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GEWIKT & GEWOGEN

Händel en Vivaldi
en dan anders
Gebeurtenis: De Nederlandse Bach
Academie met Muzikaal Vuurwerk
(Anders klassiek) Gezien: 14/10 Koepeltheater Leeuwarden Publiek: 200
Bijzonderheid: was ook te zien op
13/10 en ’s middags 14/10 in resp.
Coevorden en Veenhuizen
★★★★✩

O

pleuken. Pimpen. De
levensmiddelenbranche
weet dat verpakkingen
kunnen verleiden. Dit moet
dirigent Hoite Pruiksma en
regisseur Gooitsen Eenling op
een spoor hebben gezet in hun
zoektocht naar een nieuwe
vorm om klassieke muziek aan
de man (lees: naar een nieuw
publiek en nieuwe uitvoerenden) te brengen.
Daarvoor maakten zij hun
Anders Klassiek-concert wat
informeler: vervingen traditionele ‘uniformen’ door kleding
die in stemming aansloot bij de
uitstraling van de muziek. En
werkten met gezichtsuitdrukkingen. Een bescheiden theatraal gerichte, bonter gekleurde
aanpak, volgens Pruiksma passend bij het genre opera, dat
zich ten tijde van de geprogrammeerde componisten, Vivaldi en
Händel, ontwikkelde.
Opgesteld op twee tegenoverelkaar gepositioneerde balkons
trapte het in gevarieerde eenkleurige hemden, truien, sweatshirts en jeans gestoken koor af
met het meest bekende Gloria

van Vivaldi, begeleid door een al
net zo uitgedost orkest op de
begane grond. In de formaties
waren gezichten te herkennen
uit eerdere producties met
Pruiksma. Men signaleerde ook
nieuwkomers.
Met twee kloeke sprongen en
ontspannen lachend belandden
twee vocalisten op het podium
voor het Laudamus Te, het tweede onderdeel. Voor het volgende
kwam de solohoboïst rustig
aangewandeld. Naast hem nam
de zangeres van dienst plaats.
Losheid en het ongedwongene
waren duidelijk waarneembaar.
Totdat op de gezichten van de
koorzangers de ernst zich meester maakte van de lach.
De minder gangbare kledingvoorschriften redden het geheel
niet. Maar toch had men even
kunnen constateren dat het, bij
de juiste mimiek, allemaal wel
werkte. Dat er wel degelijk sprake was van een minder afstandelijk geheel, waarin een nieuwe
lichting zangers zich ongetwijfeld thuis voelt en het publiek
ook aan zijn trekken komt. Ditmaal zelfs in meerdere opzichten: de uitvoering was ook nog
eens zeer bekoorlijk.
Dat gold ook voor Händels
Dixit Dominus, een werk met
een ernstiger karakter, dat, uitgevoerd in het blikveld van de
dirigent, meer overtuigde.
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Meesterlijke Batelaan houdt
je losjes aan het lijntje
Gebeurtenis: Het Zuidelijk Toneel, i.s.m.
Theater Artemis speelt Het Verhaal van
het Verhaal Regie: Jetse Batelaan Tekstbijdragen: Don Duyns Spel: Goele Derick,
Jente de Motte, Hanneke van der Paardt,
Tjebbe Roelofs, Peter Vandemeulenbroecke, Jurjen Zeelen Gezien: 13/10 Stadsschouwburg, Groningen (gisteren in Leeuwarden) Publiek: 257 Nog te zien: 26/10
Zwolle
★★★★✩

V

erhaal! Verhaal! Jengelt
Christiano Ronaldo, die met
zijn hoofd tot in de toneelhemel reikt. Een gewone acteur
komt niet hoger dan zijn knie.
Ronaldo is een uitgefiguurzaagde
foto. Hij heet hier trouwens Sander
en zijn even grote papa, Hans, is
het evenbeeld van Donald Trump.
Verder heeft hij een supersexy
mama, Ria, met een mannenstem.
Allemaal te groot voor deze wereld.
Hun grappige praatmondjes worden onzichtbaar met mensenhanden bediend net als hun gaan en
staan. Maar Sander is verdrietig: hij
is het verhaal kwijt waarvan hij nog
maar net het begin gehoord had.
Het Verhaal van het Verhaal is
een 8+ voorstelling die iedere kijker meetrekt in een rare, surreële
wereld waarin alles gewoon ís wat

Een rare, surreële
wereld waarin
alles gewoon ís
wat het is
het is. Kinderen zien wat ze zien.
Grote mensen zoeken graag overal
iets achter. Die zijn er aan gewend
dat onder elk steentje een schat
aan betekenissen ligt. Bij theatermaker Jetse Batelaan kun je dat
rustig vergeten. Je moet ook wel,
want er is vaak geen touw aan vast
te knopen. Maar anderzijds: je kunt
er alle kanten mee op. Dat dan
weer wel. Maar ook weer niet helemáál. Batelaan houdt je losjes aan
het lijntje. En krijgt je steeds meer
te pakken.
Voor aanvang zie je een schaars
geklede, verder bizar uitgedoste
sterke man met een kleurige puntmuts, klapwiekend tussen de rijen
doorgaan. ,,Goeie rug”, fluistert een
mevrouw achter me. Later zie je
hoe een actrice haar hele lijf van
top tot teen met kwast en roller
met turquoise verf insmeert. Verf?
Af en toe likt ze verlekkerd aan de

