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Zijn er nog vragen?.
Piv Huvluv
${§§r;
Gezien op B/10 in cc
De Muze, Heusden-
Zolder. Op tournee.

'ii ''\ e rubrieken in deze krant
!! i zijn populair in comedy-

..,i-:,,,-.,..'"' land. Xander De Rycke is
met zijn tv-conference schatplichtig
aan'De postenpakker' en Piv
Huvluv (Jan Cattrijsse) citeert onge-
geneerd uit de vragèn van 'Hit-and-
run'(DS Weekblad). Een warme
jeugdherinnering? Dalida, de zange-
res die hij tot vandaag in zijn hart
draagt. Hoogste lichamelijke genot?
Naturisme, ook thuis. Favoriete
boek? Even een flipchart erbij ge-

haald om soorten boeken te onder-
scheiden.

Naast zijn gebruikelijke platen-
speler, met echte 45-toerenplaatjes,
heeft Piv Huvluv dit keer een multi-

functionele constructie meegebracht
die hem toelaat om de actie te Yer-
plaatsen en beeldmateriaal uit te
vergroten. Er wordt met licht en ge-

luid gespeeld. Regisseur Joost
Laperre geefl het werk van Piv
Huvluv na al die tijd een mooie up-
date, niet alleen vormelijk maar ook
inhoudelijk, met een terugkerende,
bitterzoete raamvertelling.

In de jaren 90 kon je als Vlaamse
comedian nog je eigen niche uitkap-
pen. Er waren geen regels of rolmo-
dellen. Piv Huvluv is zijn unieke
stijl altijd trouw gebleven. Zijn per-
sonage maakt vaak een naïeve,
soms zelfs kinderlijke indruk. Harde
en gore grappen zijn hem vreemd.

Maar je voelt dat de comedian in al-
le opzichten heel dicht bij zichzelf
staat, een warme, openhaÉige man
die nog altijd euforisch kan worden
als hij op de rommelmarkt een
plaatje uit zijn jeugd vindt of in de
lift naar de Vrije Brugse Radio Om-
roep luistert. En toch gaat Piv ook
de grote thema's niet uit de weg: de
hoge zelfmoordcijfers in West-
Vlaanderen, verantwoord scheiden,
het vrouwbeeld in onze maatschap-
pij. De inventieve callbacks (verwij-
zingen naar eerdere grappen) vor-
men het ideale cement voor deze
gevarieerde, verrassende en vooral
onweerstaanbaar grappige show.
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