Las Vegas: Showstad
‘What happens in Vegas, stays in Vegas’ – het is een van de beroemdste uitspraken ter wereld. Wie denkt dat de slogan zo oud is als de stad zelf, komt bedrogen uit,
want het was de Las Vegas Convention and Visitors Authority dat in 2005 de zin begon te gebruiken om hun stad te promoten. Geniaal, ook al had men de mosterd
gehaald uit de advertentieslogan ‘What happens here, stays here’, die in 2002 al gebruikt werd door pr-agentschap R&R Partners, Inc. en volgens Tommy Lee, de extravagante drummer van Mötley Crüe, was zelfs die uitdrukking niet origineel. Het oorspronkelijke gezegde zou immers ‘What happens on tour, stays on tour’ zijn.
Ondertussen werd de hele uitdrukking jammer genoeg al meermaals gekopieerd, maar wie eenmaal Vegas bezoekt, begrijpt al snel waarom geen enkele stad ter wereld die meer verdient dan Las Vegas, de entertainmenthoofdstad van de wereld. Wij bezochten er een aantal van de bekendste shows...

D

e eerst bewoners van de streek waar later de stad Las Vegas
zou neergeplant worden, waren paleo-indianen, nomaden die zo’n
10.000 jaar geleden al in de vallei leefden. De eigenlijke naam werd voor
het eerst gebruikt door Rafael Rivera, de eerste Europeaan die de streek
(in 1829) ontdekte, maar de eigenlijke stad werd pas veel later gesticht,
in 1905. Enkele jaren later maakten heel soepele echtscheidingswetten
het mogelijk om er veel gemakkelijker te komen wonen en ook het legaliseren van gokken in 1931, de bouw van Hooverdam in 1935, de aanwezigheid van militaire kazernes tijdens de jaren veertig en de daarop volgende constructie van grote ‘resorthotels’ (met The Flamingo van gangster Benjamin ‘Bugsy’ Siegel als grootste trekpleister tijdens de eerste
jaren) droeg bij tot de groeiende populariteit van ‘De Weilanden’ (de
Nederlandse vertaling van ‘Las Vegas’).
In een volgend artikel zullen we de geschiedenis, hotels, restaurants en
concerten in Las Vegas uitgebreider belichten, maar voorlopig concentreren we ons op een aantal van de vele shows die de stad rijk is. De entertainmentwaarde die hier per vierkante kilometer te vinden is, kent zijn gelijke niet en dat zorgt er meteen voor dat Vegas niet enkel een gokstad meer is, maar een
snoeppaleis voor jong en oud. Hier alvast enkele van onze showtips!

Blue Man Group
De Blue Man Group begon ooit als een groep mannen die zich in New York
aan bijna avant-gardistische ‘performance art’ waagden. Het duurde echter
niet lang voor dit collectief een eigen show had in het Venetian, een van de
vele hotels aan de Strip, waar toeristen zelfs met heuse gondels over de
kanalen die van de winkelstraten binnen het hotel naar buiten leiden kunnen varen. De show draaide rond een drietal vreemde, misschien wel buitenaardse, blauwe mannen, die vaak zwijgzaam en met behoorlijk raadselachtige gelaatsuitdrukkingen op de vreemdste instrumenten prachtige percussiemuziek wisten te maken. Tussendoor kon het publiek genieten van
een aantal sketches die soms maatschappijkritisch waren, soms gewoon
een uithangbord waren voor uitstekende situationele humor.

Ondertussen is de Blue Man Group verhuisd van het Venetian naar het
Monte Carlo en werd zowat de helft van de show volledig aangepast... en
gemoderniseerd. Het thema draait nu rond de huidige digitale cultuur, met
gigantische iPads, robots die er schattiger uitzien dan Wall-E en een boodschap die zonder gêne het publiek wordt ingestampt: echt sociaal contact
is nog altijd meer waard dan, pakweg, een internetchat.
Tussendoor bieden de blauwe mannen ons uitstekend klinkende metal,
groovende hardrock en luide technodeuntjes, meestal begeleid door allerlei speciaal voor de show gemaakte instrumenten. Ook het publiek wordt
heel geregeld betrokken bij het gebeuren middels een hilarisch etentje op
het podium, gigantische ballen die tussen het publiek heen en weer stuiteren en kilometers aan papier dat over de zetels wordt geloodst tijdens de
afsluitende party. Negen artiesten kruipen om de beurt in de huid van de
Blue Men, maar hun namen zijn niet belangrijk. De entertainment, de vele
komische momenten en de geweldige muziek zijn dat wel.

