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De cirkel is rond. ‘Met Full Circle ben ik 
terug bij waar het ruim 25 jaar geleden 
allemaal begon: voorstellingen maken 

op straat,’ zegt Bill Palmer, artistiek leider 
van Avanti Display. ‘Een tijd van onderzoek: 
hoe vormen toeschouwers een kring, hoe 
houd je die cirkel, hoe transformeert een 
groep vreemden in een publiek dat een 
ervaring deelt.’
Eén van de eerste vaardigheden die Palmer 
destijds leerde, was een front line creëren 
en daarachter publiek opbouwen. ‘Tegen-
woordig zie je op buitenfestivals vaak dat 
publiek al vroeg komt, om een goede plek te 
bemachtigen. Voor een artiest kan dat mak-
kelijk zijn, het scheelt het karwei van jezelf 
van publiek verzekeren, maar daardoor lijkt 
het soms net op binnen spelen. Voorstel-
lingen die mij de meeste voldoening gaven, 
begonnen vaak met één toeschouwer, om uit 
te lopen tot vele honderden.’
Juist dat proces zorgt voor een speciale ver-
bintenis tussen performer en toeschouwer, 
zegt Palmer. ‘Eerst maak je het ‘theater’, met 
een touw bijvoorbeeld. Dan de ‘stoelen’ 
vullen, door te performen. Doe je dat goed, 

dan ontstaat er een verzameling mensen 
die zich aangetrokken voelen en het idee 
hebben een unieke performance te zien, 
een voorstelling die er speciaal voor hen 
is. Die er misschien helemaal niet zou zijn, 
als zíj niet stil waren blijven staan. Publiek 
denkt: ‘hier gebeurt iets interessants en we 
vertrouwen erop dat je ons dat laat zien.’ Dat 
vertrouwen is een fundamenteel element 
van buitentheater op zijn best, waar publiek 
makkelijk wegloopt en dat soms ook doet.’
Publieksgedrag is precies waarmee Avanti 
Display speelt in het uiterst interactieve 
Full Circle, tot op de laatste minuut, wanneer 
toeschouwers voor een cruciale beslissing 
staan. ‘Meestal gebeurt hetzelfde,’ zegt  
Palmer. ‘Alleen afgelopen weekend in Ierland 
liep het anders. Dat laatste moment is enorm 
interessant.’

Avanti Display 
Avanti Display maakt al bijna 
30 jaar buitenvoorstellingen 
en toert over de hele wereld. 

Meest bekend is de voorstelling 
The Spurting Man, in 1999 

in Amersfoort tijdens Etcetera 
te zien. ‘Het moet een van de 

langstlopende buitenshows zijn 
en er is na 25 jaar nog steeds 
veel vraag naar, hoewel ik ’m 
niet eens probeer te verkopen; 

festivals blijven de show 
boeken.’

Avanti Display bouwt samen 
met publiek een toren 
van 120 metalen emmers, 
vier meter hoog. Hoe dat 
afloopt is afhankelijk van 
een intrigerend spel tussen 
performers, toeschouwers 
en die éne vrijwilliger uit 
het publiek.

#1 Lieve Vrouwekerkhof
vri 24 aug 18.00; zat 25 aug 

14.00 en 19.30
#6 Plantsoen West
zon 26 aug 14.30

Toegang vrij  

Beslis na afloop wat je betaalt

‘VERTROUWEN IS  
FUNDAMENTEEL  
IN BUITENTHEATER’

Avanti Display [UK] Full Circle
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