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1. Een nieuwe werkelijkheid, een andere werkelijkheid

Nazinderend van de nipte ontsnapping aan het kwaad maakten wij ons op voor de tiende Mooi
Weer Spelen in 1997. In het jaar dat Delft zijn 750-jarig bestaan vierde slaagden we er met veel
moeite in een vreselijke vloek over het slaperige stadje te bezweren. Daarvoor moesten flatho-
ge draken worden bestreden en moest de zon worden teruggevonden. Maar het lukte. En
achteraf konden we toegeven dat we nooit echt bang zijn geweest. We kenden immers het
kabbalistisch geheim.

Twee dingen waren ons duidelijk geworden. Of eigenlijk drie. Het zoeken achter de alledaagse
werkelijkheid biedt ongekende theatrale inspiratie, een thematische aanpak heeft zijn voordelen
en het zou vrijwel onmogelijk zijn om het effect van ̂ Magisch Centrum West', zoals het
festival in 1996 was gedoopt, te evenaren. Alleen al niet vanwege de beperktere financiële
randvoorwaarden.

Er werd gekozen voor een thematische aanpak en de toegang naar een andere werkelijkheid
werd geforceerd door de nar en zijn gespiegelde werkelijkheid als bepalende elementen te
adopteren. Het festival kreeg als titel mee: 'Onnozelen in een Tovertuin^ en het idee was om in
Delft een aantal tovertuinen te creëren waarin het festival zich zou afspelen. De nar moest
dienen als symbool van de figuur die zijn omgeving confronteert met een werkelijheid die ze
liever niet zien, waar ze zich voor schamen of generen, die conflicteert met ideologieën en
wereldbeelden.

2. De weerbarstige werkelijkheid van de nar
Zoals ieder jaar sneuvelden er meer ideeën dan dat er uiteindelijk gerealiseerd konden worden.
De plannen voor een groot perpetuum mobile rond de Markt met daarin een symbiose van
techniek en cultuur werd doorgeschoven naar het volgende festival (wordt nu verkend), fi"aaie
plannen om de Dog Troep of een ander gezelschap op het binnenterrein van het Kruithuis een
uniek stuk locatietheater te laten neerzetten bleken om diverse redenen onhaalbaar.

Maar er waren ook Tovertuinen die de winter overleefden. De plannen voor een KinderTover-
tuin kregen steeds meer vorm, de Narren van het Woord zouden hun eigen Taaltuin kunnen
krijgen en er was zeker plaats voor een Fools Paradise.

Zorgelijk waren opnieuw de mogelijkheden om voldoende financiële middelen te genereren.
Het plan was om nogmaals te proberen bedrijven te interesseren voor een eigen Tovertuin, een
Flappenpark, waar ze elkaar en hun relaties in een overvloed aan straattheater zouden kunnen
ontmoeten tegen een geringe vergoeding. Een Pagodepark zoals in 1996 voor het eerst was
gerealiseerd. Dit plan is weliswaar gerealiseerd maar de opbrengst viel uiteindelijk tegen zeker
gezien de enorme inspanning die erin is gaan zitten om een en ander gerealiseerd te krijgen.
Het gevolg is geweest dat de zorg om de financiële middelen nimmer zijn geweken, sterker



nog, kort voor het begin van het festival zijn enkele pijnlijke aanpassingen in het voorgestelde
programma gepleegd om ernstige tekorten te voorkomen.

Deze financiële druk heeft opnieuw een belangrijk en zeer betreurenswaardig stempel gedrukt
op ons festival.

3. Delft wordt een beNarde veste

Ondanks alles konden de tiende Mooi Weer Spelen op 14 juni van start gaan. In de aanloop
speelde op de fraaie binnenplaats van hotel de Plataan al enkele avonden de verrukkelijke
komedie *De Kroon en de Zot' van Meatball en VandeCamp Circustheater.