Meer info: www.blueman.com/las-vegas
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Carrot Top
Carrot Top is eigenlijk de artiestennaam van komiek Scott Thompson, die tussen
2010 en 2012 maar liefst drie keer op rij de titels van ‘beste entertainer van het
jaar’ en ‘beste komiek van het jaar’ (uitgereikt door het toonaangevende Las Vegas Review-Journal) wist binnen te rijven – genoeg om zijn contract bij het Luxor
te zien verlengen tot 2015.
Thompson begon ooit als moppentapper in Florida, waar hij de ene bar en universiteitsparty na de andere aandeed, maar in het Atrium, waar er maar liefst negen
kisten vol ‘props’ klaarstaan, voelt hij misschien wel meer aan als een act uit Vegas dan eender welke andere komiek die de stad bezoekt. De reden is simpel: buiten zijn grillige rood krulhaar, dat schrik afsteekt tegen zijn brede lichaamsbouw,
combineert Carrot Top het soort grappen dat je van de betere ‘stand up comedians’ kunt verwachten met visuele humor. De man tovert dan ook het ene na het
andere rekwisiet uit zijn kisten, telkens met een korte uitleg, waardoor hij telkens
weer garant staat voor 90 minuten gieren. Het feit dat hij zijn grapjes heel geregeld aanpast en ‘up to date’ houdt, zorgt er bovendien voor dat je meerdere keren kunt terugkomen zonder dat je jezelf begint te vervelen. De meest gehoorde
commentaar – bekend bij zowat alle recensenten – is dan ook dat de show veel
beter is dan verwacht. Wij kunnen enkel bevestigen.
Meer info: www.carrottop.com

