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Niemand weet, niemand weet dat ik Repelsteeltje heet. Maar alle kinderen in de zaal 
natuurlijk wel. Ze zouden meteen de naam gaan roepen. Dus heeft Theater FroeFroe 
maar een ander einde gesponnen aan het sprookje. En ja, Repelsteeltje is gegroeid. Het 
stuk heet dan ook 'Repelsteel'. André Grosemans 
 Door de eeuwen heen zijn veel varianten van het sprookje ontstaan, maar - de naam van 
het hoofdpersonage maakt het al duidelijk - Repelsteeltje was altijd een klein ventje. Zo 
niet in de jongste productie van het alom geprezen en vaak gelauwerde Theater 
Froe¬Froe, bekend voor zijn originele cross-over van toneel, poppenspel en livemuziek. 
Het heet dan ookRepelsteel. 
'Ja, bij ons is het een redelijk groot beest geworden', zegt Marc Maillard, poppenmaker 
en regisseur, maar ook verantwoordelijk voor de artistieke en de zakelijke leiding van 
Theater FroeFroe 
. 'Het theater vereist dat. De pop moet impact hebben in grote zalen.' Verder is men het 
verhaal van de goud spinnende molenaarsdochter trouw gebleven. Alleen de pointe van 
het sprookje, opgebouwd rond de onbekende naam van het tovermannetje, moest nog 
aangepast worden. 'Als je zou beginnen zingen dat niemand weet hoe je heet, roepen 
driehonderd kinderen in de zaal meteen 'Repelsteeltje, Repelsteeltje!'. Daar hebben we 
dus een draai aan gegeven.' 
Zo'n voorstelling begint altijd met het ontwerpen van de poppen. 'Acteurs kunnen aan 
de tekst sleutelen tijdens de repetities', legt Marc Maillard uit. 'Maar poppenspelers 
kunnen niet repeteren zonder pop. Daarom maken wij altijd eerst een aantal poppen. 
Dat zijn er meestal te veel. Ook nu hebben we een aantal figuren gemaakt die we 
uiteindelijk niet in de voorstelling gebruiken. Van de andere kant is het zo dat we tijdens 
de repetities ontdekken dat we nog een bepaalde pop en een of ander rekwisiet nodig 
hebben. Dan wordt dat meteen gemaakt. We hebben de luxe dat ons atelier naast ons 
repetitielokaal ligt.' 
Hun 'Repelsteel' ziet er een beetje als een monster uit. Zouden de kinderen bang zijn van 
hem? 'Neen', verzekert Marc Maillard. 'Het is geen verschrikkelijkmonster, hij ziet er ook 
een beetje lief uit. Als wevoorstellingen voor een ouder publiek maken, durven we al 
eens echt enge verschijningen creëren. 
Let op, angst wordt nooit ingegeven door de manier waarop een pop eruitziet, maar wel 
door wat ze doet. 'Dat is lang geleden dat we elkaar hebben gezien', zegt een monster als 
het bij een meisje op bezoek komt. Wel, dan is geen enkel kind bang, dan mag dat 
monster zo verschrikkelijk zijn als het maar wil. Maar laat een schattige poes de kamer 
binnenkomen en het meisje uitroepen dat die haar wel naar de keel zal vliegen, dan 
heeft heel de zaal schrik. Het heeft meer te maken met de situatie dan met de pop.' 
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Wat? 'Repelsteel', Theater FroeFroe 
Wanneer? Tot 28 april 
Waar? Diverse locaties 
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