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Orkest+theater = Orkater. Bij 'De terugkeer van 

Hans & Grietje' doet Orkater hun naam ook 

absolute eer aan. Daar waar een orkest normaal 

gesproken in de orkestbak zit of een strijkje 

achter op het podium staat, beweegt het 45 

koppige Balletorkest zich de gehele voorstelling 

in diverse samenstellingen over het podium en 

spelen zij prachtige en functionele rollen. 

In het begin worden Hans en Grietje gespeeld door twee kinderen. Annet Malherbe als boosaardige 

moeder, met stemmingswisselingen en Geert Lageveen als slappe vader, dumpen in een zeer 

humoristische openingsscène hun zoon Hans omdat hij niet goed genoeg viool kan spelen. "Je bent 

me altijd al tegen gevallen, Hans. Met je slome kop en je slaphangende armpjes." spreekt Malherbe 

tegen het tengere jongetje met rood pruikje. Het overnemen van de kinderrollen door Pepijn 

Schoneveld en Elise Schaap is op ontzettend lieve manier verwerkt in een vrolijke dans. 

Zoals ook in het oorspronkelijke sprookje van Grimm verdwalen ook hier Hans en Grietje. Ze komen 

op diverse locaties waar telkens weer zeer grappige scènes ontstaan. Er wordt van locatie en rol 

gewisseld. Zo komt Malherbe terug als Chinese restauranteigenaar, als sportende bejaarde en als 

quizmaster annex heks, en Lageveen als opa van de kinderen, als moeder met baby en als Bolle Jan. 

Ook de andere rollen, vertolkt door Erik van der Horst en Eva van der Post worden op hilarische wijze 

gespeeld. Als ze uiteindelijk in de 'Vreet je vet-show' terechtkomen en Hans op de barbecue eindigt, 

verzint Grietje een list (zij verstopt zich als dwarsfluitist tussen de orkestleden) en komt alles natuurlijk 

toch weer goed. 

De decors zijn groots en prachtig en zo ook de kostuums, divers en toepasselijk. Zelfs het voltallige 

orkest wisselt af en aan van kostuum.Dat is direct een van de mooiste aspecten van de voorstelling. 

Het speelplezier spat er vanaf bij de orkestleden. Zij krijgen een extra moeilijkheidsgraad doordat ze 

zonder dirigent spelen en vaak over het hele podium bewegen met hun instrumenten. 

Een van de violistes vertelde na afloop dat de grote changementen enorm hectisch waren achter de 

schermen. Meerdere technici die enorme decorstukken op en af rijden en 45 musici die zich in 

recordtempo moesten verkleden en daarna met instrument weer op de juiste plek moesten zitten... 
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Tijdens de changementen speelden zich voor het doek soort van entre-acts af. Passend in de 

verhaallijn. Een van de entre-acts leek wat rommelig en iets te lang, tot het doek open ging en er een 

fenomenaal decor tevoorschijn kwam, een gigantische geel/roze big-band-opstelling met het orkest in 

dito kostuums. Niets in de voorstelling is aan het toeval overgelaten. Het decor, de rekwisieten en de 

kostuums zijn prachtig en tot in de details bedacht. De muziek gaat van Mozart tot Frank Zappa, en 

met eigen composities van Erik van der Horst. Zelfs de gezichtsuitdrukkingen van de orkestleden zijn 

geregisseerd en briljant. Al deze aspecten zijn onder een steengoede regie van Leopold Witte tot één 

geheel verweven in een nieuwe humoristische versie van het klassieke sprookje Hans & Grietje. Leuk 

voor kinderen en volwassenen! 

Kijk voor meer informatie en het bestellen van kaarten op: www.orkater.nl 
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