
'Griezelig, op een komische manier'

stage s&frs

'De puzzel
valt in elkaar'
''Hoi Berdy, wij gaan een naar Sweeney Todd en ziin

rleuwe musical makên b€hulDzame b
r,:r jouw naam is geval' overcind gebleven. Daarcm,
len." Een simpet telêfoon- heen ontstaat een compteet
tje ruidde voor de Veghelse niêuwe .loo.stelling. '

dansleraÍes Berdy Maêr- Berdy maakt deel uit van
tels een bijzoÍd€rc periG eên creatief team, samen
de in. Over het velzoekvm met de muzikaal leider, de
Young Stage Affai$ om de regisseua de decoÈ en dê
choreografie te verzorgên kostuumontwerpers. De sy-
van Sweeney Todd hoefd€ nergie binnen het team \,er-
Bedy niet lang na te der- rastê Berdy: "r/anaf hêt al-
ken: "I1( was als danseres ]lieiêerste moment zit.erêen
betrokken bij de Moutin Hit.wijvoelen elkaáiÏ"oed
Rouge.  dus ik  was a lwel  in  aáq. ledervanurroqreeisen
de p icrure b i iS laseAffá i r r .  d isc ip l 'ne hebben wi i  her-

zelÍde gevo€l bij de teksten
en de muziek. Op crêatief
gebied stimulercn wij el.
kaar daaraloor erorDr. Het
is als een puzzel die in l:t-
kaar valt. En dat geeft veel

Bij hetwoord choreosmfiê
denker mensen Deteen
aan de daNen. "Natuur-

liih" vindt B€rdy: "Maar

dat is het niet alleen. In
feit€ bedenk ik Êlle bêwe
gingen op het.toÍieel. J(in

taak' hebben op het podi:
um, a[ders saaaD ze zo vêr-
loren. Sommige scenes kuD
Je met bepaalde b€wegilr-
gen theatraal veel mooier
mak€Í. De tak€D van de re-
grsseur ên de choreograaf
roPel op dat monent
dwars door elkaar h€en.
Dus ook dán is het goed
datje op één lijn zit."

Het we.ken met kirderen
gafvoor mij de doorslagr dat
vind ik sowi€so geweldig. En
buiteÍ dàt: wat hier gebeD.t,
is écht heet bijzonder. Het
ooNpronl€lijke scdpt van
d€ nusical is hêlemaal los
getatên. omdat dat teveel
gericht was op volwasse-
ner. Átl€êÍ het kerrgege-
ven ov€r dê leppermoorde-
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