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THEATER

10. MINFIN FISCAAL ATTEST BEHAALD - VOLTOOID

EEN WERK VAN THIRION CLÉMENT

GEREGISSEERD DOOR THIRION CLÉMENT

MET ZUCCONI MÉLANIE, MEISTER LUCAS, BERROU GWEN, HENRY MARIE, THOMAS SIMON, THIRION CLÉMENT EN VALEMBERG
MÉLODIE

Norman, die geen Noorman is, is een vrij gewone kleine jongen, maar Norman draagt graag jurken. Dat vertellen we je omdat Norman
hierdoor opvalt in de massa en omdat we graag etiketten plakken op mensen of ze in hokjes steken. Normans tante noemt dat met het
schaamrood op de wangen ‘vreemd gedrag’. Normans moeder zou haar zoon soms wel doormidden willen snijden om te zien wat er
van binnen mis is, een radicale poging, maar niet de meest praktische manier. De grootmoeder aan moederszijde lijkt het meest open
te staan voor de situatie. Waarom geen hormoontherapie? Maar Norman wil niet van geslacht veranderen, Norman wil zich gewoon
goed voelen. Zo ergens tussenin, in die onbepaalde ruimte die geen naam heeft. We geven graag namen aan dingen. De grootmoeder
aan vaderskant telt tot tien en nog eens tot tien en nog eens … om de stiltes en het onuitgesprokene in te vullen. En Normans vader
heeft er ook iets over te zeggen, maar wat hij zegt is onverstaanbaar. Op een dag besluit hij zijn zoon in een jurk naar school te
vergezellen.

Pink boy: Een Pink Boy is een jongen die graag vrouwelijke, voornamelijk roze, accessoires draagt. Old Lady: Een Old Lady is een vrouw
op leeftijd die houdt van de kleur roze. En die niet meer zo heel lang te gaan heeft.
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