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Contact met de kamelen
I t /et  Club AhMed'gaat Union Suspecte
de Arne Sierens-toer op.

THEAÍER

VAN O NZE MEDEWERKER
AR|( CTOOSÍERLANS

cÈ Í Na anderhalf jaar w€r-
ken landt het jongercnproject
vàIl Union Suspe€te met eenknal-
ler van e€n voorstelling. Plaats
van de handelins: een van de r€-
sorts van d€ vakantiek€ten Club
AhM€d. Waar de zon schijnt,
d€ moraal door d€ animatorcn
wordt opg€pompt €n de goede be-
doelinsen ronduii pijnlijk zijn.
Directric€ Sit d h€eft inmers
e€n droom:€lke reiziser introdu-
ceren in de Berbercultu r diê zij
op schoolleêrd€ kennen- Ze zat in
de klas nam€lÍk naast Yasmina,
een Marokkaans€: 'Ik rook haar
keuken €n haar dorp. De seitjês

In de loop van de voorstelling
rrordt d€ neerbuis€nde houdins
van Si€ridYasmina ie ve€l:'Ik zes
toch ook ni€t dat gij naar f.ietkot
stinkt.' Tegen die tÍd is het gefor-
ceerde enthousiasm€ ruw van ta-
fel geveesd, door een combinatie
van alcohol,luide nuziek er hoF

want à1 draait alles in clzá là-
,l{?d rond'echt contact' met delo-
kale bevolkins, à lalimite kom€n
d€ vakantiegargers vooral op de
zon €n de s€ks at Niet toevàlli8 is
het Nederlands€ woord voor r€-
sórt vakÀntiekolonie. De Club is
een Europ€se enctave in ander-
mans land. Alleen bij hoge uit-
zond€riry raken de twe€ verel-
den êlkaàr. Bijvoorb€eld als er
vlakbjj een sFagose wordt opse-
blazen. Sisrid b€zw€e( haar ani-
m*ieteam om de aanslag te ver-
8€tën en te focuss€n op d€ to€ris-
ten- Maar d€ vraas blijft of e€n
van de lokale persone€lsled€n

niet m€er weet over de aanslag.
DieEaag loopt als €en rod€ draad
doordevoo$telling. Dat is nodig,
want CàL à.4á,l4rd is e€n losjes bij-
eengeharktê reêks scènes. Is een
scèn€'opl dan wordt ze langzaam
ov€rstemd door muzi€k en af8€-
sloten met €en dansnummeÍ
Toch maakt het Seheel geen ver-
brokkeldê indruk. R€giss€ur Cho-
kri Ben Chikha heeft de naden
van h€t stuk handis verdoezeld,
ond€r ànder€ door €en uitgebrei-
de Íeeks personat€s t€ introduce-
ren en die allemaal, inwilekeuri-
ge volgorde, €en lleine oDtwikke-
lin8 te iatetr doormaken.
Het resultaat is een bijzonder
enerri€ke, caleidoscopisch€ voor-
stelling, die stêÍk doei d€nk€n
aan het werk van Àrn€ Sier€ns uit
d,e tale iaret'9o. Aan Míjn Blac-
,tt€, bijvoorbeeld, ook een krui-
sing tussen fusiek theater en een
ruv s€schetst v€rhaal.
Cluà ,4nit€d deelt bovendien en-
kel€ speld€nprikken uit. Een toe-
rist die op sel(s nitis, wordt afge-
wez€n enverkoopt meteeIr e€n ra-
cistisch€ sn€er. Een man die ver-
liefd is op een animatrice, wordt
met de voeten op de grond gêzei.
Ook d€ irritante peptalk van de
resort'directrice is uitstekend ge-
tlpe€rd. De prihes zijn te vtuch-
tig om echt pijn te doen, maar dit
stuk gaat iÍ etk geval €rgens over.

S Union Suspêctespeeli (in copro-
dlctie met Het Paleis en Nièuw-
poorttheater) 'Club AhMed (16+).
Gezien op11/5 in lrel N euwpoorl
theater Gent. Daaí nog van 16 tot
19 me (09'223.00.00) en in Nd
Pa eis te Antwerpen. op 3V5.1 2.
7 8 en 9juni(03 202.83.60).

$ rits: www.unlons!specte.be


