
Als Boy zijn wolvenpak aan heeft,

dan is hij bijna niet te temmen.

Dan noemt zijn moeder hem'Wild Ding'

en stuurt ze hem naar bed.

Maar in Boy's kamer groeit een bos, zo groot a1s de wereld.

De zee rolt voorbij en Boy vertrekt, in zijn eigen boot,

door de dagen en de nachten, week in en week uit,

en bijna door een heel jaar.

Een avontuur begint...

Een muziektheatervoorstelling met veel zang en dans, geïnspireerd op het raadsel-

achtige werk van de Amerikaans-Poolse auteur/illustrator Maurice Sendak.
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Maurice Sendak ('1928, Brooklyn, USA) was al jaren een gevierd en bekroond illu-

strator, toen hij op het idee kwam om zé1f een boek te schrijven. Een boek voor kin-

deren, want inspiratie vond hij naar eigen zeggen 
"in 

zijn grote nieuwsgierigheid

naar hoe het is een kind te zijn." Sendak werd getroffen door de manier waarop kin-

deren, dag voor dag, het leven aangaan; 
"Hoe 

ze verveling, angst, pijn en vrees ver-

slaan, en erin slagen groot te worden.". 
"De 

kindertijd", zegítrij, 
"is 

slechts gedeel-

telijk een tijd van onschuld. Het is ook een tijd van hevige emoties a1s angst, woede

en machteloosheid. Verbeelding speelt een belangrijke ro1 bij het omgaan met deze

emoties; voor alles wat een kind overweldigt, is verbeelding een wonderlijk instru-

meírt."

Deze inspiratie vond een neerslag in een r5-ta1 prachtige, fascinerende Prenten-

boeken in erg uiteenlopende stijlen. Bij het maken van 
'Wilde 

Dingen' werd onder

meeÍ geput uit 
'The 

sign on Rosie's door' (over de manier waarop kinderen spelen),
'Sarah's room' (over de droom a1s hulpmiddel om de realiteit aan te kunnen), uit
'What 

do you do, dear?' en 
'What do you say, dear?' ('Twee Handboeken voor Goede

Manieren') en ook uit het magistrale 
'Where 

the wild Things are'.

"De 
wereld van Sendck is een niet-kindercchtige wereTd waann ongelooflijk veel dingen kmnen

gebeuren die te maken hebben met oeremoties die we oTTemoal delen. 0f je nu 4 of 8o bent: schrilc,

angst, vreugde, de t'ascinatie om tekunnen domineren, en d.e drangom je even terlugte trekken in

een ander domein van jezelt' waardoor je weer nieuwe 
'dingen' 

ontmoet ... dat zijn oeremoties, ve"-

langens die we allemaalhebben. En daawon, is Sendck, naast de schrijver, vooral de tekenaan"

- [vo Br l  in een gesprek met i ls  Von Steenberghe-
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de maan: Sendak: 
"Ik 

hou van vol1e manen. Ik moet de vorm van een volle maan hebben om het visu-

eel precies goed te maken."

een kamer, een bed, een raam: Is bij Sendak vaak de 
'poort' 

naar de fantasie, de droom. Het startpunt

val1 een reis naar ergens ver weg, naar een andere - onbekende - plek en een andere tijd. Je gaat ergens

anders naartoe, en/of 1e wordt iemand anders.

eten of gegeten worden: 
"Ik vreet je op" roept het wilde jongetje in 

'Where 
the wild things are' zijn

moeder toe. 
"We 

houden zo veel van jou dat we je wel kunnen opeten!", zeggen de Wilde Dingen in

hetzelfde boek. En ook: de geur van iets lekkers is genoeg om heimwee te krijgen, naar huis, en naar

iemand die van je houdt. Eten - of dreigen iemand op te eten - is een blijk van liefde en tederheid.

Daar waar warm eten is, daar ben je veilig thuis.

moeders: Thuis is daar waar een moeder is. In veel van Sendaks verhalen spelen moeders, hoewel ze

niet altijd in beeld worden gebracht, een cruciale rol. Deze verhalen wijzen indirect op veiligheid als

noodzaak. 
"Je 

kan pas een escapade maken doordat er veiligheid is. Ik weet niet of iemand die geen

veiligheid ofgeborgenheid kent, zo makkelijkhet onbekende aangaat. (...) Omdat erveiligheid is, kan

je op ontdekkingsreis gaan." -tvo 8rl in een gesptek met fls I/on $teenberghe-
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Eva Bal stichtte Kopergietery en regisseerde er tientallen voorstellingen voor kinderen en jongeren;

ze werkte in het buitenland in o.a. Singapore, Montreal, Bonn... en pakt met 
'Wiide 

Dingen' haar oude

liefde voor de musical weer op.

Randi De Vlieghe is choreograaf bij o.m. fABULEUS, speelde naast Pascale Platel in de Bronks-

productie 
'Ola 

Pola Potloodgat', leidde workshops voor kinderen in de Kopergietery en danst bij Eric

Raeves, Bert Van Gorp en het Hans Hof Insemble.

Peter De Graef werkte lang geleden a1s acteur onder leiding van Eva Bal aan verschillende producties

van I(opergietery (o.m. 'De 
mompelaar en de liefde'); verwezenlijkte als auteur, acteur en regisseur

een opmerkelijk oeuvre met veelbesproken voorstellingen als 
'Et 

Voilà..., 
'Ombat', 'HUNI', 'Itak',

'Poetiewiet' en de jeugdtheatervoorstelling'De winter onder de tafel'voor HETPALIIS.

Vincent Goeminne kreeg met de oprichting van de 
'ambiance-groep' 

Plane Vanilla - na het opdoeken

van de Dinky Toys - terug plezier in het schrijven, spelen en zingen van eigen nummers en covers; was

songwriter voor verschillende Vlaamse zangers; met 
'Wilde 

Dingen' maakt hij zijn debuut in het

theater.
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"lk vaor met mijn boot
over de zee

onder de maan door
met de stromíng mee."

"lk heb de hik
gii hebt de gii
hij heeft de hij

en wii hebben de wij
zij hebben de zij

en hun hebben de hun
en iiiik heb de ik."

- t Í lee  c i t0 len  u i l  de  l ied ies leks ten  vsn  Pe ler  0e  GroeÍ -


