
05773 1 G 13

KNIPSEL ii::li-,.,$ snnlcn
Tel. 036-5343570 Fax 036-5343154

Provinciale Zeeuwse

Courant
Oplage
Regio
Verschijn.: dagelijks
Datum : 06/10/97

. A1 L1q

: Zeeland

Jango Edwards
verheft het bizarre
geniaal tot cultus

^_ VLISSINGEN,
=- Arsenaaltheater

'Mu:n', clounstheater uan
Jango Edwards

doorWillem Nijssen

7tf I aan de eerste schuifelpas-
lLjes van'Mum' Edwards is te
zien dat de geestelijkevadervan
dat oude wouwtie een door de
wol geverf de komiek is. Euim 2 5
jaar ervaring als 'clown' (aan-
halingstekens, want Jango Ed-
wards is meer dan dat) hebben
herh een tweede natugr. ge-
schonken. In deze voorstelling
kruipt hij moeiteloos in de huid
van een stuk of tien personages,
en bij alle hemelsbrede verschil-
len blijft steeds dezelfde hand
van de meester zichtbaar.
De oermoedervan de Edwards-
familie komt met grote moeite
in haar brede leunstoel, 'ioor-
zien van alle gemakken en grol-
len. n4laar naur...'s1i1Lr ecn mi-
nuut later staat ze zwaaiend met
haar uitgezakte borsten te
swingen op een oud blues-num-
mer:'You'd better shop around'.
Advies aan haar zoonom niet de
eerste de beste te nemen. Een
advies met een seksueel onder-
toontje. IJet zal niet de laatste
keer zijn. De steeds openlijker
verwijzing naar die kant van het
leven is één voorbeeld van een
bredere aanpak dan de klassie-
ke cfown doorgaans te brengèn
heeft.'
Het gaat er bij een volle Arse- I

naal-zaai allemaal vlot in. Dat
Engels de voertaal is, blijkt geen
enkel probleem. Ook al speelt de
tekst een veel grotere rol dan -
opnieuw - bij die klassieke
clown. De meeste acts,- van el-
kaar gescheiden door video-
beelden van weer andere dwaze .

invdllen - zijn complete sket-
ches. Die van Dr. Prof. Viktor
Varobm ib daarvan één van de
meest uitgebreide en meest ge-
slaagde. De man die onnavolg-
baar zijn levensmotto ,,Look
Listen and Learn" weet te lispe-
len, schotelt een bizar schep-
pingsverhaal voor en geeft een
subliem waanzinnige uitleg aan
de oorsprong van het woord so-
cialisme.
Het constante in aI die acts is
een proeve van meesterschap,
maar ook een sluipend gevaar
om in eentonigheid te vervallen.
Bijna komt het zover, maar dan
blijLt des te beter dat Jango Ed-
rrrrrd c ho* hi za ma oarolFi-oo-.1

'Amore gagagaga' - een wel zeer
avantgarde rockopera - grijpt
de wildbehaarde artiest naar de
oude schemerlâmp die bij 'oma'
Edwards al een klein rolletje
had. In minder dan een flits
wordt die overhet hoofd getrok-
ken en blijkt dan een perfecte
dansjurk. Met de waaier die er
dan ineens ook is, wordt een
knap staaltje jongleren ver-
toond.
Met zulke hoogtepunten weet
Edwards (één van de grondleg-
gers van het Festival of Fools)
uit de buurt van het belegene te
blijven en speelt hij in op hét
oerverlangen van elk publiek:
door aftroeven en overdonderen
met verbazing en verrassing
vermaakt te worden. Het is een
te primitief verlangen om lang
door geboeid te blijven, maar af
en toe moet het toch bewedigd
worden. En dan heb je aan Jan-
go Edwards een heel goede