Criss Angel Believe
De eerste keer dat we Criss Angel Believe zagen was bijna 3 jaar geleden. Toen al keken
mijn vriendin en ik elkaar verbaasd aan toen reeds tijdens de eerste minuten bleek dat
illusionist Criss Angel een eerder arrogante indruk gaf, gecombineerd met een nonchalance die in Vegas niet thuishoort. De opgewonden gillen van een (groot) aantal bakvisjes
deden ons echter hopen en – het moet gezegd – visueel zat de show wel goed. Niet verwonderlijk, natuurlijk, als je met Cirque du Soleil in zee gaat. Verwacht niet al teveel
acrobatie, maar wel heel wat extravagante kostuums, grappige clowns en prachtige sets.
Het probleem was dat het beste gedeelte eigenlijk bestond uit het eerste kwartier, voor
Criss Angel de wondere droomwereld betrad die hem op het terrein van Cirque bracht.
Ondertussen is het Cirque du Soleil-aspect van Believe danig teruggeschroefd en wordt
er veel meer gefocust op Mindfreak, het tv-programma waar Criss Angel mee beroemd is
geworden. Op het eerste gezicht geen slecht idee, maar jammer genoeg zijn de trucs niet
bijster interessant, komt Angel nog steeds over als een eersteklas eikel (iets wat ons door
kennissen van hem overigens bevestigd wordt) en bekruipt je voortdurend het gevoel
dat je alles al eens hebt gezien. Wie een echte topper aan het werk wil zien, moet gewoon even verder lezen... Meer info: www.luxor.com
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David Copperfield
De beste goochelshow van Vegas staat nu al jaren
op naam van oude rot in het vak David Copperfield
– die ‘oude rot’ mag ondertussen al bijna letterlijk
worden genomen, want de man wordt dit jaar in
september 57 jaar. Zijn show past echter nog
steeds bij het inmiddels ook al lichtjes verouderde
Hollywood Theatre, een zaal van 740 zitjes in hotel
MGM Grand.
Copperfields adelbrieven mogen er zeker wezen:
hij wist al 21 Emmyy Awards binnen te rijven, heeft
11 wereldrecords op zijn naam staan, werd tot ridder geslagen door de Franse regering, verschijnt dit
jaar op postzegels van vier verschillende landen,
heeft een ster op de Hollywood Walk of Fame, bezit een eigen museum en eilandengroep
(Copperfield Bay) en verdiende tijdens het laatste
decennium een miljard dollar. De Amerikaanse Library of Congress noemt Copperfield zelfs een levende legende.
De show zelf draait erg sterk rond een verhaal, met daarin veel persoonlijke anekdotes van Copperfield. De illusionist heeft het honderduit over zijn
jeugd, maar zelfs wanneer er minder leuke momenten blijken geweest te zijn, slaagt hij er nog in om er een boeiend kijk- en luisterstuk van te maken.
Er wordt veel gepraat en gelachen, maar uiteindelijk draait alles toch rond de goocheltrucs. Die variëren van heel persoonlijk, met kaarten (waarbij
alles op grote schermen wordt getoond, zodat het publiek niets mist), tot groot(s) en wonderbaarlijk. Natuurlijk zijn verschillende trucs varianten
op bekende dingen, maar toch blijft alles boeiend. Aan de andere kant is de show doorheen de jaren nauwelijks veranderd en lijkt het ons bijna onmogelijk dat er nooit wat metaalmoeheid in kruipt. De ervaring van een van de sympathiekste illusionisten ter wereld maakt echter veel goed.
Meer info: http://www.mgmgrand.com/entertainment/entertainment-schedule.aspx
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Evil Dead: The Musical
Laten we duidelijk zijn: Evil Dead: The Musical is precies wat je niet verwacht te zien in het V Theater, in
de knappe winkelstraten van de Miracle Mile Shops in het Planet Hollywood Resort... en dat is precies
wat de show zo goed maakt! Deze ‘4D-musical’ (we zullen zo meteen uitleggen wat daarmee bedoeld
wordt) volgt de lotgevallen van vijf universiteitsstudenten die naar het bos trekken om enkele dagen
door te brengen in een chalet – eentje waar de Necronomicon (het Boek van de Doden, dat voor het
eerst bedacht werd door de sublieme gotische horrorschrijver H.P. Lovecraft) ligt te wachten op hen!
Het verhaal volgt de eerste twee Evil Dead-films, maar combineert die met Army of Darkness, de derde
(en beste) episode uit de legendarische filmreeks van Sam Raimi. Verwacht dus heel wat bloed, levende
doden en humor, gebracht op een klein podium in een behoorlijk intieme zaal.
De honderd zetels op de eerste rij bevinden zich in de ‘splatter zone’ en dat is meteen wat de hele ervaring ‘4D’ maakt. Er worden namelijk liters nepbloed gebruikt en vaak spuit men de rode vloeistof rechtstreeks het publiek in. Het zorgt voor hilarische taferelen, vooral wanneer de ingewanden van een van
de personages bloot komen te liggen en hij geregeld terug rechtstaat met als enig doel de ‘gelukkigen’
op de eerste rijen nog wat natter te maken.
De musical ontstond in Canada en trok eerst naar New York, waar hij drie jaar net buiten Broadway standhield. Ondertussen kan je in verschillende steden voorstellingen bijwonen. De acteurs die in Vegas onder regie van de sympathieke Sirc Michaels aantreden, zijn in ieder geval uitstekend gekozen. Vooral Ben Stobber
maakt indruk als Ash, meteen het enige personage waarvan je min of meer de indruk krijgt dat hij een echt verhaal aan het uitbeelden is. De anderen mogen zich
immers met veel plezier nog meer aan overacting ‘bezondigen’ en spelen meer voor het publiek dan
naar elkaar toe, wat het Rocky Horror Show-gehalte van Evil Dead: The Musical de hoogte instuwt.

