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Hij schildert graag de schaterlach op het gezioût.

Doe maar krankzinnigi, dan doe je al glerroon gienoeEi.

Of het publiek uit kroegtijgiers, Oostertijkers, toe-

vallige passanten of bankiers bestaat, yoor laatstliê-

noemde doet{roep trao Jan$o Edrv:rds in tret

Zuidfranse Cannes zelfs op in een tiad*anet lvoor

tweehonderd dollar per 'badgast'. Edwards beheerst

de kunst van het clown-ziin en het !{êdÊrfalrdsêr:r r'

publiek ziet hem gfaag,.

Hans Kottmann

ango Edwards is net voor het le-
ven onderscheiden met de titel
ere-clorun. Echte clou,ns zijn
moeilijk bereikbaar, omdat ze

over de hele wereld zwerven.

meer een punt zetten achter het'lulgaire imago'van zijn shou's. De
voorstelling is een eerbetoon aan de Iegendarische Italiaanse regisseur
FeIIini en belooft 'poëtischer en subtieler' te worden.

De shot'stelt her uiistervende beroep van de traditionele circus-

clor,"n centraal, rraaib:j Edwards de rol speelt van de domme August.
' Hij is poëtisch en b lza: naar natuurlijk zal ik niet nalaten ook de draall
te steken met deze ror \ade pauze laatlango, die zichl'eer door een

begeleidrgsgrce: ,aa: :'.:gezeilen. de 'nouveau c1o*ls' of 'neiv age-

Een documentaire-serie met straatkomieken uit alle landen ligt in het
verschiet. Op breedbeeld-teler.isie. Ondertussen denkt Edwards na over

zijn volgende shorv 'Die gaat llums heten: veel moeders en veel stilte.
\roor het eerst na al die jaren zal ik alleen op het podium staan. Nou ja.

samen met een projecrie-scherm.'
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U a n n g t ffihiru:$ :"'X*
zichtbaar opgelucht. Een g,

tie (scierose aan de nekwerr
afsewend. 'Miin fusio heef
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U a n n g f ll**r#ïi$;:]'#;";;*zichtbaar opgelucht. Een g,

tie (scierose aan de nekwerr
afgewend. 'Mijn fusio heef
ningen per dag voorgeschreven. Het gaat ^â I /l, f |l f f- Iijkkennenenonderhieldvanaf 1976totaan
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meest bekend van al - de Hare Xmas-act waarin Edwards t levisieprogramma over clorvns gingen maken, kreeg hij die

z'n geslacht tussen de benen klemt. r(7ones moet min of hersenbloeding. De kop koffie houdt-ie nog te goed.'


