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No comments

Wat is het toch fijn om af en toe een trip down to memory lane the maken. Terug naar de tijd van Furby’s, Titanic, trollen en Home Alone. De tijd dat

het in leven houden van je Tamagotchi je enige zorg was.

Zes jonge makers zijn hun jeugdherinneringen ingedoken om een muzikale theatervoorstelling te maken. Een ode aan die energieke jaren 90, de tijd van
nutteloze speeltjes en grenzeloos optimisme. Maar dit is geen theater-theater.. De sfeer is al meteen alsof je op een feestje bent. Geen oud mens te bekennen en
we zitten op de trap en op houten bankjes naar de voorstelling te kijken. Vooraf wordt muziek gedraaid en je betrapt jezelf erop mee te zingen met oude hits als
Gangster’s Paradise en I believe I can fly (‘Oooh, dit zong ik vroeger altijd op de schommel’).

Al je herinneringen van vroeger komen voorbij. Punica, Bifi worstjes en je spreekbeurt over gabbers (‘ze kijken af en toe een beetje boos maar ze zijn best
aardig, praktisch ingesteld en ze komen nooit alleen’).
De diepere boodschap van de voorstelling? Fuck fear! Dance like nobody’s watching. En dat doen we na de voorstelling in naastgelegen Café Cox en in de
voorstellingszaal zelf, een zijfoyer van de Stadsschouwburg

Ik gok op veel dertigers met als levensmotto ‘This is how we do it’ op het feestje. Maar nee, mensen van 17, 18, 19 gaan ook heel hard op nineties hits schijnbaar
(Aquariuuuuus) want zij zijn afgelopen zaterdag in de meerderheid. Jaren later blijken die kutnummers van vroeger eigenlijk geniaal (of nee: flex). Beste muziek
ooit! Vind je even.. vanavond.

Waarom zou je gaan?

Lekker uitgaan met een kleine snuif cultuur. Behoor jij tot de Children of the night? Trek je Nike Air Max aan en raven maar.

Waarom niet?

-Als je meer van theater-theater houdt en vindt dat je op een goede stoel moet zitten als je theater kijkt.
-Als je Mental Theo na al die jaren nog steeds een prutser vindt.

Nineties, live your life like a rave machine
Gezien op 16 februari
Nog te zien op 22 februari en 1/9 maart


