Vier extra voorstellingen van nieuw theaterprogramma Neutjesrang

Okido is meer dan oké
VENLO
De voorstelling Okido van het
trio Neutjesrang bevalt zo
goed dat er in juli vier extra
voorstellingen worden gehouden. En er zijn zelfs al plannen
voor nóg meer shows. Neutjesrang staat met Okido dan ook
garant voor een heerlijke
avond met een prima mix van
sketches, slapstick, variété en
prachtige liedjes.
Neutjesrang behoeft eigenlijk
geen introductie. Al een kwart
eeuw lang (!) timmeren Paul
Nagelmaeker, René Oostdam en
Fred van den Bogaard met het
nodige succes aan de weg. Van de
presentatie van de leedjesaovend
van Jocus tot de portiekoptredens
met vastelaovend en de overbekende reclames op Omroep Venlo: het drietal deed het allemaal.
Maar Neutjesrang is uiteraard
ook bekend vanwege hun thea- Neutjesrang.
tervoorstellingen.
moment meegetrokken in de
Met Okido staat het drietal merkwaardige mix van variété,
momenteel op de planken in het slapstick, cabareteske liedjes en
Venlose grandcafé Baer de Woers. wat al niet meer. De heren
Na Kapriole en Tricolore is het beschikken over de gave de kleinhun derde avondvullende thea- ste dingen uit te kunnen vergroterprogramma. De vorige voor- ten tot iets fantastisch. Wie Okistelling dateert alweer van zeven do bezoekt, krijgt te maken met
jaar geleden, maar in de tussen- ingrediënten als bellenblaas, een
tijd hebben de mannen niet stil- fakir op een tapijt, mislukte googestaan. René Oostdam: ‘Gemid- cheltrucs en veel glazen bier. Eén
deld hebben we ongeveer om de waarschuwing: het liedje Love
vijf jaar een nieuwe cd of show. and marriage zal nooit meer hetAlleen we doen er dus heel wat zelfde zijn. Hilarische sketches
dingen naast. Door een aantal worden in Okido afgewisseld
redenen heeft de nieuwe theater- met prachtige liedjes. Neutjesshow een tijdje op zich laten rang gaat namelijk ook op de
wachten. Zo ging de Avenue, gevoelige toer: ‘We laten in tegenwaar we onze vorige voorstelling stelling tot eerdere shows ook
hadden, failliet.’
onze kwetsbare kant zien.’ Dat het
leven niet altijd over rozen gaat,
Hooggespannen
bewijzen liedjes als Mobiel in d’n
Het uitblijven van de nieuwe hemel en ’t laeve andersum, die
show had één groot voordeel: gegarandeerd voor een brok in de
Neutjesrang had genoeg tijd om keel zorgen.
heel veel bruikbaar materiaal op
te sparen.De reputatie die de drie Doos
komische heren hebben, zorgde
Okido is ondanks alle afwisseer sowieso al voor dat de verwach- ling geenszins een allegaartje. De
tingen rondom Okido hoogge- hele voorstelling is stapje voor
spannen waren. De keuze voor stapje in elkaar gezet. Oostdam:
Okido als titel van de voorstelling ‘Alle drie hadden we los van
is niet voor niets gemaakt, legt elkaar letterlijk een doos met
Oostdam uit: ‘Het woord okido liedjes en ideeën. Korte zinnetjes
heeft een positieve lading. Wat vaak,stukjes die in ons hoofd ontiemand ook meemaakt,als diege- stonden en uiteindelijk uitgroeine vervolgens zegt dat het okido den tot scenes. Al die dingen zijn
is, voelt het goed. Dat dekt de vervolgens als een puzzel in
lading van het programma elkaar gezet. Hadden we briefjes
behoorlijk.’
liggen met allemaal losse nummers, die we in de goede volgorWant Okido voelt zeker goed. de moesten zien te krijgen.En dat
In het intieme theatertje waar is niet gemakkelijk. Scenes moewordt iedereen vanaf het eerste ten in elkaar overgaan, waarbij je

rekening moet houden met verkleedpartijen. Mooi is bijvoorbeeld de overgang van een scène
met een fakir naar eentje met drie
zeebonken. Door een rookpartij,
die in beide scenes van pas kwam,
kon die vlekkeloos gaan.’ Alles
mag dan wel helemaal op elkaar
afgestemd zijn, toch gaat er altijd
wel iets mis. Dingen die het
publiek niet eens opvallen: ‘Ook
voor ons is geen enkele avond hetzelfde. Je wordt zelf regelmatig
verrast. Dan speel je daar op in.’
Team
Bij de show van Neutjesrang
zijn meer mensen betrokken dan
alleen de drie heren. Oostdam:
‘We werken met een prachtig
team. De jongens van het licht en
geluid, maar ook de fantastische
band die we hebben. Zo ontstaat
een goede mix tussen de oudere
en jongere generatie. De band
bestaat uit enthousiaste muzikanten die de sfeer van de voorstelling perfect neerzetten. Voor
hen is dit ook heel anders dan een
doorsnee optreden. Ze anticiperen op wat er op het podium
gebeurt. De spanning bijvoorbeeld opbouwen met een bijpassend muziekje. Het hele team
denkt ook met ons mee.’
Lol
Het hoge niveau dat het cabarettrio neerzet blijft de hele show
overeind. De grappenmakers
Fred en René en de wat serieuzere Paul zijn ontzettend op elkaar
ingespeeld. Al vijfentwintig jaar
zijn ze samen en nog altijd heb-

ben ze zichtbaar de grootste lol in
hun sketches.Alleen dat al maakt
Neutjesrang behoorlijk uniek.
Oostdam: ‘Tsja, wat daar het
geheim van is. We kunnen heel
goed met elkaar overweg, al zijn
we totaal verschillende types.
Maar we delen dezelfde humor.
Die verbindt ons. Als Fredje, Paul
en ik op het podium staan, dan
zijn we samen één.’
De feedback die de mannen op
Okido krijgen, doet hen veel.
Oostdam: ‘Dat is zo mooi. Elke
avond komen mensen ons na
afloop zeggen dat ze ontzettend
hebben genoten. Fantastisch om
te horen dat je voor plezier hebt
gezorgd. Maar dat geldt andersom ook. Wij genieten zelf ook
enorm.’
Geprolongeerd
In juli komen er door de grote
belangstelling in ieder geval nog
vier extra voorstellingen van Okido.En inmiddels wordt er zelfs al
gesproken over nóg meer voorstellingen in november en
december. Neutjesrang kan dus
nog even vol aan de bak: ‘We hebben zelfs alweer ideeën voor een
nieuwe show. Als het borrelt, dan
komt het vanzelf naar boven drijven. Wie weet wanneer we dus
weer met nieuw werk het theater
in gaan. Voorlopig is het nog
flink genieten van Okido.’
De liedjes van het theaterprogramma staan op de gelijknamige cd Okido. Meer info:
www.neutjesrang.nl
Finbar van der Veen

