
Recensie
 
All Inclusive (***)
 

Foto Reyer Boxem

Theater.
All Inclusive door Noord
Nederlands Toneel.
9/10, Stadsschouwburg Groningen.
Tournee t/m 30/11.

De afscheidsvoorstelling van het
Noord Nederlands Toneel is een
warm, zij het wat rommelig geheel.
Leuk bedacht, goed getimed,
grappig - en soms wat
ongemakkelijk.

KARIN VERAART

Nee, een vakantieresort met zoveel
patat als je maar wilt, is dit niet. All
Inclusive, de voorstelling waarmee
de getrouwen van het Noord
Nederlands Toneel na acht jaar
afscheid nemen in afwachting van
de komst van een nieuwe artistieke
kern in Groningen, speelt zich af in
een bruine kroeg met goedkoop
bier en veel kletspraat over hoe
mooi Nederland ooit was. Met een
broodje kaas en zonder
vluchtelingen.

Althans, zo begint het. Dat is
grappig en soms ook wat
ongemakkelijk. Maar vooral leuk
bedacht en goed getimed: ieder
personage heeft z'n
eigenaardigheden en speelt die uit,
keer op keer. De klant die het
woord gedesillusioneerd niet kan
uitspreken, het meisje dat moet
kotsen, de jongen die Nederland
het liefst voor de Nederlanders
behield, een bevlogen gast en
anderen die niet eens door willen
hebben dat er een muzikant
binnenkomt. Verandering hoeven

we van dit setje niet te verwachten.
Maar: let op de barvrouw. Zij is
zwanger en hoewel de artsen
zeggen dat medisch gezien alles
naar wens verloopt, wil het kind
maar niet komen. Het kind van de
toekomst.

Want daar kunnen we alleen maar
op hopen: dat de volgende
generatie er wat van gaat maken.
Hoe, dat staat de makers van het
NNT (ze hebben allemaal hun
input, zonder directe sturing van
artistiek leider Ola Mafaalani)
misschien nog niet zonneklaar voor
ogen, maar ze doen pogingen.

Uiteindelijk leidt dat tot een warme,
zij het wat rommelige
muziektheatervoorstelling, waarin
ook de Eef van Breen Group een
fijne inbreng heeft. Ten slotte
mogen we ons voorzichtig
verheugen in de nieuwe mens, een
prachtig vormgegeven schepsel.
Voorzichtig, want die is nog
kwetsbaar.
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