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Gewoon Held gaat over vier superhelden die het ontzettend druk hebben om
de wereld te redden en rampen op te lossen. De helden zijn Rewind Rover,
hij kan de tijd terugdraaien – een beetje onhandig is hij wel. Dan is er
Future Fist, zij kan je de toekomst slaan – ze is lief maar voelt zich ook een
beetje onzeker. Brain Man kan iedereens gedachten horen en ze voor 10
seconden veranderen – hij denkt dat hij overbodig is geworden omdat zijn
werk overgenomen wordt door gloednieuwe telefoons. De vierde held is
Aqua Girl, zij kan supersnel onder water zwemmen en blust alle branden –
ze is heel lenig en grappig, maar als ze zich niet fijn voelt lekt ze uit haar
ogen.
Op een dag bedenkt Aqua Girl dat ze nog sneller en slimmer moeten kunnen
werken om nog meer rampen op te lossen. En dan gaat er steeds meer mis.
De rest verklap ik niet, je moet echt zelf gaan kijken want het is een
hééééééle leuke voorstelling.
Het decor stelt het dak voor waar de superhelden werken. Het is best wel
simpel, maar heel leuk bedacht. Aqua Girl komt telkens uit een rioolbuis. En
ze springen op grappige manieren van het dak af. Ze doen veel met het licht
en muziek, dat maakt het cool. Ze dansen niet echt, maar maken wel allerlei
grappige moves (karate-achtig). De kostuums zijn superhelden pakken en je
kunt er goed aan zien wie wat is.
Aan het eind kun je nog met alle superhelden op de foto en krijg je een vel
met stickers.
Ik vond het echt een leuke voorstelling en een aanrader voor elke leeftijd.
Er zaten veel kinderen in de zaal, ook al was het ’s avonds. Ook de papa’s en
mama’s waren enthousiast.