Nicole Unger zorgt in een dubbelrol voor het nodige vrouwelijk schoon, Mickey Roark voor wat extra
testosteron en humor. De songs variëren van redelijk tot erg goed, maar toen wij er waren, had men
(naar eigen zeggen door een nieuwe geluidsman) af te rekenen met een ietwat hol geluid dat te vaak
klonk alsof men in een ijzeren blik aan het spelen was. Ook het zangtalent van de acteurs is niet altijd
erg hoog te noemen, maar dat hoeft ook niet bij dit soort productie – meer, zelfs: als iedereen de sterren van de hemel zou zingen, zou dat simpelweg niet meer passen bij de hele show. Horroradepten,
fans van Bruce Campbell en zowat iedereen die kan lachen met zichzelf (en anderen) mogen Evil Dead:
The Musical zeker niet missen! Overigens zijn bijna alle acteurs échte fans van zowel de film als acteur
Bruce Campbell en dat zie je ook aan hun enthousiaste vertolkingen. Leuk!
Meer info: www.evildeadlasvegas.com
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Jubilee
Als je niet onder indruk geraakt van Jubilee, zal het zeker niet door de cijfers achter deze klassieker zijn. De show grijpt niet alleen terug naar glorietijd van de jaren
vijfitg, hij bestaat inmiddels al zo’n 32 jaar. Geen enkel ander spektakel in Vegas
doet beter. Een honderdtal danseressen, dansers, zangeressen en zangers treden
aan in duizend (letterlijk) extravagante kostuums van Pete Menefee en Bob Mackie (die in het verleden onder andere met Cher, Tina Turner en Diana Ross werkte), op een podium van vijftien verdiepingen hoog dat even breed is als de helft
van een footballveld. Jubilee werd in 1981 naar de stad gebracht door niemand
minder dan Donn Arden, die 22 jaar daarvoor ook al Lido de Paris importeerde, en
dat zorgt voor een erg extravagante show die er erg gedateerd uitziet, maar net
door dat laatste feit het theater (met duizend zitplaatsjes) bijna dagelijks goed
weet te vullen. Alles, van de glinsterende trappen tot de veren op de kostuums en
de croonerliedjes, transporteert je terug naar het midden van de vorige eeuw,
waardoor je even kunt proeven van hoe de entertainment er toen moet hebben
uitgezien. Op de Strip zelf is er niets gelijkaardigs meer te beleven.
Lido de Paris, dat betekent natuurlijk authentieke showgirls die vaak topless rondlopen en dat is ook het geval met Jubilee, al wordt er op zaterdag ook een ‘kuisere’
versie getoond waar geen blote borsten in te zien zijn, zodat de hele familie kan
meegenieten van het spektakel. De kostuums van de dames zien er sowieso behoorlijk minimaal uit, met hoofddeksels die tot 8 kilo kunnen wegen, al mogen de
heren hier en daar in smoking optreden… of gewoon met een soort toque aan die
enkel de penis afschermt.
Dit is niet het soort optreden waar je een adembenemende danschoreografie of
halsbrekende stunts te zien krijgt, al worden er wel een paar mooie akrobatische
nummers getoond. Oorspronkelijk werden showgirls vooral gebruikt als ‘levende
tableaus’ en alhoewel dat hier geenszins het geval is, blijf je doorheen de zeven
acts de sfeer van weleer duidelijk voelen. Het publiek wordt meegevoerd doorheen bewegende sets die je deponeren naar het oude Arabië, de Titanic, een brede trap en veel meer. Jubilee is een must om eens mee te maken, zeker nu is aangekondigd dat de show in 2014 (voor het eerst) zal gemoderniseerd worden.
http://www.ballyslasvegas.com/shows/jubilee.html
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Le Rêve
Tja... We hebben al veel optredens gezien in Vegas en we zijn dus ook al heel wat gewend, maar Le
Rêve is zonder enige twijfel onze favoriete show die er in Vegas te zien is. De show (‘De Droom’)
wordt vertoond in het chique Wynn Las Vegas casino resort, dat oorspronkelijk zelf ‘Le Rêve’ zou heten. Eigenaar van het hotel, meteen ook de producer van dit spektakel, is overigens ook de trotse bezitter van een origineel schilderij van Picasso dat dezelfde naam draagt. Een dergelijke show mag dus
iets kosten (het budget zou naar verluidt ergens tussen 30 en 40 miljoen dollar liggen) en als regisseur
werd oorspronkelijk niemand minder dan Franco Dragone aangetrokken – de man die voor Cirque du
Soleil O, Mystère, La Nouba, Quidam en Alegría regisseerde. Dat de ontwikkeling van Le Rêve buiten
Cirque om gebeurde, kon dat gezelschap niet zo sterk smaken, maar de meeste inwoners van Las Vegas lijken anders te denken. Zij vinden immers dat Cirque du Soleil hun stad gedeeltelijk heeft overgenomen met een overdaad aan shows en zijn erg blij dat Wynn een minstens even spectaculair spektakel heeft ontwikkeld.

