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Stokoud, 
maar vol 
energie

In de Bourla speelt nog tot het
einde van de maand De dingen
die voorbijgaan, een coproduc-
tie van Toneelhuis en Toneel-
groep Amsterdam. Met zijn en-
semble brengt Ivo Van Hove
gedurende drie seizoenen een
hommage aan Louis Coupe-
rus. Laat u niet afschrikken, 
mocht deze Nederlandse au-
teur u in de eerste plaats herin-
neren aan verplicht leesvoer 
uit de humaniora, deze voor-
stelling van twee uur vliegt in
een mum van tijd voorbij.

Van Hove imponeert meteen
met een uitgekiend decor. In
een kale ruimte staan langs
weerszijden twee rijen stoelen,
terwijl het publiek zichzelf
weerspiegeld ziet in een spie-
gelwand die het speelvlak vele
malen vergroot. Enkel het ge-
tik van klokken vult de ruimte.
De tijd verglijdt, maar in het 
Den Haag van Couperus staat
hij toch vooral stil.

We maken kennis met Ottilie,
een moeder die haar kinderen
maar niet los kan laten. Er is 
iets met haar, al weet niemand
goed wat. Als grootmoe Ottilie
en de heer Takma – een fabu-
leuze Frieda Pittoors en Gijs
Scholten van Aschat – ten to-
nele verschijnen, wordt het
mysterie langzaam opgehel-
derd. ‘De dingen die voorbij-
gaan’ lijken toch niet zo snel
‘op te lossen’. Integendeel, als 
een misdaad ongestraft blijft,
wordt het leven zelf een straf.

Deze Couperusbewerking is
een plezier om naar te kijken.
Wonderbaarlijk hoe energieke
veertigers plotsklaps transfor-
meren in oude knarren. Met
een geloofwaardige sterfscène
toe. Daar heb je héle goede ac-
teurs voor nodig. Maar die zijn
er dus als het beste van Vlaan-
deren en Nederland elkaar
vinden. (id)
i Nog tot 28/10, Bourla, Antwer
pen. www.toneelhuis.be
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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

De nieuwe expo Buddha & Mind, vanaf vandaag 
in het MAS, wordt ritueel geopend met het sa
menstellen van een zandmandala. Tot 26 okto
ber (1017u) werken Tibetaanse monniken aan 
zo’n mandala van 1,5 meter doorsnede. Een 
zandmandala is een geometrisch patroon dat de 
kosmos afbeeldt en de mediteerder ondersteunt 
bij zijn meditatie. De expo Buddha & Mind sluit 
aan bij de behoefte om te ontsnappen aan de 
drukte van alledag. Een unieke reeks boeddhisti
sche miniatuurschilderingen neemt bezoekers 
mee in het proces van meditatie.  (id)
i www.mas.be

Monniken 
bouwen 
mandala 
van zand 
in MAS  
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BALLET VLAANDEREN

Kunsthuis draait  dubbele shift

‘West’ zet in op Amerikaanse choreografieën
Ballet Vlaanderen opent zaterdag haar

seizoen rond het thema Borderline met
West, een mixed bill rond drie Ameri-
kaanse choreografen. Na jaren wordt er
met Approximate Sonata bij Ballet
Vlaanderen opnieuw werk van William
Forsythe opgevoerd, alsook een ico-
nisch ballet van Merce Cunningham,
Pond Way. Het programma wordt afge-
rond met Shahrazad, een wereldcreatie
van de Amerikaans-Tunesische choreo-
graaf Jonah Bokaer. Het is de enige cho-
reografie die begeleid wordt met live
muziek door het Symfonisch Orkest
Opera Vlaanderen.

“Sidi Larbi Cherkaoui, artistiek leider
bij Ballet Vlaanderen, vroeg mij Nikolai
Rimsky-Korsakovs Scheherazade te ver-
talen naar deze tijd”, vertelt Jonah
Bokaer. “Omdat dit zo’n ballet-
klassieker is, die al helemaal
‘af’ lijkt, vroeg ik even be-
denktijd. Het was zaak de
lagen van deze ever-
green één voor één af
te pellen. In de
eerste plaats
waren er de
Verhalen van
Duizend-en-één-
nacht, een literaire
bundeling uit het Mid-
den-Oosten en Azië die
het Westen in Engelse ver-

taling veroverde in de 18de eeuw. Daar-
naast is er de overbekende, oriëntalisti-
sche muziek uit 1888 en de sterk gero-
mantiseerde balletversie voor de Ballets
Russes van Sergej Djagilev uit 1910.
Larbi wilde weten wat zo’n oosters ge-
tint werk voor mij als half Amerikaan,
half Tunesiër vandaag
nog betekent.” Bo-
kaer ontkleedt
het ballet om
het te ab-

straheren: Scheherazade is zelfs niet
langer een welbepaalde vrouw, maar
eerder een idee. “Het terugbrengen van
de naam uit het Frans naar de Arabische
roots resulteert in Shahrazad, vertaald
als ‘vrouw die in de stad leeft’. Oor-
spronkelijk hield Scheherazade de sul-
tan van andere vrouwen weg door hem
elke nacht weer een verhaal te vertellen.
Wij abstraheren Scheherazade niet lan-
ger naar één persoon, maar naar de ver-
halen uit pakweg Wikipedia of encyclo-
pedieën. Uiteindelijk kan men Shahra-
zad zien als de belichaming van de

kunst, en tegelijk een metafoor en ode
aan sterke vrouwen.”

Die neiging naar abstractie is ty-
pisch Amerikaans, maar hoe

hoog is het oosters gehalte van
deze Shahrazad nog? 

“Ik ben geïntrigeerd door de archi-
tectuur van oosterse steden. Koepels en
arabesken vormen een interessante uit-
daging om te vertalen naar dans. Komt
nog bij dat de lichaamstaal eerder vloei-
end is, ver van de geometrie van Forsy-
the en Cummingham.”

Voor dit ballet werden de kostuums ge-
tekend door de bekende Tunesische mo-
deontwerper Azzedine Alaïa. In Opera
Gent van 22 tot 30 oktober, Opera Ant-
werpen volgt tussen 10 en 19 november.

i www.operaballet.be, 070.22.02.02.
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Uit Pond Way van
Merce Cunningham.

FOTO FILIP VAN ROE