roller en tenslotte zet ze pontificaal
het blik aan haar mond.
De andere acteurs doen tegelijk
hun eigen ding. Ze maken iets van
voorwerpen die daar, in een hoekje
van de speelvloer in een bonte
verscheidenheid voor het grijpen
liggen. Even soepel, kleurig en
fantasievol als de minimale floddertjes waarin ze gekleed gaan. Ze
maken er wat van. Ieder voor zich.
De één gaat met zijn pasgemaakte
hengel aan de haal, tussen het
publiek, op tasjesjacht, een ander
balanceert snuffelend aan hoofden
over de stoelen in de zaal. Een
broeierige soundscape hangt er
losjes overheen.
Ronaldo/Sander beziet het dwergengewemel: ,,Wat zijn dat voor
mensen papa? Wat doen die hier?”
En papa/Trump: ,,Wat doen wíj
hier?” Tegen het slot krijgt het
grote kind een vermoeden dat het
verhaal iets voor hem kan betekenen. Maar dan is het verhaal zelf
aan het eind van z’n Latijn. Zo gaat
dat met verhalen. Het verhaal
komt. Het verhaal gaat. Daar moeten we het dan maar mee doen.
Losse eindjes. Geen makkelijke
rode draad.
PETER VAN STRIEN

RUDOLF NAMMENSMA

Wéér een briljantje
Gebeurtenis: 237 redenen om door te
gaan Tekst en spel: Leopold Witte en
Geert Lageveen Regie: Michiel de Regt
Dramaturgie: Laura van Dolron Gezien: 12/10 Assen, De Nieuwe Kolk
Productie: Orkater Publiek: 170 Nog
te zien: 16/3 Sneek, 28/3 Drachten,
30/3 Franeker, 18/5 Leeuwarden
★★★★★

D

e twee mannen die de
voorstelling 237 redenen
voor seks maakten en
speelden, zijn opnieuw bijeen op
het toneel. Logisch. Geert Lageveen en Leopold Witte scheppen
hun eigen autonomie, maar in
het samenspel horen ze organisch bij elkaar. Zo’n schitterend
naturel tref je sporadisch aan en
dat gooi je niet weg. Keurig
noteren ze dat ze er nu aan toe
zijn om de balans op te maken
over waar ze staan ‘in de herfst
van hun leven...’ Daar geloof ik
niks van. Ze gingen op zoek naar
een nieuwe reden en dan hoef je
bij hen geen moment te twijfelen aan de effectiviteit van de
uitkomst. Het programma 237
redenen om door te gaan levert
weer een briljantje op.
De dood, dus. Terwijl ze het
onderwerp afzetten tegen hun
persoonlijke instelling en con-

trasten hebben aangescherpt.
Het portret van Lageveen toont
een bezorgde, vooral bange
man. Geen angsthaas. De vaak
gruwelijke werkelijkheid gaat hij
niet uit de weg. Witte, daarentegen, is de ogenschijnlijk praktische positivo met een tic voor
begrafenissen. Dat lijkt verdacht
sterk op feelgood-theater. Wat
het niet is, omdat ze als vertellers ervaringen versluieren met
oergezellige muziek van hun
overleden helden en leeftijdgenoten. Een geweldige vondst.
Je ziet twee acteurs, die zich
hebben voorgenomen de trucs
van het vak uit de weg te gaan.
Elkaar tegenspreken, kiften, in
de rede vallen en voor lul zetten.
Smalltalk, soms, als een geheugentraining voor mannen die
geen personage vertegenwoordigen, maar in hun eigen huid
kruipen. „Je kunt het allemaal
regelen”, betoogt Witte. „Dacht
het niet”, aldus Lageveen. Het
wordt geen flirt met de dood. De
lach is niet macaber, het gegeven met liefde uitgeplozen. En
als de finale nadert, liggen hun
standpunten niet meer ver
uiteen.
JACQUES J. D’ANCONA

Er wordt verlekkerd aan een roller met turquoise verf gelikt in Het Verhaal van het Verhaal.

FOTO HET ZUIDELIJK TONEEL

Academie wil af van Frostenson
STOCKHOLM Het Zweedse comité dat

de Nobelprijs voor de Literatuur
toekent, heeft één van de leden gevraagd vrijwillig op te stappen.
Het gaat om Katarina Frostenson, de
echtgenote van de voor verkrachting veroordeelde Jean-Claude Arnault.
De permanente secretaris van de
Zweedse Academie zei dat de leden

unaniem hebben besloten om het
vertrek van Frostenson te vragen.
Als zij weigert, wordt een nieuw onderzoek naar haar ingesteld. Dat zal
zich richten op de vraag of ze de regels heeft overtreden. Een eerder onderzoek zou tekortkomingen hebben vertoond.
Jean-Claude Arnault vormt de spil
in een schandaal rond het comité.
Een Zweedse rechtbank veroordeel-

de hem deze maand tot twee jaar gevangenisstraf in een verkrachtingszaak.
Het echtpaar is in de media ook in
verband gebracht met het lekken
van namen van Nobelprijswinnaars.
Die zou Frostenson hebben doorgespeeld aan haar echtgenoot.
Door de ophef is de Nobelprijs
voor de Literatuur dit jaar niet uitgereikt.

