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Funk uit West-Vlaamse kleigrond

HHHHH
“Somebody had to
make this record.” Dat
klinkt bijna als dwang,
moest van het
resultaat niet
zo veel spelplezier afdruipen.
Voor zijn tweede plaat dook
funkateer
Jonas Casier –
J to the C, dus
– in bed met DJ SNS
(Brihang) en Peter
Lesage en Jeffrey Jefferson van Ertebrekers.
Ze kruipen er weer uit
met twaalf songs die
een grijns tot achter de
oren trekken en een
funky stel kloten tussen
de benen hebben hangen. Want: een WestVlaming die als Prince
én James Brown wil
klinken? Much balls.
Casier is goed gepokt

en gemazeld na uitstapjes bij STIJN, Selah
Sue en Témé Tan, maar
deze JTOTHEC-worp
noemen we ambitieus.
De man probeert wat
Delv!s niet lukte en
mikt op funk die niet zo
– wel ja – Vlááms voelt.
Over de grove
lijn slaagt hij,
want wij noteerden Grandmaster Flash
(Ladies and
Gentlemen),
Michael Jackson (Talking
Backwards) en Jamiroquai (Git You Sucka) in
ons boekje. Mooie adelbrieven. Het harige
Engels neem je erbij.
Maar ook JTOTHEC
mist nog het keurmerk
‘authenticiteit’. Stop
the Time vraagt om de
push van een Charles
Bradley, maar klokt af
op een klein broertje
van Jamie Lidell. Ziedaar, groeimarge!

THEATER

MUZIEK

Schoonheid is overal voor
journalist Jo De Ruyck. Hij vindt ze
in de films van Michaël R. Roskam,
de tableaus van Luc Tuymans en de
romans van Arnon
Grunberg, maar net
zozeer in zijn bonsais.

: Schouwburgen met rode pluche,
op locatie diep in de duinen of ergens te velde. Theater is een veelheid aan dingen en journalist Magali Degrande duikelt
er graag in onder, spit
ze uit en laat u weten
wat dat met haar doet.

Noem redacteur Dennis Van Goethem gerust een oude ziel in een
jong lichaam. Hij zwerft van blues
naar hiphop, van Pink Floyd naar
QOTSA. Wanneer hij
geen muziekfestivals afschuimt, gordt hij liefst
zelf een gitaar om.
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Matthias
Schoenaerts speelt
de louche oom van
Jennifers personage
Dominika.

Matthias Schoenaerts speelt naast Jennifer Lawrence in
een spionagethriller op de rand van de wansmaak. Red
Sparrow, ofwel Rode Mus, volgt de transformatie van een
Russische ex-balletdanseres tot een harteloze spionne. Tot
ze verliefd wordt. JEROEN STRUYS
veringen van tienerreeks Hunger Games. Van daar nam hij
ook de Vlaamse chef fotografie
Jo Willems mee, die prachtige
panorama’s schildert tussen de
glamoureuze schouwburgen en
HHHHH
groezelige martelkelders door.
Jennifer
Lawrence Hij geeft meer aanzien aan een
draagt wel eens een ge- veeleer smoezelige affaire.
waagde jurk en wie daar
commentaar op durft te Lichaam als wapen
geven verdient een klap.
Dat is een samenvatting Red Sparrow lijkt soms wel
van hoe Lawrence af en toe een adult-versie van zo’n young
in het nieuws komt, maar adult-reeks. Zo is er een heuse
het is ook de korte versie van ‘mussenschool’, waar Charlotte
Red Sparrow, een thriller Rampling als de strenge juf
waarin
ex-balletdanseres groentjes opleidt tot perfecte
Dominika wordt opgeleid tot spionnen. Zij leert Dominika
een ‘mus’, een spion. Flink om haar lijf in te zetten als wategen haar zin, maar het pen: “Je lichaam behoort toe
moet van oom Vanja, ge- aan de staat. Je moet leren om
speeld met messcherpe alles op te offeren.”
dreiging door Matthias
Schoenaerts.
Die moet net als iedereen
Engels spreken met een Russisch accent, wat de geloofwaardigheid niet ten goede
komt van een plot die zo al
meer wendingen heeft dan de
Volga. De scenarist van Revolutionary Road bewerkte het gelijknamige boek van een voormalige CIA-agent. Maar je her- Dominika domineert liever,
kent
toch
vooral
de en daarvoor gebruikt ze vooral
handtekening van Francis haar hoofd. Zij gelooft meer in
Lawrence, die zijn bekendere knijpen dan pijpen: ze krijgt
naamgenote eerder al regis- dingen van mannen gedaan
seerde in drie van de vier afle- niet door hen te plezieren,
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Terug naar de
mussenschool
Het is hen vergeven
T

‘Vergeef ons’
Nog t.e.m. 6 juni te zien
in Vlaanderen.
Tickets en info:
www.toneelhuis.be

HHHHH
Historicus en hoogleraar Harry
Silver (Eelco Smits, foto) bedoelt
het goed, maar komt in een rollercoaster aan gebeurtenissen terecht
nadat zijn broer George in een auto-ongeluk twee mensen doodrijdt.
In het boek Vergeef ons uit 2012
van de Amerikaanse auteur A.M.

