
In Liefde gaan acht performers op zoek naar de liefde. 
Kinderen kunnen zichzelf herkennen, ouderen in feite ook. 
Maas theater en dans maakt een heerlijke voorstelling waar 
je ademloos naar kijkt en helemaal rozig van enthousiasme 
uitkomt.
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Het toneel is kaal met op de achtergrond een brede uit drie treden 
bestaande trap gemaakt van metalen roosters met een piepklein 
fonteintje bovenop. Acht jonge performers – dansers, mimers, spelers – 
lopen rond in het soort kleren dat kinderen graag dragen: behaaglijke 
vesten en mutsen met berenoren. Sommigen hebben een knuffel die al 
snel in de hoek wordt gegooid. Het bewegen is aanvankelijk minimaal, 
iedereen kijkt vooral de kat uit de boom.
Verandering
Dan komen er veranderingen: de bewegingen worden groter, speelser, 
risicovoller. Sommige jongens worden durfallen die van de trap af 
springen of vallen. De meisjes gaan mooie jurken dragen. Er is een 
jongen die ook graag jurken draagt, maar die hem steeds door een van 
de meisjes worden afgepakt. Uiteindelijk brengt hij haar alles wat hij 
vindt en zo krijgt ze een prachtig prinsessengewaad met een heel wijde 
rok.
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Het zijn kinderen die we langzaam tot jonge mensen zien uitgroeien. De 
jongen met de grote bek die iedereen wegduwde ontplooit empathie en 
het verlegen meisje danst in een opvallende outfit de sterren van de 
hemel. Het steeds naar ons lachende kind wordt stil en trekt zich terug 
en de nette jongen krijgt tot zijn verrukking alle meisjes achter zich aan. 
We zien hoe aanvankelijk iedereen zich uitslooft en laat zien wat ze 
allemaal durven en kunnen. Later zoeken ze bewust contact met elkaar 
en proberen ze zelfs te zoenen, aanvankelijk op een prachtig gevonden 
manier met de handen voor de mond. Een van de jongens is 
dolenthousiast als het hem echt lukt, hij vormt een hartje met zijn 
vingers en geeft aan dat ze nu bij elkaar horen, maar het meisje trekt 
een vies gezicht en veegt haar mond af.
Zielig
Op een discofeest waar iedereen elkaar de loef probeert af te steken 
met hippe kleren en de allerbeste moves wordt een zwart meisje door 
de anderen in de steek gelaten. Als ze weer probeert aansluiting te 
zoeken, lukt dat niet. Een kind naast me verzucht: ‘zielig’. Hoe het zit en 
waarom dat gebeurt wordt niet uitgelegd. Dat is zowel frustrerend als 
mooi. In het leven gebeuren vaak onbegrijpelijke dingen. Door het te 
laten zien en het daarbij te laten, raakt het des te meer.
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Waterballet
Liefde is een adembenemende en, soms letterlijk, spetterende 
voorstelling, waarin je als publiek constant gefascineerd kijkt naar wat er 
gebeurt, hoe iedereen met elkaar omgaat en op elkaar reageert. Er 
wordt prachtig en aanstekelijk bewogen en gedanst. Er zijn mooie 
vondsten: een jongen trekt glimmende rode schoenen aan waarna hij, 
zoals in het sprookje, niet meer kan stoppen met dansen. Er wordt een 
potje voetbal gespeeld waarbij de spelers gracieuze posities uit het 
klassieke ballet aannemen. En we zien een jongen die heel graag wil 
zoenen, maar het niet durft en het meisje op het laatst dan maar snel op 
haar billen kust. Wat ze niet kan waarderen.
Aan het einde blijkt het kleine fonteintje ook te zijn gegroeid en kunnen 
we genieten van een heerlijk waterballet met grappige momenten, maar 
ook ontroerende, waarin iedereen eventjes het middelpunt van alle 
aandacht is.
Liefde, danstheater voor kinderen van acht tot achtentachtig: het nieuwe 
jaar kon niet beter beginnen.


