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Nog geen tien minuten zijn
we binnen en het is al feest
Jacq. algra
AMSTERDAM

Maar liefst zestig dansers en musici,
professioneel en amateur, werkten
gistermiddag samen in Deining in De
Duif. Regisseur Monique Masselink
bewees dat dans verbindt en dat
leeftijd daarbij geen enkel punt is. 

Iedereen – 6 of 86 jaar – kan meedoen.
Het publiek, dat in groten getale was
toegestroomd, kreeg er zichtbaar
energie van. Sterker nog: ook hun
voeten gingen van de vloer. 

De band zet balkanmuziek in en de
eerste rij dansers golft de vloer op. Als
de viool begint te haperen, haperen
hun ledematen ook. Een lijf heeft mu-
ziek nodig om lekker te bewegen, zo-
veel is meteen duidelijk. 

Onverwachtse overgangen
Een twintigtal zestigplussers komt
het eerste zevental vergezellen, alle-
maal dames en een enkele danslusti-
ge heer. Samen stappen ze op het pu-
bliek af, terwijl ze iedereen diep in de
ogen kijken en I wanna be loved by you
weerklinkt. Met dans kun je laten zien
wie je bent – tweede punt gemaakt. 

Kinderen van het Splendor Kinder-
koor en van balletschool De Tover-
fluit, ouderen van dansgroep Dance
Connects, leerlingen van Muziek-

school Amsterdam en het Muziekpak-
huis, bewoners van diverse woon-
zorgcenctra – ze doen allemaal mee.
Op de vloer worden ze geleid door mu-
zikant Tessa Zoutendijk, ook docent
balkan-/klezmermuziek, en dansers
Dries van der Post en Andrea Beugger.
De eerste verdiende zijn sporen bij
Dansgroep Krisztina de Châtel, de
tweede bij Danstheater Aya.

Nog geen tien minuten zijn we bin-
nen en het is al feest. Maar als ieder-
een eenmaal lekker meeklapt, wordt

gemaand tot absolute stilte, en dat
lukt wonderwel. Die onverwachtse
overgangen zijn een sterk punt in de
voorstelling. Stevige ritmes, gevolgd
door fragiele melodielijnen. Onstui-
mige groepschoreografieën na kwets-
bare duetten. Ouder ontmoet jonger,
trompetleerling vindt seniordanseres
en meer. 

Ook Van der Post en Beugger laten
zien dat ze nog altijd een mooi opge-
bouwde tango kunnen dansen. Daar-
naast blijken ze het talent te hebben
niet alleen hun collega-performers,
maar ook het complete publiek mee

te krijgen. Zo kan op goed moment
een opzwepende ritmische composi-
tie ontstaan, als het in vier groepen
verdeelde publiek elk een ritme van
hen overneemt. Stante pede.

Weergaloze solo
Plotseling klinkt Saint-Saëns’ De
Zwaan, een absolute klassieker in bal-
letland doordat Anna Pavlova er over
de hele wereld een weergaloze solo op
danste. Terwijl de dansers hier in een
kluwen naar de grond glijden, valt de
nazomerzon door de hoge glas-in-
loodramen van de kerk. 

Dat is de perfecte opmaat voor de
scène waarin deelnemers van zekere
leeftijd Pina Bausch laten herleven
met een variant op een scène uit Kon-
takthof. Stap voor stap langs het pu-
bliek paraderend, ondertussen met
hun armen hun ‘verhaal’ vertellend.
Ieder op zijn eigen manier, samen in
een poëtische cadans. 

Bausch’ dansers deden het 1978, ja-
ren later maakte ze versies met senio-
ren en adolescenten. Het gaat immers
niet om hóé mensen bewegen, zoals
de choreograaf bij herhaling stelde,
maar wát hen beweegt. Dat motto
wordt hier door Masselink bevestigd. 

Het laatste woord is aan de kinderen
die een lied zingen, waarna iedereen
de dansvloer mag betreden. Een ech-
te Grande Finale. 

