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BOVENKAMER

Ze lopen wat slepend, dragen iets 
zwaars mee en vallen net even uit 
de toon. Ursel Braaksma en Marrit 

Bausch noemen ze: de leeftijdlozen. Braaks-
ma: ‘Wie bemoeit zich met deze mensen? Ze 
proberen het te rooien, hebben het lastig. De 
één is passief en trekt zich terug. De ander 
juist actief, die doet verwoed vergeefse 
pogingen er toch iets van te maken. En dat 
gevoel kent iedereen, ook al proberen we 
het te verhullen in onze stenen paleisjes 
en denken we dat het bij de ander nog wel 
enigszins lukt.’
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Allemaal kijken we bij mensen in de huiskamer 
als we over straat lopen. Wat gebeurt daar, 
achter die voordeur? Troubamour laat je als 
een ongeziene voyeur naar binnen. Gluren bij 
de buren met een twist, want bij Leef.Tijd.Loos 
draait het om dingen die je normaal gesproken 
juist niet aan anderen laat zien. ‘Soms wil je je 
gewoon afsluiten. In een kast, met een zak chips.’

OVER DE DINGEN DIE JE 
NIET OP FACEBOOK ZET 

Theatergroep Troubamour [NL] Leef.Tijd.Loos
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Leef.Tijd.Loos is als een documentaire, met 
een theatrale inslag. ‘Je weet dat dit aan de 
hand is. Dat het leven soms moeilijk is. Leef.
Tijd.Loos gaat over dingen die niet goed 
gaan, die je niet op Facebook zet, die je nooit 
van een ander ziet. Bijvoorbeeld dat jij óók 
yoga wil doen. En dan probeer je dat, in een 
kamer die te klein is met oefeningen uit 
een oud boekje dat stinkt. Iedereen kan het, 
alleen jou lukt het niet. Dat kan komisch 
uitpakken of juist zo tragisch dat je iemand 
wil vastpakken om te zeggen dat het wel 
goed komt. Maar dat kan niet, want je kunt je 
er niet mee bemoeien. Misschien ga je na de 
voorstelling wel nadenken over de buur-
vrouw die je altijd alleen voor het raam ziet 
staan. Dat zouden we heerlijk vinden.’

Avontuurlijk
Braaksma en Bausch spelen de voorstelling 
alsof ze alleen thuis zijn en vinden dat zelf 
ook spannend. Hoe gaan bezoekers deze 
vorm van theater ervaren? ‘Het is avontuur-
lijk, zowel voor ons als voor het publiek. Er 
is geen publieksopstelling, mensen kunnen 
doen waar ze zin in hebben,’ zegt Braaksma. 
‘Hoe dat uitpakt, hangt af van de groep die 
binnen is. Net zoals je bij theater op straat 
ook afhankelijk bent van het publiek dat je 
voor je hebt.’
Bausch is fan van Warner van Wely van Dog-
troep en Warner & Consorten. ‘Hij zegt: ‘Je 
bent een sjamaan. Je laat mensen van alles 
doen, maar wel samen.’ Hoe krijgen we het 
voor elkaar dat publiek bij ons gaat zitten? 
Wat doen we als iemand vragen stelt of over 
de grenzen van de theatercodes gaat? We 
zitten je immers dicht op de huid; letterlijk 
en figuurlijk.’
Die kast waarin je je kunt terugtrekken om 
chips te eten, is één van de vaste bouw- 
stenen van de locatievoorstelling die  
Troubamour telkens op maat maakt. ‘Ook 
hebben we er altijd een andere discipline bij, 
zoals muziek,’ zegt Bausch. ‘Een andere taal, 
een andere manier van communiceren en 
daar spelen we ook mee, dat maakt het  

theatraal spannend. We werken nu met  
Pasha Shcherbakov, een getalenteerde  
Russische trombonespeler. Echt een figuur, 
niet iemand met een doorsnee leven, er 
kleeft veel geschiedenis aan hem.’
Is Leef.Tijd.Loos treurig of hoopvol? Zwaar of 
ontroerend? Braaksma: ‘Of je het als toe-
schouwer als zwaar ervaart, heeft te maken 
met de herkenbaarheid. Dat kan zwaar zijn. 
Om te spelen is het zeker zwaar. Mooi zwaar. 
Fijn zwaar. Het gaat over iets substantieels.’

Braaksma en Bausch 
Braaksma en Bausch maken en spelen Leef.Tijd.Loos in de woning van kunstena-
res Evelien Spoelder. Zij kennen haar van Spoffin 2016, toen stonden ze met de 

voorstelling Goed (be)doel(d) in grand-café Halewijn, waar Spoelder bedrijfslei-
der is. Twee weken voor Spoffin vertrok Spoelder uit haar woning om hen volledig 
de ruimte te geven.‘Ik heb wel paniekmomenten gehad,’ zegt ze. ‘Het voelt toch 

een beetje alsof ik in m’n nakie ga staan. Het is een huis met rafelrandjes. Ik 
schilder; mijn leefruimte is ook atelier. En ik ben zo’n verzamelaar die van alles 
meesleept om op te knappen. Er staat geen standaard bankstel. Wel heb ik een 

kledingkast vol stukken waarmee je niet dagelijks over straat gaat, uit de tijd 
dat ik veel danste en uitging in de Roxy. Ik heb een moodboard gemaakt over wat 

het met mij doet en wat het huis voor mij betekent. Op straat kent iedereen me; 
ik ben een publiek persoon. Tot ik de deur achter me dicht doe, dan hoef ik niet 

sociaal te zijn. En nu laat ik iedereen ook toe in een stukje dat altijd 
afgesloten is geweest.’

‘Het is zwaar om te spelen.
Mooi zwaar. Fijn zwaar.

Het gaat over 
iets substantieels’

#4 Start: Grand-café 
Halewijn (Hof 14)

vr 24 aug 19.00 en 21.00 uur;
za 25 aug 14.00, 16.00 en 

19.00 uur;
zo 26 aug 14.00 en 16.00 uur

Toegang: € 10,00   
kaartverkoop via www.krtjs.nl en 

festivalbalie


