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Zeer- geslaagd

instructie·

progl'amma

van 'Proloog'
•. Wllt U meupeleIl1·· van 0.:1. ;\11r_
"tl "~h••IIl: •."1.,, ShI,ten su"",·
Il"r: dek",., ma n"tlleh: plaat"
Ih.d..cb....wll .. 'I. E1ndhovtll.

GISTERMIDDAG gebeurde er
in de Globe-zaal var. de

Eindho\'ense Stad~schollwburR

iets dat weer hoop ~eeft voor de
toekomstilze ontwikkeling van
het Nederlands toneel. De toneel
werkgroep Proloog pree:enteerde
er aan cen aantal onderbouw·
klassen van het \·oortgezet onder·
wijs (l2 tot 16 jarigen dus) een
toneelspel over toneel als spel.

Ondf'r de titel ..Wilt meesoel~n~"

werden twt'e cJowntorleën gegeven.
'·oo....f~g..n door t:l!"n toesn~akje
v.n anistlf'k leider Jurg Molen.ar die
met opmerlu~IHk dldaetiKtl lalent op
riep tot een creatld meeleven en mee
df'nl(en ml'l het gebodene.

Dit- ."O')r1~ kf""l!en '"('n·oll{f'ns een
Ideaal verlt'nptuk In het .elneeld~

Com~l!.deIr ane-fM!em.~t _HIrJe-

I

Il:lOadf'"'. Md C't'rl overauldelull: ,peel·
pinier werd hiermee ,edemoMtreerd
dat er IOOnen toneel 7-ijn w.arln het
mlnrier op het verhaaltje en de Inhoud
aankomt. dan wel op het spelen met
de verschillen tUJUn toneelwerkeliJk.
held en buitenwereld.

In ht't Jan Kl••uen-.ehllge rollen
spel met kl.~lek_llall.anse Commt'·
dl.·fil(Uren .ls Arieeehino. Colombln.
en 11 Capit.no toonde voor.1 Ja.p van
Oonselaar zich een vlt.al en meesle
Of'nd lalent. En hN vcrhrugende WaJI
d.t deze jonge. krltillehe toeschouwers
7.lch mei het7-eUde élan In het spel
sIonten al, w••rmee kleuten zleh Ie·
woonl11k In een poppenk8ltvoorstel·
ltn« Inleven.

Aansluitend d.arop .ar hel enl.s·
r.inJl bewerkte gedeelte uit .. Mag Ik
mei U meespelen?" (Voule7A'ous
Jouer avec moA?) van Ma~1 Aehard.
grotere mogelijkheden ma.r ook Il:ro
It're problemt'n voor ,pelers en pu.
bliek. Hel betreft hier een moderne
clownerie w••rln de elowl\lI verschil·
lende menJenlypen '·oorstellen. dil!" In
een drku~ltualie m.atsch.ppelijke
verhoudlnKeTl uitbeelden.

Voo....1 het ult....•••lIlsch bchande·
len v.n het tht'ma "llefde" ging het
jeugdl, za.lpubllek kennelijk boven
de pt't. maar in een subtlel-Iev.neer
de rf'gle ' ..n 5hreen Stroolter en
knal)pe d.nsante be.-e.ln«en van Pe
ter Faber wilten JUfl Molen••r en de
%ljnen opnieu.' de a.ndaehl van Ie
houden.

Ook Jo......n Krabbendam en Tbea
Rodint bewven hier hun mogelijkhe
den ,'OOr dit gt'nrf' Instructie-pro
gnmma's die OP uiterst dnvol1e m.
nier de thealerlldde van de jon,e.ren
\\"t'te.n Ie atlmuleren.

HANS VAN OEN BERGH

I. • •• d.··;.····Jn"__ '"I 15 ·,·,dt· .... ~ ..,' l'onL.gtfo:':'OOOO
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Meespelen met Proloog

JUIll Molenaar {links) en Ja.'lp nn Donselaar In een scène uit ·MD.g Ik met u meespelen.'
een onderdeel van Proloog! nIeuwe instructie programma voor de onderbouw van het. voort
leut onderwtJs.

