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Ik en den Theo / Moi et le Théo zijn op doortocht! Ik, dat is Piet, die Nederlands spreekt maar in twee
talen zingt; Theo is zijn maat op de drums, die Frans spreekt, maar ook cimbalees! Twee prettig
gestoorde figuren die helemaal passen in de wereld van kinderen… Ze nemen je mee in een kleurrijk
universum, doorspekt met fantastische verhalen.
Zoals de voyageurs zijn ze daar met hun koffers en instrumenten : ze proberen zo goed als ze kunnen
een soort mini-circustent op te zetten, ze laten het publiek de uiterste grenzen van de fantasie
opzoeken voordat ze hun reis weer hervatten... De kinderen reizen naar de bodem van de oceaan,
leren fluiten en zingen tegen de schrik als ze onderweg plots vreemde geluiden horen, ze nemen alle
soorten openbaar vervoer en nog veel meer...
Verbeelding zoveel als je maar wil. En die maakt het mogelijk om onderwerpen aan te snijden die soms
pijnlijk en ingewikkeld lijken maar ook om voorbehoud weg te halen dat soms ten opzichte van andere
talen, culturen en gemeenschappen bestaat...
Afhankelijk van de samenstelling van het publiek zingen Ik en den Theo / Moi et le Théo in het
Nederlands, in het Frans of, in de beste van twee werelden, in beide talen. Piet Maris en Theophane
Raballand (beiden van Jaune Toujours) doen hun ding op accordeon en drum (of iets dergelijks), maar
vooral... met het publiek, dat voortdurend wordt uitgenodigd om te dansen, te zingen, te springen en te
fantaseren.
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