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Niet vergeten, vergeet je niet snel
31-08-2016 om 14:48 door Kim Noach

Oh leuk, een test! Voordat de voorstelling ‘Niet Vergeten’ van theatermaakster

Lieke Benders op Cultura Nova van start gaat, wordt het aanwezige publiek (de

jongste 7, de oudste 70 jaar) uitgedaagd door Henry Otgaar.

Als wetenschapper verbonden aan de Universiteit Maastricht en gespecialiseerd in het

geheugen en herinneringen. En ook gek op testjes. Zeker als je zelf ervaart hoe makkelijk ons

brein binnen een paar minuten te foppen is, zo blijkt al rap uit Otgaars test.  

Bekroond
Herinneringen – en daarmee ook ons brein - spelen de hoofdrol in Lieke’s nieuwste

familievoorstelling ‘Niet Vergeten’ waarin ze samenwerkt met veelvuldig bekroond

(kinder)boekenschrijfster Joke van Leeuwen. Het gaat onder meer over kostbare momenten

die je niet wil vergeten, maar toch ongewild wegglippen als je oud bent. Of van je aller- aller-

allereerste begin, waarvan je je echt niets herinnert.

Foto: Hoge Fronten/Lieke Benders
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De samenwerking tussen Lieke en Joke levert niet alleen anderhalf uur puik theatervermaak op

(regelmatig schaterlachen voor jong én oud!), maar vooral ook teksten om je vingers bij af te

likken. “Herinneringen zijn net broodkruimels, soms weet je niet meer hoe het hele broodje

smaakte”, is zo’n smakelijk taalbonbonnetje.

Koptelefoon
En misschien het leuke van de avond: Joke van Leeuwen zélf kruipt in je hoofd. Via een

koptelefoon luister je naar haar vertelstem (met een hint jeugdige ondeugd), terwijl acteurs

Marie Groothof en Ad van Iersel op toneel de voorstelling op aangename wijze inhoud geven.

Ons brein wordt voorgesteld als een grote verzameling lades die soms – geheel ongevraagd -

hun inhoud prijs geven.

Deze ‘Niet Vergeten’, vergeet je niet snel. En Cole Porters beroemde lied I’ve got you under my

skin bleef ik nog lang na de voorstelling klaar was zachtjes neuriën. Gaat dat zien!

‘Niet Vergeten’, Hoge Fronten/Lieke Benders, nog te zien vandaag 31-08 om 19 uur op Cultura
Nova, Parkstad Limburg Theaters, Heerlen.

Op 16/10 Theater aan het Vrijthof, Maastricht en 26-11 CC Hasselt (B.)

www.hogefronten.nl 
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