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Ouds & Nieuws: onorthodoxe Oudejaarsshow in
Parktheater Eindhoven
EINDHOVEN - Acteur Greg Nottrot wil zich zwart schminken. Niet om Zwarte Piet te worden, maar om eens een keer een
zwangere, zwarte lesbienne te kunnen spelen. Of de zaal dat goed vindt, vraagt hij.

Dieter van den Bergh 13-12-17, 17:07

Het is De Orde van de Dag ten voeten uit: een actueel onderwerp op een prikkelende manier onder de aandacht brengen.
Journalistieke satire van het soort waar ook Arjen Lubach mee scoort. 
Doel: orde scheppen in de nieuwschaos die ons dagelijks overspoelt. Dat resulteert in een (soms te) overvolle show met een
potpourri aan sketches, gedachten, gedichten en liedjes. Het begin is nogal stroef, maar als de theatrale snelkookpan op stoom
komt – tot een pathetisch einde – is er geen houden meer aan. Troeven zijn de twee acteurs: oudgediende Mark Kraan en debutant
Dorien van Gent. 

Kevin Spacey 
Kraan kruipt in de huid van een Zuid-Limburgse amateuracteur die dankzij Kevin Spacey zijn ‘inner spacy’ heeft gevonden, maar
compleet instort als blijkt dat zijn held niet helemaal zuiver op de graat is. Sterk is hij ook als ‘de gewone hardwerkende
Nederlander’, een sketch van Eindhovenaar Marcel Osterop, en als boze Trumpiaanse radiopresentator, een sketch van

Mark Kraan in de Ouds & Nieuwsshow © foto: Moon Saris
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nieuwkomer Lucas de Waard. Kers op de taart is het manische powerpointcollege van Michiel Lieuwma. Onderwerp; #MeToo, maar
vooral de algehele toestand van de wereld.

Orde van de Dag-lid Jibbe Willems is afwezig. Hij heeft (zogenaamd) vertraging met de trein. Onderweg geeft hij hilarische beelden
uit zijn hoofd door (bijvoorbeeld van pandaberen), die tot leven komen op het podium.

Houtje-touwtje 
De Ouds & Nieuwsshow, quasi-houtje-touwtje in elkaar geflanst, verpakt oprecht engagement geregeld als topentertainment in een
fraai toneelbeeld, maar ontroert ook met verstilde sketches, of liedjes van het duo Lisa (Lukaszczyk) & Frank (van Kasteren), bekend
van Circus Treurdier.

Gezien in Verkadefabriek Den Bosch, zaterdag 16 december in Philipszaal, Parktheater Eindhoven. 
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Marcel Osterop en Lucas de Waard in de finale © foto: Moon Saris
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