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Froefroe goes farinelli
Met Diva brengt FroeFroe alweer een prachtig totaalspektakel:
muziektheater met doldwaas poppenspel en magnifieke
operagezangen. Klassieke muziek hoeft niet duf en saai te zijn, dat
wil FroeFroe nog maar eens bewijzen. Wij spraken artistiek leider en
Divaregisseur Marc Maillard. 

Marc Maillard: “Opera lijkt vaak een ‘elitair’ kantje te hebben. Daardoor heeft
een groot deel van het publiek het gevoel dat opera niet voor hen is, omdat het
zich zelden op een laagdrempelige manier presenteert. Maar klassieke muziek kan
prachtig zijn, weinig kunstvormen voeren je zo mee in een emotie. Wanneer een
operazanger bijvoorbeeld helemaal alleen op de scène zingt, krijg je niet zelden
kippenvel. De meesten kennen die ontroering wel van popsterren en populaire
muziek, maar klassieke muziek bezit diezelfde kracht en dat willen we meegeven
met deze voorstelling.”

Onder het mom van een toegankelijkheidsupdate krijg je tijdens de
voorstelling als het ware met een klein gouden lepeltje – zo eentje waar ze in
de hemel rijstpap mee eten – stukjes klassieke muziek en opera gevoed. En
het smaakt overheerlijk. Met de engelenstemmen van musicalactrice en, zo
blijkt ook zeer bekwame operazangeres Abigail Abraham en operazanger
(contratenor) Serge Kakudji waan je je soms echt in de hemel. Zij worden
begeleid en ondersteund door muzikanten Justine Bourgues (Tsar B), Nelle
Bogaerts (Lili Grace) en Pieter Theuns (B.O.X Baroque Orchestration X). Met
hun majestueus klankenspel voeren zij je nog een paar hemels verder, tot in
de zevende, laat ons zeggen. 

Diva vertelt het verhaal van Angelo en Ricardo Brossi, een onafscheidelijke
tweeling. Wanneer Angelo ‘la Voce’ wint, een soort ‘The Voice Kids’ voor God
met priesters en bisschoppen als jury, verandert het leven van de twee
broers voorgoed. Angelo krijgt een opleiding aangeboden met als hoofddoel
om op een dag te zingen in het Vaticaan. De bisschop sluit de deal ‘twee voor
de prijs van geen’, en neemt beide broers mee naar zijn klooster (een
betaling aan de ouders weet hij op slinkse wijze te omzeilen).



Maillard: “Het is in de eerste plaats onze bedoeling om veel kinderen en
jongeren te bereiken. Dat is ook één van de redenen waarom er voor dit verhaal
werd gekozen. Alles wat met gender te maken heeft, leeft vandaag enorm bij
jongeren. Ze vinden aansluiting bij dit soort verhalen. Die vertrouwde invalshoek
wilde ik dan ook verbinden met een thema dat verder van hun leefwereld staat:
klassieke muziek.”

De verhaallijn over onafscheidelijke broederliefde komt voor een groot deel
uit de film Farinelli, waarop het stuk gebaseerd is. Maar ook uit zijn eigen
leven kan Marc Maillard inspiratie putten, want ook hij werkt nauw samen
met zijn broer Jan, die eveneens instaat voor de artistieke leiding van
FroeFroe. 

Het verhaal over de broers Brossi speelt zich af in het Italië van de 18de
eeuw, maar doet toch erg hedendaags aan. Het was een uitdaging om de
voorstelling, die toch wel gevoelige thema’s aansnijdt, niet te zwaar en te
beladen te maken. Daar slaagt FroeFroe absoluut in, met humor waarvan je
soms afvraagt of je ermee mág lachen, maar uiteindelijk toch opgelucht het
hart ophaalt. 

Maillard: “Humor is, zeker tegenwoordig, heel moeilijk, omdat er geen
gemeenschappelijk referentiekader meer bestaat. Vroeger kon je een mopje
maken over de Titanic en begreep de hele zaal die: van 5 tot 85, iedereen had
die film wel gezien. Nu kan je daar niet meer vanuit gaan. Iets dat zo simpel lijkt
als een verhaal als Roodkapje, kent ook niet iedereen meer, dus je kan er niet
meer vanuit gaan dat iedereen hetzelfde kent. Wat helpt is je cast zo divers
mogelijk maken, niet alleen op vlak van kleur maar ook op vlak van smaak,
achtergrond, etc., dan krijg je tijdens het maakproces al een heel gevarieerde
waaier aan reacties en kan je goed inschatten wat al dan niet werkt.”

De poppen, die de personages vertolken en die ook voorkomen in alle
vormen, maten en soorten zijn één van de handelsmerken van FroeFroe.
Zij bieden ook een extra mogelijkheid om verder te gaan in humor. Er
wordt een soort barrière gecreëerd waardoor de poppen net dat ietsje
meer mogen dan mensen en dat werkt.

Marie Neefs, brochure CC Sint-Niklaas, sept 2021
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en Viola De Gamba): Floris De Rycker,
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Kakudji

programma

auteurs: Dimitri Duquenonoy, Filip
Peeters
regie: Marc Maillard
in coproductie met B.O.X Baroque
Orchestration X
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misschien ook iets voor jou?

zo 19 feb 2023 om 20u

fabuleus/ Sofie palmers -
off the record (15+)

di 14 feb 2023 om 20u

micha wertheim -
voor heel even

vr 24 - zo 26 feb 2023 om 20u
movedbymatter/ collectif malunes - 
bitbybit

tickets & meer info
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