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RECENSIE

Vriendenkring presenteert zich eens anders
De Vriendenk

E

en toneelvereniging zorgt
voor toneel. Dat vinden ze
in Amby ook nog steeds,
maar een toneelvereniging
kan het ook eens heel anders aanpakken.
Dat resulteerde in het Theatercafé,
dat afgelopen weekend met groot
succes in een volle Amyerhoof op
de planken werd gebracht. Onder
leiding van clublid Riny Jalhay
traden verschillende groepen van
de verenging op in wisselende samenstellingen.
Sketches zijn er in alle soorten en
maten. Dat is al net zoals bij toneel-

stukken. En niet elke sketch is leuk
omdat het een sketch is. Maar wel
bijvoorbeeld omdat de mensen op
het podium heel erg sympathiek
zijn, zoals in de sketch met de Toneelvrun, bewoners van de Radartehuizen die nu als subgroep bij
het toneel zijn gekomen.
Sommige sketches hebben heel actuele en herkenbare onderwerpen
en worden gebracht door typetjes
die zo clichématig zijn, dat de bezoekers de tekst als het ware kunnen voorzeggen. En dat schept een
band tussen toneelvereniging en
publiek.

Als dan ook nog eens de pauzes tussen de sketches door worden gevuld met meezingers uit het brede
Maastrichtse repertoire van meesteraccordeonist Winand Monfrance en het publiek spontaan begint
mee te deinen, staat het als een
paal boven water dat het een gezellige boel was. Een kniesoor die dan
let op de constante storingen van
de techniek.
Het is duidelijk wennen voor het
publiek én de spelers. Want je
wordt niet zomaar als spreekstalmeester geboren, daar moet je ook
voor oefenen. En op spontane reac-

TONEEL
★★★✩✩
Wat: Theatercafé
Waar: Gemeenschapshuis
Amyerhoof
Wie: Vriendenkring Amby
Wanneer: zondag 26 april

ties uit het publiek heb je niet altijd direct een leuk antwoord klaar.
Improviseren is een theatervorm
die wel degelijk voorbereiding

vergt en dat heb je wel nodig als je
de tekst niet helemaal machtig
bent.
De leukste act was ongetwijfeld de
kok met het ossenstaartrecept en
ook de wanhopige sprookjesprinsesjes deden het goed.
Deze uit nood geboren oplossing
voor een toneelloos jaar heeft goed
uitgepakt. Meer mensen kunnen
spelen, het programma is gevarieerder en in het Maastrichtse is er
geen ander gezelschap dat dit doet.
Wie weet is dit wel een idee voor
de toekomst.
PAUL WEELEN

