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Derwig zonder
dwingende visie

Albrecht luid in
Mahlers ‘Lied’

Frans P. Wollrabe, recensent
van de Gay Krant, ging naar
een homowalhalla.

Serieuze ballads
claimen stilte

Verbaal tikkie-
takkie zussen

De gastrecensent

‘Mensen meenemen in de stroom’

Musical
Ja Z anna, nee Z anna. Gezien: 16/6
in M-Lab, Amsterdam. Aldaar t/m
25/6. Inl: m-lab.nl
vvvvV

„Als je in mijn schoenen stond, piep-
te je wel anders.” Een tijdelijke rol-
wisseling is de droomoplossing als
de buitenwereld met onbegrip tegen
ons aankijkt. Ook homo’s zullen zo-
iets af en toe verzuchten. En nu ho-
mo’s trouwen en meeregeren, mo-
gen ze al helemaal niet meer zeuren.

Op deze gedachte is het absurdisti-
sche Ja Zanna, nee Zanna (oorspronke-
lijk Zanna Don’t) gebouwd, het nieu-
we project van het Amsterdamse mu-
sicallaboratorium M-Lab. In de ver-
trouwde musicalomgeving van Grea-

„Ik kon het nauwelijks geloven toen ik gebeld
werd door het platenlabel. Voor mij persoon-
lijk betekent de prijs heel wat. Een vakjury se-
lecteerde mij uit het complete internationale
aanbod. En de andere twee genomineerden
waren twee knappe vrouwen. Daar sta ik dan
als pianonerd tussen.”
Pianist Hannes Minnaar (27) reageert op de
Edison Klassiek die hij won in de categorie
‘Het debuut’. Hij ontving de prijs vrijdag tij-
dens het Edison Klassiek Gala in het Kurhaus
te Scheveningen.
„Omdat het mijn eerste cd was, wilde ik met
Rachmaninov en Ravel graag een breed palet
laten zien. De componisten waren tijdgeno-
ten, maar verschillen van elkaar als dag en
nacht. Rachmaninov bestaat uit lange lappen
dramatisch laat romantisch werk. Russischer
dan Rachmaninov kan niet. Ravel is veel mo-
derner met korte statische stukken.”
„Ik was blij dat de jury schreef dat ik bij Rach-

maninov de ‘hoofd- en bijzaken heb geschei-
den’. Daar ben ik heel bewust mee bezig ge-
weest. Het is een lang stuk en als je er geen
dingen uitlicht, verdwaal je. Ik heb constant
geprobeerd om een verhaal te vertellen, om
mensen mee te nemen in de stroom en me
niet te verliezen in details. De jury schreef ook
dat ik bij Ravel ‘de valkuilen van sentimentali-
teit omzeil’. Daar heb ik niet zo expliciet op ge-
let, maar ik begrijp het wel. Ik heb de stukken
gespeeld zoals ik ze voel en ik ben nu eenmaal
geen vreselijk sentimenteel mens.”
„Ik denk dat ik op mijn volgende cd iets met
Bach doe. In augustus begint een druk sei-
zoen met mijn Van Baerle Trio. Daarnaast fo-
cus ik op de pianoconcerten van Beethoven,
omdat ik daar veel van kan leren. Ik was nooit
zo met mijn carrière bezig, maar nu is er werk
aan de winkel.”

Joke Beeckmans

Vo l g s p o t Hannes Minnaar

Elke maandag de belangrijkste en meest opmerkelijke
premières, concerten en optredens van het weekend

Festival Classiq ue trek t 4 2.000 mensen

Het licht klassieke Festival
Classique in Den Haag bood
de afgelopen vijf dagen 100
evenementen.

P ianiste V alentina L isitsa

werd wereldberoemd via
YouTube. Haar solorecital in
de Royal Albert Hall is
daarop vanavond live te zien.

E dison P ubliek sprijs voor L avinia Meijer

Harpiste won met 40 procent
van de stemmen van piano-
broers Jussen en Edwin
Ruttens ‘Notenkraker’- cd.

O eroeg van Hella Haasse in theater

Producenten Matzer en Bos
hebben de rechten
verworven van Hella Haasses
novelle Oeroeg.buzz

se en Hairspray, een middelbare
school, zoenen jongens met jongens,
meisjes met meisjes. Grote motor
achter dit homowalhalla is de levens-
lustige knul Zanna, die deze orde
met behulp van een krachtige tover-

staf handhaaft. Plotseling sluipen
subversieve, heteroseksuele elemen-
ten het schoolgebouw binnen. Dat de
schoolmusical onbeschaamd een
lans breekt voor hetero’s in het leger,
is al godgeklaagd. Maar wanneer het

eerste heterokoppel in elkaars armen
betrapt wordt, is Leiden in last.

Vooraf uitten makers en spelers
graag hun verontwaardiging over de
hardnekkige argwaan die homo’s
nog steeds op straat tegenkomen. Is
dit omdat een theaterstuk pas mee-
telt als het een misstand aan de kaak
stelt? Onnodig; zonder te leunen op
politieke correctheid is deze musical
op eigen creatieve kracht al geslaagd.

