
De Lievekamp afgelopen

week feesteliik gestart
OSS - Na de feestelijke oPe'

ninssdaqen met OPera

ô"th"o"u* Bizct door het
SiaatsoPerakoor uit Krakow
werd o'p dondergavond een

volle LievekuuPzaal vergast
on het ootreden van lt{ister
'-,{mè.icuit Fool': Jango Ed-

wards.

Door Genil uan Darlel

Ik kan er niet onder uit te'erken-

nen. clat Janqo Edwards een

. clown, een qek een kunstenaar

van de bovenste Plank,is"..mel
een talent om van te grielzeleri' ln

èàn *ur van ûid had hii de

overvolle zaal van de l-ievekamP

nlat.
'Dat neemt niet weg' dat hii arm

ian inhoud is. Bliikbaar is dit

voor het Publiek geen bezwaar'

ùli" is uétdet eën meester in '

s.he .n Pantomime' Hii ge-

Ëruikt armèn en benen, vooral

ziin mimiek en zijn stem als een

séscheurde emmer oln het tal-

ii;t e publiek te Plezieren
.Mimisch is hii niet te evenaren

en het gelukt hem uitermatege
makkeliik de zaal oP temPera-

tuur te houden. Hii werd daarbij
qeweldig ondersteund door'7iin
[tvee medewerkers,
v;; ;il;;;";i-is iiet alesbii-
een toch meer geschreeuw;.en

weinig wol en veelal onderbroe
kenJol. Terwiil de nteesten,Yan
hèt oubliek iittenr te schudde-

Ùuikàn, kon er bii mii nauwelTjks

een gimlachje af . Toch kon ik be
woniering bpbrengen voorde
wiize waalop hii zich voor het

oubliet< weel in te zetten. Maar

iritelnaetilt blilft er toch eeÛ'on-

bevredigônd gevoel over. lhben
er van overtuiqd, dat deze man

ueel me.r kan,ian hij in Oss liet
zien,

Hamlet op zijn'tnodemst
'Vier uur tbneêl is een lange zit'
denkt men. Maar als het een

voorstellinq betreft, zoals die a[-

pelooen we"ek door Het Zuideliik
ionèel wercl gebracht dan heelt

men daar weiniq moeite mee.

Dat qold kennelijk ook voor de

talrii'ke toeschouwers. die boei-

end hebben toegeluisterd en ge
zien. Er was slechts êên dame

die het om neqen uur voor qe

zien hield en oPstaPte. Zil vond

het maar niets.
Waarschiinlijk heeft zii teveel

bindinP sehad met het oor-

spronk"eliike sPel van Shake-

sbeare "Hamlet". Maar lvo van

lioven heeft zowel door zijn

resie en meer nog door de

niËuwe versle als een groots oP
sezette manilestatie ecn mecs-

ierwerk seleverd. Tevens werd
het optrëden van de hoofdrol-
soeleis Bart Slegers en Willem

tiilholt tot een toPPrestatie.

Diar pasten de overige sPelers

in ofsôhoon het begin wat zwak-

ies bepon.
'Een bËwils van boeiend sPcl le-

verde de talril[e jongeren, die

even qesDannen toeluisterden
als allË oudercn, die ook rvel

eens een aversie hebben tegen

modernisering van ShakesPeare

stukken.
Het lokt wel eens uit tot de uit-

soraak: "Às ShakesPcarc het

zbu zien, zou hii oP slag dood

bliiven", dan wel: "Als Shake'

soâare het hoort, draait hij zich

om in het graf."

Dit' ziiin natuurlijk uitsPraken

voor de graPPendoos. Hct was

een pracht-uitvoering

Cottonclub & Zigeunerjazz
Het theaterconcert van genoem-

de club wist het aanwezige ge-

mengde publiek in de LievekamP

ook zeer te boeien.
lk wil niets aldingen aan de kwa'

liteit van Hans Visser & Friends

en cle virttrositeit van zangeres

Marian Rolle eo de musici, want

zii Weten het Publiek enthou-
siâst te maken. Miin voorkeur
pint dit keer toch iets stcrker uit
tuui het Ziqcunerqrkest'BasilY',
Een werveiende show ùan snel

oo elkaar volqendc Honqaarse

en andere mèlodieén, die al

swingend Pret tige herinneringen
opriep van weleer en nu.

Komende week: 'Kroniek
van de,aangekondigde dood'
Donderdaq 30 sePtember sPeelt

het toneelgezelschaP van Ivonne

Lex uit ÀntwerPen met Frans

Maas, lvonne Lex en vele ande-

ren onder regie van Catrien

Hermans: 'De kroniek van de

aangekondigde dood .

Het is het ware verhaal van een

moord in Colombia in 1951'

Journalist Gabriêl Garcia

Marquez publiceerde de novelle

in l9bl. tàn iaar later ontving hij

de NobelPrijs voor literatuur'
Om niet oP het tlramatisch ver-

haai vooruit te loPen, laat ik het

hierbii. Het Dlezier en dc sPan'

ning er van moet men zelf bele
ven.
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