FABULEUS - Edward Twee
Kan je de wet overtreden door iemand graag te zien? Mogen koningen zichzelf zijn? Of moeten ze kiezen tussen de liefde of de
macht?
Edward Twee voelt meer voor zijn beste vriend Gaveston dan voor zijn vrouw. Zodra hij koning wordt, haalt hij zijn geliefde naar
het hof om samen met hem te regeren. Dat zet alle machtsverhoudingen in het land op hun kop en er barst een strijd los die pas
zal gaan luwen als Edward Twee dood is en Edward Drie op de troon komt.
De tekst is van Christopher Marlowe (1564-1593), een tijdgenoot van Shakespeare. De vragen die hij tussen de regels stelt, zijn
vandaag nog zeer actueel. Mag een koning homo zijn? Of moet hij kiezen tussen de liefde of de macht? In deze bewerking van
fABULEUS wordt het grimmige universum van Edward Twee belichaamd door een kind, zeven jongeren en een volwassen acteur.

De fijngevoelige regie van Jorre Vandenbussche en de speeldrift van de jonge ploeg van fABULEUS zorgen voor een kraakheldere
lezing, geworteld in het nu. ****, Evelyne Coussens
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