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Podium

Halina Reijn krijgt unieke prijs
Shop

Donsdekens en kussens

De Nederlandse actrice Halina
Reijn kreeg afgelopen zaterdag
onverwacht een prestigieuze
doorgeefring overhandigd. Ze
is nog maar de zevende actrice
in meer dan honderd jaar die
dit kleinood mag dragen.

FILIP TIELENS

De Dream-collectie van Vitality Pur: zalig koele
zomernachten en heerlijke warme winternachten.
Keuze uit dons of microdons en all year of
4-seizoenen.
¡ All year: bestaat uit één deel en is het hele
jaar door prima te gebruiken
¡ 4-seizoenen: samengesteld uit een dekbed
voorjaar/zomer + een dekbed winter d.m.v.
drukknopen aan elkaar te bevestigens

Dons
¡ 15% eendendons en 85% eendendonsveertjes

¡ Dons van
niet-levende pluk

Verrassing na het slotapplaus
van de voorstelling Husbands &
wives in de Stadsschouwburg van
Amsterdam. Actrice Ariane Schlu
ter betrad er onverwacht het podi
um. Ze maakte er bekend dat ze de
Theo
MannBouwmeesterring,
die ze sinds 2010 droeg, doorgeeft
aan haar collega Halina Reijn van
Toneelgroep Amsterdam. Reijn is
nog maar de zevende actrice in
meer dan honderd jaar theaterge
schiedenis die de eer te beurt valt.
In haar laudatio roemde Ariane
Schluter het emotionele en
schaamteloze spel van Halina
Reijn. ‘Ze was intiem, tragisch en
meeslepend in La voix humaine,
intrigerend in The fountainhead,
ontroerend en onnavolgbaar in
Nora en zo grappig en ontzettend
lief vanavond in Husbands and
wives. Waar zij zich in het echte

leven profileert, verdwijnt ze op
het toneel in haar rollen en neemt
ze ons zo mee naar andere werel
den.’

Eerdere prijzen
Het is niet de eerste prijs voor
de 41jarige Halina Reijn. Eerder
won ze al een Theo d’Or voor haar
rol als Nora en ontving ze de Kitty
Courboisparel, een andere door
geefprijs. Sinds 2003 is Halina
Reijn lid van Toneelgroep Amster
dam, waar ze een hechte band op
bouwde met artistiek leider Ivo
Van Hove. Daarnaast schrijft ze
ook columns en publiceerde ze
met haar boezemvriendin Carice
van Houten het boek Antigla
mour. Halina Reijn is ook een
graag geziene gast in De wereld
draait door. In de talkshow maak
te ze vorig jaar nog een opgemerk
te passage door er openhartig te

De eigenares kiest zelf
wanneer en aan wie ze
deze ring doorgeeft.
Eerdere laureaten
hielden de ring gewoon
bij tot aan hun dood

praten over haar ongewenste kin
derloosheid.

Geen Vlaamse ringen
En nu is er dus deze nieuwe
doorgeefring, genoemd naar de
eerste laureate Theo MannBouw
meester. De eigenares kiest zelf
wanneer en aan wie ze deze ring
doorgeeft. Dat dit lang kan duren,
bewezen eerdere laureaten als El
se Mauhs en Caro van Eyck. Zij
hielden de ring gewoon bij tot aan
hun dood. Ariane Schluter, onder
meer bekend van de film Borg
man, had zes jaar nodig om haar
opvolgster Halina Reijn te kiezen.
Doorgeefprijzen voor theater
kennen we in Vlaanderen niet. In
Nederland is dit erg gangbaar. Zo
wordt het mannelijke equivalent,
de Albert van Dalsumring, mo
menteel gedragen door acteur
Hans Kesting – eveneens lid van
Toneelgroep Amsterdam. Ook in
andere genres zijn er ringen in
omloop. Zo ontving kleinkunste
nares Claudia de Breij in 2015 de
Louis Davidsring uit handen van
Herman Van Veen, die hem veer
tig (!) jaar voor zich hield. Net als
Smeagol uit Lord of the Rings kun
nen dus ook theatermensen erg
gehecht zijn aan hun ring.

¡ Beschikbare formaten
		- donsdeken: 140 x 200, 140 x 220, 200 x 200, 		
200 x 220, 240 x 220
		- kussen: 60 x 60
¡ All year vanaf € 79, adviesprijs € 169
		4-seizoenen vanaf € 99, adviesprijs € 199

Microdons
¡ Goede ventilatie
Halina Reijn (links) kreeg de ring van Ariane Schluter.
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Antibacterieel
en antihuisstof

Vochtregulerend
		

¡ Beschikbare formaten
		- donsdeken: 140 x 200, 140 x 220, 200 x 200,
200 x 220, 240 x 220
		- kussen: 60 x 70
- Bambino: set van babydekbed 100 x 135 en
kussen 40 x 60
¡ All year vanaf € 29, adviesprijs € 79
		4-seizoenen vanaf € 39, adviesprijs € 99
Bestel nu op standaardshop.be

Film

Klassiek

Netflix en Amazon shoppen
op Sundance

Klara Carrièreprijs
voor Fred Van Hove

De streamingreuzen Netflix en
Amazon hebben van Sundance,
het festival van de onafhankelijke
film, hun persoonlijke visvijver
gemaakt. Netflix kocht er de rech
ten op minstens zes films, Ama
zon zeker drie.
In het verleden waren filmma
kers op Sundance vooral op zoek
naar een verdeler die hun werk in
zoveel mogelijk bioscopen kon
krijgen. Maar via streaming kun je
een groot publiek bereiken, en
vooral: het zijn spelers als Netflix,
Amazon en YouTube die geld te
spenderen hebben. Bovendien
krijgen de films vaak toch een (be
scheiden) release in filmzalen.
Vorig jaar verraste Amazon
door op Sundance de film Man
chester by the sea van Kenneth
Lonergan weg te kopen voor de

neus van traditionele studio’s als
Universal Pictures en Fox Search
light. Amazon legde tien miljoen
dollar op tafel. De film heeft in
middels zes Oscarnominaties op
zak en werd in november in zalen
uitgebracht. Dit jaar kaapte Ama
zon een van de meest opgemerkte
nieuwe films weg: de komedie The
big sick. Netflix, van zijn kant, leg
de beslag op een aantal documen
taires waaronder Icarus, waarin
filmer Bryan Fogel de effecten van
doping op het lichaam onderzoekt
door zichzelf te laten behandelen.
Netflix toonde overigens zelf
op Sundance maar liefst acht ei
gen producties. Daar zat ook de
scififilm The discovery bij, met
Robert Redford, oprichter van
Sundance, als een van de sterren.
(dod)

Tijdens Klara in De Singel reik
te de cultuurzender van de VRT
zijn jaarlijkse prijzen uit. De Car
rièreprijs gaat naar de pianist
Fred Van Hove, een boegbeeld van
de free jazz en vrije improvisatie.
Zijn Free Music Festival in Ant
werpen kende 31 edities. Andere
prijzen gingen naar jonge belofte
Reinoud Van Mechelen, het en
semble Oxalys, Bach Academie
Brugge, Julien Libeer voor beste
Vlaamse klassieke cd en Dré Palle
maerts voor beste Vlaamse jazz
cd. De publieksprijs of ‘Iedereen
klassiek’prijs ging dit jaar naar
Marc Erkens. Het opleidings
hoofd van de Leuvense LUCA
School of Arts kreeg het meeste
stemmen achter zijn naam voor
zijn klassieke columns, onder
meer in het Canvasprogramma
Culture club. (gvds)