Le Rêve werd voor het eerst vertoond in 2005, maar sindsdien kocht Wynn de rechten van Dragone,
die op zijn beurt met een nog grootser spektakel startte in Macau. De show werd ingekort tot 75 minuten, er werd een duidelijke verhaallijn doorheen de verschillende acts geweven, er werden een
aantal nummers toegevoegd (waaronder een geweldige tangoscène), het kleurenpalet werd veranderd en het aantal zitjes werd teruggeschroefd van 2087 naar 1606. Op die manier kregen de toeschouwers meer beenruimte in het imposante en prachtige, cirkelvormige theater, waar je maximum
12 rijen verwijderd bent van de actie in het midden. Daarenboven kwam er een ‘Champagne Circle’
waar 100 gasten tijdens de voorstelling van champagne en met chocolade bedekte aardbeien kunnen
genieten terwijl ze tegelijkertijd ook over tv-schermen beschikken waar backstage filmpjes op te zien
zijn. Ook de live actie is er vaak op te volgen. Vooral wanneer iemand al dan niet gedeeltelijk onder
het water verdwijnt en de camera’s hem of haar daar volgen, biedt dit een absolute meerwaarde.
Het verhaal volgt een dromerige jonge vrouw (Marcia Moreno), die nogal ambivalent reageert op de
avances van haar aanbidder (David Oliveri). Even later klimt ze een bed in dat wegzakt in het water en
wordt het voltallige publiek ondergedompeld in een mysterieuze wereld vol moderne en klassieke
dans, adembenemende acrobatiek, acteurs die uit het torenhoge dak naar beneden of vanuit het water naar boven komen, uitstekende muziek waarin Céline Dion-achtige pop wordt afgewisseld met
lekkere rockriffs en een uitgekiende choreografie. Een absolute must! Meer info:
www.wynnlasvegas.com/Shows/LeReve
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Mystère
Mystère is een van de shows die we twee keer
mochten zien: een keer een paar jaar geleden
en een keer anno 2013. Met een bestaan van
20 jaar, (afgerond) 9000 voorstellingen en ongeveer 14 miljoen bezoekers onder de riem is
het een van de klassiekers die Cirque du Soleil
in Vegas heeft neergepoot. Niet verwonderlijk,
want Mystère was ooit Cirque op zijn best: creatief, kleurrijk, bombastisch en bijwijlen adembenemend.
Het verhaal volgt min of meer de reis van een
(volwassen) baby en her en der duiken thema’s
als geboorte, onschuld en de nood aan rituelen
op, maar toch draait alles vooral rond de acts,
die ook zonder een duidelijke leidraad indruk
zouden maken: slangenmensen, acrobaten en
clowns die thuishoren in een genre als Commedia dell’arte maken allemaal hun
opwachting. Hier en daar is de muziek wel wat gedateerd en ook de kostuums
mogen zeker eens opgefrist worden, maar het hele
spektakel blijft wel tijdloos, ook al is Mystère ondertussen op de meeste punten voorbijgestoken door
een show als Le Rêve. Let overigens zeker ook op de
sinds vorig jaar toegevoegde acts, die oorspronkelijk
deel waren van het inmiddels ter ziele gegane ZED,
dat een tijd geleden in Japan de deuren moest dichtdoen. Daartussen het afsluitende trapeziumnummer,
dat een beetje ‘old school’ aanvoelt, maar zeker niet
slecht is. Een ding is zeker: de gratis Sirensvoorstelling buiten is de moeite waard, maar het is
vooral Mystère waardoor je het Treasure Island- hotel zeker eens moet bezoeken. Meer info:
www.cirquedusoleil.com/en/shows/mystere
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O
Toegegeven: het is ondertussen ongeveer 2 jaar geleden dat we O zagen en
ondertussen zijn er een paar dingen veranderd, maar voor de volledigheid wilden we deze show toch nog opnemen in onze lijst van te bekijken voorstellingen. Deze watershow is al sinds 1998 ondergebracht in het Bellagio en vindt
plaats in, boven en rond een vijver van maar liefst 5.700 kubieke meter, met
daarvoor 1800 zitjes.
Al in 2011 wist de ticketverkoop de kaap van 1 miljard dollar te overschrijden
en daar is een reden voor: 85 acrobaten, zwemmers en duikers, rekwisieten die
kunnen gebruikt worden als boten (zoals grote paraplu’s) en een podium dat
kan stijgen of dalen (waardoor er ook op een ‘droge’ vloer kan gespeeld worden). Tussendoor volg je een clown die op zoek is naar een mysterieuze vrouw,
maar dat maakt allemaal niet zoveel uit; de knappe set en de vele acts zorgen
ervoor dat O een fantastisch kijkspektakel is. Goed, het recentere Kà oogt vanzelfsprekend moderner, maar dat betekent zeker niet dat je deze show links
moet laten liggen. Wie zich afvraagt waar de O naar verwijst, moet maar eens
het woordje ‘water’ in het Frans uitspreken. Meer info:
www.cirquedusoleil.com/en/shows/o

