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In het gedeelde traject tussen
Toneelhuis en Toneelgroep

Amsterdam is in de Bourla binnenkort
Ivo Van Hove aan zet met Couperus’ De

Dingen Die Voorbijgaan. Acteurs Katelijne Damen
en Bart Slegers getuigen hoe het er bij zo’n

clash tussen het grootste theatergezelschap uit
Vlaanderen en Nederland aan toe gaat.

NIET TE 
MISSEN Mauro Pawlowski is van

avond in CO SintAndries te 
gast in Naakte Aap. Een 
akoestische set wordt ge
volgd door een interactief 
gedeelte met ruimte voor 
vragen en verzoeknum
mers. (id)
i www.cosintandries.be

Mauro speelt 
op verzoek
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Op vier podia in het MAS en in 
Café Storm vindt morgen tus
sen 20u en 4u Club Stroom 
plaats. Expo’s blijven extra laat 
open en achter de draaitafel 
staat internationaal talent als 
Faisal, I Hate Models en 
Patrice Baumel.   (id)
i www.mas.bePA
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Club Stroom 
fuift in MAS

Over heel Vlaanderen vindt za
terdag de Dag van de Kringwin
kel plaats. In de acht Antwerpse 
Kringwinkels ligt een extra aan
bod van te gekke spulletjes. Zo 
pakt de vestiging aan de Breda
baan uit met strips en platen, in 
Kapellen vindt u hoofddeksels en 
exclusieve lederwaren, terwijl in 
Brasschaat kristal en glas in de 
kijker staan. In Geel wacht een 
creabeurs en een modeshow, en 
wordt om 13u de retoucheshop 
geopend. HeistopdenBerg pakt 
uit met een stoffenbeurs.  (id)
i www.dekringwinkel.be

Kringwinkels 
pakken extra uit

SHOPPEN
ZA 15/10

In de Waagnatie staan dit week
end ruim 180 bestemmingen in 
de kijker tijdens het Verre Reizen 
Event. Om op de reisbeurs de 
sfeer erin te houden worden in
ternationale drankjes en hapjes 
geserveerd en live muziek. Kam
peerders kunnen zich vergapen 
aan een Amerikaanse camper. (id)
i www.verrereizenevent.be

Verre reizen
in Waagnatie

BEURS
ZA 15/10  ZO 16/10

Honderden lopers nemen zon
dag deel aan Linker Oevert 1/2 
Marathon, een recreatieve wed
strijd over 21 of 10 kilometer op 
Linkeroever. Het parcours van de
ze seminatuurloop gaat langs 
het Galgenweel, de oever van de 
Schelde en door het SintAnna
bos. Daarnaast zijn er ook wed
strijden voor kinderen.   (id)
i linkeroeverthalfmarathon.com

Halve marathon 
op Linkeroever

SPORT
ZO 16/10

Gratis
in Antwerpen
Meer op
www.gva.be/gratisinantwerpen

Sinds Guy Cassiers in 2014 met
Hamlet vs. Hamlet een eerste sa-
menwerking opzette met Toneel-
groep Amsterdam, zijn er nog
drie gevolgd. Het meest vers in 
het geheugen ligt Cassiers’ be-
werking van De Welwillenden van
Littell. Uit het huwelijk met
Toneelhuis distilleerde Ivo Van
Hove eind 2014 Maria Stuart, en
nu dus een bewerking van Van
Oude Mensen, de Dingen Die
Voorbijgaan, een Couperus-
roman uit 1904. Door de samen-
smelting van de ensembles staat
er steevast een grote cast op het
podium. Straks zelfs vijftien
acteurs, onder wie Katelijne
Damen en Bart Slegers.

COUPERUS’ FAMILIEGEHEIM
Hoewel Slegers vaak aanzien

wordt als een Vlaming, is hij een
geboren Nederlander, die boven-
dien sinds 2012 vast verbonden
is aan Toneelgroep Amsterdam.
In deze productie speelt hij Oom
Daan. “Een van de vele telgen uit
de Couperus-saga die blootlegt
dat de familie over generaties