De Br&blan~ ~l1rertrroep 1115 Rodlnl: heeft op buls n.n ~
Prokloc heeft cSonderdaemkidal in CClmmedla deU'arte·speelatlJl een
de Olobe·zaal "an de Eindho\·tnMI aanlrt:kkelijlt ttut toDt'dIpe) ._
Stad.cbOu..burc het. n1eUwe tD· trIftl(e&lekI.. dat ."eI ~ ,-eet ..~
~nnuna .cor de CIllder· I" lmpron-.~ l:a&I. E1~ maar
bou'll' " ..n het \"OOI"t.ne1. ondftW:lJ' dat in ZIJn ~rid. en doonpekl
omeletl un doop It'boudm met -.etuele &raPje&. t«h leD 't"OIJe

Hn pror:wnma la amencesteld un b8ntwoordm ..n hel INleidt
uit een monta't ornJemd aan Iluk- doel. de Jon,e tOf*houwtrs ontvan
t-n uit de tijd \ ao de '<:o:nmedb. Itd1jk maken \"OOr het toonHl
dell'arte' en etO ..f'MOnd frlamt'nl Het (~pnmt uit Aehard', ').(.a, lk
uit bet alut 'Ma, Ik met u m~. mei. u ~ien· simt Ult&Lt'~ oP
ten' fan M~I Aehard. De tItel,..o cSe MU 'Arte-montap aan HMo m..
bon. tout!! pl"OIn.mma - Wttt u lT"f'·I .....~ iaOCttradia zijn en eoon en·
IPtlm - "uit op deze lUtae Iltel uw maal _t al te mmpel mede
Uil.,. door' de m.n,jll:e ~ ''UI SN_

DONDERDAG 5 DECEMBER 1968 ,.

!'l!en..rooke:r. wilt men de UJl/Ûcht
ran de unwl'Slie D'\a'"O"1euline:en
toch CrouDdeels ,aat te houden.

Duraan drote ook het ~.
reerde en rurcl1le JpeI ,-au Th5
Rodina. Jaap UD OonMolu.r, Jowao
KTabbed&m en JuZ'J Molenaar in
bore In*te bij Rlla RgUch Ie\'trde
ten p~ttl& d«or. De ~nlen '.0
Peter Pabl!'r t ...unen nitl lIG~ uh
de verf In leder le\-aJ bftart cl.lt
1narur:kf'P"ll...mm& a «boL..rmI
op uNl8:tUjb "Uilt in aanrat1r:,
met ha mtftL trl!'ll!'lillJkt ekmentI
nn 1l!'dtn \OOrslf'IUJII. hel.lPl!'l.

O.T

HET VRIJE VOLK
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DE TIJD DONDERDAG 5 DECEMBER 1968

VOOR JONGE MENSEN SPELEN MET VERLIEFDHEID

Clownstoneelbij Proloog
Prikkel voor de verbeelding

'"De beide clowns - Jurg Molenaar links, en Jaap Van Donselaar -
In "Mag Ik met U meespelen?" bij Proloog.

EEN MIDDAG met clowns bij
Proloog, en terecht, want aan een
clown kun je zien, wat toneel Is in
7.ijn simpelste vorm: een mannetje op
de planken en iemand die naar heil'
kijkt. Zelfs als hij slaapt kijk je mei
een beetje spanning: hij speelt maal
dal hij slaapt, en dadelijk, op eer
onverwacht ogenblik. zal hij speie:
dat hij wakker wordt en iets gaal
doen. Wat?

Het zijll bij PToloog geeft echt
clown•• :001. ze In hel elrCII' optredeJl
HilI zijn loneel.pden In een '00'1'.
tOlleel, waarin nog clown,rollen VOOr"Ikwamen. woarin .pder. op de eersll
plallu ,pl!'elden en ,pelende hun 1eJc..
'len verzonrum. Een plIor eeuwen
/ldlldlln WClren de 1lalla"en daar nos;,
erg sterk ln.

Proloog geeft er "en paar sta liltjes
"an. Er :tlJn tegenwoordIg geen loneel·
spelers meer, die hun tekslen al
spelende ,'erzinnen, Zel!s als je mo
derne downs ziet _ Toon Hermans Is
er een. en SwlebertJe. en Johnny
Kraaykamp - dan hebben ze hun
nummer nauwkeurig Ingestudeerd en
uitgeprobeerd. Wat de fantasie betreft
hebben de schrijven de plaats van de
spelers Ingenomen. Zij bedenken wat
toneelspelers kunnen doen om mensen
zich te lalen Amuseren. Door de dingen
Inden dan gewoon te laten iebeuren.
IemAnd die verlle!d I. op een meisJe,
voelt zich, nl.l hij met haar wil prAten.
mis.chien wel onhandig. maIl' zelden
komiek. BIJ die oude Italianen ging het
bijna altijd zoals nu In het eerste
stukje van Proloog: tllo'ee verliefd op
één meisJe. De een, 11 Capltano - de
kapitein _ Is een snoever, die niets
kiln. De ander Arlecchlno, de harlekijn
- een verlegen. onhandige, mAar
aardige jongen. Het mel.je - Colum·
bina. het duifje _ vindt de harlekijn
het aardigst, maar II bang voor de
snoever die zo flink doet. Gelukkig Is
ze ook sllm: :r.e zorlt wel, dal de
harlekijn wint.

