
W MUZIEKTHEATER

Tramrit als metafoor

wat?DeWattman, 
Kolonie MT
wanneer? Van 
30 september 
tot 10 december
waar? 
Diverse locaties
toegangsprijs? 
Naargelang de locatie
www.dekoloniemt.be

Op 10 mei 1940 krijgt 
trambestuurder Leon 
Vermast de opdracht 
zijn rit naar Hoboken 
te onderbreken. Hij 

moet meteen 
naar Mortsel om 
psychiatrische 
patiënten op te 
halen die een 
bombardement 
op hun gesticht 
hebben over
leefd. Erik Vla
minck schreef 
een theatertekst, 
gebaseerd op die 
waargebeurde feiten. 
De tramreis van Leon 
is een metafoor voor 
de kleine mens in een 

krankzinnige wereld. 
Vic De Wachter (foto) 
acteert in deze mu
ziektheatervoorstel
ling. (agr)

W OPERA

Spookschip

wat?Der Fliegende 
Holländer
wanneer? Van 
20 oktober tot 
23 november
waar? Opera Antwer
pen, Opera Gent
toegangsprijs? 
Van 17 tot 120 euro
www.operaballet.be

In een sage over een 
spookschip en zijn ver
vloekte kapitein vond 
Richard Wagner de 
perfecte drager van 

zijn stokpaardjes, zoals 
de kracht van de liefde 
over de dood heen. De 
Duitse regisseuse Tat
jana Gürbaca (foto) si
tueert het verhaal in 
een gemeenschap die 
kampt met spirituele 
leegte. De muzikale 
leiding is in handen 
van de jonge diri
gent Cornelius 
Meister. De 
voorstelling is in 
het Duits met 
Nederlandse 

boventiteling en duurt 
meer dan twee uur zon

der pauze.
(agr)
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A
ls we hem in
Amsterdam
bellen, is hij
een week ver
in de repeti
ties voor De

Dingen Die Voorbijgaan, de 
coproductie tussen zijn To
neelgroep Amsterdam (waar 
hij naast regisseur ook di
recteur is), het Antwerpse 
Toneelhuis en de Duitse 
Ruhrtriënnale. Het is daar 
dat de theaterbewerking van 
de klassieke roman van de 
Nederlandse schrijver Louis 
Couperus op 16 september 
in première zal gaan. We 

zijn nieuwsgierig naar hoe 
dat gaat, het opstarten van 
zo’n grote theaterproductie, 
en vragen Ivo van Hove om 
het punt te beschrijven 
waarin hij en de repetities 
zich bevinden. “Daar valt 
niet zo veel bijzonders over 
te vertellen, hoor”, glim
lacht hij. “Het gaat zoals ik 
het steeds doe: we beginnen 
bij scène één en dan werken 
we naar het einde toe. Ik heb 
zo mijn eigen manier van 
werken en ik weet dat we er 
wel komen. In dit geval is er 
natuurlijk een bijzondere 
uitdaging. Hoe doen we dat, 

 WERELDKLASSE
Ivo Van Hove

“Beter dan 
werken 

met David 
Bowie 

wordt het 
nooit”

Hij is de man die een musical met David Bowie mocht 
maken, en die in Londen Jude Law gaat regisseren. Die 

door alle grote theaters in de wereld gevraagd wordt, 
en tot in New York de hoogste onderscheidingen 

krijgt. Wie dit najaar wil zien wat de Belgische regis
seur Ivo van Hove (57) zo goed maakt, krijgt in Vlaan

deren één kans: eind oktober presenteert hij met De 
Dingen Die Voorbijgaan een nieuwe productie in de 

Antwerpse Bourlaschouwburg.
HansMaarten Post, foto Jan Versweyveld

W THEATER

Vader en zoon

wat?De Moed Om 
Te Doden, Toneelhuis
wanneer? Van 
5 november tot 
20 december
waar? Verschillende 
locaties
toegangsprijs? 
Naargelang de locatie
www.toneelhuis.be