Riviera Comedy Club

V- The Ultimate Variety Show

We gaan eerlijk zijn: het Riviera mag met trots zeggen dat het een van de oudste nog geopende hotels in Las Vegas is, met een geschiedenis die teruggaat tot
1955, maar die leeftijd is inmiddels duidelijk te zien. Het is niet slecht gelegen,
aan het gedeelte van de Strip waar de meeste interessante hotels beginnen, en
ook de prijzen zijn meer dan doenbaar, maar het personeel is niet altijd even
vriendelijk, de schoonmaakploegen leveren zeker niet consistent goed werk af
en het interieur begint er oubollig uit te zien. Toch is het geen afrader en dat
heeft buiten een bewogen geschiedenis vooral te maken met de Riviera Comedy Club, die kan rekenen op lage entreegelden.

V- The Ultimate Variety Show wordt net
als Evil Dead: The Musical opgevoerd in
een klein theater in de Miracle Mile
Shops van het Planet Hollywood Resort.
Het is misschien een van de meest
‘typische’ spektakels die de stad rijk is,
want wie een idee wil van wat voor entertainment er in Vegas vroeger te zien
was, wordt tijdens V op de wenken bediend. Toch bestaat de show nog maar
een vijftal jaar en dus voelt niets oubollig
aan. Dat heeft veel te maken met de
slim uitgekozen en erg gevarieerde entertainment. Alles wordt bij elkaar gepraat door de charismatische en erg
grappige Wally Eastwood, een wereldvermaarde jongleur die ook de eerste
act voor zijn rekening neemt. Victor en
Jenny vormen niet alleen een gehuwd
koppeltje, maar ook een adembenemend schaatsduo dat optreedt op een
piepklein podium. De Crazy Gauchos kiezen dan weer voor percussie, terwijl
Yeroffyveva laat zien waarom ze in 2000 de zesde plaats behaalde op de
Olympische Spelen.

Hotelgasten krijgen zelfs vouchers om binnen te kunnen. Feit is dat de stand up
comedians die hier optreden meestal erg goed zijn uitgekozen – zelfs toppers
als Chris Rock, Jimmy Walker, John Lombardi, Johnny Rizzo of Brett Butler probeerden hier al nieuw materiaal uit en terwijl wij er zijn geeft onder andere
Mike Marino er een fantastische set. De club zelf is niet bepaald modern te
noemen, maar is met amper 350 zitjes wel uitstekend geschikt voor dit soort –
eerder intieme – comedy. Wij gingen er al drie keer naartoe en werden nooit
teleurgesteld. Meer info: www.rivierahotel.com

