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Bambiraptor KOPERGIETERY & KGbe   

Met Bambiraptor hebben jonge makers Jonas Baeke en Mats Vandroogenbroeck niet minder dan 

een pareltje gepresteerd. Ze nemen ons mee in een dolgedraaid kinderhoofd en gaan daar op zoek 

naar de alledaagse verwondering die de kleinste kinderen en de grootste filosofen met elkaar delen. 

Geen klein bier, maar de kunstenaars slagen uitmuntend in hun opzet.  

Bambiraptor begint met een jongen die bij een bushalte wacht. Samen met een meisje. Of beter 

gezegd: samen met een gieter. Later zullen we ontdekken dat een klasgenootje haar neus immers 

daarmee vergeleek. Die belediging bleef plakken en meteen wordt de kracht van taal verbeeld: taal 

schept werkelijkheid. Bambiraptor is Wittgenstein voor kinderen. De toon is gezet.  

 

De mise-en-scène is sober, maar uitgekiend. De hele voorstelling speelt zich af op een loopband. Elk 

nieuw object dat erop wordt gezet, komt aan bod in de taal. Die uitgepuurde verbinding tussen beeld 

en taal blijkt de sleutel om in de gevoels- en denkwereld van de personages te komen. De vele 

poëtische associaties in het script brengen ook verfrissende neologismen met zich mee. Zo is er de 

‘leestekening’, die je ongeveer kan omschrijven als een beeld dat je innerlijke wereld weerspiegelt, of 

welke indruk je van iemand krijgt als je ernaar kijkt.  

Beeldend kunstenaar Emiel Astrid Vandekerckhove gaf er prachtig uiting aan.  

 

En net in die wisselwerking schuilt de kracht van Bambiraptor. De voorstelling mag dan wel beginnen 

bij taal, het is de mix van alle elementen die gelaagdheid en rijkheid brengt. Bambiraptor gaf het 

jeugdcircuit afgelopen seizoen een bijzondere glans, dankzij een sublieme tekst en een intelligente 

mis-en-scène, die een eindeloze reeks aan krachtige beelden opwekt. Tegelijk doen Jonas Baeke en 

Mats Vandroogenbroeck ook zoveel meer dan wat turnen met taal. Hun speelse maar zorgvuldig 

gemaakte woordkeuzes overstijgen uiteindelijk allerlei identitaire hokjes en laten je als toeschouwer 

toe om in je eigen (beeld)taal je identiteit te onderzoeken. Ze leveren het levende bewijs dat 

jeugdtheater net méér creatieve intelligentie vereist om echt te kunnen spreken tot jong en oud. 


