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Ellen ten Damme met haar show En Route op de Parade. © Erik van 't Hof

Ellen ten Damme gaat misschien
wel buikdansen op de Parade in
Utrecht
Actrice en zangeres Ellen ten Damme speelt ook dit jaar een uitbundige show
op het reizende theaterfestival de Parade. Met haar band neemt ze de bezoeker
mee op reis naar het verre zuiden. Inclusief een kameel.
Sanne Veldhoven 20-07-19, 20:00
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Het reizend theaterfestival de Parade is sinds gisteravond in Utrecht te vinden. Een
bont gezelschap met meer dan tachtig theater-, dans- en muziekvoorstellingen speelt
de sterren van de hemel in de theatertenten. Natuurlijk zijn ook de draaimolen en
eettentjes weer aanwezig. Eén van de acts, waarbij 'paradepaardje' als omschrijving
een understatement is, is die van Ellen ten Damme (51).
,,Ik doe denk ik al sinds 2001 mee aan de Parade, dus dit zal ongeveer de tiende
keer zijn.'' Dat haar show elk jaar een kwartier langer mag duren dan de gemiddelde
dertig minuten zegt al genoeg, want de minuten van een Paradevoorstelling zijn
vergelijkbaar met hondenjaren: de voorstellingen zijn kort en speciaal voor de Parade
gemaakt of aangepast.

,,De show is dit jaar een dolle boel, iedereen staat op de banken na afloop. Het is
een show waarbij niemand zich mag vervelen'', zegt Ten Damme. Ze omschrijft haar
show als een muziekshow. Daar zorgt haar band voor, die muziek speelt met een
vleugje exotique door Arabische en Franse invloeden. ,,We maken een reis naar het
zuiden, gaan langs Parijs, zakken verder naar het zuiden en eindigen dan ergens in
de woestijn.'' Hoe ze op dit idee is gekomen: ,,Ik had gewoon zin om deze nummers
te zingen." Zo komen Franse liedjes van Charles Aznavour voorbij en Arabische
invloeden van de Libanese zangeres Fairuz.

Kameel Rocky
Dat we 'een kameel' spotten tijdens de voorstelling kan Ten Damme bevestigen: ,,Ja,
dat is Rocky! Die stond ineens voor onze tent, de Reizende Schouwburg. Alle lezers
krijgen de groeten van hem'', grapt ze.
Met al haar voorstellingen door de jaren heen heeft ze in dezelfde tent gestaan, de
grootste op de Parade. ,,Er wordt dan wel verwacht dat je ook echt iets leuks gaat
doen en niet te karig bent met het decor. Ik heb één keer in een kleiner tentje
gestaan met Arie L. Ekster, mijn toenmalige huisdier, een nepkanarie. Dat was wel
superknus. Alles was daar knalgeel behalve hijzelf.'' Over andere verrassingen in
haar show, zoals Rocky, doet ze nog geheimzinnig. ,,Misschien doe ik wel een
buikdans."
,,Voor de Parade probeer ik altijd iets anders te maken: andere taal, andere band,
ander thema. Het is in ieder geval nooit hetzelfde als mijn theatertour."

Uitproberen
Soms gebruikt ze later wel grappige stukjes van de Paradevoorstelling in de
theatershow. Eén van de voordelen van de Parade is voor Ten Damme dat ze veel
kan uitproberen. omdat ze haar voorstellingen vaker achter elkaar speelt. Maar daar
zit ook de uitdaging in: ,,Het moet vier keer per dag goed zijn. Ook mijn stem. Vooral
het geouwehoer tussen de shows door met de bezoekers vraagt veel van de stem en
ik moet niet te veel feesten na afloop.'' Maar de sfeer op de Parade blijft het leukste
voor Ten Damme: ,,Het is altijd supergezellig, laagdrempelig en kort."
De voorstelling Ellen ten Damme En Route is te zien vanaf 29 juli tot en met 4
augustus.

