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Gezocht:
reporters voor
de Zapp
Theaterprijs
2013!!
Hou jij van theater en wil je
meebeslissen wat de beste
jeugdtheatervoorstelling van
seizoen 2013 wordt? Meld je dan
snel aan als reporter voor de Zapp
Theaterprijs.
actie

Recensie Bont en Blauw door
Zapp reporter Malou (11)
Gepost op 04-03-13

Voorstelling: Bont en Blauw

Gezien op: 2 maart 2013, Schouwburg Arnhem

Reporter: Malou (12)

Bont en Blauw is een dansvoorstelling die gemaakt is door 3
danschoreografen. De 12 dansers dansen supermooi ballet in een
lichtspektakel met spiegels, elastieken en gefilmde schaduwen. Vooral het
licht maakt de voorstelling heel bijzonder.

In de eerste helft dansen de dansers in huidkleurige pakken waar steeds
mooie kleuren en patronen op geprojecteerd worden. Het is dus zeker geen
gewone dansvoorstelling. Ze dansen zelfs met spiegels en elastieken, dat
ziet er echt heel bijzonder uit. Bij de spiegels bijvoorbeeld: de spiegels
liggen schuin op de grond, en als je dan van onder het podium een hand
ziet komen, zien de mensen in het publiek die hand nog een keer, maar dan
aan de onderkant.

In het tweede deel van de voorstelling doen ze veel met schaduwen en
films. Er was dan al van te voren een film opgenomen. Die zie je dan op
een heel groot doek, het is dan niet echt een film maar bijvoorbeeld een
getekende schaduw van een danser. De danser danst er dan voor, maar om
hem heen zie je dan allemaal getekende figuren.

De titel Bont en Blauw vind ik er niet zo goed bij passen. Dat bont is
natuurlijk te verklaren door de mooie kleuren in het begin van de
voorstelling. Maar dat blauw snapte ik niet helemaal.

De kostuums waren wel apart, want door die huidkleurige pakken leek het
net alsof ze in hun nakie dansten. Maar door dat mooie licht erop was het
toch wel heel erg mooi. Ik geef ervoor een 9.

Ik denk dat ik de combinatie van het dansen en het licht het mooiste van

klik hier om
naar agenda
met
activiteiten-
aanbod te gaan

lees meer

terug naar
nieuws
overzicht

klik hier

KIJKUIT:
Theater voor
jou!
IJzersterke voorstellingen voor
jong én oud.

advertentie

home agenda nieuws cursussen tips contact meld activiteit Typ hier je zoekopdracht zoek!

http://www.cultuurbarbaartjes.nl/agenda/delft
http://www.cultuurbarbaartjes.nl/agenda/den-haag
http://www.cultuurbarbaartjes.nl/agenda/dordrecht
http://www.cultuurbarbaartjes.nl/agenda/leiden
http://www.cultuurbarbaartjes.nl/agenda/rotterdam
http://www.cultuurbarbaartjes.nl/
http://www.cultuurbarbaartjes.nl/nieuws/heel-nederland/recensie-bont-en-blauw-door-zapp-reporter-malou-11-426?start=10
http://www.cultuurbarbaartjes.nl/tip/hilversum/maart-2013/zapp-your-planet-spannende-spelshow-8233#info
http://www.cultuurbarbaartjes.nl/contact
http://www.cultuurbarbaartjes.nl/actie/gezocht-reporters-voor-de-zapp-theaterprijs-2013-3#info
http://www.cultuurbarbaartjes.nl/agenda
http://www.cultuurbarbaartjes.nl/nieuws/?start=0
http://www.kijkuit.nu/
http://www.cultuurbarbaartjes.nl/
http://www.cultuurbarbaartjes.nl/agenda#filters
http://www.cultuurbarbaartjes.nl/nieuws#filters
http://www.cultuurbarbaartjes.nl/cursus#filters
http://www.cultuurbarbaartjes.nl/tip#filters
http://www.cultuurbarbaartjes.nl/contact
http://www.cultuurbarbaartjes.nl/meld-activiteit


de voorstelling vond. Ik geef voor het licht dan ook sowieso een 10.

De muziek was wel goed, het paste wel bij de dansjes. Maar bij een stuk
van de voorstelling hoorde je op de achtergrond een soort gebrom, dat was
wel storend. Ik geef daarvoor een 7.

Wat wel jammer was, was dat de dansstukken heel lang duurden, en dat er
veel herhaling in zat. Daarom is de voorstelling niet echt geschikt voor
kleine kinderen. Maar als je van dansen houdt zou ik er zeker een keer naar
toe gaan!
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