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Jango Edwards is een
onWe erstaanbare clo\nin
Voorstelling: 'Mum' door Jango

Edwards. Gezien: lOl1O Orpheus
APELDOORN- Herhaling: 25l1O
Leeuwenbrug DEVENTER.

houdtvanJango Edwards ofj e
houdt er niet van. Een tussenweg is er niet. Sommigen ergeren zich groen en scheel aan
hem, als hij weer eens in z'n

Je

blootje op toneel staat, en beschouwen trem als een exhibitionist pur sang die ervoor zorgt
dat het publiek op.de eerste paar
rijen onder de rotzooi en de
troep kom te zitten, en dat allemaal ter vermaak van het overige publiek.

Ik moet toegeven: je zal maar op
die tweede rij zitten enj e in pias-

tic moeten hullen omdat je de
melk en de cornflakes om de

oren vliegen. En wat te denken
van de keien die pel ongeluk in
jouw richting vliegen ofvan de
toch wel erg blote man die op j e
schoot klaulert enje een stevige
'hug'geeft.Je moet daarwel van
houden. Maar grappig is Jango
Edwards wel. Een onweerstaanbare clown. Hij zingt, is een begaafd mimespeier, is een intelligente komediant, clanst met z'n
hele lichaam. jongleert moeiteloos, laat lenige acrobatiek zien,

is met andere woorden een
grool'pcrformer''. Hij is cen
beetje te vergelijken met Waardenberg en c1e Jong of met Bert

Visscher.

In 'Mum'

herscl-rept jango Ëdwards voor de ogen van het publiek zijn moeder, die zich de le-

den van de Edwards-familie her-

innert. Een moeder met een
bloemetjesjurk en het tegendeel van geprononceerde borsten. De voorstelling heeft een
hoog Angelsaksisch gehalte en
niet alleen omdat de voorsteiling wijwel geheel in het Engels
wordt gebracht, maar ook wat
humor en personages betreft.
Een professor die zo uit Oxford
kon zijn weggelopen en die de
betekenis van het woord 'socialisme'doceert. Ik heb nooit geweten dat een woord op zoveel
manieren in stukjes kon worden gehakt en zoveel kon betekenen. Schitterend.
De actvan de zonnebader is wellicht nogal wat mensen in het
verkeerde keeigat geschoten.

Ookikvond die act nietvanveel
smaak getuigen en had veel bewonderingvoor de daine uit het
publiek die echter dapper mee
deed en het allemaai gelaten on-

derging. Edwards is echter zo
ontwapenend dat je het hem
n-rakkeiijk vergeeft dat hij als
clown wel eens uitschiet en volgens sommigen wellicht te ver
gaât.
Janco Edwards gebruikt veel en
vaak verrassende visr-rele- en ge-

luidseffecten, wat zij n voorstelling nog boeiender maakt. Hij

maakt daarbij gcbluik van vidco-, computer en diaprojecties. Een avondj eJango Edwards

is een avond genieten van een
super clown op top niveau.
HANS PETERS