Met De Moed Om Te 
Doden van Lars Norén 
verplaatst Guy Cas
siers de problematiek 
van macht en mani

pulatie naar zijn 
oerscène: het ge
zin en de span
ning tussen va
der en zoon. De 
setting is huise
lijk, maar de dia
logen zijn grim
mig en scherp, zij 
het niet ontdaan 
van wat humor. 
Als de vader de vrien
din van de zoon wil 
verleiden, is het dui
delijk dat de confron
tatie onomkeerbaar 

wordt. Acteurs van 
dienst zijn Kevin 
Janssens, Marc Van 
Eeghem (foto) en Ro
sie Sommers. (agr)

W COMEDY

wat? Bedankt Voor 
Alles, Philippe 
Geubels
wanneer? Van 
7 september tot 
30 maart 2017
waar? Diverse 
locaties
toegangsprijs? 
Naargelang de locatie
www.
philippegeubels.be

De jongste jaren had 
Philippe Geubels zich 
vooral op televisie

werk toegelegd. Nu 
zoekt de wellicht po
pulairste standup
comedian van 
Vlaanderen op
nieuw de zalen 
op. Tien jaar 
na zijn de
buut wordt 
Bedankt Voor 
Alles zijn derde 
avondvullen
de solovoor
stelling. 

“Het wordt geen com
pilatie of best of, maar 

volledig nieuw”, be
looft hij. Al voegt

hij er wel in
één adem aan
toe dat er
misschien
wel wat ma

teriaal van
onder het stof

wordt ge
haald. (agr)
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een roman naar het toneel 
vertalen? Maar we werken 
rustig en geconcentreerd.”

Uw carrière is 
inmiddels behoorlijk 
internationaal. Hoe 

krijgt u het allemaal 
gebolwerkt? Exact twee 

dagen voor De Dingen 
Die Voorbijgaan in 

Duitsland in première 
gaat, heeft u nog een 
andere première, in 

Los Angeles.
“Dat klopt. Maar dat kan 
ook alleen maar omdat het 
om een stuk gaat dat ik twee 
jaar geleden in Londen heb 
gemaakt, dat daarna in de 
Londense West End is opge
voerd en vervolgens op 
Broadway in New York (A 
View From The Bridge, 
waarvoor hij twee Tony 
Awards won, n.v.d.r.). Het 
heeft ook al een Franse ver
sie gehad in Parijs en wordt 
nu dus gebracht aan de 
Amerikaanse westkust. Ik 
ben in Los Angeles geweest 
voor de acteursaudities, 
maar de repetities worden 
begeleid door een vaste as
sistent van mij. Iemand die 
er ook al bij was toen ik toen 
ik het stuk in New York 
maakte. Helemaal op het 
einde van het repetitiepro
ces ga ik nog twee dagen 
naar Los Angeles voor de fi
netuning, maar op de pre
mière zal ik er niet bij zijn, 
want dan moet ik terug zijn 
in Duitsland. Maar zo bij
zonder is dat allemaal niet. 
Zo wordt er nog gewerkt bij 
grote producties. Je ziet het 
bijvoorbeeld internationaal 
ook bij opera’s.”

Op Radio 1 hoorde ik u 
vertellen dat wat u 
maakt  als een soort 
dagboek is. Dat het 

ergens altijd weergeeft 
wat u denkt of voelt. 
Wat vertelt de keuze 
voor De Dingen Die 

Voorbijgaan over dit 
moment in uw leven?

