
 

Muzikale mix bij de Nachtzusters 

12 december 2011, De Toren (Weekkrant.nl) 

ZALTBOMMEL - Meer Donkere Dagen heet de nieuwe voorstelling van de Nachtzusters; erg 
toepasselijk, zo op een grijze 9 december. Vanavond brengen de twee dames hun lichtje naar De 
Poorterij. Torenrecensent Sterre van der Hee was erbij. 
 

 
Nachtzusters. (Foto: Cato Boeschoten) 

Volgens de flyer is de show van het type ‘sinterkerstnieuwjaardriekoningenshow’. Motto: ‘Waarom 
je thuis vervelen, als het ook ergens anders kan?’ Na dit gelezen te hebben stap ik toch met lichte 
scepsis over de drempel. Wat zal dat worden, vanavond?  

Glitterjurken en boerenkloffies 

Ik word redelijk gerustgesteld door de prachtige piano die prijkt op het toneel. Wanneer de pianist 
begint te spelen, ben ik om. Met een grote glimlach en gehuld in glitterjurken komen de dames 
dansend en zingend het toneel op. Maar de pakjes worden al snel weer op hun knaapje gehangen, 
en verruild voor boerenkloffies en plattelandse nuchterheid. Er was immers een tekort aan het 
dubbelzinnige ‘voorstellingsvermogen’, verspild aan het Griekse OUZO BV. Geen dure showbizz dus. 
Vanavond zien we een ouderwets hoorspel. 

Hoor ze loeien 

Gewapend met een geluidsmachine en verschillende attributen vertolken de dames vurig de 33 
verschillende rollen in het Scrooge-achtige verhaal, waarin een vrouw bezoek krijgt van een boze 
geest. Onderwijl kibbelen zij er lustig op los en vitten ze zowel op elkaar als op de pianist. Hij weet 
het geheel knap te ondersteunen gedurende de vele bekende nummers in het hoorspel. Zo wordt 
Halleluja hier Hoor ze loeien, maar blijft het liedje toch klein en intiem.  

Muzikale mix 

Het speelplezier spat van het toneel en de verschillende verwijzingen naar Griekenland, de gulden 
en de hypotheekrenteaftrek garanderen grote hilariteit in het publiek. Kijken we nu naar een 
oudejaarsconference, een musical of een hoorspel? Deze dames weten een unieke mix van deze drie 
vormen neer te zetten, die geen enkele seconde doet vervelen.  

Door:  
Sterre van der Hee (volg mij of weekkrant De Toren op Twitter: @SterrevdH / @DeTorenBW) 
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2011/december/12/muzikale_mix_bij_de_nachtzusters  