Op zaterdag 14 juni lag het zwaartepunt van het festival op de Markt waar ook het Flappen-
park was ingericht. Vandaaruit vetrokken de gezelschappen de stad in en confi-onteerden het
winkelende publiek met onverwachte verschijningen en verschijnselen. Met name Cacahuette
was bijna onauitputtelijk in zijn krankzinnige animaties. Verbluffend qua schoonheid was het
optreden van de steltgroep Homotopie terwijk de Blue Boys voor de nodige verwarring
zorgden.

Midden op het Flappenpark ook het etablissement *Cirque du Olij' (een fraaie spiegeltent)
waar de mafiBose ploeg van mark Kingsford voor een geheel eigen invulling zorgde van het
ouderwetse variété.

Zondag 15 juni was het grote festival in al zijn vormen en uitingen. Geholpen door mooi weer
hebben vele duizenden weer kunnen genieten van uitbundig straattheater van topniveau.

4. De Tovertuinen

Er waren narren er waren spiegels en er waren tovertuinen. De mooiste was ongetwijfeld de
KinderTovertuin in het Doelenplantsoen. Dit fî aaie stadsparkje was voor deze gelegenheid
geheel ingepakt in 1500 meter doek en daarmee omgetoverd in een onwezenlijke witte dool
hof. Een speciaal voor de Mooi Weer Spelen ontwikkeld concept van Hanka van Flier van
Pacific Enterprise uit Rotterdam. Zij transformeerde het park tot een sprookjeswereld die
uitsluitend toegankelijk was voor kinderen. In groepjes van enkele tientallen zijn circa 25oo
kinderen door de tuin geleid. Op de meest onverwachte plaatsen werden ze geconfronteerd
met stukjes theater. Een groot succes.

Ook de taaltuin is een eigenzinnige MWS-aangelegenheid geworden. Stel u maar eens voor:
een boot in de gracht, daarop een 90 koppen tellend koor in samen- en tegenspraak met een
overkokende punkdichter/taalnar. De dirigent vanuit een bovenraampje langs de gracht trach
tend zijn koor onder controle te houden. Rotterdamse Carry intussen als strenge ceremonie
meesteres haar fiolen over het publiek uitspuwend. Een tamelijk ongewone maar zeer theatrale
wijze om poëzie op straat aan de man te brengen. En dat lukte.

Een derde tovertuin liet zich honderdvoudig reflecteren in de fraaie spiegeltent waarin Mark
Kingsford speciaal voor de MWS een krankzinnige, Italiaans getinte setting had geschapen. De
tent heeft het hele festival door op het punt gestaan uit zijn voegen te barsten van het enthousi
aste publiek. Het staketsel stond zo onder druk dat de spiegels regelmatig verbogn tot lach
spiegels.



Kortom, drie zeer geslaagde eigen creaties. Twee andere leverden niet op wat we ervan hadden
verwacht. Het Petit Montmartre, in te vullen door locale kunsthandel, bleef wat mager: mini
mal art zullen we maar zeggen. En ons alternatieve standwerkersfestival waarin serieuze en
gefakete standwerkers om de gunsten van het publiek zouden dingen kreeg geen eerlijke kans
omdat de beroeps rechtsomkeer maakten toen ze vernamen dat ze opgenomen dreigden te
worden in een groot theaterfestival. Ze schatten hun mogelijkheden om in deze setting wat
interessante waar aan de man te brengen, volkomen ten onrechte, volstrekt verkeerd in.

Voor een compleet programmaoverzicht zij verwezen naar bijgevoegd programmaboekje.

5. Publiciteit

Uit bijgevoegde knipselkrant mag blijken dat er ruime belangstelling was van de locale media.
Behalve de kranten hebben ook enkele radiostations aandacht aan het festival besteed. Met

name: Veronica, Radio West, Radio Energy (Delft), en Radio Excellen (Nootdorp). De
belangstelling van de landelijke media was teleurstellend en onbegrijpelijk gezien de kwaliteit
en creativiteit van het festival. Het enige verwijt dat wij ons zelf kunnen maken is dat we laat
waren met het distribueren van programma-informatie.




