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De ouders van Martha (rol van Brenda Corijn) waren internationaal beroemde wetenschappers, maar bij een misgelopen proef lieten
ze het leven. Anna (Leen Roels) verloor haar tweelingzus bij de geboorte en zoekt bijna dwangmatig naar een nieuwe vriend(in)
om dat gapende gat in te vullen. En de vader van de blinde buurjongen Bjarne (Matthias Van de brul) verdronk, waardoor Bjarnes
goudvissen moeten vluchten voor de zilte tranen van zijn moeder, die het huis onder water huilt.

Alle drie kampen ze dus met een groot verdriet, maar toch is deze jeugdvoorstelling voor achtplussers allesbehalve een topzwaar
drama. Integendeel: in zwierige scènes vinden ze bij elkaar vriendschap en vertrouwen en laten ze hun verbeelding de vrije loop - met
de onzichtbare vliegende vissen Connie en Zorba uit de titel in een hoofdrol.

Regisseur Isabel Vervoort (die ook psychologe is) en schrijfster-actrice Leen Roels willen het vooral hebben over hechting bij kinderen,
en hoe eerder verdriet kan leiden tot verlatingsangst. 'Ik dacht dat je me in de steek zou laten', panikeert Anna nadat ze haar nieuwe
vriendin Martha niet meer kan terugvinden, terwijl die gewoon even naar het toilet was.

Hechting is een boeiend thema, dat soms wat ondergesneeuwd raakt door de komische taferelen waarbij de kinderen zich in een game
wanen (natuurlijk ook deels als een vlucht uit de realiteit). Het kwieke spel en de rijke tekst vol symboliek zijn de troeven van dit stuk,
dat gerust wat meer de zwaarte had mogen opzoeken. Nu zie je vooral de vindingrijkheid van de kinderen en iets te weinig de inhoud
van hun 'rugzakje'.

Connie & Zorba (8+)

Fabuleus

13/10 en 26/2 in Opek Leuven, 15/10 in CC Dendermonde, 17/10 in De Studio Antwerpen en 3/11 GC Kortemark.

Filip Tielens
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