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De ambitie van theaterregisseur Ivo Van Hove flakkert op grote passie.
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Alleen Elvis blijft bestaan

‘Ik ga voor goud, Thomas’
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hoe hij de dingen beleefd heeft. In The
Guardian situeerde hij onlangs zijn
beginjaren in het punkmilieu in Ant
werpen. Terwijl we ons uit die tijd
vooral foto’s herinneren met een keu
rig yuppenhemdje. Ook in Alleen Elvis
verraste hij met rauwere stukken.
Het docufragment van de autist
Kees intrigeerde door de brutaaleer

oals ze daar zaten te blin
ken met hun pin van de
Warmste Week, dachten we
even bij Zomergasten te
rechtgekomen te zijn. Maar
nee, het was de herfstige (en kortere)
variant Alleen Elvis blijft bestaan,
waar als afsluiter van dit seizoen re
gisseur Ivo Van Hove te gast was.
Tegen het eind van de uitzending
betrapte hij zichzelf erop dat hij best
veel beeldfragmenten van ‘talking
heads’ gekozen had. Mensen die pra
ten, zoals in Alleen Elvis blijft be
staan, dus. Om maar te zeggen dat hij
er op zijn plaats zat.
Maar zat hij er ook op zijn gemak?
We hebben hem al relaxter gezien.
‘Spannend’, zei hij tegen Thomas Van
derveken, ‘jij hebt het in de hand’. Dat
is knap wennen voor een regisseur,
die doorgaans zelf de teugels in han
den heeft. Een ‘zachte controlefreak’
wou Van Hove zichzelf wel noemen,
maar als hij regisseert (in pak!) kan
hij geduldig wachten en laat hij niet
in zijn kaarten kijken.
Dat doet hij inderdaad niet. Ivo
Van Hove is een man met een geheim.
Nu met de grote producties in New
York, Londen en Avignon de portret
interviews komen, verbaast het ons

Galant opent Thomas
Vanderveken, de butler
onder de interviewers,
nieuwe deuren

lijke visies van de man. Francis Bacon
bleek op meesterlijk verborgen wijze
ladderzat. Het was van een pure ex
pressie. Ook Dora van der Groen (ui
teraard) en David Bowie (in een filo
sofietrip) bedreven hun kunst met een
groot je m’en foutisme.
Galant opende Thomas Vanderve
ken, de butler onder de interviewers,
nieuwe deuren. Naar een muziekfrag

HET WEER I Nachtvorst
VANDAAG is het nevelig in
de ochtend en verspreid komt er
mist voor. Na het opruimen van
nevel en mist zijn er nog talrijke
lage wolken. Op een drupje mot
regen na blijft het echter droog.
Na de middag kunnen er enkele
gaten in het wolkendek komen
en is er af en toe een zonne
straaltje.
Het kwik bereikt gemiddeld 7
graden en de wind waait zwak
uit het oosten.
VANNACHT wordt drogere
lucht vanuit het oosten aange
voerd. Er komen hierbij steeds
bredere opklaringen opzetten.
Onder een schitterende sterren
hemel koelt het echter flink af
en het kwik daalt naar waarden
rond of net onder het vriespunt.

ment van Leonard Bernstein, bijvoor
beeld. Diens manier van dirigeren,
met alleen mimiek en gerichte blik
ken, leidde tot een exposé over ‘supe
rieur leiderschap’.
Van Ivo Van Hove, die naar de se
lectie van het Theaterfestival uitkijkt
als een kind naar Sinterklaasochtend,
verbaast het niet dat hij bijhoudt dat
wereldwijd 300.000 mensen per jaar
naar zijn voorstellingen gekeken heb
ben. Zijn ambitie (‘ik ga voor goud,
Thomas’) flakkert op grote passie.
Dat illustreerde hij met een geniaal
fragment over de architect Louis
Kahn. Diens zoon reisde tot in Bangla
desh om te achterhalen wie zijn afwe
zige vader eigenlijk was. Een Bengaal
zingt, tranen over de wangen, zijn be
wondering uit over diens parlements
gebouw: het kon er alleen maar ko
men omdat de architect zijn gezin ver
waarloosde. Een dreun van een scène.
Alleen Elvis staat of valt met zijn
gast. Met iemand die spreekt met het
vuur van een repeteergeweer zat het
deze keer ruimschoots goed.
Alleen Elvis blijft bestaan. Zaterdagavond
op Canvas

¨¨¨¨è

Bron: MeteoServices nv, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee
www.meteoservices.be / Weerlijn: 090035.987

EUROPA

BELGIE

Helsinki 3

Vandaag

Oslo 2

Kans op neerslag: 5%
Wind: ZW 12

Stockholm 5

4°

Waterstanden
Antwerpen
Hoogwater 07:21 / 19:46
Laagwater 01:39 / 14:12
Oostende
Hoogwater 04:36 / 17:06
Laagwater 11:19 / 23:41

7°

Moskou 0

4°
5°

6°

4°

7°

Londen 8

A’dam 6

Berlijn 3

Parijs 7

Efemeriden
Eerste kwartier: 05 januari
Volle maan: 12 januari
Laatste kwartier: 21 december
Nieuwe maan: 29 december

1°

3°

Warschau 1
Praag 0

Frankfurt 6

Temperatuur zeewater: 10°
Efemeriden
Zon op: 08:41 uur
Zon onder: 16:38 uur
Maan op: 23:22 uur
Maan onder: 12:13 uur

Kopenhagen 4

Dublin 9

7°

Wenen 3
Boedapest 1

Zürich 3
Bordeaux 7

Boekarest 3
Belgrado 3

Milaan 4
Sarajevo 15

Nice 13

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag
Madrid 13

Barcelona 13

Ajaccio 14

Rome 12

Lissabon 15

Athene 14

Canarische
Eilanden 21

-1° 4°

-2° 5°

1°

7°

1°

6°

2°

Istanboel 7

Palermo 18

6°
Tunis 19

Heraklion 14

