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Verslaggever Robèrt van Lith werkt
als Boulevardgezicht vanaf Theater-
festival Boulevard in Den Bosch. Hij
doet verslag van alles wat daar ge-
beurt. Van de mensen die er ko-
men tot groot en klein nieuws.

lfdagen rondbanieren
op Theaterfestival Boule-
vard voor het BD, is dat

wat voor iou? Over die vraag
hoeftle ik níet lang na te den-
ken. Cultuur snuiven, ontdek-
ken, waarnemen, pftten en be-
schriiven wat er te zien is, dat
is zeker geen straí Ik duríme-
zelf wel een cultuurlieÍhebber
te noemer\ maar zeker geen
cultuurkenner.
Tiidens deze dertigste editie
van het Bossche zomerfestival
ga ik vooral op zoek naar de
Boulevard'backstage'. Hoe ver-
gaat bet de wiiwilligers? Hoe
zit het met de beveiliging?
lMaar eten en slapen de arfies-

mende tien dagen.
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De openingvan de Boulevard
kende gisteren een mooie pri-
meur: een nieuw festivalter-
rein op de locatie van de voor-
malige mengvoederfabriek De
Heus in de Kop van 'tZand.
Ga dit gebiedie zien!
De Heus is in korte tijd veran-
derd in een hippe plek met
veel graffiti, muziek, theater en
games. Achter de Verkadefa-
briek werd de Boulevard geo-
pend met de act Prgs Burleique
van het Belgische gezelschap
Theater Tol.
In het stuk veranderen varkens
in mensen en andersorn Na aÊ
loop sprak ik met de bedenker
en regisseun Lot Seuntjens, die
oorspronkeliik uit Budel aÍkom-
stig is.,Jk wilde iets met var-
kens doen Ik ben immers gebo-
ren in Budel, een varkensgï-
bied."
Pigs Burlesque bliikt nog een be-
langriike Brabantse link te heb-
ben: de prachtige kostuums
werden gemaakt door Lisetre
Henst uit Empel Vooral de
cïeaties met varkenskoppen
maaktenveel indruk op het pu-
bliek.,,We kennen elkaar van
de kunstacadernie in Utrecht."
De Boulevard is'los'.

ten? En zoziinernogvele vra- lEgE bd.nllboutevard
gen die me bezig houden de ko- Faï Kiik hier voor blogs, foto's

en videofilmpies

Lviï$'..
Boulevardgezicht

Il De kostuums van openingsstuk Pigs Burlesque werden gemaakt door
Lisette Henst uit Empel. foto Sandra Peerenboom


