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Al gezien Jeugdtheater is geen makkelijke branche. Maak maar eens een stuk over het sprookje Repelsteeltje. 'Niemand weet,
niemand weet dat ik Repelsteeltje heet' en voor je het weet scanderen driehonderd kinderen van bij aanvang zijn naam. Nee, zo'n
sprookje moet je doordacht kneden op maat van de huidige generatie ...

Al gezien

Jeugdtheater is geen makkelijke branche. Maak maar eens een stuk over het sprookje Repelsteeltje.

'Niemand weet, niemand weet dat ik Repelsteeltje heet' en voor je het weet scanderen driehonderd kinderen van bij aanvang zijn naam.
Nee, zo'n sprookje moet je doordacht kneden op maat van de huidige generatie lagereschoolkinderen.

Alleen al door de titel, Repelsteel (6+), krijgt de klassieker bij FroeFroe een groeischeut. Het bekende happy end krijgt in deze productie
ook een proloog. Je ziet hoe de prins kennismaakt met een meisje 'die keigoed een toast die uit een broodrooster springt kan nadoen.'
Terstond beslist hij dat zijn aanstaande een 'speciaal' meisje moet zijn.

"Speciaal is goed", zegt zijn moeder, een pop in een rolstoel (!)

"maar rijk is beter." En dus spitst de koningszoon zijn oren als een verwaande molenaar zegt dat zijn dochter goud uit stro kan zingen.

Een vader die in het bos bovendien de baby van de Repelsteel gekidnapt heeft, een Repelsteeltje.

Als de dochter haar onmogelijke opdracht vervult in ruil voor haar eerstgeborene komt het verhaal op kruissnelheid.Na een kus
komt baby Willy letterlijk uit de lucht gevallen, en maakt Repelsteel zijn opwachting. Geen schriel mannetje, maar een kolossale en
goedaardige loebas (foto). "Bumba", stamelt dreumes Willy gelukzalig. Er wordt wat gemarchandeerd, maar wanneer - als een duiveltje
uit een doosje - baby Repelsteeltje opduikt is alles vlug koek en ei.

Iedereen familie, iedereen blij.

Repelsteel à la FroeFroe is een eeuwenoud verhaal op een nieuwe leest, met ook aanstekelijke liedjes en af en toe wat dans.

Kortom, een fris sprookje voor de 21ste eeuw.
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