Floris van plan dDoor:
Leeftijd:
Gezien in:
Wanneer:

Merle
9 jaar
Podium Hoge woerd in De Meern
24 februari 2019

Het gaat over een jongen van twaalf die duizenden jaren geleden leefde. Hij
heet Floris. Zijn hele familie was tegen de West-Friezen. Zijn vader, die nu
dood is, vocht vaak tegen ze. Iedereen vindt dat Floris het nu moet doen. Hij
wordt ridder net als zijn vader en krijgt een zwaard. Omdat hij sterk moet
zijn krijgt hij sportles. Er is een man die de hele tijd goocheltrucs met Floris
uithaalt. Dan maakt hij gekke bewegingen met zijn armen, Floris probeert
het na te doen maar het gaat de hele tijd mis. Als Floris aankomt bij de
West-Friezen vinden ze hem een sukkel en hij verliest de strijd. Dan komt
er een raar wezen dat bestaat uit: twee mensen en handschoenen. Floris
vecht er tegen, dan lijkt het of het monster de controle over Floris heeft. Het
doek op de achtergrond begon te bewegen een er kwamen mensen in
pakken uit. Dan komt er een schaduwspel over de dood van Floris vader. In
het schaduwspel zegt zijn vader dat hij het op zijn eigen manier moet doen.
Dan gaat Floris weer naar de West-Friezen, wie er dan wint vertel ik nog
niet.
Floris is niet alleen een toneelvoorstelling er zit ook heel veel dans en zang
in. Het waren best bijzondere instrumenten zoals: trompet, klarinet, kokos
en triangel. Ik vond het mooie muziek en leuk dat het live was. Wat ik er
origineel aan vond is dat het leek alsof het op tv was omdat er soms een
acteur in een presentatrice veranderde. Het was wel jammer dat ik
sommige dingen niet begreep maar meestal werd dat later dan wel weer
duidelijk. Ik vond het knap dat de acteurs muziek konden spelen en konden
acteren. Bij sommige goocheltrucs zag je dat ze gepakt werden. Soms was
het niet helemaal duidelijk wie wie was omdat er meerdere rollen waren en
er werd niet veel gewisseld van kostuum. Aan het einde begon Floris
opeens met een accent te praten ik begreep niet waarom. Floris had een
dierenvel om dat vond ik er wel goed bij passen. Het doek op de
achtergrond werd op veel verschillende manieren gebruikt net als de
pallets, dat vond ik wel cool. De pallet domino en het pallet kasteel vond ik
het leukst.

