
Parool
Oplage: 87.516
van: 08-08-2011 Pagina: 15

mediawaarde: € 7.232,00
        cm2: 491,12

ORKATER - (MUZIEK)THEATER - GEEN AGENDA

(Bestemd voor eigen gebruik) 20094|063.0 

Parade met regen heeft ook wel wat 
De Parade is weer in 
Amsterdam. In het 
openingsweekend werkte 
het weer niet altijd mee. 
PETERVAN BRUMMELEN 

D 
e zweefmolen: check. 
Hendrick-Jan de Stunt
man: check; Een eindeloze 
stroom rose en prosecco: 

check. De Levende jukebox: check. 
De poffertjeskraam waar je zelf je 
poffertjes moet bakken: check. Heel 
veel mooie vrouwen: check. Een 
voorstelling van Orkater: check. De 
stille disco: check. 

Prachtig zomerweer: uuuuuh ... 
Na 21 keer weet je precies wat je op 
de Parade kunt verwachten. Alleen 
het weer doet precies wat het zelf 
wil. Op de zaterdagavond gaat het 
zomerfestival gebukt onder hoos
buien van herfstkwaliteit. En dan is 
er ook nog eens flinke concurrentie: 
in de binnenstad woedt Gay Pride. 

Stalen platen op het gras voorko
men dat het Martin Luther Kingpark 
al iri het eerste weekend verandert 
in een modderpoel. Onder para
plu's dan wel met jacks over hun 
hoofd spoeden bezoekers zich van 
tent naar tent. Voordeel van dit weer 
is dat je voorstellingen kunt bezoe
ken zonder lang van tevoren een 
kaartje te hebben gekocht. 

Het heeft ook wel wat, in zo'n 
theatertent zitten terwijl de regen 
op het dak tikt. Het aloude cam
pinggevoel. Bij de voorstelling 
Rockabilly roadkill van Orkater hoor 
je de regen maar heel af en toe. Re
den daarvoor: de loeiharde muziek. 
Muziek is niets nieuws voor Orka ter, 
maar de drie leden van The Sadists 
spelen deze keer rock-'n-roll: van 
ouderwetse rockabilly met plonke
plonkbas tot metal op z'n Ramm
steins. Het 'post-apocalyptische 
sprookje' Rockabilly roadkill is een 
wervelende show vol religie en 
seks. Niet geschikt voor tere zielen: 
halverwege de show verlaat een stel 
bij een scène waarin een fors uitge
vallen kunstlul een belangrijke rol 
speelt, walgend de tent. 

Op het terrein moeten de artiesten 
bij de matige opkomst van het pu
bliek flink werken om hun tent vol 
te krijgen. 'Het is rauw, het is fysiek, 
het gaat over het beest in je zelf,' 
brult een meisje door een megafoon 
ter aanbeveling van de voorstelling 
Pauvre Lala. 'En het gaat over kont
jes. Grote kontjes, kleine kontjes ... " 

Helemaal vol zit het bij Who's af 
raid of George and Mildred, een 
wrange, maar ontzettend grappige 
huwelijkskomedie, die verwijst 
naar zowel het toneelstuk en de film 

Who's afraid of Virginia Woolj? als 
de jarenzeventigtelevisieserie Geor
ge and Mildred. Als na afloop a~;- 1 
teurs George vanHoutsen Raymo:n
de de Kuiper vanaf het podiulllwij
zen waar de uitgangen zijn, Illaa]<t 
Van Houts daarbij het internatioO
naal gekende en-nu-lekker-zuipen
gebaar. 

En ja, het is ondanks de regenheEl 
gezellig bij al die mobiele horecag€
legenheden. Toch is de sfeer deze 
zaterdagavond anders dan geh.1i
keiijk bij de Parade. Bij de wijnbar 
weet een zo te zien al flink besdon
ken jongeman tussen twee sldken 
in hoe dat komt: "Er zijn vanavond 
helemaal geen homo's!" • 

PETER VAN BRUMMILE N 
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Tijdens de openingsmiddag van de Parade op vrijdag was het nog droog en zonnig. Met herfstachtige hoosbuien was dat zaterdag wel anders. FOTO AMAU RY MILLEI 