Homes zit genoeg verhaalstof om de kijkers van pakweg Neighbours drie seizoenen te boeien. Guy Cassiers
van Toneelhuis maakt er
in coproductie met
Toneelgroep Amsterdam twee uur en een
half theater van.
Er komt véél op het
bord van de theaterbezoeker. Gebeurtenissen waar ook
druk over en weer
over wordt getelefoneerd. Maar gelukkig
weet Cassiers al het

drama met genoeg ironie aan
te pakken, zodat het in al zijn
hoeveelheid ook grappig
wordt. Neem nu de antwoordapparaten waar alle personages wel een keer
op botsen: die hebben
bijna hetzelfde effect
als in Buiten de Zone.
Of de handdoek met
het opschrift ‘Home
sweet home’ die Harry in het begin van het
verhaal vastneemt. Ironischer wordt het niet.
En dan zijn er nog Ashley
en Nate, de kinderen van

‘Red sparrow’
Van: Francis Lawrence
Met: Jennifer Lawrence,
Joel Edgerton, Matthias
Schoenaerts (140 min.)

Als iemand een biopic
durft te maken over
Vladimir Poetin, zou
Schoenaerts perfect
zijn in de hoofdrol

George. Ze worden gespeeld door
de twee nestors van de cast: Lucas
Vandervost (61) jongensachtig met
kap op het hoofd en handen in de
zakken, Katelijne Damen (57) met
een kniebroek. Droomrollen, en
heerlijk om te zien hoe de rijkeluiskindjes zich wentelen in hun
slachtofferrol, terwijl ze goed weten wat ze willen.
Ariane van Vliet, die Jane speelt,
komt er in deze Vergeef ons minder goed uit. Te meer omdat haar
personage al na een kwartier in
vegetatieve toestand in het ziekenhuis belandt. Ze komt op het einde
wel nog terug, als love interest van

Harry, maar dat is een verhaallijn
die geschrapt had kunnen worden.
Dan zijn we geneigd onze lof
vooral in de richting van Evelien
Bosmans te sturen: met niet minder dan zestien (!) rollen op de teller, graaft ze geen enkel van haar
personages diep uit, maar toont ze
wel dat ze ook zonder zichtbare
kostuumwissels heel uiteenlopende mensen kan neerzetten. Met als
onze persoonlijke favorieten de
bibliothecaresse (die bijzonder
bedreven blijkt in hoogoplaaiende
fluisterdiscussies) en de immer
discrete doch kordate schooldirectrice Sara Singer. (Magali Degrande)

maar door hen te bedreigen. Ze
is hen allemaal te slim af.
De film is echter lang niet zo
vrijgevochten als hij zich voordoet: daarvoor moet Dominika
te veel tegen haar zin doen en
te vaak haar kleren uit. Wanneer er een band ontstaat met
een CIA-agent (Joel Edgerton)
ontstaat ook het trieste beeld
van Russen als vrouwenhatende verkrachters en westerlingen als lieve mannen vol respect.
In zijn onsubtiele stijl is Red
Sparrow soms best aantrekkelijk. Soms lijkt het een ontstaansgeschiedenis van een
Bondgirl, met af en toe een sadistische afslag in de richting
van B-film-geweld, maar dan
zonder één vleugje humor. Het
is dat wat de film nekt: als je
gaat voor wansmaak, mag je
jezelf niet zo bloedserieus nemen.
Toch is deze film leerzaam: als
iemand een biopic durft te
maken over Vladimir Poetin,
zou Schoenaerts perfect zijn in
de hoofdrol. Binnenkort is hij
trouwens opnieuw te zien als
een Rus, in Thomas Vinterbergs Kursk. Die film heeft met
Red Sparrow nog wat gemeen:
de scenaristen schrapten telkens het personage Poetin uit
het bronmateriaal. Het
Kremlin heeft lange armen.
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HHHHH Fantastisch
HHHHH Zeer goed
HHHHH Goed
HHHHH Mager
HHHHH Verschrikkelijk
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Geen toppertje op de berg
‘The Mountain
Between Us’
Bluray, nu uit

HHHHH

Jennifer Lawrence
probeert mannen
een lesje te leren
in spionagethriller
‘Red Sparrow’