Marcel Achard
EEN GROOT FRANS blijspellchrl1

"er van deze tijd. Marcel Achard
heen ook een moderne comedle ge
schreven nallr dat italiaanse voor
beeld: "Mag Ik met u meespelen", en
daar Ipeelt Proloog ook een tngment
uit. Hij laaI zijn .tuk In een <:lrcu.
spelen. Eerlt zijn er twee <:low1\ll die
op helzelfde meisje verliefd zijn, en
e!.ll.aar proberen de loet af te steken.
Dlln komt er een derde bU, uit het
publlek, waar hij het allemaal heeft
zien a:ebeuren en waar hij zeU ook

verliefd a:eworden I. - een dichter, en
op hém wordt het meisje verliefd.

Daaraan II!. te zien, dat toneel anders
Is dAn een tlownsnummer. Natuurlijk
moel men de weinige grote downs In
're houden, want zij veroorzaken een
leerlljke roe., die men zelden bereikt.
foneel<:low1\ll als bij Proloog doen lets
anders. Zij onthullen het a:ehelm van
de grote downs. Zij laten de kijker
ervaren hoe heerlijk het Is als men zijn
fantasie met de alledaagse werkelijk
heid klln laten spelen. Dat I. ook de
belekenls van dit proa:ramma. Het
steekt de verbeelding van de jonge
kIJkera aan. Zij zullen wel toe zijn aan
hel verliefd worden en daar misschIen

zwaar mee lobben. Toch Is het een
oeroude ervaring. en In feite een spel..
liet loneel speelt mei hun en met
leders werkelijkheid. Een geslaagd
programma.

ANDRE RUTIEN

WILT U ll.U;ESPEU;~?: Inll"lruclle-pro
aramma voor de onderbouw "an hel
\'OOI111elel onderv.'Us. IlARLEKINADP::
_nuio Thea Rodln.,. MAG IK MET U
MF.ESPELEN?: Uil M.~l Achartl. RI'....
GIE: ShJrr<>lI Strooker. SPELEIIS: Thea
ROdln., Jaap van Don... l...r. Josn
KrIbbendam. Jurll Molenaar. DECOR:
Rls Reltlch. BEWEGING: peler rsber.
GEZELSCHAP: Pro1001I. PREMltoRE:
GlobeulIl Sladgchouwburl. Eindhoven,
4 dtc.'Cmber.
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Donderdag 5 december 1968

Commedia dell'arte
programma Proloog
geïnspireerd vrolijk

EINDHOVENS DAGBLAD

ditionele "isil", toch Indruk door de
duidelijke bekwaamheid. Peter Fil
bel', van pantomimegezelschap Cal"
rousel, heelt zichtbaar goed werk
geleverd, Vooral aan Jaap van Don
selaar zal hij 'n Il:oede leerling heb
ben gehad, Het decor van Ria Ret·
tich was handig en op een simpele
manier humoristisch

J. W, OVEREEM

Stuk: "Harleldnade", em .pelnoar een. .cenano 'Oon Thea Roding,
en "Mag ik mei u meupelen7", Jragftl~.t lIil het gelijknamige .ruk
van Moreel Achard. Uitvoerenden: Thea R/Jdlng. Jur" Molenaar,
Jaap van Don.sdaoT' en Jowan Krabbendam. Regie: .sltlreell Stroo
ker; dekor: Ria Rellich; beweging: Peter Faber: InBtrukrlepro
gramme voor de onderbouw van het voorrge::et onderwiJ. (MAVO).
Clobe-theater Eindhoven. 4 december.

