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Première ‘Dansje in de regen’ van Theater 
Salibonani
 
Interview met acteur en theatermaker Lukas Van Echelpoel 

Het Familietheater 21-22 opent met een Belgische première van Muziektheater 
Salibonani. De Adelberg heeft een nauwe band met het gezelschap. Ze zijn kind 
aan huis en brengen al jarenlang prachtig kindertheater voor het Adelbergpubliek. 
Zondag 3 oktober komen ze hun nieuwste voorstelling Dansje in de regen 
voorstellen. “We kijken er enorm naar uit, want de wieg van deze voorstelling staat 
in onze eigen schouwburg”, vertelt programmator Wim Hoekx (CCDA). 

Acteur en theatermaker Lukas Van Echelpoel vertelt hoe ze tijdens de lock down toch 
aan de voorstelling konden werken. 

Waarom zijn jullie naar Lommel gekomen om de voorstelling te maken? 

“Salibonani is een reizend theater, wij hebben geen eigen zaal.  Toen eind 2020 alle 
theateractiviteiten werden stilgelegd, konden we niet meer optreden een nieuwe 
voorstelling maken werd ook onmogelijk. En toen, midden in die crisis, kwam het 
verlossende voorstel van Wim. Of wij zin hadden om met de ganse ploeg voor drie 
weken naar Lommel te komen? Om in De Adelberg te werken aan Dansje in de regen. 
Er werd voor iedereen overnachting voorzien in Het Huis van de Mens. Werken in een 
inspirerende omgeving, werken in Lommel. Limburgse gastvrijheid. Het was als dansen 
in de regen.” 
 

Waar haalden jullie inspiratie voor deze voorstelling? 

“We vertrokken vanuit het idee: welke geluiden vinden mensen het mooist? Is dat het 
geluid van de zee, of van een vogeltje dat zingt? Hoor je graag piano of hou je meer van 
trompet? Sommige muziek maakt je droevig en bij andere muziek wil je gaan dansen. 
Zo kwamen we tot het verhaal van een meisje dat in het klankenpaleis van meester 
Tico Tico terechtkomt en op zoek gaat naar de klank die voor haar het mooist klinkt.” 
 

Hoe begon je aan de voorstelling te werken? 

“We omringden ons met muziekinstrumenten en begonnen te spelen. Zo ontstonden 
melodieën, liedjes en teksten en die brachten ons dan weer op ideeën voor een 
verhaal. Het leuke aan kindertheater is dat de fantasie centraal staat en daar bestaan 
geen grenzen en ook geen leeftijd voor.  Familietheater is er niet enkel voor kinderen. 
Er is niets zo leuk dan samen met de hele familie genieten van circus, theater, dans en 
muziek.”