Een van de meest gesmaakte acts is Russ Merlin, die vier vrijwilligers op het
podium sleurt, hen elk een belachelijk masker opzet en hen dan instrueert
om telkens hetzelfde gebaar te maken wanneer ze op de schouder getikt
worden. Hilarisch! Joe Trammel is een imitator die zowel Superman (of, tenminste, wijlen Christopher Reeve) als Michael Jackson onder de knie heeft,
de Aerial Expressions bestaan uit twee gespierde mannen die elkaar enkel
met een hand ondersteunen terwijl ze (niet zelden boven het publiek) in de
lucht hangen en goochelaar Jason Byrne is honderdmaal leuker om naar te
kijken dan (de veel duurdere) Criss Angel. Meer info: www.vtheshow.com
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Zarkana
Zarkana is een van de nieuwste shows van Cirque du Soleil, de zevende op rij die een permanent onderkomen vindt in Vegas. Oorspronkelijk ging het om een
rondreizend evenement, maar nadat de Elvisshow van Cirque werd stopgezet, mocht Zarkana naar Vegas verhuizen. Het is een modern, visueel overweldigend spektakel dat perfect past binnen het beeldschone en nog behoorlijk nieuwe Aria-hotel, samen met het Mandarin Oriental wat architectuur betreft
misschien wel ons favoriete hotel van Las Vegas. ‘Overweldigend’, schrijven we, maar dat hoeft niet altijd positief te zijn. In het geval van Zarkana komt de
bombast vooral van de set, die bestaat uit een drie enorme bogen en LED-muren waarop het ene digitale beeld na het andere wordt vertoond. Verder staat
er aan elke kant een groot orgel, zou Jean-Paul Gaultier nog jaloers worden van hoe extravagant de kostuums van de 75 acrobaten en andere entertainers
eigenlijk wel zijn, wordt er heel wat rondgevlogen, vergeet men niet om het publiek erbij te betrekken (hint: er komt ook een elektrische stoel aan te pas),
wordt er een clown uit een kanon ‘geschoten’ en is een van de hoofdpersonages een spinnenvrouw (Cassiopée), wat betekent dat er ook heel wat web aan
te pas komt. Als je dan ook nog eens weet dat de 1840 zitjes die de zaal rijk is bij de beste van Las Vegas horen, mag het duidelijk worden dat er kosten nog
moeite gespaard werden om deze show in elkaar te steken.
Het verhaal centreert zich rond de nogal bizar genoemde goochelaar Zark, die wordt gestalte gegeven door de Canadese zanger Garou. Zark blijkt (onder
regie van François Girard) zijn krachten verloren te hebben en is op zoek naar zijn verloren liefde, maar zijn queeste wordt bemoeilijkt door vier mutanten,
die hem onderweg proberen af te leiden.
Het is allemaal een excuus om een ‘rock
opera’ neer te zetten waarin voor een
keer eens in het Engels wordt gezongen, in
plaats van de Esperanto-achtige taal die
de andere producties van Cirque du Soleil
kenmerkt. Jammer genoeg zijn de songs
(en dan vooral de teksten) niet allemaal
even goed, waardoor de muzikale aantrekkingskracht van Zarks reis een beetje beperkt blijft. Het niveau van de betere musical haalt Zarkana dus nergens. Jammer,
want metalband Nightwish toonde onlangs met Imaginaerum hoe goed hun muziek bij een show als Zarkana zou kunnen
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passen.
Het belangrijkste voor Cirque du Soleil is en blijft
echter de acrobatie en daar krijg je ook deze keer
een grote dosis van: vlaggenwerpers, een artieste
(Ellen Chen) die in het zand verft (waarbij het
beeld geprojecteerd wordt op de reuzenschermen), een trio acrobaten dat balanceert op een
ladder, een jongleur, drie meesters op de evenwichtsbalk, performers die met in de lucht hangende hoepels werken, twee broers die als hamsters in een soort ‘wiel des doods’ rondlopen,
krijgen we vijf mannen te zien die omgekeerd
met paraplu’s in de hand rondlopen, enzovoort.
De trapeziumact is misschien wel de beste die we
ooit van Cirque te zien kregen. Het ‘touwduo’ Di
Wu en Jun Guo heeft een onuitwisbare indruk op
ons achtergelaten en ook wie dacht dat je enkel
een mens op een kabel kunt balanceren, komt
bedrogen uit. Om maar te zeggen dat de stunts
alweer van wereldniveau zijn, alleen is het jammer dat ze soms een beetje verdrinken in de visuele overdaad om hen heen. Meer info: www.arialasvegas.com/cirque/zarkana

Natuurlijk hebben we niet alle shows in Vegas kunnen behandelen. Kà, Zumanity, LOVE, Absinthe, Rock of Ages en vele andere spektakels hopen we nog in volgende
artikels te kunnen opnemen. Een ding is zeker: in Vegas is er voor iedereen wat wils!
Tekst: Dirk Vandereyken & Yoeri Stevens
Foto’s: Matt Beard, Richard Termine, sites
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