“Het is eerder dat mijn werk 
samenhangt met vragen die 
ik me zelf ook stel, of kwes
ties die me bezighouden. Zo 

gaat De Dingen Die Voorbij
gaan over sterfelijkheid. 
Over mensen van in de ne
gentig, die op het einde van 
hun leven zijn, en het dan 
nog steeds moeilijk vinden 
om heen te gaan. Ze willen 
helemaal niet dood, want ze 
hebben nog genoeg moois 
om voor te leven. Dat is een 
van de centrale thema’s. 
Daarnaast is er nog een an
der, dat mij zelf al een tijdje 
bezighoudt, en dat te maken 
heeft met de manier waarop 
wij samenleven. Dit boek is 
uit 1906 en eigenlijk toont 
Couperus zich daarin visio
nair. Al na een paar pagina’s 
stelt hij de vraag of de fami
lie eigenlijk niet afgedaan 
heeft. Is het nog wel de 
hoeksteen van onze samen
leving? Hij beschrijft, op dat 
moment al, een uitdijende 
familie, waarvan een deel in 
Londen woont, en een ander 
deel in Brussel, Nice en Ne
derlandsIndië. Wat hij be
schrijft is eigenlijk een fa
milie van onze tijd, waarbij 
je je al evenzeer kan afvra
gen wat begrippen als cen
trum en nestwarmte nog be
tekenen. Het is wat ik – en 
ik niet alleen – me ook al 
een tijdje afvraag: moeten 
we niet stilaan naar andere 
manieren en vormen van sa
menleven evolueren? En 

dan is er nog een derde re
den waarom ik dit stuk wil
de doen. Het gaat om een 
groep mensen en niet over 
het lot van één individu. Er 
staat een groep van een vijf
tiental mensen op het podi
um. Het is eigenlijk een 
groot koor.”

Als een choreografie, 
zo hoorde ik het u 

al beschrijven.
“Dat komt omdat Jan (Vers
weyveld, scenograaf bij To
neelgroep Amsterdam en 
zijn partner, n.v.d.r.) een vrij 

kaal decor bedacht heeft. 
Want in het boek staat er
gens dat de woonkamer 
meer op een wachtkamer 
lijkt dan een gezellig salon. 
Al die mensen samen in zo’n 
wachtkamer, dat nodigt na
tuurlijk uit tot een soort 
choreografie. Tegelijk stelt 
het mij als regisseur voor 
een grote uitdaging, want je 
hebt in zo’n grote lege ruim
te niet veel om op terug te 
vallen.”

U werkte al met de 
Juliette Binoche, vol

gend voorjaar regisseert 
u in Londen Jude Law, 

en dan was er natuurlijk 
nog Lazarus, de musical 
die u met David Bowie 

maakte en die dit najaar 
in Londen hernomen 

wordt. U bent natuurlijk 
professioneel, maar ver
tel me over het moment 
dat de kleine jongen in u 

toch nog in zijn arm 
moest knijpen, denkend: 

ik droom toch niet?
“Dat is een open deur: na
tuurlijk is dat mijn samen
werking met David Bowie. 
Beter dan dat wordt het 
nooit. (glimlacht) Maar ik 
herinner me ook nog de mail 
die ik op een dag in 2009 
kreeg en die ondertekend 
was door Hollywoodactrice 

Cate Blanchett. Ik was op 
dat moment in Berlijn en zij 
schreef dat ze er aan het fil
men was. Ze vroeg of we el
kaar konden ontmoeten. Ik 
was op mijn hoede, want ik 
vermoedde dat ik met een 
grapjas te maken had. Voor
al toen ik om tien uur ’s 
avonds op de plek van de af
spraak kwam. Een leeg res
taurant. Daar zat ik. Natuur
lijk dacht ik toen dat er ie
mand tevoorschijn zou 
springen en zou zeggen: ge
fopt! Tot er plots een zwarte 
auto voor de deur stopte en 

jawel, Cate Blanchett eruit 
stapte. Daar zaten we, in dat 
lege restaurant, met z’n 
tweeën te dineren. Het was 
een onvergetelijke ontmoe
ting en we zijn daarna con
tact blijven houden.”

U won al Olivier Awards 
in Londen, Tony Awards 

in New York. U bent 
Chevalier dans l’Ordre 

des Arts et des Lettres in 
Frankrijk, en sinds deze 
zomer Commandeur in 
de Kroonorde bij ons. 

