
nu het nog kan
MartHa!tentatief / Johan Petit

di 29 nov 2022 · 20u | duur: 1u30
met inleiding in de Greta Weynzaal om 19u30



We spraken met Maarten Westra Hoekzema & Johan Petit

Maarten Westra Hoekzema en Johan Petit staan beiden dit seizoen
op onze planken met zeer persoonlijke verhalen. Een gesprek met
twee collega’s (en vrienden!) die het gebied tussen theater en cabaret
verkennen.

Johan, Nu het nog kan wordt wel eens beschreven als een ode
aan het plukken van de dag.
Johan: “Dat is het ook. Nu het nog kan gaat over het punt in mijn leven
waarop mijn moeder opeens heel ziek werd, en hoe een mens
daarmee omgaat. Wat zijn de dingen die echt belangrijk blijken
wanneer het spannend wordt in het leven? Eigenlijk gaat het daar bij
Maarten ook over. Allemaal zijn we voortdurend bezig onszelf te
verwezenlijken. Maar het allerbelangrijkste blijft tijd hebben voor
familie en vrienden. De liefde eigenlijk, hé.“
Maarten: “De liefde, ja. In mijn voorstelling vraag ik me ook af hoe het
kan dat mijn geluk maar bleef afhangen van de ticketstand van mijn
voorstellingen, van anonieme bolletjes op een zaalplattegrond, terwijl
mijn fantastische lief al die tijd naast me stond.” 

Jullie stijl valt tussen cabaret en theater in, tussen de lach en
de traan. Komt die vorm automatisch voort uit de verhalen die
jullie vertellen?
Maarten: “Toen ik cabaretier wilde worden, dacht ik dat ik alleen nog
maar grappen moest maken. Tot ik besefte dat ik ook gewoon een
verhaal kon vertellen en de grappen daar wel uit voort zouden komen.
Johan pusht me trouwens steeds om grappen te schrappen die ik
eigenlijk heel goed vind. Meestal heeft hij wel gelijk. Hij vindt dat een

Met een lach en een burn-out



"Enige melancholie was Petit nooit vreemd, alleen kwam dit ingrediënt
zelden beter tot zijn recht als in deze voorstelling. Ook als het lot hem
knock-out slaat, aarzelt de acteur niet om zich kwetsbaar op te stellen,
zodat er toch weer geluksmomenten opbloeien 'Nu het nog kan'. Een
titel die absoluut de lading dekt."

Pers

Ilse Dewever (GVA)

"Als observator van het dagelijkse leven blijft Petit onovertroffen: met
rake anekdotes vol couleur familiale schept hij het beeld van een warm
gezin, waarin de zorgrollen voor het eerst worden omgedraaid." 

Filip Tielens (De Standaard)

grap ‘in functie van’ iets moet zijn. Hij is daar een purist in. Toch?”
Johan: “Ja, ik vind dat de inhoud altijd voorgaat op de grap. Anderzijds is
humor natuurlijk heel belangrijk, omdat die zo democratisch is. Niet
iedereen heeft zin in ernst op een vrijdagavond, omdat het leven al
heftig genoeg is. Dankzij humor krijg je dingen aan mensen verteld waar
ze misschien niet op zaten te wachten.“

Lees het volledige gesprek in onze brochure



tekst en spel: Johan Petit
regie: Ruud Gielens
licht, geluid en decor: Tim Clement
muziek: Tom Pintens
uitvoering muziek: Dora Brams, Maya Dhondt/Tom Pintens
kostuums: Tine Deseure
coproductie: Perpodium
met de steun van de Belgische Tax Shelter-maatregel

credits

misschien ook iets voor jou?

wo 7 dec 2022 om 20u

lod/gorges ocloo -
the butcher, de engel kwam niet

www.ccsint-niklaas.be

di 31 jan 2023 om 20u

jr.ce.sa.r/arsenaal/kvs - 
vaderlandloos

di  14 maa 2023 om 20u

suzanne grotenhuis/de nwe tijd - 
holy shit

tickets & meer info


