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De stad Gent en Greentrack slaan
de handen in elkaar om de Gentse
cultuurhuizen te begeleiden naar
een lagere CO2-uitstoot. Green-
track is de denk- en doetank van de
Gentse cultuursector die aan een
‘volhoudbare toekomst’ werkt.
Volgend jaar krijgen tien cultuur-
organisaties  een gratis cursus ener-
giecoaching.  Daar komen er later
nog 20 bij. Het gaat onder meer om
NTGent, de Centrale, Film Fest
Gent, Nucleo, De Koer en muziek-
centrum De Bijloke.

‘Door onze leden aan te zetten
tot energieaudits, het monitoren
van verbruik, infosessies, groeps-
aankopen, het delen van materia-
len, expertise en kennis, wil Green-
track samen met de stad Gent de
CO2-uitstoot naar beneden halen’,
zegt coördinator Eva Peeters. 

Gent investeert in
energiecoaching
voor cultuursector
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Ervaren 
regisseurs staan
jong geweld bij
in Toneelhuis

KOEN VAN BOXEM

Het Antwerpse theatergezelschap
Toneelhuis gaat de komende jaren
samenwerken met bekende regis-
seurs als  Jan Fabre, Jan Lauwers,
Alain Platel en Ivo Van Hove om jon-
ge theatermakers te begeleiden. De
samenwerking past in het kader van
het nieuwe P.U.L.S.-initiatief.  Dat
staat voor Project for Upcoming Ar-
tists for the Large Stage. Het is een
idee van Guy Cassiers, de artistiek
leider van Toneelhuis.

P.U.L.S. is bedoeld om jonge
twintigers klaar te stomen voor de
overstap van kleinschalige voorstel-
lingen  naar de grote zaal. Het is de
bedoeling dat ze op termijn een vas-
te stek bij Toneelhuis verwerven. Het
gezelschap werkte de voorbije jaren
al vaker samen met jonge regisseurs
en gezelschappen. Met P.U.L.S.
wordt die samenwerking nog meer 
gestructureerd. 

De samenwerking met enkele
Vlaamse toneelcoryfeeën rond
P.U.L.S. houdt ook in dat Toneelhuis
elk seizoen voorstellingen (co)pro-
duceert van de ervaren theaterma-
kers die zich engageren voor het pro-
ject. Zo is vandaag en morgen ‘Nacht-
schrijver’ van Jan Fabre en zijn
gezelschap Troubleyn te zien in de
Antwerpse Bourlaschouwburg.  Tiny
Bertels, Gène Bervoets en Clara Cley-
mans lezen teksten voor die Fabre de
voorbije jaren op papier zette. Ze ge-
ven een inkijk in zijn ideeënuniver-
sum. Voor de voorstelling compo-
neerde Stef Kamil Carlens de muziek.

Op 24, 25 en 26 november is het
de beurt aan ‘De blinde dichter’ van
Jan Lauwers en Needcompany.  Voor
het seizoen 2017-2018 staat al vast
dat Lauwers een theaterbewerking
zal maken van het gevierde boek
‘Oorlog en terpentijn’ van Stefan
Hertmans. In het boek volgt die zijn
grootvader, een oud-strijder van de
Eerste Wereldoorlog. Het stuk
wordt in december 2017 verwacht.

Jan Lauwers. © AFP
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Toverstokken, heksengewaden, een
hoed in de vorm van toverschool
Zweinstein, dinsdagavond leek
Harry Potter herrezen in Kinepolis
Brussel. De Potter-fans waren noch-
tans verzameld om een film te be-
kijken waarin de beroemde tove-
naar geen enkele rol speelt. ‘Fantas-
tic Beasts and Where to Find Them’
mag dan net als de Potter-boeken
gebaseerd zijn op werk van J. K.
Rowling, het verhaal speelt zich vele
decennia vroeger en op een ander
continent af. De centrale figuur is
Newt Scamander (rol van Eddie
Redmayne), een Britse tovenaar die
een passie heeft voor fabeldieren.
Anno 1926 komt hij aan in New
York met een hele zoo in zijn magi-
sche koffer, en daar loopt het fout.

‘Fantastic Beasts and Where to
Find Them’ doet geen enkele moei-
te om te verbergen wie hij wil ver-
leiden. De omgeving, historische
periode en gezichten zijn dan wel
anders, voor de rest sluit de film
naadloos aan bij Rowlings succes-
volste creatie. De ambiance, de hu-
mor, de karakteracteurs, de actie, de
speciale effecten en de weelderige
decors voelen vertrouwd aan. 

Verrassen doet ‘Fantastic Beasts
and Where to Find Them’ nooit,
ook al omdat hij dezelfde onderlig-
gende thema’s behandelt als de
Potter-films. Terwijl Harry en zijn
vrienden het moesten opnemen te-
gen tovenaars die de rest van de
mensheid willen onderwerpen,
heeft de wereld in de jaren 20 af te
rekenen met protofascisten. Ook
aan de niet-magische kant van het
menselijke ras vieren angst en be-
krompenheid hoogtij.

In 1926 stond de wereld aan de
rand van een diepe economische
depressie die zou uitmonden in een
gruwelijke wereldoorlog. Het

groeiende nationalisme van die tijd
zit ook in de film, en dat is geen toe-
val. J. K. Rowling heeft haar politie-
ke en sociale overtuiging nooit
weggemoffeld. In juni van dit jaar,
vlak voor het brexitreferendum, pu-
bliceerde ze op haar website een
lang pamflet waarin ze hard uit-
haalde naar het racisme van de po-
pulistische bewegingen aan beide
kanten van de Atlantische Oceaan.

