
05773 1 G 1

KNIPSEL illillû* sER\lcE
Tel. 036-5343570 Fax 036-5343154

n.,,,,,Dgd,eL$ç.vAet*,|,.$,.g-.,,Ç.,"o$,Iên1.,';

Oplage : 26 .335
Regio : DedemsvaarL

Verschijn.: 3x Per week

Da t.um : 08 / 1"0 / 97

ld!.-:,' 
::

ClownJango op z'îbest
tussen en op het publiek

fb*i"L Jango Edwards met thea-
terprogrammâ'Mum'. Schouivburg
Ogterop, dinsdag, 20.00 uur. Bezoe-
kers:250.

Als start van zijn nieuwe pro-
gramma laat Jango Edwards een
videoportret van hémzelf zien.
Uit flarden interview blijkt dat
Jango Edwards aardig op de
hoogte is van wat mensen over
hem denken. Hij is 'that crazy
American', 46 jaar in leven, 20
jaar in het vak. Edwards is de,on-
navolgbare clown met een onge-
breidelde energie en exhibitio-
nistische trekjes. Een podium-
dier, dat op elke willekeurige
plek mensen kan entertaineri,
een meester in het bespelen van
zijn publiek. Jango Edwards be-
antwoordde gisteravond elk ge-
val aan die grove karakteristie-
ken. Op een paarkoddige woord-
jes Nederlands na raast Edwards
in zijn moerstaal door zijn pro-
gramma. Met recht razen: het
prcigramma kent geen pauze, de
onderdelen worden door video-
iiinipjes mei eikaar verboncien,
terwijl de komiek zich achter de
coulissen in een nieuw pakje
hijst.

Op de iriterst bescheiden
zanginstallatie waarover
Edwards zong, waren de song-
teksten in de eerste helft van het
programma nagenoeg onver-
staanbaar. Maar door de mimiek
en losse woorden en vooral de hi-
larische voordracht had de toe-
schouwer.niet het gevoel iets te
missen. Als oude dame met een
haviksneus en heksenkin rapt hij
er een stukje op los, waarbij het
erg grappig is om omâ 'No-what-
a-mean'te horen roepen. Jango
Edwards creëerde voor de show
'Mum' weer een aantal kostelijke
types zoals de oude dame, profes-
sor Varoom, de golfer, de opera-
zangeres, de indiaan en het klei-
ne iongetje/gevaarlijke zombie.
Het gebruik van videofilms tus-
sen verschillende showgedeelten
is nieuw. De hitsige Spanjaard
die in verschillende filmpjes op-
duikt is goed gevonden. Maar'om
te zeggen dat het nieuwe medium
nu werkelijk een waardevolle
toevoeging is gaat te ver. Daar-
voor zijn de personages te vluch-
tig in elkaar gedraaid en beleven
zij hun avonturen toch teveel in
de schaduw van de Jango iive op
het podium. Want op de planken
krijgt de Amerikaanse clown de
ririmte voor een zekere improvi-
satie, waarbii de stoppen al snel
doorslaan. De soms tomeloze
overdrijving werkt op een of an-

dere manier niet in het nadeel
van de komiek. Het motto lijkt:
hoe gekker, hoe beter. Een beetje
langdradig zijn sommige stukken
wel. Zoals de golfer van medi-.
terane komaf die'een kwartier
doet om een bal te slaan. Ge-
luidseffecten (krakende rugge-
wervel en piepende spieren)
moeten de act in leven houden.
De creatie van professor Victor
Varoom daarentegen boeit en
vermaakt zonder hulp van de ge-
Iuidsman. De professor legt op
onnavolgbare wijze zijn alterna-
tieve scheppingsvervaal uit en
maakt daaibij gebrÏik van attri-
buten als de bureaulamp waar-
mee de op- ondergaande zon ge-
illustreerd wordt. Onverwachte
wendingen door het gebruik van
atJributen is dan ook een beken-
de kracht van Edwards. Zo trok
hij een kap van de schemerlamp
aan, die als Spaanse rok over zijn
lendenen viel voor de act van de
operâzangeres.

Jango Edwards is op zijn best
tussen, op en onder zijn pribliek.
Hij mag zijn toeschouwers graag
een beetje jennen. Meteen in'het
begin van de show verdwijnt er
eerst een theezakje, dan de in-
houd van de theepot in het pu-
bliek. Een plantenspuit wordt op
de toeschouwers leeggespoten.
A1s bescherming tegen de profes-
soi Varoom, die nogal met con-
sumptie praat, worden de eerste
rijen toeschouwers een stuk plas-
tic aangeboden. Bij een fragment
tropische muziek en een video-
filmpje met mooie jonge mensen,
wuivende palmen en witte stran-
den, ziet Jango dan eindelijk
weer eens de kans schoon om uit
de kleren te gaan. En natuurlijk
wordt er een jonge dame uit het
publiek gèkozen om hem op het
podium in te smeren met zonne-
crême. Een cornflakes etend jon-
getje verandert plotseling in een
losgeslagen zombie die de toe-
schouwers op de eerste rijen be-
klimt en onderspuugt met melk
en cornflakes. Het plastic komt
weer van pas. De zonlbie vindt
zijn'knuffeltje'terug en komt tot
rust. Sterker nog, hij loopt van
het podium. De show kreeg zo
een abrupt en nogal onbevredi-
gend einde. Alhoewel juist dat
plotselinge en onverwachtse
weer geheel in Jango Edwards
stijl en programma is, viel je bij
deze show toch niet uit je stoel
van Schrik, verbazing of van de
1ach. Vermakeliik was Edwards
alleszins.
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