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Als je in je dromen blijft geloven, wordt de fantasie werkelijkheid.
De show begint al in de foyer waar de kinderen al gelijk worden
meegenomen in het verhaal. De kinderen worden gevraagd om te liegen
over hun leeftijd omdat ze anders de show niet binnen mogen. Eenmaal
binnen begint het spel tussen fantasie en werkelijkheid pas echt.
De dochter Vera gelooft niet dat haar vader kan goochelen en daardoor
verliest hij zijn krachten. Als hij deze verliest wordt de eigenaresse boos en
wil zij Vera weg hebben. De eigenaresse wil alleen maar geld en ijsjes en die
krijgt ze nu niet omdat de magie weg is. Als Vera gelooft in de magie, krijgt
haar vader zijn krachten weer terug. En samen zorgen ze ervoor dat de
eigenaresse naar een koud land wordt getoverd.
Het mooie aan deze voorstellingen is het spel tussen cast en kinderen. De
kinderen worden vanaf het eerste moment bij de voorstelling betrokken en
begint in plaats van in de zaal al in de foyer. Daardoor ontstaat er een
gezellige, open maar ook spannende sfeer. Ook binnen blijft het publiek
betrokken bij de voorstelling. Het publiek wordt mee genomen in een spel
tussen waarheid en fantasie en leren zo doende ook nog wat tijdens deze
voorstelling.
De kleding past uitstekend bij de voorstelling. De kleding van Monsieur
Fantastique Liegene oogt simpel maar past wel in het totaalplaatje, ook de
verkleuring van de kleren tijdens het verdwijnen van de magie is een mooi
detail. De kleding van Vera past goed bij het speelse karakter. De over de
top kleding van de eigenaresse is past precies bij het pittige karakter, net
als haar loopje.
Het decor was klein maar fijn maar groot genoeg om van waarde te zijn
voor de voorstelling. Ook de nabespreking in de foyer vond ik erg fijn en
leuk. Al met al zeker een voorstelling om naar toe te gaan.