heen telkens nieuw leed baart.”
In Van Oude Mensen, de Dingen

Die Voorbijgaan blijft een dood-
gezwegen passiemoord in
Nederlands-Indië  een verwoes-
tende invloed uitoefenen op de
Haagse familie van de stokoude
Ottilie en Takma. Het stilzwijgen
van hun overspelige relatie, een
onecht kind en de moord op
Ottilies echtgenoot laten diepe
sporen na. “Oom Daan, die nog
in Nederlands-Indië woont, komt
pas heel laat achter het geheim,
dat al jaren in de familie woekert
als een etterbuil. Het stuk eta-
leert hoe zwijgzaamheid mensen
ten gronde kan richten. Hoe fa-
milie, naast een bindende factor,
tegelijk een gesel kan zijn.” 
Hoewel in Couperus’ roman de

brokaten gordijnen ruisen bo-
ven geboend parket, is de ensce-
nering van decorontwerper Jan
Versweyveld onderkoeld: aan
weerszijden van het oude echt-
paar Ottilie en Takma staan in
een grote witte ruimte een rij
stoelen, afgebakend door spie-
gels. “In deze wachtkamer des

Lage Landen is niet zo zwart-wit
als hij op het eerste gezicht lijkt.
Actrice Abke Haring is de Neder-
landse factor binnen de vaste
Toneelhuiskern. En met Ivo Van

KLAPPER VAN DIT WEEKEND WO 19/10  VR 28/10 

Ivo Van Hove, van Bowie naar Bourla

doods – Den Haag onder een
stolp – lukt het de familieleden
niet hun ketens te doorbreken.
In die zin is deze Couperus geen
typisch Hollands stuk. Ik ken in
België genoeg families waar ta-
boes onder de mat worden ge-
veegd.”

BELGIËNEDERLAND
Ook deze theaterderby van de

Katelijne Damen. FOTO KATRIJN VAN GIEL Ivo van Hove FOTO BELGA
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Afscheid 
van een 
vakvrouw

Dat ze ermee stopt, en dat ze
verder nergens spijt van heeft.
Waar andere ‘pensioengerech-
tigden’ hun show mee zouden
afsluiten, vat An Nelissen De
Gelukmonoloog mee aan: haar
fin de carrière na 44 jaar acte-
ren, waarvan 20 jaar solo.

Niet de ongelijkheid tussen
man en vrouw of de sterke
band tussen zussen is ditmaal
haar thema, maar gewoon,
simpel geluk. Bij zo’n onder-
werp lijken scherpe invalshoe-
ken ver zoek, maar daar lijkt
Nelissen niet mee te zitten.
“Hoe is ’t, madame? Zijde geluk-
kig?” De comédienne trekt
meteen de zaal in om haar pu-
bliek in de ogen te kijken. Het
zaallicht zal tijdens  de voor-
stelling wel vaker aanfloepen,
wat van De Gelukmonoloog
Nelissens meest interactieve
show  maakt.

Het laagdrempelige onder-
werp laat de actrice toe ge-
woon te keuvelen met haar pu-
bliek. Het te hebben over hoe
ze, geboren als “ongelukske”,
gefascineerd is door geluk. En
dat ze er helemaal niet mee zit
als ze herkend wordt, de men-
sen betalen om haar te zien.
Ook het feit dat 85 personen
evenveel bezitten als de helft
van de wereldbevolking, sluist
de “oude hippie” in haar be-
toog. En dat één op vijf Belgen
zijn geluk haalt uit een pil. 

Door die terloopse manier
van vertellen is de show in een
ruk voorbij. Een kwestie van
geluk? Nee, van vakmanschap.
Nelissen weet hoe ze het even-
wicht moet bewaren. Hoe ze
met een uitgekiende sketch
een zaal plat krijgt, om het pu-
bliek vervolgens te laten ver-
stillen bij een nostalgisch lied.
Topshow van een topwijf. Om
nog één keer te savoureren.
 (id)
i Op 14/10 in De Wiek, Zele, 
www.3pees.be.

FOTO DBA

Geniet u mee?
Genieten. Dát is wat wij u met deze
bijlage vol uittips graag laten doen. 
Genieten van het weekend, dat voor
u toch ook op vrijdag begint? Tips,
opmerkingen en/of vragen mailen naar
vrijdag@concentra.be

COLOFON
Hoofdredactie Kris Vanmarsenille

Coördinatie Ilse Dewever

In het Red Star Line Museum op het Eilandje 
opent vandaag Cruise Away, een expo rond een 
minder bekend verhaal uit de geschiedenis van 
rederij Red Star Line: het cruisetoerisme tijdens 
de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. 
De tentoonstelling biedt een blik op het leven 
aan boord, zowel van de rijke Britse en Ameri
kaanse toeristen en zakenlui als van de beman
ning. De expo plaatst de luxe en overdaad van 
de cruises in contrast met de contacten die de 
reizigers op hun stopplaatsen hadden met de 
vaak in armoede levende lokale bevolking.  (id)
i www.redstarline.be

