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Wow dat was een super vette voorstelling zeg! Schoppen je zou denken
dat het over voetbal ging. Ok….het ging een beetje over voetbal maar
niet helemaal. Dat was dus best wel een verrassing.
Het ging over disciminatie en over niet zulke leuke dingen die mensen
soms tegen elkaar of over andere kunnen zeggen. En het ging over
vooroordelen... Kijkie kijkie, oogie oogie. Om die te snappen moet je de
voorstelling echt zelf gaan kijken!
Schoppen was echt een superleuke en hele originele voorstelling en
ook leerzaam. Zoiets heb ik nog nooit eerder gezien. Ook dat de
voorstelling op een voetbalveld werd gespeeld was weer eens wat
anders dan op een podium. Dat was echt cool!
De acteurs waren met heel veel. Ze konden goed acteren. En er werd
veel en goed gedanst. De muziek die werd gedraaid paste goed bij de
voorstelling. Stoere nummers en beats.Wat ik leuk vond om te zien was
dat iedereen deed waar ze goed in waren. Ieder had bijvoorbeeld zijn
eigen dansstijl waar ze in uitblonken en dat lieten ze ook zien. Ze waren
blij en het plezier spatte er vanaf. Dat was heel tof om te zien.
In het begin kreeg je een sjaaltje. Je was supporter van een van de
twee voetbalteams. Zo was je onderdeel van de voorstelling. Je kreeg
ook een koptelefoon op zodat je alles goed kon horen. Aan het einde
betrokken ze het publiek ook op een andere manier erbij. De spelers
van Schoppen kwamen naast je staan en je moest achter ze aanlopen
het veld op. Zo vormden we samen met de spelers een superlange
ketting. Ik denk dat de makers wilden laten zien dat je samen 1 bent.
Voordat de voorstelling begon moest je ook wat dingen invullen en
opschrijven op een papiertje en in een witte doos stoppen. En die
dingen werden gebruikt in de voorstelling. Wel anoniem hoor.
Van mij krijgt Schoppen 5 ***** sterren plus! Ik vond de
voorstelling zo goed en gaaf dat ik nog een keertje ga .