Onverwacht avontuurlijke avond
kLaSSIEk

RCO OPEnIng nIght

DoorKoninklijk Concertgebouworkest 

o.l.v. Elim Chan

SolistSimone Lamsma (viool)

gehoord 13/9, Concertgebouw

Zelfs als er een eerste lustrum is te
vieren, blijft vrijdag de dertiende
zonder genade. Dus waren er af -
gelopen vrijdag, de vijfde keer dat het
Koninklijk Concert gebouw het begin
van het nieuwe seizoen vierde met
een Opening Night (live gestreamd
door Mezzo in veertig landen), maar
liefst twee afzeggingen. Dirigent
 Welser-Möst had een schouderbles-
sure en violiste Janine Jansen was
ziek. Het feest, met het mannelijke
deel van het publiek in smoking en de

dames in avondjurken, een lopend
buffet en na het concert jazzmuziek
in de Spiegelzaal en een dj in de Klei-
ne Zaal, werd er niet minder om.
 Sterker nog, het werd er misschien
wel leuker van, omdat er door die
 onverhoopte afzeggingen opeens een
sfeer van avontuur in de zaal hing. 

Welser-Mösts vervanger was Elim
Chan, het 32-jarige talent uit Hong-
kong, piepklein van gestalte, maar
hartveroverend van uitstraling en op
de bok iemand om rekening mee te
houden. In oktober wordt ze de nieu-
we chef van de Antwerp Symphony
en er kan geen twijfel over bestaan
dat haar carrière daar niet zal eindi-
gen. Over twee weken staat ze ander-
maal voor het KCO, dan in het kinder-
concert Assepoester.

Janine Jansens vervangster was
 Simone Lamsma, eveneens een

 kanon van een violiste, maar met een
minder aardse, koninklijker, afstan-
delijker uitstraling. Daarmee maakt
ze overigens korte metten zodra ze 
de viool aan haar kin zet, zoals ze liet
horen in het Vioolconcert van Tsjai-
kovski. Met name als ze met haar stok
de G-snaar aanstreek, leek er rook uit
haar Stradivarius op te stijgen. Ze
heeft de laatste jaren onmiskenbaar
een emotionele laag aan haar palet
toegevoegd, waar ze zich eerder nog
weleens achter haar grote techniek
wilde verbergen.

Designated survivor
Afwezig bij het feestconcert was
 koningin Máxima, de bescherm -
vrouwe van het orkest. Wel aanwezig:
de designated survivor van het kabi-
net, Stef Blok, van wie je je afvraagt of
hij nog steeds vindt dat gezelschap-
pen als het KCO geen subsidie meer
zouden moeten krijgen, zoals hij in
2004 impliceerde in een stuk in de
Volkskrant. Daarmee gaf hij toen de
openingszet voor het verwoestende
kunstbeleid van Rutte I.

Na het Vioolconcert volgde een ont-
wapenende toegift in de vorm van
het langzame deel uit Souvenir de
Florence, waarin Lamsma gezelschap
kreeg van vijf strijkers uit het orkest.
Het hoogtepunt was zonder twijfel 
de prachtig gespeelde ‘ouverture
 fantaisie’ Romeo en Julia na de pauze,
waarin de houtblazerssectie kon
schitteren. Na wat stijfjes dansende
delen uit Het Zwanenmeer volgden
nog twee toegiften, per microfoon
 ingeleid door Chan, die het publiek
bedankte voor het vertrouwen en het
orkest ‘for the journey’.

Het moet wel heel raar lopen als we
haar niet nog vaker gaan terugzien.
Erik Voermans

Jan Pieter Ekker
AMSTERDAM

R
amsey Nasr (45) heeft de
Louis d’Or gewonnen voor
zijn dragende rol in Een klein
leven van het ITA-Ensemble.
Volgens de jury raakt Nasr
hart en ziel met zijn spel: 
‘De aftakeling die Ramsey
Nasr in Een klein leven
speelt, is bijzonder aangrij-
pend en toont een emotione-

le en  fysieke slijtageslag. Hij manoeuvreert zijn
personage Jude op schitterende wijze langs de
randen van de afgrond.’

In Een klein leven, een regie van Ivo van Hove,
gebaseerd op het gelijknamige boek van de
Amerikaanse schrijver Hanya Yanagihara,
speelt Nasr de succesvolle advocaat Jude, die
worstelt met emotionele verwaarlozing en sek-
sueel misbruik tijdens zijn jeugd. Volgens de
 jury had de ellende waarmee Jude wordt gecon-
fronteerd gemakkelijk tot overdaad kunnen lei-
den, ‘maar Nasr verliest zich niet in een stati-
sche demonstratie van grote dramatiek’. 

In deze krant sprak recensent Simon van den
Berg van een erg knappe rol, ‘een volwassen
man in wie het schichtige negen jaar oude kind
steeds doorschijnt’.

Het is de tweede keer dat Nasr de Louis d’Or
wint; in 2015 kreeg hij de prijs voor zijn hoofdrol
in The Fountainhead, eveneens van het ITA-En-
semble.

