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Vliegende baby’s,
pubers en bejaarden
Plaats: De Lawei, Drachten.
Voorstelling: ‘Fly away’ door
Meekers (6+). Choreografie:
Arthur Rosenfeld.
Belangstelling: 70 personen.
Nog te zien: 31 maart in
Leeuwarden
DRACHTEN – ‘Kijk, die oma
heeft Nikes aan.’ Vier bejaarden
strompelen op de maat van een
ouderwets aandoend muziekje
met behulp van looprek en
wandelstok het podium op. Vier
bejaarden die laten weten dat ze
het liefst opnieuw zouden willen
beginnen, dat ze weer jong willen zijn, dat ze weg willen vliegen. Eerst is er nog een verpleegster die het kwartet in toom
weet te houden, maar dan ontdoen de oudjes zich van hun
bejaardenkleding en wordt ook
de strenge verpleegster ontmanteld.
In een mooie mix van dans en
verhaal neemt danstheatergroep
Meekers de zaal mee op een reis
door het leven. De vijf dansers,
die overigens ook over een fabelachtige mimiek beschikken,
toveren zichzelf eerst om tot
baby’s die leren kruipen en
lopen. Dat levert de nodige

lachsalvo’s op, want leren lopen
gaat niet zonder vallen en opstaan.
In een volgende scène doen ze
vrolijke en onbezorgde kinderen
na die onder meer verstoppertje
en ‘Annemaria koekoek’ spelen.
Wederom een punt van herkenning voor de jonge bezoekers in
Drachten. Ook beeldt het gezelschap op geniale wijze een stelletje verveelde pubers op een
bankje uit. De gothic van het
stel, inclusief knalroze beugel,
wordt verliefd en weet dat gevoel zo uit te beelden dat ze er
bijna van gaat vliegen.
Aan het slot van de voorstelling lukt het de bejaarden, mede
dankzij de slimme vormgeving,
uiteindelijk om echt te vliegen.
Een einde dat een indrukwekkende dubbele betekenis krijgt,
doordat de voorstelling opgedragen is aan Françoise Magrangeas, de in september overleden
kostuumontwerpster van het
gezelschap. Al met al verdient
deze voorstelling veel meer dan
het karige applausje dat in
Drachten gegeven wordt. ‘Fly
away’ is een sympathieke en
energieke dansvoorstelling voor
jong en oud.
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