‘God Help America. God help us all’,
schreef ze over de gooi van Donald
Trump naar het presidentschap.
Ten tijde van het referendum over
de Schotse onafhankelijkheid
schonk ze ook al 1 miljoen pond
aan het kamp dat tegen de afschei-
ding pleitte.

Rowling kan het zich permitte-
ren. In 2004, toen ze pas vijf van de
zeven Harry Potter-boeken had ge-

schreven en de filmserie nog maar
drie afleveringen achter de rug had,
mocht ze zichzelf al de eerste schrij-
vende miljardair uit de geschiede-
nis noemen. Ze tuimelde snel weer
uit de lijst omdat ze een immens
deel van haar fortuin wegschonk
aan het goede doel dat ze opgericht
had, Lumos, een organisatie die
zich inzet voor miljoenen kinderen
wereldwijd. Maar de inkomsten

bleven groeien. Vandaag zijn onge-
veer 450 miljoen exemplaren in 73
talen van haar Potter-boeken ver-
kocht. De 8 films brachten wereld-
wijd 7,2 miljard euro op. Met de
omzet uit dvd- en digitale releases,
speelgoed en pretparken erbij ge-
rekend, wordt de waarde van het
merk Harry Potter op dik 23 miljard
euro geschat.

Geen wonder dus dat Warner
Bros meteen na de release van de
laatste Potter-film in 2011 op zoek
ging naar strategieën om de kip
met de gouden eieren in leven te
houden. De eerste stap was om de
band met J. K. Rowling aan te halen,
wat onder meer betekent dat de
schrijfster overal bij betrokken
wordt. In 2014 richtte de studio bo-
vendien een team op dat zich speci-
fiek concentreert op de ontwikke-
ling van Harry Potter als merk. 

De aanwezigheid van een poten-
tiële nieuwe hitfranchise zal zeker
meegespeeld hebben in de beslis-
sing van telecomgigant AT&T vori-
ge maand om Time Warner voor
bijna 80 miljard euro op te kopen,
ook al is de filmafdeling niet de be-
langrijkste bij de entertainment-
producent.

De hamvraag is vooralsnog of
‘Fantastic Beasts and Where to Find
Them’ zijn stevige budget - 168 of
210 miljoen euro, afhankelijk van
de bron - zal terugverdienen en uit-
groeien tot de verhoopte kaskraker.
De Potter-manie is alvast nauwe-
lijks gaan liggen. Het toneelstuk
‘Harry Potter and the Cursed Child’
in de Londense West End bracht op
24 uur tijd een recordaantal van
175.000 tickets aan de man, en ook
het boek van het theaterstuk is al
vele miljoenen keren verkocht. De
honger naar magie is duidelijk nog
niet gestild.

‘Fantastic Beasts and Where to

Find Them’ speelt vanaf deze

week in de bioscoopzalen.

De rijke schaduw van Harry Potter
Vijf jaar na de laatste Harry Pot-
ter-film hoopt Warner Bros de
lucratieve magie van weleer 
aan te zwengelen. Of het ook
met ‘Fantastic Beasts and Where
to Find Them’ zal lukken, valt af
te wachten, maar de sterren
staan gunstig.

Een nieuwe tovenaar is opgestaan: Newt Scamander. © BELGA

KORT

■ De film ‘Fantastic Beasts

and Where to Find Them’

is gebaseerd op een

gelijk namig boekje van

‘Harry Potter’-auteur J. K.

Rowling.

■ Het verhaal speelt zich af

in de jaren 20 in New York

en heeft het over een

Britse onderzoeker van

fabeldieren.

■ Rowling, die zelf het script

schreef, verwerkt haar

politieke gevoeligheden in

de film.

■ Studio Warner Bros plant

een nieuwe franchise van

vijf films.

Het lijkt er niet op dat de gemeente-
raad van Brussel maandag de beslis-
sing van het stadsbestuur om de uit-
bating van het Koninklijk Circus toe
te wijzen aan de eigen vzw Brussels
Expo probleemloos zal kunnen
goedkeuren. CdH-fractieleidster Jo-
ëlle Milquet roept op om  tegen te
stemmen. Ze vindt het ‘ongezond en
tegennatuurlijk’ dat een overheid
zich voordoet als actor in de kunst-
wereld. Milquet wijst ook op de lage
bezettingsgraad van Paleis 12 en La
Madeleine, de zalen die Brussels
Expo vandaag uitbaat. Johan Van
Den Driessche (N-VA) dringt erop
aan een vergelijkend rapport van de
offertes van de twee kandidaten te
laten opmaken. De Botanique, sa-
men met het Antwerps Sportpaleis
de andere kandidaat, overweegt een
klacht bij de Raad van State.  

Politiek verzet tegen
toewijzing Koninklijk
Circus aan stadsvzw

MUZIEK

Het schilderij ‘Untitled XXV’ uit 1977 van de Nederlands-Amerikaanse
kunstenaar Willem de Kooning is dinsdag  bij Christie’s in New York ge-
veild voor omgerekend 61,7 miljoen euro. Het is het hoogste bedrag dat
ooit op een veiling werd neergeteld voor een werk van de Kooning. Maar
het is geen absoluut record voor de in Rotterdam geboren schilder.  Zijn
werk ‘Interchange’ (1955) werd vorig jaar onderhands voor een kleine
300 miljoen dollar verkocht. Het is het duurste schilderij ooit.
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23miljard
Met de omzet uit dvd- en digi-

tale releases, speelgoed en

pretparken erbij gerekend,

wordt de waarde van het merk

Harry Potter op 23 miljard euro

geschat.
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