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IJskristal van Snowakije: uw alternatief voor
een witte kerst

23 december 2013 · door msclvlaanderen · in reviews. ·
Wordt het dan toch nog een witte kerst dit jaar? Als het aan Liesje en haar vrienden ligt wel.
In ‘Het IJskristal van Snowakije’, de nieuwste productie van Uitgezonderd. Theater!, trekken
zij op avontuur om de wereld te vrijwaren van een triest kerstfeest zonder een vlokje
sneeuw.

Door Sophie Peirsman

In het betoverende land van Snowakije hebben boze vuurtrollen het ijskristal van koningin
Frisca gestolen. Alle sneeuwelfjes zijn met uitsterven bedreigd en zo is ook de kans op een wit
en gelukkig kerstfeest voorgoed verkeken. Gelukkig is er Liesje, de uitverkorene (of is het
uitvervrorene?). Volgens een oeroude voorspelling is zij de enige hoop voor Snowakije en zijn
inwoners. Aan de zijde van sneeuwelf Korreltje trekt ze op avontuur om het magische ijskristal
te redden.

U merkt het al, de nieuwste telg van Uitgezonderd. Theater! heeft alles om de kleintjes op de
hand te krijgen. Echo’s naar verhalen als ‘The Lion, the Witch and the Wardrobe’ en ‘The Never
Ending Story’ zijn nooit ver weg, maar het zou oneerbiedig zijn om ‘Het IJskristal van
Snowakije’ tot een simpele kopie van die klassiekers te herleiden. Het script van Tijl Dauwe is
vindingrijk en lardeert het traditionele avonturenverhaal met heel wat humoristische scènes en
personages.
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En die humor, die is er heus niet alleen voor de allerkleinsten. Als Liesje en haar moeder in de
kerstperiode zitten snotteren bij ‘The Sound of Music’ is dat vooral een leuke knipoog naar de
ouders in de zaal. En de scène waarin twee herders hun tien – of wacht, het zijn er maar negen
(?!) – schapen tellen, is voor jong en oud hilarisch. Al zijn de kinderen toch vooral weg van
Korreltje. Sven Tummeleer ontpopt zich in de rol van het onhandige sneeuwelfje meteen tot
publiekslieveling.

Ook de andere acteurs kunnen alle remmen losgooien in deze energieke voorstelling. Naast
Sven Tummeleer nemen Jeroen Maes en Gerdy Swennen de meest uiteenlopende rollen op zich
en dat doen ze met brio. De hoofdrol van Liesje is weggelegd voor Sara Gracia Santacreu, die
 met een ontwapenend enthousiasme de kinderen moeiteloos mee op sleeptouw neemt. Niet
alleen het kleurrijke script, maar ook de sprookjesachtige muziek van Joris Hermy is een
cadeautje voor cast en publiek. Jammer dat er geen CD voorhanden is; dan hoefde u alvast niet
meer op zoek naar het ideale kerstgeschenk voor dochter- of zoonlief.
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Maar als er iets is waarin dit IJskristal nog het meeste schittert, dan is het wel zijn eenvoud. En
dat is nog een pluim op de hoed van Tijl Dauwe, die ook de regie voor zijn rekening neemt. Het
decor, dat uitsluitend bestaat uit kasten, wordt multifunctioneel ingezet en laat voldoende
ruimte voor fantasie. En daar draait het tenslotte allemaal om in een sprookjesvoorstelling. Als
we één puntje van kritiek mogen geven, is het misschien dat het eerste deel van de show wat
lang is uitgesponnen voor de allerkleinsten. Maar laat dat u vooral niet tegenhouden om u
helemaal onder te dompelen in de kerstsfeer. ‘Het IJskristal van Snowakije’ is hét perfecte
alternatief voor een witte kerst!

Klik hier (http://sanderweyns.wix.com/ijskristal) voor meer informatie en speeldata.
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