We zeggen het maar even voor de zekerheid: printen is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Het is niet supersympathiek om dit artikel te
verspreiden. Sterker nog: het is verboden. Gelukkig is het heel eenvoudig om anderen een Blendle-linkje te sturen. Delen kan dus altijd!
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Sympathieke satire
’Spot’
WAT: cabaret WIE: Pieter Derks REGIE: Jessica Borst INFO:
pieterderks.nl
Pieter Derks maakt grappen over wat ons bezighoudt in het leven. Hij
benadrukt het nog maar even aan het begin van zijn nieuwste cabaretprogramma Spot: ,,Ik maak grapjes!” Het zijn immers verwarrende tijden en de grens tussen satire en werkelijkheid is niet meer altijd even
duidelijk vandaag de dag. Maar daar weet Derks wel raad mee.
Actueel
Als columnist voor Radio 1 en
nu.nl
zit hij bovenop het nieuws en ook in Spot, de zevende titel alweer sinds
zijn eerste theaterprogramma in 2006, speelt hij in op de actuele toestand in de wereld. Vanuit zijn woonplaats Nijmegen zoomt hij uit naar
de nationale en internationale politiek. Hij begint thuis, waar elke ochtend dezelfde auto voor zijn deur geparkeerd wordt. Dat brengt onrust,
elke dag een beetje meer, en hij komt er gedurende zijn anderhalf uur
durende programma regelmatig op terug.
Daarnaast is afgelopen zomer zijn zoon geboren, voor wie hij het mooie
liedje Slaap lekker kleine man maakte. Ook is er de Turkse eigenaar van
snackbar Corry die hem bijvoedt met gesprekken over religie, omgaan
met elkaar en de vraag waar onze cultuur eigenlijk voor staat. Dat
maakt dat Derks wil weten waar hij zelf vandaan komt, dus heeft hij
een dna-test laten uitvoeren die inzicht geeft in zijn afkomst. De ver-

rassende resultaten en conclusies die hij eraan verbindt, deelt hij op
smakelijke wijze met zijn publiek.
Derks heeft een opvallend beheerste stijl voor een cabaretier, terwijl
hij toch een vlotte verteller is.
Hij is energiek maar wordt nooit hysterisch. Zijn teksten zijn scherp
maar je blijft hem sympathiek vinden. Moeiteloos laat hij verschillende
situaties in elkaar overlopen, van glutenallergie tot liefde en verbinding
op het Malieveld en het laatste nieuws rond Erdogan. Toch houdt alles
verband met elkaar en zo levert hij met Spot weer een mooi rond programma af dat smaakt naar meer.
Maaike Staffhorst

Dit stuk las je voor € 0,15 via Blendle. Viel het tegen? Vraag je geld terug.
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