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Toneelrecensies, theaterverhalen, en andere stukken van toneelrecensent RiRo

Recensie: Pointless International brings Poly-
interpretability van Discordia en 't Barre Land

Door RiRo, gezien 12 oktober 2017  

De clowns zijn er weer! Wat hebben we lang moeten wachten! Veel te lang! Het is
alweer drie jaar geleden dat Coco, Buster, Joey en hun assistent Sugar ons land
aandeden. Clowns die met de handen in de zakken opkomen en dan iets komisch
creëren uit bijna niks. Maar gelukkig zijn ze er weer! Deze keer 'totally in English'.

Ook nu presenteren Matthias de Koning (Buster), Vincent van den Berg (Joey) en
Jorn Heijdenrijk (Coco), bijgestaan door hun 'stagehand' Czeslaw de Wijs (Sugar),
klassiekers uit de geschiedenis van de clown-acts. Het begint met De Trechter,
waar behalve een trechter ook een fles champagne en een bereidwillig door een
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POINTLESS INTERNATIONAL BRINGS
POLY-INTERPRETABILITY
 
DISCORDIA EN 'T BARRE LAND

▼  2017 (53)

►  december (1)

►  november (5)

▼  oktober (11)

Recensie: De Huisbewaarder
van Toneelschuur Produc...

Recensie: Stand Down van Jan
Decorte/Bloet & Black...

Recensie: Majakovski/Oktober
van De Warme Winkel

Recensie: Vanish Beach van
Hof van Eede

Recensie: Ophelia van
Veenfabriek /Joeri Vos

Theaterverhaal: Bijna alle
recensies over 'Para' ...

Recensie: Para van David Van
Reybrouck, Raven Ruël...

Theaterverhaal: Ons geil is de
asem van god. Solo ...

Recensie: Pointless
International brings Poly-
inte...

Theaterverhaal: Alweer Klaas
Verpoest! Voor de der...

Recensie: Terror van Senf
Theaterpartners & Kik Pr...

►  september (5)

►  augustus (2)

►  juli (1)
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Abonneren op: Reacties plaatsen (Atom)

Geplaatst door RiRoToneelrecensies 

toeschouwer afgestaan muntstuk aan te pas komen. Daarna onder meer The Potato
and the Cigar (2x) en You have eleven fingers.

Ook in Pointless International brings Poly-interpretability komt de clownerie in de
klassieke zin van het woord - de magische trucs, de pantomime - weer vooral voor
rekening van Vincent van den Berg en Jorn Heijdenrijk en is de rol van de derde
clown, Matthias de Koning als Buster, meer die van de onbegrepene.

Het hoogtepunt van deze voorstelling is de klassieke pantomime-act The Broken
Mirror. Nee, het hoogtepunt is de vertolking van de fabel The Dog and the Sparrow
van de gebroeders Grimm door Jorn Heijdenrijk. Of misschien toch Red and Yellow
door Vincent van den Berg? Ik kan niet kiezen!

Pointless International brings Poly-interpretability is gewoon een aaneenrijging
van hoogtepunten. Alle acts, uit de Vaudeville, uit de Commedia dell'arte, worden
stuk voor stuk met grote precieze uitgevoerd. Elke act, hoe lang of hoe kort ook,
roept op z'n minst een glimlach op.

Pointless International brings Poly-interpretability is weliswaar 'totally in English',
toch is language no problem. Nog even dit, dat is toch wel belangrijk: Strictly no
elephants!

Ga voor de speellijst en voor meer informatie naar: Pointless International

Voer je opmerking in...  

Reageer als: Profiel selecter
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Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen

►  juni (7)

►  mei (3)

►  april (3)

►  maart (5)

►  februari (4)

►  januari (6)

►  2016 (42)

►  2015 (15)

►  2014 (40)

►  2013 (22)

RiRoToneelrecensies

Over RiRo 
Per jaar bezoek ik zo'n vijftig
toneelvoorstellingen. Natuurlijk
vooral omdat alle voorstellingen,
goede maar ook minder goede,
inspirerende ervaringen zijn. Maar
ook om materiaal te verzamelen
voor theaterverhalen en voor
recensies die eerder te lezen waren
op Moose, en nu hier op
RiRoToneelrecensies. 

Nieuws over RiRoToneelrecensies
kun je volgen op RiRo's Twitter en
op RiRo's Facebookpagina. 

Illustratie 
Poquelin II van tg STAN (foto: Kurt
Van der Elst)

Mijn volledige profiel weergeven

RiRoToneelrecensies. Thema Eenvoudig. Thema-afbeeldingen van johnwoodcock. Mogelijk gemaakt door Blogger.
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