'De wegvan wensnaarwerkelijkheid',
door leerlingenTalententheater.
Regie:StephanHendrikse.Bijgewoondop zondag10juli in schouwburg Het Parkin Hoorn.
'De weg van wens naar werkelijkbeid' is een treffende titel,
die de gehele inJloud van de
musical, diehetTalententheater
op de planken zet, omvat. Vijftien kinderen hebben een hartenwens, die varieert van leraar
Nederlands worden tot meer
open staan voor nieuwe dingen.
Professor Ritselbeek heeft net
een boeK geschrevenwaarin hij
uitlegt hoe wensen waargemaakt kunnen worden in twaalf
'stappen en hij helpt de kinderen bij hun zoektocht naar
geluk. Uiteraard ondervinden
de meesten weinig weerstand
en bereiken ze, met wat hulp
van engelen, alIen hun doel.
Het verhaal van 'De weg van

wens naar werkelijkheid'
is
gebaseerd op 'De creatiespiraal',
e.enboek van de ~a.nd van M~rtmus Knoope. Die iS aanwezig
bij de premiere en laat na afloop
ontroerd weten dat hij het stuk
'gewoon schitterend' vindt.
Er staan in totaal 186 kinderen op het toneel; sommigen
duidelijk ontspannener dan
anderen. Ook bij de hoofdrol$pelers zijn die spanningen
wisselend te bemerken. De
meesten spelen meteen bewonderenswaardig gemak hun
rollen, een enkeling heeft wat
moeite om zijn teksten vloeiend
te laten klinken.
.uiteraard wordt er heel wat
gezongen en: laten velen horen
dat ze ook op dat vlak talent
hebben. Er klinken vooral bekende melodieën uit andere
musicals en uit de popmuziek,
maar met nieuwe teksten.
Aan de dansen die door !lrote

groepen worden uitgevoerd,
mogen de kinderen vaak een
eigen invulling geven tot ze
samenkomen in één groot geheel. Een kleine groep voert als
engelen enkele dansen .uit. Ze
zien er merkwaardig uit in hun
ruime, witte hansoppen, maar
ze lijken te zweven over het
toneel, zoals het engelen past.
Eendans door twee meiden op
spitzen en een jongen is heel
verrassend met de sierlijke lifts
die ze uitvoeren.
Door hetontbreken van decors -er wordt slechts zelden
gewerkt met decorstukken,
zoals een losstaande deur wordt het abstracte van hartenwensen benadruktEen groot deel van de spelers
heeft ongetwijfeld vandaag zijn
hartenwens in vervulling zien
gaan: voor een enthousiast
publiek in het theater staanI
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