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Hee Rob,
We trainen nu alweer een tijdje in het Flevopark, maar ik heb het idee dat je minder gemotiveerd
bent in je aanwijzingen, minder ambitieus ofzo. Er zijn toch geen issues hoop ik? Tussen ons
dan? Eerlijk zeggen hè! Ik hoop niet dat het over je blokjesbuik gaat? For real jongen, ik zal nooit
vergeten dat ik hoorde dat Peter André anabolen spoot, sindsdien kan ik het zelf loslaten. Spijtig
dat jouw generatie het zonder kritische media moet stellen, tegenwoordig is elk artikel of zelfs
persoonlijke brief feitelijk een marketinginstrument (Opa vertelt!).
Over dat Requiem van ons, ik knijp hem wel een beetje. Het was natuurlijk een legendarische
voorstelling, en het is eigenlijk ook legendarisch dat die echt niet meer hernomen kan worden
vanwege die rechtenkwestie met Wuppertal maaarrrrr… nu hebben we ons tóch laten verleiden
om toch nog iets te doen rond dat hele ding. Dat vermaledijde ego toch ook! Ze bieden je 750
stoelen die je gegarandeerd uitverkoopt, keer 30 euro gemiddeld, staande ovatie verzekerd en
hop daar heb je alweer een flyertekstje geschreven. Op vakantie nota bene. Maar dan vergeet je
dus dat er straks daadwerkelijk 750 mensen zitten die allemaal iets legendarischer verwachten
dan ons magnum opus al was. Serieus, ik denk nu echt dat we onze hand overspeeld hebben. Ik
heb ook helemaal geen ideeën, jij? Godogodogod. Ik vrees dat we die Prijs van de Kritiek
2017 straks binnen een week moeten teruggeven.
Over prijzen gesproken! De Mimeprijs: ik hoop echt dat we hem winnen. Sowieso is het de
coolste prijs van het Theatergala -ik sta liever in een rijtje met Jetse Batelaan, Marien
Jongewaard, Bambie en Kas en de Wolf dan in één adem genoemd te worden met Henk van
Ulsen, Guido de Moor (5x!) en Ramsey Nasr- maar vooral: als iemand hem verdient ben jij het
Rob, als enige gediplomeerde mimer van de groep. Ons allemaal trainen, conditie- en danswise,
respect man. De Mimeprijs winnen met je stage, dat is wel cool toch!
Oh ja, ik ga naar de laatste van Indiaan op Spoﬃn (wie verzint zo’n naam?) in Amersfoort, ga je
mee? Zij slikken trouwens biologisch dynamische voedselsupplementen, spierversterkers ofzo,
misschien iets voor jou? Misschien kun je bij een evt. herneming met hen mee doen, volgens mij
gaan ze daar wel allemaal met elkaar naar bed.
Nou ja, ik zie morgenvroeg in het Flevo, laten we die ingang bij de speeltuin maar nemen want
die rukker langs het pad heeft me nog wel een beetje achtervolgd (in gedachten dan).
Peace out
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Je stagebegeleider
P.S.: zeg al je vrienden dat ze voor Majakovski / Oktober reserveren, vanaf half oktober, de
trainer/coach daar heeft zn voet gebroken dus dat belooft weer wat, fysiek gezien.
P.P.S.:
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