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Jeugdtheater	  dat	  smaakt	  naar	  meer.	  	  
	  
Er	  wacht	  een	  klein	  podium,	  voor	  actjes.	  Rondom	  staan	  kasten	  vol	  antieke	  prullen.	  De	  
bewoners	  van	  het	  tehuis	  hebben	  ze	  geschonken	  voor	  de	  ‘tiritombola’	  ter	  ere	  van	  
Palmira.	  Het	  is	  haar	  feest.	  Haar	  zoon	  Jimmy	  komt,	  met	  kleine	  Mats.	  En	  zelfs	  Charlie,	  haar	  
grote	  circuslief	  die	  ze	  al	  sinds	  de	  oorlog	  niet	  meer	  heeft	  gezien.	  Wij	  zijn	  er	  ook.	  Wij	  
mogen	  het	  mee	  vieren.	  

En	  Palmira	  zelf?	  Die	  ligt	  achterover	  in	  haar	  grote	  stoel,	  bijna	  uitgeteld.	  Tania	  Van	  der	  
Sanden	  laat	  haar	  stem	  broos	  klinken,	  maar	  haar	  oogopslag	  des	  te	  sterker	  twinkelen.	  
Deze	  Palmira	  heeft	  een	  verborgen	  plan.	  Onder	  het	  gedecideerde	  bewind	  van	  directrice	  
Lisbeth	  (Julie	  Delrue)	  moet	  dat	  ook	  wel.	  Zij	  runt	  het	  rusthuis	  als	  een	  kleutertuin,	  met	  een	  
mond	  vol	  verkleinwoordjes.	  

Achter	  haar	  rug	  is	  het	  verzet	  groot.	  Stiekem	  whisky	  drinken,	  sluikroken	  in	  de	  kast:	  het	  is	  
er	  een	  lol	  vanjewelste.	  En	  zodra	  Jimmy	  komt	  binnenstormen,	  met	  de	  kamerbrede	  
drukdoenerij	  van	  Dominique	  Van	  Malder,	  gaan	  zelfs	  de	  dode	  prullaria	  aan	  het	  trillen.	  
Dan	  toch	  een	  kleutertuin?	  

Zoutloos	  is	  als	  elke	  Orka-‐voorstelling	  heel	  feestelijk	  aan	  de	  schil,	  maar	  met	  een	  harde	  
noot	  vanbinnen.	  Ook	  hier	  is	  dat	  de	  dood.	  Komt	  die	  altijd	  onvoorzien,	  deze	  keer	  blijkt	  hij	  
speciaal	  uitgenodigd.	  En	  Palmira	  is	  niet	  zijn	  slachtoffer,	  maar	  zijn	  gastvrouw.	  Dat	  is	  wat	  
Zoutloos	  meer	  smaak	  geeft	  dan	  vele	  andere	  oudjesvoorstellingen	  in	  het	  jeugdtheater:	  zij	  
is	  geen	  onnozel	  kind.	  Haar	  feest	  viert	  haar	  laatste	  reis.	  

Studio	  Orka	  is	  dan	  ook	  niet	  zozeer	  delicieus	  omdat	  het	  zo	  bevlogen	  zijn	  wankele	  typetjes	  
speelt,	  omdat	  het	  fijne	  trucs	  doet	  met	  decor	  en	  rekwisieten,	  of	  wervelend	  omgaat	  met	  
taal	  en	  verhaal.	  Wel	  omdat	  het	  nieuwe	  emoties	  geeft	  aan	  heel	  gevoelige	  dingen.	  


