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Leen Roels schrijft een nieuwe theatertekst voor een jong publiek over drie kinderen
op zoek naar houvast. In Connie & Zorba staan de gelijknamige vissen symbool voor
een zoektocht naar hechting, vertrouwen en vriendschap.

Een gesprek met Leen Roels, auteur en actrice, en Isabel Vervoort, regisseur.

idee
Leen: “Isabel en ik wilden al sinds 2016 iets doen rond ‘hechten’. Dat was een onderwerp
waar we veel over praatten als we samen waren. Isabel is - naast regisseur - ook
psychologe dus zij dacht er ook met een andere bril over na. Wat is hechten? Wat doet dat
met je? Waaraan kan je je hechten? Kan je je enkel aan mensen of ook aan voorwerpen
hechten? En kan dat ook aan een land of afkomst? Eerst waren dat vrijblijvende babbels,
maar we merkten dat het onderwerp onder ons vel kroop. In dezelfde periode herontdekten
we ‘De Vriendschap’ van Connie Palmen dat (letterlijk uit een doos viel toen ik mijn garage
opruimde en) een vriendschapsrelatie beschrijft gedurende een tijdspanne van 30 jaar.”
Isabel: “Toen werd het duidelijk dat we een verhaal wilden vertellen over de impact van een
(verslavende) vriendschap in je leven. En welke rol hechting daarin speelt.

personages
Leen: “Marthe is haar beide ouders verloren, Anna is haar tweelingzus kwijt en Bjarne
verliest zijn vader. Alle personages zijn eenzaam en van daaruit zijn ze allemaal verdrietig.
Maar het zijn geen extreme personages. Het zijn kinderen van vlees en bloed met een
rugzakje. Door hun verdriet komt de zoektocht naar verbinding extra hard binnen. Maar het
geeft hen energie wanneer ze voelen dat ze toch in staat zijn zich te (ver)binden.”
Isabel: “De dramatiek in Connie&Zorba vertrekt vanuit de veiligheid die de drie personages
missen om zichzelf kunnen zijn. De ruimte waarbinnen zich alles afspeelt is voor hen wel
veilig. Daar kunnen ze zichzelf zijn.”
Leen: “Connie&Zorba is een ode aan de vindingrijkheid van kinderen. En aan hun
veerkracht. Als kind heb je geen realistische oplossingen. Je bent ervan overtuigd dat je je
dromen voor waarheid kan nemen. Er zijn geen limieten. Ik was er na het lezen van Mathilda
van overtuigd dat ik dingen kon laten bewegen met mijn ogen.”
Isabel: “Die absurditeit komt zeker terug in de voorstelling. In de fantasiescènes zitten
groteske, filmische beelden die uit verhouding zijn getrokken. Zowel in tekst als in beeld zit
veel beweging. Er wordt snel geschakeld - net zoals kinderen doen: ‘Nu ben ik die en dan
was jij daar en nu moesten we tegen dat monster vechten want hij had een onzichtbaar
zwaard.’ Maar het blijft herkenbaar voor kinderen én volwassenen.”

nieuwe theatertekst voor kinderen
Leen: “Ik weet niet waarom er weinig nieuwe theaterteksten voor kinderen worden
geschreven. Het lijkt mij nochtans makkelijker dan voor volwassenen. Niet omdat het voor
kinderen minder goed moet zijn, maar je hebt meer mogelijkheden om een verhaal te
vertellen. We leven natuurlijk in een heel visuele maatschappij, waarin tekst alsmaar minder
aan belang wint. Sociale media zijn alsmaar vroeger aanwezig in de leefwereld van
kinderen. Dat versterkt die beeldcultuur. De prikkel van het zien is vandaag de dag



allesoverheersend geworden. Daarom heb ik ook bewust gekozen om die prikkel bij Bjarne
te laten ontbreken. Hij kiest er in de voorstelling voor om letterlijk niet meer te zien uit angst
voor het blijvende verdriet van zijn moeder. Ik blijf zelf wel echt een voorvechter om verhalen
actief te blijven aanbieden aan kinderen.”

vis
Leen: “Connie en Zorba zijn de vissen die Marthe aan Anna geeft als geschenk uit de
viswinkel van Bjarne zijn moeder. Het idee van die vissen is er gaandeweg gekomen. Ik
zocht iets dat niet aaibaar of vertederend is zoals een hond of een poes. Een vis is de seut
onder de huisdieren. Bijna iedereen heeft er één, maar wat doe je er mee? Natuurlijk zijn er
mensen die tegen hun vissen praten en er een band mee hebben, maar het is quasi
onmogelijk om ermee te communiceren. Een vis heeft geen frons, geen mimiek waardoor je
zelf meer kan invullen. En als je hem uit zijn bokaal haalt om hem te aaien, gaat hij dood.
Het is dus een moeilijk beest om je aan te hechten. Dat maakt het dramatisch interessant.”

voorstelling
Isabel: “Graag zien is voor iedereen anders. Er zijn geen wetten over wat graag zien is.
Maar door je te verbinden tot personen (en objecten of ideeën), kom je meer te weten over
jezelf.”
Leen: “Hou maar vast en hou vol - ook al doet dat pijn. Dat wil ik vertellen. As je maar zegt
dat het goed komt, komt het ook goed. En als het allemaal niet meer gaat, stap je in je
fantasie en ben jij de baas. In mijn hoofd voelt de voorstelling als een aquarium: veel te zien
en te beleven, maar je kan ook rust vinden in het borrelende water van de pomp, de
ongelijke waterbellen en de wiegende waterplanten.”

première op 8 januari 2021 in OPEK (Leuven), daarna nog te zien in Antwerpen en
Dendermonde.
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