Toneehnrkgroe p Proloog !l11:Il'lgde er «lstut" In met f:l'-n It:modernlseerde I
commedla deU'arte,"oof5tdllng en een clownel!lke theale....be.slseller hon

derden ldnden:n Intelligent Ie amuseren. Op de .!'eholen wa al het j';l!n en
ander verteld OVf'r de commcdla deU'.rtl!' en sUn figuren, zodat Colombine,
Arlel'-hlno en 11 Capitano weIni, bevreemdin, wekttn.

lariekinade" was een korte Im· selaar en Jurg Mollenaar. E~rstge
ph,vlsatle met al thema het beo- noemde was het aUetlsch~ jeune pre
lachelljk mak~n yan de snoevende mler-t}-pe. laatstgenoemde had alles
Capltano door de gelieven Arl~e- van de bangeliJke, doorBa,ans goed
chlno en Colombina. Theo ROOin, moedige dwaas. Theo ROOlnll: In clr·
was een kittige Colomblna, Jaap van cuscostuumpje bleek zelfs ,,"OOr 12·
Doaselaar een niet kwaadaardige jarlle mannen al Boe<!. VOOr gefluit,
Arlecchlno en Jowan Krabbendam dat de aandacht van het toneelll:e
een domme lawaaier, die door zijn beur~n overigens niet afieldde. Jo
rec.htstreek5e opmerkingen teg~n het han Krab~dam, die wat half
publiek, de show no. het meest stal. zacht was uitged , toonde als
Vooral de toespelingen op ~Iame- bouw~r'dlchter and~re kanten
leur.e vonden veel weerklan,. van zijn toneeispelerskunnl"n met

efllpdns absurdlstlch·romantisch
Achatd'. "Mal Ik met u meespc- spel. Hoewel "Mag Ik met u mee·

len?", vooraf,egaan door een opt~ spelen?" door Proloog al bekort was
den apart van 2 toneelknechten, viel het nog wat te lang ult. Een
had een wat aan:elende start, alsof minder p1etierlg publiek dan Iisle
alltOf de acteurs zelf nog moelrten ren zou het wel eens niet zo lang
wennen aHn hun clownsrollen, Toen kunnen volhouden allemaal. De re
die leWl'nnlng er wel was, ontwlk. ,Ie van Shireen Strooker kon hier en
kelde dch een kostelijk aantrl'k-en daar nog wat feller (Arlecchlnol,
af~tootspelletjetU5.$en Jaap van Don· .!12.l.Idr maakte ondanks een wat tra·

IV
Proloog:

•met zomaar
kindertoneel

De ton~I ..-crk,f'Ol"p Proiooc heeft
gl.tlermlddag In het Globethe.ter van
de Elndhol,'ense Stadu<:houwburg een
nieuw Instructieproç811Vl\8 uitge
voerd. getiteld .. \VUt u meespelen!"
Dit proçatnm8, bestemd voor nol
jeuJdI,ere tOftChouwen dan dat "..n
vorige "'eek, Is oplebouwd uit ftHar
leklnade", f'en op de commedl. del'
arte Iel:nspireerd ~ en ..Mac: ik
met u IT\f!t':!pelen?". een afg1!rond
!ragmmt uit ..Voulez-vous jOUet ."K
mol?" nn Marcel Achard.

Discussle met Mt jeugdige publiek,
zoals vorige keer, WIlS er ditmaal
niet; w~1 hield de leider van Proloog,
Jurg Molenaar, een Inleiding over
wat hij en djn .pelert gingen doen:
moderne oommedia deU'ane ,'erto
nen. en wal de eomme<lla deU'arle
zoal Inhield,

Hel kwam neer op een gedeeltelijk
gelmproviseerd spel met veel mime
door drie Itandaardllguren, drie ty~

pen elienlljk, van wie er twee elkaar
verdrongen in de gunlt van de derde:
het meisje Colomblna. liet gehl'el
was aardl. om te zien en In de malle
scheldpartijen waarolt de tekst "'OOr'
een deel bestond. WIl' van alles vu
werkt, zelfJ reclame-.lagzjnnen "an
de te~l.s:Ie.

Achards .luk, dat zich In een cir
cus a!speelt. was samenSC\<'at en ult
,edund tol een eenakter met vier
personait'S. die allen iets gemeen
hadden met de figuren uit de zojui.ll
vertoonde commedla dell'arte. ZIJ
werden '\-e:rtolkt door Ju:;; Molenaar,
The. Rodlng. JBlp van Donselaar en
Jowan Krabbendam. Shltftn Slroker
had de vertonin, gereglueerd.