De Theo d’Or, de prijs voor de indrukwekkend-
ste vrouwelijke dragende rol van het afgelopen
jaar, ging naar Hannah Hoekstra (32), voor haar
rol als Emma in People, Places & Things van To-
neelgroep Oostpool. ‘Als Emma, een actrice die
probeert af te kicken van haar verslaving aan
drank en drugs, trekt Hoekstra alle registers
open. Dit doet zij met een perfecte tekstbehan-
deling,’ vond de jury. 

Sander Janssens gebruikte in deze krant soort-
gelijke bewoordingen: ‘Emma is een intense,
technisch gecompliceerde rol, waanzinnig
knap gespeeld door Hannah Hoekstra, die alle
registers van wanhoop en manipulatie open-
trekt. Ze geeft Emma een spannende ambiva-
lentie mee, waardoor je als toeschouwer met
haar meeleeft en haar tegelijkertijd veraf-
schuwt’.

Mooie loser
Nasr en Hoekstra kregen hun prijzen gister-
avond in de schouwburg in Amsterdam op het
Gala van het Nederlands Theater, de traditione-
le afsluiting van het Theater Festival, waarop
nog een groot aantal andere prijzen werd uitge-
reikt. Mark Kraan kreeg de Arlecchino, de prijs
voor de beste mannelijke bijrol, voor zijn rol in
Cinema van Toneelgroep Oostpool en Het Na-
tionale Theater (‘Wat een mooie loser,’ aldus de
jury); Rosa van Leeuwen werd onderscheiden
met de Colombina, de prijs voor de beste vrou-
welijke bijrol. Met haar vertolking van Honey in
Wie is er bang voor Virginia Woolf? van Dood
Paard balanceert Van Leeuwen volgens de jury
‘op prachtige wijze tussen kracht en kwetsbaar-
heid’.

Theatermaker Naomi Velissariou ontving de

Theater Theo d’Or en Louis d’Or

Hoekstra    

→ Dirigent Elim Chan en violiste Simone Lamsma. FOTO MILAGRO ELSTAK

Iedereen doet mee:
balletschoolkinderen,
bewoners van zorgcentra 

Hannah Hoekstra en Ramsey
Nasr zijn de winnaars van de
prestigieuze theaterprijzen 
Theo d’Or en Louis d’Or. Ze
kregen ze gisteren op het Gala
van het Nederlands Theater. 

15‘Er is, ondanks alle bullshit en ellende, altijd perspectief. 
Dat houdt mij op de been’ 

Dave Budha, zanger → 17

TELEVISIEPRIJZEN

HBO verslaat
Netflix op
Emmyuitreiking
Het is Carice van Houten niet
gelukt haar Emmynominatie
voor de beste gastactrice in een
dramaserie te verzilveren. Van
Houten zag de prijs naar de
Amerikaanse Cherry Jones gaan
voor haar rol als Holly Osborne
in de serie The Handmaid’s Tale.
Game of Throneswon wel de
meeste Emmy’s van alle series
(tien). Streamingsdienst HBO
won 25 awards, twee meer dan
concurrent Netflix. Chernobyl
(op HBO) won er zeven, even-
veel als de documentaire Free
Soloop National Geographic,
die eerder al een Oscar kreeg.

JAN WOLKERS PRIJS

Shortlist beste
natuurboek
bekendgemaakt 
Nog vijf boeken zijn in de race
voor de Jan Wolkers Prijs voor
het beste Nederlandse natuur-
boek. De shortlist werd bekend-
gemaakt in het BNNVara-pro-
gramma Vroege vogelsop NPO
Radio 1. Voor de prijs werden
meer dan 120 boeken inge-
zonden, die zijn verschenen
tussen 1 juni 2018 en 1 juni 2019:
veldgidsen, kinderboeken,
 poëziebundels, naslagwerken
en romans. Op zondag 20 ok-
tober wordt de winnaar bekend-
gemaakt, tijdens een speciale
uitzending in Museum De La-
kenhal in Leiden.

POPMUZIEK

Ric Ocasek,
zanger van The
Cars, overleden
Ric Ocasek (75), oprichter en
zanger van newwaveband The
Cars, is gisteren in zijn huis in
New York overleden. Ocasek
bracht met zijn band zeven stu-
dioalbums tussen 1978-2011 uit.
De groep had grote hits met
onder andere My Best Friend’s
Girl (1978) en Drive (1984). De
 videoclip behorend bij het
nummer You Might Think won de
allereerste MTV Video Music
Award in 1984, waarmee ze
onder meer Michael Jacksons
Thriller versloegen. De band
werd in 2018 toegevoegd aan de
Rock and Roll Hall of Fame.

