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Stuitert je leven als tiener sowieso al over een hormonale achtbaan,
moet je ook nog naar school. Maar dan is daar het schoolfeest,
meestal georganiseerd door de leerlingen die het niet tot popie-jopie
geschopt hebben.

Een beetje duizelig en behoorlijk in de war

In heeft de Meeuw zich in het hol van de leeuw begeven, de plek waar
de leerlingen van de Jeugdtheaterschool op hun vrije zaterdag net
even aan ontsnapt waren. De voorstelling toert langs een zestal
middelbare scholen, waar sommige spelers zelf nog opzitten. Best wel
een spannende plek dus om in een lullig dolfijnenpak rond te banjeren
of een blauwtje te lopen.

Bij binnenkomst is het feest kennelijk al in volle gang, maar de aula
komen we niet in want net als bij andere party’s is het randgebeuren
veel interessanter. In vier ploegen verkent het publiek de krochten van
het instituut bij nacht. In het biologielokaal is een verlegen meisje
smoor op een al even verlegen jongen. Die heeft wat met natuur, maar
nog niet in alle opzichten. Als tussen die twee dan ook nog een
vriendin rondloopt met een bek als een scheermes, wordt het lastig.

In ieder van de vier taferelen waar we langs geloodst worden, zitten
van die klassieke stoorzenders, misverstanden en pijnlijke
betrappingen. Wat het fris maakt is de enorme vaart. In een kwartiertje
krijgt een compleet drama zijn beslag, soms met een prettig absurd
randje – zoals het dolfijnenpak of een verdwaalde pizzakoerier. De
tekst is mooi en beeldend, maar weifelt wel een beetje tussen tragiek
en klucht. Een tikkeltje geijkt is het ook wel, al dat jongen-meisje
geworstel. Er is op deze leeftijd nog zo veel meer aan de hand.
Gelukkig wordt er niet alleen met veel energie, maar ook met veel
gevoel voor nuance gespeeld en zo wordt het toch een heel boeiend
feestje-achter-de-schermen.
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