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JEUGDTHEATER
Hetpaarddatvliegt ‘Ai lof joe’.
Te zien: vrijdag 1-10 10.30
uur (voor deze try-out
zijn in totaal vijftig kaarten beschikbaar) en 19
uur (première, uitverkocht) in het
Parktheater, Eindhoven.

Eindhovens gezelschap
Hetpaarddatvliegt maakt
voorstelling over De Liefde.
door Daphne Broers
e-mail d.broers@ed.nl

H

et is het meest bezongen, besproken en beschreven mysterie aller
tijden. En nu waagt
ook het Eindhovense jeugdtheatergezelschap Hetpaarddatvliegt zich
aan een voorstelling over De Liefde. ‘Ai lof joe’ (voor iedereen vanaf
zeven jaar) gaat vrijdag in première in het Eindhovense Parktheater.
Een paar dagen vantevoren moeten er nog wat punten op verschillende i’s worden gezet in het
Werkhuis, waar Hetpaardatvliegt
repeteert. Maar ook al is het stuk
nog niet helemaal af, je krijgt er
hoe dan ook meteen goeie zin
van. De romantische tragikomedie
die Hetpaard van ‘Ai lof joe’ maakte, heeft een enorm feelgood gehalte en een happy end, maar klef
wordt het nergens.
In de voorstelling maakt het publiek kennis met Jacob (Reem Wittenbols) en Ina (Loek Beckers). Jacob’s moeder gaat voor de tweede
keer trouwen, maar Jacob heeft totaal geen zin in de bruiloft. Hij
vindt het belachelijk dat zijn moeder voor de tweede keer eeuwige
trouw kan beloven, terwijl het de
vorige keer ook niet gelukt is. Liefde is stom. „En ik ga ook nooit tegen iemand zeggen: ik hou van
jou.”
Ina voelt het tegenovergestelde. Zij
is al vijftien dagen verliefd op Jacob, maar durft het niet te zeggen.
Gelukkig krijgen de twee hulp van
Cupido (Annemiek Nienhuis), die
een batterij special effects uit de
kast trekt om Jacob en Ina samen
te brengen. Ondertussen strooit de
‘superheld van de liefde’ met
weetjes, tips en gouden regels, die

niet alleen handig zijn voor zevenjarigen. Zo komen we te weten dat
Cupido met drie pijlen werkt. Een
gouden voor de Ware, een zilveren voor ‘uitprobeerliefdes’ die uiteindlijk naar de Ware moeten leiden en een loden voor mensen die
zo teleurgesteld zijn dat ze hun
hart hebben afgesloten.
Volgens Cupido kun je de Ware
herkennen als je hem of haar 8,4
seconde aankijkt en er een voelbare vonk overslaat. De drie theatermakers illustreren dat moment vervolgens in een scène boven op de
Eiffeltoren, waarbij de zon ondergaat, Cupido met een ventilator
een wervelstorm aan rozenblaadjes de lucht in schiet terwijl tegelijkertijd over the top romantische
muziek de luidsprekers uitknalt.
Trek de doos tissues maar open,
want bij deze scène gaat niemand
het droog houden. Tenzij er een ijslaag met de gemiddelde dikte van
Antarctica om je hart zit.
Hetpaard wilde met ‘Ai lof joe’
een ode aan de liefde maken: „Het
verhaal is natuurlijk al veel vaker
verteld. Maar nog nooit door ons.
Het is superleuk om te spelen. Onze vorige voorstelling ging over
oorlog. Dan zit je de hele tijd met
nare beelden in je hoofd. Wat dat
betreft voelen we ons nu ook een
stuk beter”, vertelt Annemiek
Nienhuis lachend. Loek Beckers:
„We wilden ook niet dat het slecht
af zou lopen. Het is wel moeilijk,
de liefde, maar er is voor iedereen
een gouden pijl.” Annemiek: „Als
je jezelf ervoor openstelt, tenminste.”

Joe Jackson:

thuis
in vele genres
POP

Als elfjarig jongetje ging Joe
Jackson op vioolles. Zodoende ontkwam hij aan de reguliere vernederingen tijdens het sporten met
zijn leeftijdsgenoten. „Niet de bal,
maar hij werd veelvuldig geschopt”, staat te lezen in zijn officiële biografie.
De keuze voor de muziek bleek
een uitstekende. Na allerlei muzikale baantjes brak hij in 1979 door
met het album ‘Look sharp’. Twee
leden van de groep die op deze
plaat is te horen (bassist Graham
Maby
en
drummer
Dave
Houghton) komen zondag 3 oktober met de veelzijdige Engelsman
naar Eindhoven. Het concert van

Joe Jackson en zijn begeleiders
vindt plaats in Muziekgebouw
Frits Philips, aanvang 20.15 uur.
New-wave, swing, orkestrale pop,
filmmuziek: Jackson is thuis in vele genres. Op het podium speelde
hij met een bont gezelschap aan
performers: hij leidde ooit een elfkoppige band, trad op met het
strijkkwartet Ethel en ging op tournee met de even grillige als geniale
muzikant/producer Todd Rundgren.
Zijn laatste plaat, ‘Rain’, verscheen
twee jaar geleden en werd opgenomen in de driemansbezetting die
zondag het Muziekgebouw aandoet.

Joe Jackson.

8,4 secon
de vonk

Ina (Loek Beckers) en Cupido (Annemiek Nienhuis) in ‘Ai lof joe’ van Hetpaarddatvliegt.

Liedjes
Zangeres Lenny Kuhr
presenteert dvd plus cd met
opnamen uit haar archief.
door Frank van den Muijsenberg
e-mail: f.vdmuijsenberg@ed.nl

V

eel Britse en Amerikaanse cd-uitgaven gaan vergezeld van een extraatje
voor de echte fans. De
bonus bestaat meestal uit een dvd
of een cd’tje met niet eerder uitgebrachte proefopnamen. Nederlandse artiesten en hun platenmaatschappijen zijn niet zo scheutig
met het uitgeven van verloren gewaand of onontdekt materiaal; de
markt voor dit soort releases is natuurlijk ook veel kleiner.
Lenny Kuhr durft de stap wèl aan.
De Eindhovense heeft een opmerkelijk pakket uitgebracht, met daar-

