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Liever een mooie
leugen
Echt of verzonnen? In haar
eerste jeugdtheatervoorstelling neemt Berlin een loopje met de waarheid en een space shuttle naar de maan.
JEUGDTHEATER
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FILIP TIELENS

‘Gelieve een kind mee te nemen’, klonk het in de uitnodiging
van Remember the dragons. Dus schaakten wij de dertienjarige
Mauro uit Gent. De reden waarom werd snel duidelijk: het jonge grut mag mee in de grootschalige videoinstallatie annex
ruimteschip, terwijl de volwassenen worden verbannen naar
een wachtruimte.
Daar vertelt een Chinese sjamaan ons over een streek in zijn
land waar liegende kinderen niet gestraft worden, maar een
groot drakenfeest krijgen. Op een ander tv-scherm speelt een
opname van Interne keuken op Radio 1.
Koen Fillet en Sven Speybrouck interviewen in dat programma drie gasten: een vrouw die nooit pijn voelt, een tienermeisje
dat op sommige dagen een jongen wil zijn en een opa die fami-
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lie is van de laatste man op de maan. De verhalen klinken hyperrealistisch, maar tegelijk ongeloofwaardig.
Mauro kreeg die ook te horen, blijkt achteraf. ‘Verteld door
kinderen uit de hele wereld op dertig tv-schermen. Het leek alsof die echt tegen mij aan het praten waren. Soms babbelden ze
ook met kinderen op andere schermen. Hoe ze dat gedaan hebben, weet ik niet. Maar het zat megawijs in elkaar!’ Met die
vraag naar waarheid lijkt Mauro niet zo bezig. ‘Alle verhalen
draaiden rond fantasie, denk ik. En dan maakt het toch niet uit
of iets echt is of verzonnen.’
Die complexe vertelvorm intrigeert, maar lijkt lange tijd alle
kanten op te stuiteren. Aan het einde – spoiler alert! – vallen er
enkele puzzelstukjes in elkaar. Dan horen we hoe een van de
kinderen op het scherm vertelt dat er ergens op de maan een
steen ligt met zijn naam erop, die daar door zijn opa is achtergelaten (aha!).
Als bij toeval dalen wij met de volwassen net dan af tot bij
het ruimteschip, met in onze handen ... een maansteen met
‘Mauro’ op. Een souvenir voor onze jonge astronaut, die deze
space trip naar andere werelden niet snel zal vergeten, zo vertelde hij. We zullen hem maar geloven. FILIP TIELENS
Remember the dragons Berlin, Kopergietery & Het Paleis Tot 30/12 in Koper-

gietery Gent. Van 3 tot 21/1 in Het Paleis Antwerpen. Daarna op tournee.

http://www.standaard.be/cnt/dmf20171228_03271963?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend

Pagina 3 van 4