Het bljwndere van belde voorstel
lingen Wal dat ze niet zomaar kon
den worden ondergebracht bij het
lewone klndertoneel. dat met tijn
gefrustreerde prinsessen, betoverde
prinsen, kaboutert en al te verwon
derlijke verwlkkellnif'n In den regel
nogal sprookjesachtig Is, Dit pro
gramma van Proloog ging wel wat
verder de kant van het echte toneel
op en In zoverre wall het. behalve
amusant, waarlijk In lmetler.

A.G.K

NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT

* Jurl1 M~noor, JotCon Krabben- n.r.) in e~ .Ioueln.. t:Oft, ..Wit. l' "
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Toneelwerkgroep biedt schooljeugd
komend seizoen boeiend programma

Proloog werl(t l(onsel(went
verder aan toneelvorming

(Van een onzer verslaggevers)
EINUIlOVEN. 1 mei. - Toneel

.... "(roep Proloog blijft - ondllnkl
dl Jpelijk snel op te lossen) finan
ciële moeilijkheden - met groeiend
enlhousiume werken aan de ..thea
tervonning" van de jeugd. Op dil
moment is hel repe.rtoire \'all het
komend ",uoen zo goed als gereed
e.n blijkt 'loIlIs Ie verwachten wal
aan alle eisen te "oldoen. Oe dul
ddijke lijn die Ilrtist[ek leider JUfg
MolenltAf in 1;ijn programma's bedt
lele,d. wordt ook komend jaar des
kundig en konsekwent doorgetrok
ken.

Naast de voor Iedereen geldende
kUlUltlnleldende leNen. biedt het re
pertoire voor alle lagen van he\ la·
ger en voortgnet onduwU. speciale
manifestaties. De Me en &te klas
nn vlln het bllsllOnderwtJs krijgen
een 'lvel'\'Qlg" VOOrge.cnoteld van
hel dlt seizoen gespeelde program·
ma ..Mel andere woorden", dal op
een verrukkelijke manier een aan
tal poê:de., proxa. en toneel1l'ag·
menlen aan elkaar verbond.

Sh ~speare

In de sektor onderbouw van het
voortgezel onderwijs (kla.e I en 2)
wordt een uniek FalstaU-rrogram.
ma voorbereid, dal bestoa uil een
bewerking door F'rlso Haverkamp
vlln fragmenten I1lt ,,Shakespeare's

Her.drlk IV" (deel 1 en 2) - zoals
bekend dil aeltoerl door toneelgroep
Theater gespeeld - én "Hendrik
V", Voor dit pro,ramma zijn de
tra.menlen zo gekozen, dat er dul·
delijk sprake Is van één geheel, met
als centaal motief de relaUe tu.
llen FalstaU en Prlnce Hal: hun aan·
vankelijk vriendschap, hun onder
linie strijd en de uiteindelijke ver
loochening door 1Ia\ van zijn vroe
gere vriend. Het centraal matle.r
wordt gecombineerd met een f.ijn
doolge en ,pltlle humor.

Arden
Nall5l dit Introduktieprogramma

brengt Proloog voor deze groer.
scnoUeren ook een schoolvoorste •
Iln. van ..TIle Jloy81 Pardon" van

John Arden. De voornaamste doel·
S1elllng van Proloog Is de juegd
door middel van dit stuk In kontakt
te brengen met een brok apelple
zier. In een speels kader geeft John
Arden daartoe de kans met zijn
"Royal Pardon".

zoals ook de twee voorafgaande

* Het prOONlmmo van Proloog
"Mal' Ik met u meerpelen" (met
hler op de /010 v.l.n.r. JlI1'l' lIfo
leno(It·, JOUIon Krobbedom en
Joop von D<n!leioor) OGgllte dil
ulzoen. bij de ,chool/eul'd l'rOOI
succes.

llelzoenen krljgl de middenbouw van
hel voortgezet onderwijs (klassen 3
en 4) opnieuw een InlrodUktle-f'~
grammll over hedendaags tonee te
zien. Na kennismaking met Ha.rold
PInter en Slawomlr Mrouk worden
de leerlingen nu geTntroduceerd In
de wereld van Edward Albee. van
wie o.m. de eenakter "Het verhaal
van de dierentuin" zal worden ge
speeld, Dil lnlroduktle-programma
wordt ook gegeven voor de hoogste
k.la5Sen van het voortgezel onder
wijs.

Tenslotte speeld "Proloog" hel
des1ijda ta goed ontvangen spel van
de Nederlandse schrijver Manuel v.
!:-ogge~Jeu~.J)rocf!!" '. !:'Jaast leef'-
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