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Jango uu*"ff 
iËi, 

hij de ere-aanduiding.clo\Mn,verdient 

egelfHk heh het reeht anderen sp
Of hii nu voor een zaal met mongo-- L."q.: lilqt hij lange linten aan naar Fellini heeft )ango de show de l

len, Duitsers of Uant lers iiaaï--frii ziln las .n -uukt'in dJondergrond- ondertitel 'Clowns 2' meegegeven'

weethoehilzeaanhetgiËrËîf.*' ,. ,r..r, acfttetlelttaat piroiettes' De show is de afgelopen maan-

kriigen. Dus hii 
'ue 

,i.rl;:ïi i;" î:l-ii:'l* 'piiitne 
LIo*n ""n *i?"frJi:li .iiffiifJfl.'l' *i:

een kwart eeuw ervaring, nu mel I'evurus "'"iuiTn,housiaste geest- ùlrinà ôrwu"gen._ Dat laatste om-
t..-rti â" ôt"nuam clown-geven. Met een pi

Vindt fango Edwards. Iriziin nieu- verwanten Uégittt lut1go in Lônden dat Jango minder leunt op zl'n on-

wevoorstellingKlones"t'ëi;;i, a" Wii"àt rtoaasnolzt' Een paar gecontroleerde energie 'Ik gooi

hii alle kanten van ziin vak. . . ,love jaar later creee"ri'ùii1" e-tt.tàu* [een bier het publiek in en prik

,,clôv,,n, dress clown, t".rilr"*"î'- i"Ëi ttét rttiiuui Ài'roort een plat- iiemand met mijn lul in zijn ogen''-;;;;h;b*"'. ',:#" *t$t ttjîi*.*n'l *i#;*î,'l*t:ffffifi#i:
: Van onze medewert<er Uil weigert het-pessimisme van gebruikt'

patrrékvandenHanenbere :,.i*î;:"1iî##ti.*"tm* -y;.1""t!;Ugilff'ùi:fâ*53;
AMSTERDATW schouwt.o".Tr"àiitl,"nieengate- deel van het Fools-hoofdkwartier,

Met een handige voetbeweging tii'** ""4.,;;;-f,ilitth;, 
ittuiigt' in een voormalig schoolgebouw in

klapt hij het deksel op a. *à-Uiïi.fi aan de drant< geraàt<te clowns die Amsterdam-Oost' De muren gaan

zegt sardonisch-beleefd":-.;iffi"; ËËr triaiii.^iiiË;t;ai; iiùi!:i,,,_ verborgenachtervelehonderdenvi-

'. seat.' 
- Halverwtgt -9.t . 

jalen zeventig deobanden met opnamen van

' 
f ango Edwards is tussen diverse komt ;angJftttùi itgttt- ett weel clowns' en een gigantische foto van

buitenlanden aoo. ."n'pîà.*àLî.n ii...iuuit. *.ïitig.'tt dat er nog Jango (slechts gèkleed in een bil-

in zijn favoriete verbliifplaats.tn-
sterdam. (In zrln genoortestad De- voorstelling in Hilvarenbeek' 'Toen

troit zegt Èij niets meer te,z9.,r.ï T 61' i'i:ï-":flrlâ'f î|.*il*:iiit S#
hebben, want daar roept redereen -- lt rrroof nrr nro,.i^s ;;^i ,;i;i;;;'
de here dag 'Herpr') âiJ"ffi.ill 

-lti 
weet nu preeies ;til,uy*r 

dat hij na een kwart
voor de zatérdagavondlêït#t :i , op welk nivgau ik ..1î"rooÈ.*aring de,ere-aandui-

llilJ-ïLil'"ili'"1ï:iiru;ï#; eànpubliekmoet *j[*lT"'*:t'*rjf,iîî!Ji.ï
îii.î.î:i3iil'.,'f*l: I:ryi benaderen' ;*:lf*U,'Xîf#ïil'l,:ï;
Deze wordt met de eikel naar bene- 

"i"à" 
it een publiek moet benade-

O* uutt de kuit vastgebonden en

moet de indruk wekken, als de ren' Een groep mongolen heb ik

broekspijp iets wordt gne.it1ôr,t"l laten gieren door een hele avond op

dat de man rn kwestle rn het bezit is te komen en verschrikt weer a{ te

'vâneenbijzonderlarrggeslachtsr"yÎ1..'1.9:clownzit.Dan.gaathetgaan.Eeninternationaalgezel.
deel.