(Kristof Simoens)
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(Dennis Van Goethem)

dat kon de pret niet bederven. In een twee uur
durende show bracht
Sardou een summiere
bloemlezing uit zijn bijna 450 songs tellende
repertoire. Onvergetelijke klassiekers – nu
eens fragiel (La Maladie d’Amour, Je Vole,
La Fille aux Yeux
Clairs) dan weer heerlijk bombastisch (L’An
Mil, Etre une Femme,
Afrique Adieu) – wisselden af met enkele
songs uit zijn nieuwste
studio-cd Le Choix du
Fou, een zoveelste Sardou pur sang. Uiteraard
passeerde ook Comme
d’Habitude van zijn
vriend Claude François
de revue in de intussen
klassieke sketch waarin
zijn moeder hem de
mantel uitveegt. Definitief afscheid nemen
van zijn Belgische fans
deed Sardou met het al
even onvermijdelijke
als onvergetelijke Les
Lacs du Connemara,
zijn monsterhit uit
1981. Salut Sardou, het
ga je goed.
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HHHHH
Op zijn 71ste vindt
Michel Sardou de tijd
gekomen om na een
carrière van ruim
50 jaar de microfoon
aan de haak te hangen.
Geen “afscheidstournee”, zegt hij zelf, maar
een “bedankingstournee”. Hoe zou je zelf
zijn als je meer dan
95 miljoen platen hebt
verkocht? Nadat hij in
oktober vorig jaar
Vorst Nationaal al drie
keer plat speelde, was
ook dit extra concert –
zijn 84ste al in Vorst –
in een mum van tijd
uitverkocht. Wat Sardou en zijn orkest van
31 topmuzikanten (met
koperblazers en strijkers) lieten zien en horen, was top. Akkoord,
Sardou zelf bewoog nog
net iets statischer dan
anders (de man heeft
last van zijn rug) en de
hogere tonen schoten
er al eens bij in, maar

DVD

: Kristof Simoens schrijft over economie en geld in onze krant, maar
laat als FrankrijkWatcher geen kans
onbenut om zich te laven aan de
Franse cultuur, van
Arthur Rimbaud tot ZAZ.

HHHHH

De laatste ‘Lacs du Connemara’
‘La Dernière Danse’
van Michel Sardou,
Vorst Nationaal,
gezien 25/02

MUZIEK

Als journalist Jeroen Struys niet op
een filmfestival rondloopt, zit hij
wel in de cinema. Op zijn netvlies
kleeft elk beeld van ‘A Clockwork
Orange’.

In ‘Red Sparrow’ kruipt Jennifer Lawrence
in de huid van Dominika, die wordt
opgeleid tot een ‘mus’, een spion.

Michel Sardou
heeft afscheid
genomen van zijn
Belgische fans.
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‘Somebody Had To
Make This Record’
JTOTHEC
Mayway, nu uit

Onze recensenten
delen elke dag
sterren uit aan de
nieuwste boeken,
films, muziek en
voorstellingen.

De ene catastrofe is de
andere niet. Toch niet
als je de verfilming bekijkt. Kate Winslet kan
ervan meespreken. In
Titanic verzoop ze net
niet en daarvoor werd
ze beloond met eeuwige
roem als ster van een
van de beste rampenfilms ooit. In The Mountain Between Us gebeurt
ook het soort ongeluk
waarvoor je het noodlot
een trap onder zijn kont
wil verkopen. De verfilming van het boek van
auteur Charles Martin
zal evenwel geruisloos
tussen de plooien van
de filmgeschiedenis
verdwijnen. Hét probleem met deze film is
dat de hamvraag niet of
nauwelijks wordt beantwoord: hoe gaat het
leven van twee mensen

verder nadat ze samen
en na veel ontberingen
een vliegtuigcrash hebben overleefd? Zeg je,
eenmaal in veiligheid na
een wekenlange tocht
door het hooggebergte,
Allez merci, het was me
zeer (on)aangenaam? Of
ontstaat er band voor
het leven? Regisseur
Hany Abu-Assad – de
Palestijnse Nederlander
van Paradise Now –
haspelt die kwestie pas
helemaal op het einde
behoorlijk onbevredigend af om te focussen
op de afgezaagde calvarie van overleven na een
crash op besneeuwde
bergflanken. Winslet en
haar tegenspeler Idris
Elba hebben véél meer
in huis dan wat dit
scenario hen te bieden
heeft. Maar als onderuitzakkertje op een
zaterdagavond kan The
Mountain Between Us
nog net. En voor de volhouders: er staan royaal
veel extra’s op dit
schijfje. (Jo De Ruyck)

Kate Winslet moet
na een vliegtuigcrash
overleven in de bergen.
W
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