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Sensuele voorstelling Honger verveelt geen moment
Seksualiteit, passie, lust: tegenwoordig wordt alles rondom seks steeds platter, met dank
aan het internet. Tegelijkertijd worden mensen preutser en hebben zij het niet meer over
hun seksuele verlangens. Marle Brouwer van theatergezelschap Fantasten wilde daarom graag een
mooi gestileerde, opwindende voorstelling maken over de schoonheid van seks en aantrekkingskracht.
Om seksualiteit, passie en onweerstaanbare lust weer de plek te geven die het verdient. Een
voorstelling waarin de acteurs dit alles naar de oorspronkelijke schoonheid ervan proberen terug te
brengen. En dat is goed gelukt.
Tijdens de voorstelling draait het steeds weer
om de honger die mensen naar elkaar hebben.
Gedurende de voorstelling maak je een soort
evolutie mee. Het begint met vreemdsoortige
wezens die opeens tot leven komen, op een
fysiek heel beeldende en hevige manier. Na
deze 'geboorte' moeten ze zichzelf en de wereld
nog helemaal ontdekken. Alles is nieuw, dus
ook hun medemens. Na wat aftastingen en
gesnuffel komt de honger al langzaam om de
hoek kijken.
Vervolgens wordt er langere tijd door middel
van mime, soms dans, maar vooral veel
beweging en energie, een verhaal uitgebeeld waarin de expressies en de lichaamstaal van de acteurs
alles zeggen. Vooral de scène waarin het verlangen tussen man en vrouw zó sterk is, dat zij telkens
terug springen in elkaars armen, is prachtig en ontroerend.
Na deze akte volgt verrassend een gedeelte met wat tekst. Doordat je als publiek erg mee wordt
genomen in de muziek en de vervoering van de voorgaande scènes zónder tekst, zorgt het opeens
spreken van de acteurs voor een klein schrikmomentje. Er komen vervolgens sollicitatiegesprekken
voorbij die draaien om pure lust, waarna de acteurs rechtstreeks het publiek aanspreken. Fantasten
zorgt voor zoveel afwisseling en verschillende speelwijzen in de voorstelling, dat het geen moment
gaat vervelen. Na wat grappige, sensuele verkleedpartijen en een scène met tafels en goed bedachte
rode lampjes volgt een fijne ongemakkelijke confrontatie met het publiek. Het voorspel voor de climax
van de voorstelling: het diner in feestelijke glitterkleding. Hier is eigenlijk de hele voorstelling naar
toegewerkt: Het honger hebben, het trek hebben in elkaar. Bij het diner komt dit tot een letterlijk en

figuurlijk hoogtepunt.
De enorme honger die we als levende wezens naar elkaar kunnen hebben, is op een heel mooie,
boeiende manier uitgebeeld. Door het hele stuk is de passie naar elkaar te voelen, of dit nou
uitgedragen wordt in lichaamstaal, woorden of de interactie met het publiek.
**** Honger - Fantasten, gezien op 26 maart in de Toneelschuur in Haarlem. Nog te zien t/m 18 mei.
Tekst: Leonie Sanders, foto: Martin Dijkstra
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