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ALABAMA CHROME DOOR ORKATER SADISTS 

 
 
Tekst en beeld van Mieke Kreunen  

Twee jaar geleden maakten Kaspar Schellingerhout, Viktor Griffioen en Erik van der Horst, toen nog studenten op 
de Toneelschool in Maastricht, de hard rock voorstelling The Sadist bij Orkater waarmee ze ondermeer op de 
Parade te zien waren. Die samenwerking beviel van twee kanten zo goed dat ze de kant kregen nog een 
voorstelling voor Orkater te maken. In Alabama Chrome, die in première ging als openingsvoorstelling van de 
Utrechtse Parade, worden we meegevoerd naar de zuidelijke staten van Amerika met live muziek, extreem fysiek 
spel en absurde situaties. 

De muziek in de voorstelling varieert van de meest clichematige line dance country tot de meest rauwe soutern 
blues en alles er tussen in. De naam Alabama Chrome in ontleend aan een gewoonte van boeren om hun verroeste 
auto's, die wegens gebrek aan geld niet vervangen konden worden, op te knappen met zilverkleurig duct tape en 
dat werd dan 'Alabama Chrome' genoemd: ogenschijnlijk in orde maar onder de oppervlakte rot het rustig door. 
En probeert niet iedereen zijn roest te verbergen waarbij de vraag is hoe lang zo'n stukje tape stand houdt. 

 

De drie acteurs zijn aan elkaar gewaagd en werken perfect samen, elkaar aanvullend en inspirerend. Regisseur 
Aat Ceelen - door zijn acteurs getypeerd als heel rock 'n roll en beeldend - heeft er samen met de drie een fraaie, 
spannende en vlotte voorstelling van gemaakt. De acteurs, die overigens allen verdienstelijke muzikanten (en 
zangers) zijn, vertrekken vanuit het theatrale en beeldende en dat is te merken in de voorstelling. 

Prachtige schurende scènes over de hond die zijn baas wil verhinderen zelfmoord te plegen, de veroordeelde 
dwangarbeiders en de dronken man die zijn uiterste best doet om in de net iets te hoge wasbak te pissen. We gaan 
nog veel horen van deze talentvolle jonge makers die je zeker niet mag missen als je naar de Parade gaat. 
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