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De belangrijkste ingrediënten van Spica zijn muziek, monologen – en eten! Het podium is ingericht als 

restaurant, inclusief keuken waar continu in gekookt wordt. Geuren verspreiden zich door de zaal; 

zowel van lekkere kruiden en van rot voedsel. 

 

Spica, uitgevoerd door Orkater en DASH!, is gebaseerd 

op de film The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover 

van regisseur Peter Greenaway. In het theaterstuk zie 

je hoe het restaurant van een gefrustreerde kok – die in 

monologen op zijn frustraties ingaat – geëigend wordt 

door maffioso. Tot overmaat van ramp krijgt de vrouw 

van deze maffiaman een affaire met één van de 

gasten.  

 

One man show 

De vier hoofdrollen (kok, maffiabaas, zijn vrouw en diens minnaar) worden allen gespeeld door één 

persoon. Het kan even duren voordat je dat door hebt, want Yorick van Wageningen, tegenwoordig 

een bekende in Hollywood (Minority Report, The New World), speelt elk personage geloofwaardig en 

grappig. 

 

DASH!   

Naast de keuken, het restaurant en Van Wageningen staat ook de funkband DASH! op het podium. 

Deze band geeft met jazzmuziek aan, in wat voor sfeer de personages zich bevinden. De teksten van 

de vier bijbehorende zangeressen zijn helaas niet 

altijd even goed te volgen. Er is een actieve rol 

weggelegd voor de band: zo zitten de bandleden bij 

de maffiabaas aan tafel of helpen ze de kok in de 

keuken. Bijzonder knap overigens, dat echte uitjes 

gesneden worden zonder een traan te laten.   

 

Veel in korte tijd 

In Spica gebeurt veel tegelijkertijd; het verhaal zelf 

is daardoor soms wat lastig te volgen. Maar door de aparte combinatie van muziek, het eten en 

grappige teksten blijft de voorstelling interessant en zeker de moeite waard. 

 

Spica – Orkater en DASH! 

t/m 25/10/2008 

Diverse locaties 

Entree: €11,- tot €17,50 / met CJP: €9,-  tot €15,- 

www.orkater.nl 
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