U wordt gevraagd door 
grote theaters overal ter 
wereld, en in juli werd 
u internationaal nog 

met lof overladen 
voor uw regie van 

Les Damnés in Avignon 
voor het Franse staats

theater. Blijft er nog een 
droom over?

“Ik kan je natuurlijk niet al
les verklappen wat er nog in 
de steigers staat, maar ge
loof me: het leven wordt nog 
heel leuk voor mij. (glim
lacht) Of het ook goéd 
wordt, dat weet je nooit. 
Maar een van mijn mooiste 
ervaringen was toch wel om 
met de Comédie Française 
te mogen werken (het Fran
se staatstheater bestaat al 
sinds 1680, en is een abso
luut Frans instituut, 
n.v.d.r.). Net zoals David Bo
wie was dat echt hors caté
gorie: een van mijn meest 
onwerkelijke en tegelijk ge
lukzalige momenten. Vol
gens Jan was Les Damnés 
ook onze beste voorstelling 
ooit. Ik kan niet wachten tot 
de herneming, eind septem
ber in Parijs.”
“Kijk, werken met David Bo
wie, dat was iets waar ik 
nooit ook maar van had dur
ven dromen. En dan gebeurt 
het plots toch. Zo werk ik 
ook. Zo zit ik in elkaar. Ik 
zeg niet: over vijf jaar wil ik 
hier of daar staan, en dit of 
dat gedaan hebben, zoals ik 
het veel jongeren hoor zeg
gen. Want wat als het je niet 
lukt? Dan word je daar al
leen maar ongelukkig of 
boos van. En dat leidt tot 
zuurte. En negatieve krach

wat? De Dingen Die 
Voorbijgaan
wanneer? Op 19, 20, 21, 
25, 26, 27, 28 oktober
waar? Bourlaschouw
burg, Antwerpen
toegangsprijs? 20, 16, 
14, 12 euro
www.toneelhuis.be

  
Ik heb zo mijn eigen 
manier van werken en ik

weet dat we er wel komen

ten wil ik nu eenmaal niet in 
mijn leven.”
“Ik heb nog nooit ergens ge
solliciteerd. Om de een of 
andere reden blijk ik over 
een talent te beschikken dat 
me in staat stelt om steeds 
verder te groeien. Wat ik 
wel weet, is dit. Het is goed 
dat wat er mij nu overkomt, 
pas na mijn vijftigste ge
beurt. Ik ben er rijp voor. En 
klaar. Ik denk dat ik mag 
zeggen dat ik het geluk heb 
afgedwongen.”

U verovert de wereld 
vanuit Amsterdam. 
Vindt u het niet wat 

jammer dat het niet van
uit België gebeurt?

“Ja en nee. Natuurlijk is het 
jammer dat mijn werk haast 
overal ter wereld te zien is, 
maar slechts zelden in Bel
gië. Natuurlijk zou ik de gro
te projecten die ik nu doe, 
ook in België willen doen. 
Maar dat gebeurt niet, op de 
grote Ring Des Nibelungen
cyclus na dan, die ik bij de 
Vlaamse Opera maakte. Die 
producties zijn nooit herno
men, en daar ben ik, eerlijk 
gezegd, nog altijd een beetje 
ongelukkig over. Dat is on
begrijpelijk. Want dat bete
kende toen heel veel voor 
mij. Ik was blij dat ik einde
lijk nog eens aan mensen in 
België, en op tv, kon laten 
zien waar mijn werk voor 
stond. Of waar ik voor sta, 
met mijn engagement. Ik 
ben nog steeds heel ver
knocht aan België, en ik ver
tel er met plezier over mijn 
werk, maar natuurlijk is het 
nog leuker om het ook echt 
te kunnen laten zien. Ik 
hoop dat het in de toekomst 
vaker gebeurt. Wie weet.”