SCULPTUURBIËNNALE

Beeldenroute 
in Zuid trekt
350.000 kijkers
Na vier maanden is gisteren een
einde gekomen aan de zesde
editie van de Amsterdam Sculp-
tuur Biënnale ArtZuid. De beel-
denroute in Amsterdam-Zuid,
met tachtig kunstwerken van
vijftig internationale kunste-
naars, was volgens velen ‘de
vrolijkste belevingstentoonstel-
ling’ sinds de start in 2009. Be-
zoekers uit binnen- en buiten-
land kwamen in groten getale
(350.000 mensen) naar de door
de curatoren Jhim Lamoree en
Michiel Romeijn bedachte ‘Tuin
van Amsterdam Zuid’.

  en Nasr in de prijzen

regieprijs voor Permanent Destruction – The SK
Concert. Davy Pieters kreeg de mimeprijs voor
haar beeldende voorstelling How to Build a Uni-
verse. 
De Gouden Krekels voor de beste jeugdvoor-

stelling en de beste podiumprestatie in het
jeugdtheater gingen naar Martin Luther King
van Urban Myth en naar schrijver Jibbe Willems
voor het libretto van Jabber van Theatergroep
Kwatta. Schrijver Don Duyns en regisseur Pieter
Kramer, het duo achter de succesvolle familie-
voorstellingen van Theater Rotterdam, ontvin-
gen de Prosceniumprijs voor ‘hun wezenlijke
bijdrage aan het Nederlands theater’.

Portrettengalerij

‘Als Emma, een actrice die
probeert af te kicken,
trekt Hoekstra alle
registers open’

Voorafgaand aan het Gala
van het Nederlands Theater
zijn in de Amsterdamse
schouwburg portretten ont-
huld van de actrices Romana
Vrede en Karina Holla, de
winnaars van de Theo d’Or in
2017 en 2018. De portretten
zijn gemaakt in opdracht van
de Stichting Oeuvre Jan van
der Vossen, genoemd naar
kunstenaar Jan van der
Vossen (1948-1998), die zich
jaren heeft ingespannen
voor zowel de kunst- als de
theaterwereld. 
Het portret van Holla, die
vorig jaar de Theo d’Or won
voor haar rol in Romp van De
Gemeenschap, is gemaakt
door Jacqueline de Jong, aan
wie het Stedelijk Museum de
afgelopen zomer een groot
retrospectief wijdde. 
Romana Vrede, die een jaar
eerder de Theo d’Or won
met haar rol van Susan in
Race van Het Nationale
Theater, vroeg Marlene
Dumas haar te portretteren.
Het honorarium van 7500
euro schonk Dumas aan de
reprisetournee van Vredes

voorstelling Who’s Afraid of
Charlie Stevens.Dumas’
portret is meer waard dan
alle andere schilderijen bij 
elkaar, wat enige complica-
ties geeft. “De plek wordt
uitgezocht door de schouw-
burg, maar ik heb ze aange-
raden het bijvoorbeeld in het
trappenhuis te hangen, waar
het goed zichtbaar is, maar
waar niemand erbij kan,”
aldus Erik Hermida, secre-
taris van de Stichting Oeuvre
Jan van der Vossen. 
Het werk blijft eigendom van
de stichting, maar de
Schouwburg is verantwoor-
delijk voor de verzekering:
“Met Marlene Dumas is afge-
sproken dat de restauratie-
waarde wordt verzekerd; als
het schilderij met de
schouwburg afbrandt, is het
toch niet te vervangen en de
Stichting Oeuvre Jan van der
Vossen hoeft in een dergelijk
geval de waarde niet vergoed
te hebben. Als het echter
van de muur zou vallen en
gerestaureerd moet worden,
dan is dat wel verzekerd.”
Hannah Hoekstra mag nu

ook een kunstenaar kiezen,
Ramsey Nasr niet, want hij is
al geportretteerd door Paolo
Ventura nadat hij in 2015 de
Louis d’Or won voor zijn rol in
The Fountainhead. Het por-
tret van Bruno Vanden
Broecke, die vorig jaar de
Louis d’Or won, is nog niet
gemaakt. 

→ Marlene Dumas’ portret van Romana
Vrede. FOTO PETER COX

→ Ramsey Nasr en
Hannah Hoekstra. 
FOTO EVER ELZINGA/ANP 


