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TOM PEETERS

D
rie songs. Langerwist Adele
het niet droog te houden
zondagavond in het Sport-
paleis. Vlak voor ‘Rumour
Has It’ droeg de grootste
popster van het moment

haar concert op aan de slachtoffers van de
schietpartij inOrlando. Haar ogen schoten
vol. Jekuntdaarcynischoverdoen.Maar tra-
nen kan je niet zomaar faken, zeker als er
18.000 mensen op staan te kijken. De 28-
jarige Britsewas oprecht getroffen door de
uitzinnige reacties van het publiek. Met
opportunisme-deBritsezangeresheeft veel
holebi’sonderhaar fans -haddesteunbetui-
gingookniets temaken:Adelewerptzichal
jaren op als een pleitbezorger voor homo-
rechten.
Whatyousee iswhatyougetbijAdele.En

dat is heerlijk. Ze is eerlijk en durft zich
kwetsbaar op te stellen. Hoeveel artiesten
durven voor een bomvolle arena toe te ge-
ven dat de eerste songs van hun jongste

plaat eigenlijk niet voldeden, en dat ze op
advies van vrienden opnieuw was begon-
nen?Zehadook tonnenhumor en zelfspot
mee. Het was niet alleen in de zaal warm,
ook Adele zweette zich te pletter. ‘Ik zweet
uitmijn nek en ondermijn oksels!’, riep ze
na een paar nummers, waarop zemet een
handdoekhaarhals enoksels afdroogdeen
deed alsof ze het druipnatte ding in het
publiek zwierde.
Ze lachte ook met haar eigen podium-

vrees. Dit is haar eerste echte grote tournee
– ‘I amofficially a touringartistnow’, spotte
zemet zichzelf.Waarop een lange opsom-
ming volgde van alle steden waarin ze de
voorbijemaandenwas geweest: van Belfast
totAntwerpen-voorzienvangeestigeanek-
dotes. Gejoel uit de zaal. ‘Are you happy to
see me or are you fromNorthern Ireland?
Oh, you’re just happy to seeme’, riep ze een
fan toe. Hilariteit.

Moederziel alleen
Haargekwebbel -hoenaturel enonderhou-
dendook- leiddedeaandachtwelwataf van

demuziek.Hetconcertwas– logisch–opge-
bouwdrondhaar jongsteplaat ‘25’ endewe-
reldhits uit ‘21’. De opener ‘Hello’ was een
voorspelbare, maar fraaie binnenkomer.
Adele stondmoederziel alleen ophetmid-
denpodiumterwijlhaar21-koppigebandop
de grote scène achter een transparant
scherm stond te spelen.
Ophaar stemviel niets af te dingen, heel

de avond trouwens. Die diepe mezzo-
sopraanstem klonk oprecht en ongekun-
steld – technisch geen geringe prestatie in
een megacomplex als het Sportpaleis. De
beeldschermendiendenniet enkel haar ei-
gen ego – waarmee het dus goedmeevalt.
Tijdens ‘Hometown Glory’ werden lucht-
beelden vanAntwerpen geprojecteerd. Op
anderemomenten verschenen vage schim-
menvanhaarvolmaaktmusicerendeband-
leden op het scherm. Heel sober en knap
gedaan.Buitenhaareigenzwarteglitterjurk
was erweinig flikkering en gepraal.
Het concert was een grote meezing-

marathon. Van het Bond-lied ‘Skyfall’ tot
‘Don’t You Remember’ of oudje ‘Chasing

Pavements’ brulden 18.000mensende tek-
sten woord per woord mee. Telkenmale
torende de grootste zangeres van het mo-
ment met groot gemak boven alles en
iedereenuit. ‘SomeoneLikeYou’ en ‘Set Fire
To The Rain’: geen speld tussen te krijgen.
Wat moet je zeggen over zo’n concert?

Dathetperfectwas?Welaan: ja. Tegelijkwas
het vocaal enmuzikaal zo volmaakt datwe
wat op afstand werden gedwongen. Hoe
graagwehaarookzien,we voéldenhaar en
haar liefdesverdrietnietecht.Hetwasgezel-
lig uithuilenmet Adele in het Sportpaleis,
alleen zathethartzeer in een iets te strak en
steriel keurslijf. Hoe goed ze ook zong, we
misten bezieling. Kan een zangstem tech-
nisch te volmaakt klinken?Wel als je zoals
Adele het talent hebt om soulqueens als
ArethaFranklin,NinaSimoneofShirleyBas-
sey naar de kroon te steken. Eenkleine sug-
gestie,besteAdeleAtkins: eenbeetjeminder
kletsenophetpodium,enernaastopnieuw
wat meer miserie op je afroepen. Naar ’t
schijnthelpen foutemannenbijdat laatste.
Is Adele te gelukkig geworden?

Zezong fantastischen liet het
publiekherhaaldelijk in eendeuk
liggenmethaar zelfrelativerende
grappen.Het eerste vandrie
uitverkochte concertenvanAdele
inhet Sportpaleiswasperfect.
Akeligperfect.

