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Deze jeugdtoppers gemist in de Krokusvakantie? 
Geen nood, u kan ze nog altijd zien 

18-02-18, 16.14u - Evelyne Coussens 

Wie zich afvroeg waarom de straten er de voorbije week zo leeg bij lagen: omdat alle kinderen 
in de theaterzaal zaten, tiens. De krokusvakantie bracht een veelkleurig boeketje 
jeugdtheaterpremières, van peutertheater over jeugddans tot figurenspel. Geen nood als u het 
gemist heb, deze voorstellingen zijn de komende maanden nog allemaal te zien. 

'Nocturama' van Theater De Spiegel 

 
© Sofie Wanten 

Het zal wellicht niet veel artiesten overkomen, maar scenograaf Paul Contryn, visuele 
tovenaar van Bestorm!, had die dag een tweede première: ook voor Nocturama van 
Theater De Spiegel ontwierp hij de figuren.  
 
Wanneer het gaat over muziektheater voor peuters legt De Spiegel een 
onvergelijkbaar meesterschap aan de dag. Het HERMESensemble neemt kinderen 
van 1 tot 4 mee op reis door de nacht, met zowel muzikaal als scenografisch de juiste 
afwisseling van spanning en geruststelling. De setting is van een trefzekere 
schoonheid. Rond het speelvlak gezellige schemerlampjes die gaandeweg doven, 



zodat de nachtwezens die de sobere metalen stellingen bevolken tot leven kunnen 
komen. 

Contryn ontwierp dieren uit stoffen bundels – ze doen vaag denken aan werk van 
Berlinde De Bruyckere, maar een peuter herkent vooral zijn doudou. Prachtig hoe een 
luiaard van dekens ontwaakt en zijn lange arm om de schouders legt van klarinettist 
Peter Merckx. De compositie van Daan Janssens zet rustig aan, maar wanneer 
dromen komen opzetten wordt het spannend, want de nacht klinkt veilig en eng 
tegelijk. Enige uitschuiver zijn de veeltalige tekstfragmenten waarmee acteur Johan 
Dils de sfeervolle setting doorsnijdt – die literaire toevoeging werkt ronduit storend. 
Veertig minuten nadat het donker werd breekt opnieuw de ochtend aan, met de 
gekende kreet: "Mama, ik ben wakker!" 

Nocturama, despiegel.com 
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