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Het IJskristal van Snowakije laat de harten smelten [22-12-2013]

Met Het IJskristal van Snowakije waagt Uitgezonderd Theater zich op het einde van 2013 aan een uitdaging om u tegen te zeggen . Meer
bepaald: het genre van de kerstvoorstelling nieuw leven in te blazen. Het mag gezegd en geschreven worden: Het eindresultaat valt onder de
noemer moedig, knap, spitsvondig en fraai te omschrijven. Heerlijk toch om een theaterspektakel te bekijken dat heel het kerstgevoel op een
verfrissende manier naar boven brengt.
 

Heel het verhaal draait rond hoofdpersonage Liesje oftewel de beloftevolle actrice Sara Gracia Santacreu. Zij droomt van sneeuw op
Kerstmis, maar daarvoor moet ze op zoek naar Het ‘verdwenen’ Ijskristal van Snowakije. Tal van avonturen passeren de revue. En bij

moment hadden we als toeschouwer het gevoel dat we naar een ouderwetse Nederlandse familiefilm met Lex Goudsmit aan het kijken waren. Hetzelfde gevoel werd ons
meester.
 

Over de prestatie van hoofdrolspeelster Sara kunnen we kort en krachtig wezen. Met sprekend gemak houdt ze zich in deze voorstelling staande. Zangtechnisch toont ze
haar musicalbackground, maar ook acteermatig zit het meer dan snor bij de jonge belofte. We hebben al een paar voorstellingen van Sara gezien. En we mogen wel stellen
dat ze het etiket van belofte stilaan mag afwerpen. Dit meisje is meer dan ooit klaar voor het grote werk. Ons alleen focussen op Sara zou  de prestaties van de andere
acteurs oneer aandoen. Ervaren rotten Jeroen Maes en Gerdy Swennen zorgden voor de perfecte ondersteuning naar de jongere garde toe, zonder daarbij hun sterkte uit het
oog te verliezen . Jeroen blonk uit in zijn absoluut sterke punt: humor en Gerdy Swennen bewees haar degelijkheid. Sven Tummeleer was voor ons een beetje de nobele
onbekende van het gezelschap … Tot op de dag dat we hem in Het Ijskristal van Snowakije zagen. 
 

Was er dan helemaal niets aan te merken op Het Ijskristal van Snowakije? Als geen ander beseffen we dat dit een voorstelling is met heel veel groeipotentieel in zich. En
daar naar ons gevoel ook alle kans moet tot krijgen. Dit is een musical waar de ambacht vanaf druipt. 4 acteurs, 24 rollen en prijsmatig toegankelijk voor iedereen. Waarop
wacht u nog? Na het bekijken van deze kerstvoorstelling weet u pas echt of u deze winter nog sneeuw mag verwachten.
 

Meer info over Het Ijskristal van Snowakije kan u vinden op:
http://www.fakkelteater.be/voorstelling/het-ijskristal-van-snowakije
http://www.hetijskristal.be
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Sara Gracia Santacreu laat als Liesje de harten smelten ... Snowakije [27-12-2013]
Eén van de absolute pareltjes, dixit must-sees in theaterland is ongetwijfeld Het Ijskristal van Snowakije. Deze musical van Uitgezonderd theater waagt ...Lees meer...
Podi-Art Première: Het Ijskristal van Snowakije te zien in ... [18-12-2013]
Het is bijna kerst, terwijl iedereen bezig is met pakjes maken zit Liesje op haar kamertje. Ze kijkt door het raam ...Lees meer...

Vollen bak repeteren voor "Het ijskristal van Snowakije [04-12-2013]
"Het ijskristal van Snowakije" doet bijzondere oproep aan alle ... Vlaanderen [07-11-2013]
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Vakantiehuizen in Italië. Uniek, breed en voordelig aanbod!
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