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Droommusical in Lomm

RECENSIE Gemeenschap levert indrukwekkende prestatie

door Paul Weelen

In Lomm gaat vanavond de
musical Droëmvlucht van
harmonie St Antonius in
première. Het stuk van
Louis Brüll wordt geregis-
seerd door Marion Pingen.
Tekst en muziek zijn van
Rowwen Hèze.

W anneer Sjaak (Pa-
trick van Rens én
Daan van den Hom-
bergh) en Maria

(Marjolein Kuenen én Nicole van
de Kerkhof ) als pubers de grenzen
van de nauwe katholieke moraal
opzoeken, worden ze door pastoor
(Leo Smeets) en de moeder van
Sjaak (Marion Vercoulen) uit elkaar
gedreven. Maria wordt zelfs ge-
dwongen het dorp te verlaten. Ja-
ren later woont Sjaak nog steeds bij
zijn moeder en wanneer Maria het
dorp nog eens komt bezoeken,

merkt iedereen dat de moraal en
de tijden zijn veranderd. Is er ruim-
te voor Sjaak en Maria om de draad
weer op te pakken?
In een even simpel als doeltreffend
verhaal worden de liedjes van Row-
wen Hèze in een zo logisch ver-
band gezet dat de teksten meer nog
dan van tevoren gaan leven. Een
musical staat of valt bij goede mu-
ziek en dat staat in dit geval buiten

kijf. Er was niet eens veel aanpas-
sing van de liedjes nodig om ze in
het verhaal te laten passen. De ar-
rangementen ervan zijn doeltref-
fend. De accordeon, die zo kenmer-
kend is voor Rowwen Hèze, hoort
er als het ware vanzelfsprekend bij.
Een harmonie is niet gewend als
begeleider van anderen op te tre-
den, toch heeft dirigent Christiaan
Janssen veel ruimte voor zang ge-
creëerd. Het blijft zo aangenaam

luisteren, al mag naar het einde toe
wel eens worden bijgestemd. Het
zangtalent in deze productie is
groot. Zowel jong als oud weet in-
druk te maken. De liedjes van Row-
wen Hèze worden allemaal door
één zanger gezongen, dus draagt
Patrick van Rens de meeste par-
tijen en hij kwijt zich uitstekend
van zijn taak. Maar wanneer Marjo-
lein Kuenen het podium betreedt
en met zichtbaar genot en groot
vermogen begint te zingen, begint
de echte betovering en wordt het
geloofwaardig dat Sjaak zo lang
aan zijn Maria is blijven denken.
Jammer alleen dat bijna alle liedjes
statisch worden gezongen en dat er
een enkele onlogische uitstap in
het verhaal wordt gemaakt om ook
de texmex-kant van Rowwen Hèze
te kunnen gebruiken. Er is in elk
geval een prestatie van jewelste
neergezet in Lomm. Een musical
die én origineel is én door een ge-
hele gemeenschap zo wordt gedra-
gen; het is in één woord indruk-
wekkend.
Uitvoeringen in de Pastoorshof van-
daag, morgen en zaterdag om 20.00
uur en zondag om 14.00 en 19.00 uur.

Jammer dat de
zang van liedjes
wat statig is

De musical Droëmvlucht gaat vanavond in première.  foto Lé Giesen


