
THE*TS
Niks, teksq spel en rqgi* Feter De
Graef- l-icfrt an regie Arne Lieven*.
De Ter.-ree[schuur, Haarlern, l8 ianua-
f i. Baarna: Plaza Futuru Eindhoven,
3 | ianuari. Tournee tot . Èn met
l6 maart

'\ïIaÈ valt er nog aan tc*
gen?' tsraagt trij helemaal
begin. En tnch rvil Frij w*t ecggen.
'Ik hesta. '

ffiIie,is,hij? Een nriddelbare rnano
lrrufd als een bilíartbalr mag*ri
ïreing in de sel"luuclerx, Nisrnand
keni uijn naanr. il,n toclr r,ltllen $ne
hen'r nu niet snel fiieer r,'eryeteR.

Fet*r lJc Graef s*hiep.de man,
'speelt en Íegisseert {samen met
A.rns Li*vensl. Na !'iif jaar e* tal
tnan anelsre toneetprniecten k*ert
de Vlaanrse' acteurla'uteurlreg,is-
seutr,tcrug nfrar het genre rÈ"e&,r-
rnee lrij eerder faam'verrvierf: de
thsaterm*nolaag. Met ftïfts. SSrfrs-heschriift de' *ehiinbaar min af
meer toevallige neergang san íjcn
goedbedaelend d$sfsÉecilrens,
s*hrijnend en tegelijkcrtijel vaak
oergeestig.

Bshoedu$ilrïr steckt Ilc Graef
vaR wal, hij miirnert, associeert"
*nderbreeir{" sichz*lf verïvuldig,
trii neemt de tijd" tlrrderwiil pas-
*eert er van *lles de revrre. I-]e
geest'is esn $evpngr:nis rrínder
murÊn, uLEt'hii, En hii praat clr€r
de ,koe, lat be*st dat Ëfi)*rï gras
eet, blauwe lncht ade*rt en zelf

[e v$Ë-
aan het

zrvarï. met $.it is. :Dat intrige*rt
hem, dat beest. {'\&at is hier aarr
dc hatrel?') *m even later,een imi-
talie van de sluipwesp ten beste te
geven en hier en passàt een wc-
zer:**raag aan te lc*ppeleri.

Langzaam maar zekcr kriigen' de associsties een lijn en zuigÍ. Se
Graef je krrap het vcrhaal ván de
man binnen. Lcsse.'flodders kriÍ-
gcrr Ëen plaats. \,'age contouren
worden z*rgvuldig' ingclcleurd.
Het l*ven,.trÈtrr de. *e*eame fi$uur
kriigt gestalte, zijrr v*rlerlen en he-
eïen'r+'abden gekerppetd.

Hii;'de entln van pen glasblaaer,
tret i*'rtgetje dai, ap sehooï vaoral
goed is in 'niet morsen"; die rrp
hardr: manier. r'an ziin vader leert
dat i* het *rensen zri vecl nrugelijk
**ar de zin maet maken CIm vn{rr-
uit te komcn - cn uck daadu'erlre-
liik vcoruit kamt. Ë,n clan vcr-
n'urdt tot die verloren ziel die $re
rrcsr t:Rs zien, de slaeber die kcu*,
de frites eet uit een vuilnisïrak en
geregcld do*r un dtor nat gere*
gend raskt. Ën wearcrn in herncls-
naam? En-aan de audcre .kanï:
r*'aaranr niet.

\ffe zien hcm huilen. de nran.
tuIaar hij is rtiet alleen maar droc-

, vig, r"*cks is gcen traneetrekker,
Dc Graef gaf zijn nlan ecn ruimc
Sosis veerkr4cht qree. Met die
vr*cmrle hnge stem zegt hij vol
yertr*uwÊn: lVan binnen kun je
niet nat rvordeïl.'
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