Recensie Bibian Voortallen
1.Playstation

8+

Er is bijna geen decor, er hangt alleen een VR-bril.
Er komt een stelletje de zaal binnen, de jongen ziet
een vr bril hangen en doet hem op, vriendin word
boos op de jongen, de jongen doet hem op bij de
vriendin. Dan komt er een strijd tussen het stel wie
de VR-bril krijgt in de vorm van dans. De jongen doet
hem nog een keer op en krijgt hem niet meer af. De
vriendin komt verkleed binnen doet hem af bij de
jongen, maar de jongen zit in de game. Het meisje zit
vast aan elastiek en ze gaan weer vechten, weer in de
vorm van dans. De jongen heeft geen kracht meer,
opeens is hij uit de game. De vriendin komt weer
normaal binnen en ze knuffelen elkaar. Ze lopen
samen weg. De jongen rent weer terug naar de VRbril doet hem op en de zaal word zwart.
Ik vond het een hele leuke voorstelling, omdat ze
zoveel doen met de VR-bril.

2.Vlieg

8+

Er is geen decor.
Er komen een jongen en een meisje op een Hover
board aan gereden. Ze gaan praten over wat ze wel is
gedroomd hadden. Hij zegt dat hij kan vliegen. Zij
gaat op de voeten van de jongen liggen en doet alsof
ze gaat vliegen, de jongen zet haar weer neer en ze
doet alsof ze door haar enkel was gegaan, ik wist niet
of het echt was of nep. Ze stappen weer op hun
Hover board ,zij valt van haar Hover board af en
springt op zijn Hover board, dan vraagt de jongen of
ze wel is gezoend heeft. Het meisje valt neer op de
grond en laat de jongen schrikken als hij wil kijken
wat er aan de hand is. Ze vragen heel veel aan het
publiek, hij wil elke keer beter zijn dan haar. Ze
hadden over dat ze een keer met een raket wilden.
Ze lopen weg en er komt een disco bal die allemaal
lichtjes gaf ,toen kwamen de jongen en het meisje
weer terug de zaal in en ze hadden een raket pak
aan. Ze deden alsof ze in de ruimte waren. Zaal werd
zwart. Ik vond dit een hele leuke voorstelling omdat
ze veel met het publiek deden en er zat veel humor
in, ik vond dit wel de leukste voorstelling.

3. Kronkel

8+

Er was als decor een tafel en een stapel dozen.
Er kwam een meisje binnen met rare kleding aan en
een doos op haar hoofd, ze gaat zitten aan de tafel
waar krijtjes liggen en tekent zelf een gezicht op de
doos. Ze deed de doos van haar hoofd waar NOG een
masker onder zat, die deed ze ook af. Ze deed
lippenstift op maar heel erg naast haar lippen dat zag
er vreemd uit. Ze liep naar een van de dozen en
haalde daar kartonnen armen uit en deed ze om haar
eigen armen. Er kwam een postbode dat was een
jongen met ook rare kleding. aan met een pakketje
met een strik er omheen. Het meisje krijgt het, en
geeft ook kartonnen armen aan hem, zei maakt het
open en het is een ballon, ze gaan hem samen
ophangen met tape maar dat gaat moeilijk met
kartonnen armen, het is uit eindelijk gelukt. Dan
gaan ze samen dansen en zitten 3x in de knoop met
de armen. De jongen krijgt van het meisje ook een
masker, de jongen doet ze vestje uit en heeft een
blote bast. Het meisje doet zijn masker af en haar
kartonnen armen en die van hem ook en de jongen
heeft kartonnen snippers aan ze vingers, het meisje
pakt een schaar en knipt de kartonnen vingers van
hem af. Ze zoenen bijna. De jongen speelt met het
masker van het meisje. Dan pakt het meisje een
kartonnen poppetje uit de doos en die gaat eten, hij

snijdt per ongeluk zijn arm eraf en er kwam rood sap
uit. Ik vond dit een leuke voorstelling met al dat
karton.
1.Kraai

XL

Het decor was een steiger.
Er komt een vrouw de zaal in met een lichtje en
danst, ze komt bij de steiger waar een man inzit. Ze
gaan samen dansen in de steiger, ze doen allemaal
vette trucjes. Dan gaan ze allebei alleen dansen. Voor
de rest gebeurt er allemaal het zelfde. Ik vond deze
het minst leuk het werd heel snel saai. Ik kan me wel
voorstellen dat volwassene dit een hele mooie
voorstelling vonden.
2.Alaska

XL

Het decor was een bank en een windmachine.
Er kwamen 3 mensen de zaal binnen met een raar
kostuum. Er kwam een super grappige voice over in
het Belgisch of zo iets. Van de 3 mensen heeft 1 een
lampje en ze lopen door de mist. Er gaat er een zitten
achter de windmachine en laat stukjes wit papier
door de windmachine wegblazen, het leek net
sneeuw. Iemand heeft een leeg wit onderzoekers pak
gevonden en doet hem aan een stok en gaat ermee

zwaaien. Er ging wit licht aan en uit, aan en uit. En
elke keer als het licht aan ging was er een andere
positie van de 3 mensen. Het was donker, je hoorde
iemand door de walkie talkie, toen kwam de voice
over weer.
Ik snapte deze voorstelling niet helemaal.
3.Two boys

XL

Het decor bestond uit 2 soort van spiegels dat
bedoeld was als computerscherm.
Er waren 2 jongens, ze maakte steeds
schokbewegingen achter hun scherm, en maken
steeds coole trucjes. Hier gebeurt ook niet zo veel
bijzonders Ze gingen steeds weg en weer naar hun
scherm rennen.
Ik vond deze voorstelling best wel saai.