Red Star 
Line toont 
leven op 
cruises in 
‘roaring 
twenties’
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AL GEZIEN
VR 14/10

Hove dertig jaar geleden leerde
kennen, hebben wij ons theater-
lot aan elkaar geklonken. Eerst
bij Akt-Vertikaal en De Tijd, later
ook bij Zuidelijk Toneel. Daar
heb ik nog met Katelijne Damen
gespeeld, terwijl we eerder al sa-
men op school zaten. In die zin
voelen samenwerkingen tussen

Toneelhuis en Toneelgroep
Amsterdam niet eens zo
vreemd aan.” 

STRAK RITME 
Katelijne Damen, die van

elk van de samenwerkings-
projecten tussen Toneelhuis

en Toneelgroep Amsterdam
deel uitmaakte, speelt ditmaal

een dubbele rol: de dochter van
grootmoe Ottilie en diens klein-
dochter Ottilie. “Grootmoe
Ottilies dochter is dus een on-
echt kind, zonder dat ze het zelf

weet. Deze dochter claimt
haar kinderen, terwijl

ze tegelijk voelt dat er
iets wringt. Hoewel
haar afkomst nooit
ontrafeld werd, was

Ivo Van Hove, van Bowie naar Bourla

Het decor is heel koel: aan weerszijden staan in
een grote witte ruimte een rij stoelen, afgeba

kend door spiegels. “Een wachtkamer des doods”,
zegt acteur Bart Slegers. FOTO JAN VERSWEYVELD

Hove staat sinds 2001 een Vla-
ming aan het hoofd van Toneel-
groep Amsterdam. Ook verbon-
den aan het  Nederlandse gezel-
schap sinds 2005 is de
Antwerpse Frieda Pittoors. Bart
Slegers kreeg het theatervak dan
weer onder de knie
in Antwerpen.
“Toen ik er
Ivo Van

zij zich altijd al van de ware toe-
dracht bewust. Het grote geheim
ligt als een sluier over de voor-
stelling. Zal haar zoon Lot – die
op trouwen staat – de ban kun-
nen doorbreken? Of de jongste
Ottilie die met haar minnaar in
het zuiden woont en naast de
liefde, tegelijk ook de herinne-
ring eraan koestert?”

Ook voor Damen voelt de sa-
menwerking Toneelhuis-Toneel-
groep Amsterdam als een verrij-
king. “Met het merendeel van de
mensen speelde ik ooit al. Het is
geen clash, tenslotte zijn we alle-
maal acteurs. Alleen de manier
van werken verschilt. In Amster-
dam is de periode om een voor-
stelling te maken vaak korter,
waardoor er met tijd soms an-
ders wordt omgegaan. Toch vind
ik bij beide huizen meer gelijke-
nissen dan verschillen. De basis
bij Ivo en Guy is dezelfde. Beide
heren hechten veel belang aan
tekst en beeld, en hebben een
grote liefde voor acteurs. Ook
durven ze tonen hoe ze tegen-
over de wereld staan. Een fasci-

nerende ervaring om als acteur
met twee regisseurs van dit kali-
ber te mogen werken.”

JUDE LAW OP DE PLANKEN
Na zijn samenwerking met

David Bowie voor diens musical
Lazarus, blijft Ivo van Hove be-
dolven worden onder de prijzen.
Vorige week nog mocht hij de
Vlaamse Cultuurprijs Algemene
Culturele Verdienste 2015 in
ontvangst nemen in deSingel.
Daar loopt in februari 2017  nog
zijn in Londen, New York en Pa-
rijs bejubelde Vu du Pont (Frans
gesproken, Nederlands boventi-
teld). Dagboek van een Verdwene-
ne, een muziektheaterproductie 
van Transparant en De Munt, is
te zien in het Antwerpse opera-
gebouw in april. 

Dan gaat in het Londense Barbi-
can Centre ook Ivo Van Hoves
Obsession in première, een stuk
met in de hoofdrol Jude Law.

ILSE DEWEVER
i De Dingen Die Voorbijgaan, van 
19/10 tot 28/10, Bourla, Antwerpen, 
www.toneelhuis.be.

Ivo van Hove FOTO BELGA Bart Slegers FOTO VTM


