Recensie loslopend wild
Het eerste stuk was: ‘’playstation’’
Het was een mooi dans stuk. Het stuk ging over een koppel dat
een VR bril tegen kwam. De man wilde steeds een game
spelen met de VR bril ,maar zijn vriendin wilde dat niet en wist
de VR bril steeds op tijd af te slaan. Tot op het moment dat hij
hem op had en de VR bril storing had. Allemaal
stroomschokken gingen door zijn lijf (niet echte). Uiteindelijk
kwam hij zelf in de video game terecht en voerden ze daar het
“gevecht”waarbij de vriendin zweefde. Het waren zeer mooie
beelden en doordat ze het zo goed uitbeelden had je geen
woorden nodig om het verhaal te begrijpen.

Het tweede stuk was: ‘’Vlieg”
Het was een heel erg leuk theaterstuk. De 2 vrienden vertellen
allemaal dingen die ze hebben meegemaakt en proberen elkaar
continue in alles te overtreffen. Het is allemaal heel overdreven
maar dat maakt het heel erg leuk. Ze spelen het stuk op een oxboard dat is best wel knap ,want tijdens de uitvoering moet je
de controle op je ox-board ook nog eens houden. Ik vond het
echt een geweldig en lachwekkend stuk. De spelers hebben
een klik met elkaar en dat voel je. Echt een aanrader om te
gaan zien!!

Het derde stuk was: ‘’kronkel’’
Ik vond het zelf echt een leuk en grappig stuk met maskers en
lange handen. Je kon ook zeker lachen. Maar ik heb wel een

klein vraagje. Die vraag was: ‘’Is dit stuk wel voor kleine
kinderen bedoelt. Natuurlijk staat er 8+ op maar op het einde is
er een pop en komt er allemaal nep bloed uit. Ik weet niet of
kinderen dat wel even leuk vinden? Verder wel heel creatief met
de kostuums en zelfgemaakte armen, voeten en maskers.
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Het eerste stuk was: ‘’ Kraai’’
Het was een heel mooi dans stuk. Ik genoot er heel erg van om
er naar te kijken. Ik heb hier ook weinig woorden voor omdat ik
zo sprakeloos er over ben. Ze waren heel erg lenig en konden
alles zo soepel. Ik zou het wel een heel uur lang naar kunnen
kijken zo mooi was het.

Het tweede stuk was: ‘’ Alaska’’
Het was een super leuk theaterstuk. Goed gevoel voor humor,
ze lieten ook zien hoe het was om eenzaam te zijn. Dat kwam
heel erg mooi over. Er gebeurde een ongeluk en de 3 reizigers
waren uit elkaar gedreven. Je zag telkens een reiziger vertellen
hoe alleen ze zich voelden en hoe het daar aan toe ging. Ik heb
zeker heel erg gelachen, maar ook meegevoeld met de
personages.

Het derde stuk was: ‘’Two boys’’
Sorry,maar ik vond het echt een verschrikkelijk saai stuk. Ik kon
er ook niet fijn naar kijken. Er werd uitgebeeld dat 2 jongens zo

erg verslaaft zijn dat ze niet van hun computer weg konden
komen. Nou hou ik zelf ook heel erg van om games te spelen
en ik begreep en zag dat ze moeite hadden om van de
computer los te komen, maar ze draaiden zich om en dan weer
terug en dat dan 20 minuten lang. Dezelfde bewegingen
herhaalden zich zo vaak; ik kon daar niet aandachtig naar
kijken. Ik was al een beetje klaar na 5 minuten. Je denkt dan
steeds “Wanneer komt het nou, dat speciale moment”, maar dat
kwam helemaal niet. Ik zou dit stuk dus ook niet aanbevelen
aan anderen.

