lit.recht s llieuççb

ûple-qr :

I ad

1Ù6'55'z

: Ui.recht eo
F'requentre: dageiiiks

Regro
flatun

:

15iÙ'ii.q3

Cieren en gapen
bij 'foolish'clown

)ango Edwards
Utrecht

.ianeo Edwards doet leuk met zijn pie'
reilAlatun. Hij vouwt hem naarachteren o?zetereen trompetje op. ln dat
opzicht gaat hij veider dan menige
kômiek. Want in zijn inmiddels klassieke 'Hari Xmas' act schuifelt hij niet
moeiliik achteruit lopend het podium
weer âf . Daarom durft hij zijn publiek

ook 'friends' te noemen'

,,Because

you have seen all of mel"

Ooit was hij de stuwende kracht
achter het 'Féstival of Fools'- Absurde actswaarbij de nadruk oP actie las. De tekstwas nietbelangriik'
net ais bij straattheater diende de
aandacht in één klaP gevangen te
worden. Hij is trouw gebleven aan
deze formule. Ziin nieuwe Proeramma 'Solid Gold' heeft niks met

âbaret te maken. Een'fool'is

een

mezzo 's waarmee ze de vele
verkleedpartiien van Edwards oPvullen ziln zéker niet de sterkste
momenten in het Programma.

Tlvee en een half grll actie is niet
niks. Dan ea ie merkên dat bePaal-

de pasjes,

ialpartijen, handigheid-

ies'mei de microfoon en gezichtiuitdrukkineen steeds weer

terugkomenl Het zielige koPPie
van-de man die voor de Pauze

vmchteloos probeert zelfmoord te
oleeen is exact dezelfde grimas

iu"i.t.e 'The 'vVeazer' eindigt.

Sommiee onderdelen kunnen ineekort ïorden. 'BicYcle Seat' en
Ëet'Franse' chanson zijn net te lang
voor leuk.

Tomeloos
Priizenswaardig

is de

tomeloze

clown die gebruik maakt van rock
&.roll, slapstick, feestartikelen en
Dlatte srappen' Alles wordt benut
àm dJmènsen aan het lachen te

enérgiewaarmee Edwards zijn Pro-

krïjgen.

gêneiurft en doet hij alles waar hij

Schaven
De titel deed het al vermoeden, het
programma is niet echt nieuw.
Wait een clown doet een goeie act

niet sraag weg. Liever blijft hij er
i.huî.n àn sliiPen, desnoods
"un
ziin leven lanq. Zo ook Edwards.
In 'Solid éold'wordt hij biigestaan door DavY Norket en Stan
Havwood. Hun muzikale inbreng
doËt denken aan de muziekvan de
Bonza Dog Band en af en toe wordt
er ook gedrieën opgetreden zoals in
'everybody loves a clown'. De inter-

gramha brengt. Stomend en zwetend in steeds weernieuwe uitmonsteringen raast hij over de planken.
Niet eekweld door enige vorrn van

zin in heeft.
Het is ook niet zo'nbezwaar dat
het programma weinig nieuw werk
bevat. De duik in het glas water en
nummers als'Solid Rock & Roll'
waren al prima en nu blijkt dat ze
zelfs noq-verbeterd konden wor-'
den. Heiis alleen erg lang. En dan
wordt het gieren te vaak afgewisseld door gaPen.

MAKSMULDER
Voontelling: Solid Gold. Gespeeld door:
Ianco Edwirds, nàvy Norket' Stan Hay'*dd- C*.i"n, l4 teDtembel Stadsschouw'
burr Utrecht. Nog te zien: 17 teptember Agnieienlrofïel en door het land.

