
Hoe Mol op een doodgewone dag wordt verrast  

door Minne Minstreel 
 

Mol wordt iedere ochtend wakker in zijn vertrouwde omgeving. Hij heeft 

zijn eigen kamer met daarin zijn eigen spullen en zijn eigen rituelen. Op een 

dag komt daar verandering in. Plotseling is zijn kamer vol met vreemde 

geluiden, wat kan dat zijn? Het is Minne Minstreel, een avonturierster op 

doorreis, die de woonkamer van Mol heeft gekozen om even bij te komen 

van haar avonturen.  

 

Minne is een apart meisje, ze heeft al veel van de wereld gezien en is altijd 

nieuwsgierig naar mensen en dingen die zij nog niet kent. Zo stapt zij binnen 

in het opgeruimde huis van Mol, die schrikt van de plotselinge aanwezigheid 

van dit onbekende meisje. Wat moet hij met deze vreemde in zijn 

vertrouwde huisje bij zijn vertrouwde spullen? 

 

De voorstelling laat de ontmoeting zien tussen Minne en Mol, hoe zij elkaar 

leren begrijpen en tenslotte het vertrouwen van elkaar weten te winnen. 

Want hoewel de figuren afkomstig zijn uit werelden die totaal van elkaar 

verschillen, raken ze uiteindelijk gewend aan de eigenaardigheden van 

elkaar en dat leidt tot een bijzondere vriendschap. Mol durft Minne toe te 

laten in zijn vertrouwde wereld en Minne prikkelt de nieuwsgierigheid van 

Mol door hem het onbekende te tonen. 

 

Hoe Mol op een doodgewone dag wordt verrast door Minne Minstreel is de 

eerste kindervoorstelling van het nieuwe Rotterdamse danstheater 

gezelschap Rauher Engel. De voorstellingen van Rauher Engel zijn een 

grillige mix van dans en beweging, spel en (lucht-) acrobatiek. Ze 

kenmerken zich door lyrische beelden, fysieke intensiteit en absurditeit. 

 

Met het decor in deze voorstelling creëert Chittka beelden waarmee ze de 

fantasie en het associatievermogen van kinderen wil aanspreken. De 

afzonderlijke decorstukken hebben een sterke visuele zeggingskracht, zij 

verbeelden telkens een andere wereld, zoals bijvoorbeeld een woestijn, een 

grasgroen heuvellandschap of een oceaan. Tegen deze dynamische 

achtergrond plaatst Chittka haar personages Minne en Mol, die zelf ook een 

verandering ondergaan en kennismaken met een nieuwe, onbekende wereld. 