En hij moet zich nog scheren. ;il;-ri.i .tàus is door de macht ik mét een geweer teJijf gqgaan" En

Dus als zijn manager "ri 
r"làiîilî uuï o. uuiJonà.n- ri..or meer in in Duitsland had ik laatst een zaal

heeft geregeld, ,." r.nJËrËï"ï.îî ti"à"iier. pîolieme" geiaaLt.A" oe zo onder controle dat ik een bed uit

korte serie deze week in het Rotter- clown is "';;td9" 
iot een inwis- de kelder heb gehaald en vijf minu-

damseluxor,ou"*oriâiîàË.î ttjqSt scharnier tussen twee ver-, 'ten met een foto van een zwatte

- de badkam.. grU.ur.ïT':Ë:#; ; t.ttiffé"at-nu*-.is. w.f bestaans- Amerikaanse iazzmuzrkant heb ge-

seat, 
en navt d 

;ii"h#d;"iyi*,1y1911'3iy 1lï:l^f[T,'"s:::TT''danriikt
Na een paar tellen heeft Jango iiozon, are-Vâi;iry;; dansen' goo- het alsof je van een hoge berg af-

Edwards .rn ,.t..rr..pîâii.ii chelen en met tedere en groJe grap- skiet.

H:ip:rj Ts.:"::::{;idlii:- ;;L;; ;;;;;ffi il;""kk*: ^ 
*;Y:[Ji5,îi;]l#il:.ilr.Hil,

neus op te zeiten en hijis de klassie- ,i"riTr'pf*.iî-ù.iiràuà.i Ur.*"..ti;ùfi. io eentjerit aËiii*"rn, .. tn Klones, de nieuw_ste voorstel- (

Clownsvan Fedçrico rJiirrï." 
-"" 

!"g -y* f*g" Fq*"rds. . and aànmijnarmenenbenenopgelopen

Als Stanley r"a sa*uiâ;'irsso) !iiË1ar, *uiaiÏo*.r de traditie als dat ik 's ochtends soms niet eens

deze film in 1970 ri.., ir"àJi"Ëài àà-it1Ëtf)"9titttti"àtàtnétclowns- mijn tas kan optillen' En als ik te

hem de reden om ,ijr "Jt.";;;î; 
uàt u.u.r,t. îoot'a"--pu""" 39*1n geit doe' moet ik aan de zuurstoffles

de VS vaarw.r t. ,.ge.ï;;îuuï OË uuiotituit. Witt. aF; 9aq19t iurken' Maar alles wat ik doe' doe ik

, Europa te trekken. HU tîà" iïïr Ëti.f.eeg, de Domme August enan- als clown' ' 'love clown' dress

worden, en een .to*r,''ii.i'î; ç;;;Ë;d.;àitit"uui de beurt' clown' fuck clown' teach clown' am

pakkende naam hebben: 1a q; ;: âi spelên e,en ge-iangoiseerde keu- clown'l

Verenisde Staten kennen wel veel- ze uit het. 
-liàJsieËe..repertoire' 

Patrick van den Hanenberg

;;,firË.;_ï;;i;k;nîË^ôànny ruy. waarin denkbeeldige vliegen wgr-

:liiËï;#'iiîïààâïtîii'i:ô,;t den gevangen en stoelen worden ranso Edwards and Friends met

;*î"wâi-ffi.Ëiii"[--*àt'pùt'j' weggetrokken' Na de pauze saat -xrôËàJini'êtLuxorrheater

maar voor het echte .Ë;;til;ii# hei-gezelschap in Fools+t11 99:: Tg!t"gT' van 8 tot en met 10

