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De eerste van vijf acteurs loopt naar voren en blijft daar enige tijd staan.
Lijdend. Dan komt de volgende. Ook die loopt langzaam tot vlak voor de
eerste rij om het daar bewegingloos te kwaad te hebben. Als ze alle vijf aan
de beurt zijn geweest, en smartelijk lijdend voor ons hebben gestaan,
beginnen ze in alle rust op de speelvloer een wit vierkant te tekenen.
Zoals bij voorstellingen van De Warme Winkel gebruikelijk is, volgt al snel na
dat verstilde begin een juist heel uitbundige scène waarin van alles, over in
dit geval Goethe's Die Leiden des jungen Werthers, wordt uitgelegd. De
woorden van de acteurs buitelen daarbij over elkaar heen. Na die uitleg,
waarin we begrippen als Weltschmerz en Sehnsucht hebben leren kennen, en
gehoord hebben over de 'zelfmoordtsunami' na de publicatie van Werther,
zijn we voorbereid. We zijn nu op de hoogte van de inhoud van de
briefroman van Goethe en kunnen gaan genieten van de veelheid aan
theatrale manieren waarop het thema romantische liefde zal worden
onderzocht en geïnterpreteerd.
En genieten is het! Want wat Marieke Giebels, Marit Meijeren, Florian Myjer,
Amy van der Weerden en Mathieu Wijdeven laten zien, is uiterst boeiend.
Steeds weer pakken ze met een andere, vaak heel verrassende, manier uit
om het verhaal van de liefde van Werther voor de voor hem onbereikbare
Lotte te vertellen en uit te beelden. Daarmee bevragen ze niet alleen vanuit
allerlei invalshoeken het thema van de romantische verliefdheid en het
lijden dat daarbij hoort. Ze laten ook met dan weer introvert dan weer
extravert spel, en met dans en zang, zien wat ze als acteur in huis hebben.

Wisselend neemt zowel een van de twee acteurs, als een van de drie
actrices, de rol van de verliefde, smachtende, lijdende, en uiteindelijk
zelfmoord plegende Werther op zich. Datzelfde geldt voor de rol van Lotte,
het object van Werther's verlangen. De acteurs hanteren daarbij niet alleen
de oorspronkelijke tekst uit de brieven in Goethe's roman, maar ook
hedendaagse taal en hedendaagse communicatiemiddelen als de
smartphone. En - ook dat is bij De Warme Winkel gebruikelijk - dialogen
tussen Werther en Lotte gaan af en toe stiekem over in 'gespeelde'
gesprekken tussen de acteurs als zichzelf.
The Dreaming werd in 2015 door zes acteurs van de Toneelschool Maastricht
gemaakt als afstudeervoorstelling, geregisseerd door Mara van Vlijmen, een
van de drie leden van De Warme Winkel. In juni van dat jaar is The Dreaming
gespeeld op het ITs Festival in Amsterdam, en in november op het Jonge
Harten Festival in Groningen.
Nu is The Dreaming te zien onder de vlag 'De Hotshop – cooler dan De Warme
Winkel'. Dat is de kapstok voor voorstellingen van jonge talenten die in
samenwerking met een van de leden van De Warme Winkel tot stand zijn
gekomen. Van de oorspronkelijke zes Maastrichtse toneelschoolstudenten
zijn overigens nu Sigrid ten Napel, Yannick Jozefzoon en Sarah Chronis niet
van de partij. Die drie zijn vervangen door twee andere Maastrichtse
theatertalenten: Florian Myjer en Mathieu Wijdeven.
Het is volkomen terecht dat er voor de voorstelling nu alsnog een tournee is.
Want The Dreaming is een uiterst boeiende volwassen voorstelling, met een
aantal fraaie en verrassende wendingen. Gespeeld door vijf uiterst
getalenteerde jonge acteurs.
Op sommige speelavonden volgt na The Dreaming nog de solo Een hertje, beschadigd van Florian Myjer