Van Hove (58) won de Tony voor
beste regisseur van een toneelstuk
endie voor beste revival van een to-
neelstuk. HetgaatomdeBroadway-
productie van ‘A View from the
Bridge’ uit 1955 van Arthur Miller.
Voordat stukwashij vijf keer geno-
mineerd. Daarnaast was Van Hove
vier keer genomineerd voor zijn
Broadway-adaptatie van ‘TheCruci-
ble’, ook al van Arthur Miller. Van
Hove is sinds 2001 directeur van
ToneelgroepAmsterdam.
Zijn vaste lichtontwerper en sce-

nograaf Jan Versweyveld ontving
voor beide producties eennomina-
tie voor beste lichtontwerp en voor
‘AViewfromtheBridge’ookeenno-
minatie voor beste scenografie,
maar kon die niet verzilveren. Ook
dedriegenomineerdeacteursMark

Strong, Sophie Okonedo en Bill
Campblevenmet lege handen ach-
ter.
De grote winnaar bij de uitrei-

king van de Tony’s was de hiphop-
musical ‘Hamilton’.Diewasgenomi-
neerd in 16 categorieën enwist er 11
te verzilveren, ondermeer in de ca-
tegorieënbestemusical,besteman-
nelijkehoofdrolspelerenbestemu-

ziek. Dat was eentje te kort omhet
recordvan12Tony’s,opnaamvande
musical ‘The Producers’ uit 2001, te
evenaren.
Het genie achter ‘Hamilton’ is de

35-jarige componist, rapper en ac-
teur Lin-ManuelMiranda. Demusi-
calgaatoverhetduel in 1804 tussen
twee founding fathers van de Ver-
enigde Staten:minister van Finan-
ciën Alexander Hamilton en de
toenmalige vicepresident Aaron
Burr. Hamilton stierf. Demusical is
eengrotehitopBroadway. Deduur-
ste kaartjes kosten 850 dollar. Op-
merkelijk aan de musical is dat de
cast voornamelijk uit Afro-Ameri-
kaanseacteursbestaat.Dat is relatief
nieuw voor Broadway.
De uitreiking van de ‘Oscars van

het theater’ werd overschaduwd
door de aanval op een nachtclub
voor holebi’s inOrlando in Florida,
waarbij zaterdagnacht 50 doden
vielen.Heelwatwinnaarsstondenin
hunoverwinningsspeech stil bij de
dramatische gebeurtenissen.

IvovanHovewint tweeTony’s
voor ‘AView fromtheBridge’
DeBelgische regisseur Ivo van
Hove heeft zondagavond twee
TonyAwards gewonnen. Dat zijn
demeest begeerde Amerikaanse
theaterprijzen.

Ivo van Hove. © REUTERS

Vlaamsminister vanCultuur Sven
Gatz (Open VLD) en VUB-rector
Paul De Knophebben gisteren of-
ficieel het startschot gegeven voor
het nieuwe gebouwY, de cultuur-
torenopde campusEtterbeek van
deVrijeUniversiteitBrussel (VUB).
De Vlaamse regering maakt voor
debouween subsidie van eenhalf
miljoen euro vrij. Het nieuwe ge-
bouw Y herbergt verschillende
ruimtes. Zo is erplaats voordeop-
volger van het bekende Kultuur-
Kaffee,maarookvooreententoon-
stellingsruimteeneenconcertzaal.
De cultuurtoren zal visueel goed
zichtbaarzijnenwilde linkmetde
stadmaken.
De cultuurtoren is een onder-

deel vanhet grote gebouwencom-
plexXYvan55.000m2.Daarkomen
ook nog 650 nieuwe studenten-
kotenbij,alsookonderwijs-,onder-
zoeks- enadministratieve ruimtes.
Het totaleproject kost 55miljoen.

Startschotvoor
bouwcultuurtoren
VUBinEtterbeek

DePlantentuinvanMeiseheefthet
afgelopen jaar 124.781 bezoekers
over de vloer gekregen. Hij bleef
daarmeenet onder het recordjaar
2014, toen er 126.486 bezoekers
werden opgetekend. Dat blijkt uit
het jaarverslag. Invergelijkingmet
2000,het jaarwaarindebezoeken
voorheteerst systematischwerden
geregistreerd, is het aantal een-
malige bezoeken meer dan ver-
dubbeld. Vooral de orchideeën-
show‘FloriMundi’ innovemberen
‘Winterfloridylle’ indecemberwis-
tenheelwatbezoekers tebekoren,
luidt het.
DePlantentuinvanMeisepubli-

ceerde in 2015 een recordaantal
van 258wetenschappelijke publi-
caties.Het isdedoelstellingomdat
verder te laten stijgen, zonder het
onderzoek met een meer lokale,
maar vaakergbelangrijke, impact
uit het oog te verliezen’, klinkt het
nog in het jaarverslag.

Plantentuinkende
tweedebeste jaar
uitgeschiedenis

WETENSCHAP

Het was gezellig
uithuilen met Adele in
het Sportpaleis, alleen
zat het hartzeer in
een iets te strak en
steriel keurslijf.

PAKJE MADONNA CULTUUR

Het Engelsemodeveilinghuis
Kerry Taylor veilt vandaag de
bustier vanMadonnadie ont-
worpenwerd door Jean Paul
Gaultier. De zangereswerd er
wereldberoemdmee tijdens
haar BlondAmbition Tour
waarmee ze in 1990 grote
successen boekte. Het puntige
kleinoodwordt geschat op
35.000 euro.
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