;ffi:i ;"il Ëffi;w;;.ti';il;.]; het lint. Met een eerbiedige buiging december. Jango Edwards'

Advertentie I z^,
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voor te houden'

iorà nilu*ttttMAN - DE 
'.LKSKRANT

f,JiJ""f'['j# : 
y':iift H' :iiË; iÏ i iiù Ë lË"]?i' i i' ho ge r I igt de n

maal in een mensenlev"" ""îtd""'' 
'iit *Ëi'lit blazers van de Acnt-

'ii*i*g'$-;'nllm 
îatlÏ::g;';n**'X-

Ë#;;; *.r, to.,"ttt onder leiding de melodie ve

van Frans Brùggen. 
* 

,,;: 'iiil;";1*,.,T#:Î:t'iiili .lÏ
::îîi$;l:','s'l;"ïï,îîq'"*'*ih''-1"'*X1l*+tg*ri*

B**+s+:q**aËffffiÉËfril'#ffi :ij
naar Birbao. ":* ^--- ît"di{::'-lll"",l$it"".iitffiTnaar Bilbao. de Gran ÏÏ,i:"àffi--uân r.n geheirn*in-

,,ï,,iîî*ititÏ",'Jl;;*; oi' îigi'' i J a i' t'r o'à'i t ut .' 7 o u eu e n a-

ffi--;ff'rîil"i-'l;ËfiÏn'iË 
g*î*iffiJ;:

de serie uitvoering-en uun htt Nt- ïoo' u'tiggtti?T 'iitttigtn 
bfaâëFd'

derrands Brazers *::*'{l *,"Ù::i"*i:;'.'Î'::'i#"H;,i

ti#fr$"îi*ir".:'**+ii xdrl*;ltt i^.lf **i+:*
dere epochmakende urwoering was en dË zo geconcentreerd verliep dat

die van de brazers .oun nài'o"rr..it ilîri.r.iiiftie minuten rang rn ge-

van de Achttitnot L'tu*'inJti Ëi- ;;l;;h;p *"ttâe van de achttiencte-

dins van Frans Brtggen it'iôse - ;;;; J'F' Schink' die in maart

1 

*ft*ir^:ïi$+;'a 
* qi *lïf;Ëîç5.rgifl,fl'$

Ë!i*i À"4.i Dat heert' afgezet te-

ffi

t --'- -- 6ôn' ^n en werd zelf opgevolgd do'orRE'TER îiiËtr""."#,$i:r't*:l*ffiLONDEN opgevolgd werd door rrrrru(r'r v*'

^t"t ^^4+ a^n- ton' In de votgende Bond-film' Gol-

James Bond'club viert
jubiteum in Pinewood

rd zelf

e{tn'ii,i.,.'r**fi Ë;l'*ifjà?FJË:'r:iïj*'#8":'j
::ï#""Ï.il:â'"1'ft1j,i ï'iËr' ;;;

#iJtr6înfr ;'l*î-t+,,,^l'"x',"'f, :i,:iJ"'-";;.Îî"ii'#Ë":::i
u.iËut c.otg. LgtTbV,;;*^ :,^.- pynositi€ met wèrk van Constânt

Evenwas ze

er \il,reer, dlg

MUAEKF gen een Mo1g.rt oo oude instrumen-

[i*iil;*:':-us'ï;âË!:3*n**th*x*:,',"'t*t''anuâri. :i*'iii,'i; ;à*.1t'"pii, iT'**:ffi [ î]i;'$ii\"^ffi ;;ff 
'+fir ç*i

het'oude' NBE. nog arult "t' "" rrr ùrrorrlrv'"dagiotenprooiisaan

ili:r."tËtinluen, baisethoorns' ta- het genoemd

Ël,i;"'Ën ;;;"1 ,lT": Y:::is:l:- ontreddering' 
Rorand de,Beer

, !_ _: _:* -.'
ook op straat komen.

1-côilir,"avniteu{ç,*ft t$'rÀttrf #-'"
n.ti, .n erger dan het liikt. 'De be-