Zanna’s sprookje is weliswaar lich-
te kost, is soms slordig geschreven en
heeft last van een overhaast slot,
maar onder leiding van regisseur Sie-
ta Keizer gooit niemand er met de
pet naar. Aan het eind van een ramp-
seizoen schept M-Lab nieuw vertrou-
wen in het noodlijdende genre.

De meeste songs zijn sterk, vrolij-
ke deuntjes sprankelen, serieuze bal-

lads claimen stilte. Vertaler Ron Mes-
land levert fris en pittig Nederlands,
zonder te zwelgen in woordvond-
sten. In de cast bevindt zich geen
zwakke schakel. Zang is puntgaaf en
aanstekelijke dans komt er gratis bij.
Daardoor wordt de show geen gê-
nant nichtenonderonsje. Onschuldi-
ge heteromannen hoeven niet te hui-
veren voor mannenomhelzingen of
met ‘meid’ te worden aangesproken.
Zo tolerant zijn homo’s ook weer.

Toch, terwijl Zanna’s mannen
voorspelbaar kwetterend en giebe-
lend over het speelvlak trippelen,
zijn de vrouwen niet van de te ver-
wachten tuinbroekensoort. In hun
strakke, schaarse kledij lijken zij
meer op de sensuele babes van SBS-
nacht-tv. Hebben we de laatste ver-
schuivingen in lesbotrends gemist?

T  h e a te r
Kat op een heet z ink en dak  door To-
neelschuur Producties. Gez: 17/6.
T/m 30/6 Toneelschuur, Haarlem.
vvVVV

Door Kester Freriks
Nerveus, wapperend met haar han-
den, een stem die prachtig door emo-
tie is aangeraakt: Karina Smulders
houdt een half uur lang de openings-
monoloog in Tennessee Williams’
klassieke familiedrama Kat op een heet
zinken dak (1955). Zij, Maggie, is de
kat die wil vluchten maar het niet
kan: ze zit opgesloten in een relatie
met de alcoholverslaafde Brick, ge-
speeld door Barry Atsma. Ze wil een

kind, maar Brick is verliefd op de
w h i s k y f l e s.

Na de indrukwekkende monoloog
van Smulders treedt Gijs Scholten
van Aschat op als Big Daddy, de oude
en doodzieke patriarch van de fami-
lie. Ook hij is onophoudelijk aan het
woord.

In een fantasieloos, grauw decor
met donkere, openslaande deuren
brengt acteur Jacob Derwig met Kat
op een heet zinken dak zijn regiedebuut.

Ook de kostumering is smakeloos.
Een acteur die gaat regisseren: is

dat vragen om moeilijkheden? Niet
altijd. Nu wel. Wat schort aan deze
voorstelling is een dwingende visie
op het stuk. Derwig is een spelregis-
seur die zijn acteurs alle mogelijkhe-
den geeft te excelleren, en dat doen
ze. Marieke Heebink als moeder is
verrukkelijk vilein. Zij reddert wat er
te redderen valt.

Derwig houdt zich trouw aan het

stuk, maar onderschat de cruciale rol
van Atsma. Brick vormt de spil van
het drama. Door de nadruk te leggen
op zijn zieligheid vervliegt de kern.
Nu rommelt Atsma wat met een
kruk, tinkelt met ijsblokjes in een
glas. Hij is een week moederskind.

Hij zou als alcoholverslaafde ge-
vaarlijk moeten zijn, een bom die op
springen staat. Dat is hij niet. Dat
maakt deze Kat... jammerlijk zielto-
gend.

Klassiek
N ederlandse P hilh. O rk est o . l . v.
Marc Albrecht. 17/6 Concertgebouw
Amsterdam. Herh.: 18/6.
vvvVV

Door Kasper Jansen
Marc Albrecht begon in september
zijn eerste seizoen als chef-dirigent
van het Nederlands Philharmonisch
Orkest met een voortreffelijke Zesde
symfonie van Mahler. Hij eindigt nu
met een wat wisselvallige uitvoering
van Mahlers Das Lied von der Erde.
Vooraf klonk Beethovens vitale en
uitbundige Achtste symfonie. Mahlers
melancholieke liederensymfonie
verhaalt over de deels duistere keer-
zijde daarvan: leven, dood en nieuw

opbloeiend menselijk leven, zoals de
eeuwige afwisseling der seizoenen in
de natuur.

Beethovens Achtste klonk sterk,
krachtig, ritmisch en contrastrijk.
Maar Albrechts vaak luide aanpak
leek ook wat te eenvoudig en te wei-
nig gedetailleerd. Soms was het tem-
po iets te snel en hadden de hoekige
fortes een massieve klank. Gastdiri-
gent Karl-Heinz Steffens wist een
week eerder Beethovens Zevende sym-
fonie met subtieler gedoseerd effect te

laten overrompelen.
Albrecht is een ervaren en enthou-

siaste Mahlerdirigent, die al voor
zijn aantreden in Amsterdam de
Tweede en de Derde symfonie dirigeer-
de. Maar in Das Lied von der Erde ver-
oorzaakt hij te vaak het klassieke
probleem: het orkestraal overstem-
men van de twee solisten. Ze mogen
niet slechts bij vlagen verstaanbaar
zijn want elk woord van de uit het
Chinees vertaalde poëzie telt.

Voor het overige realiseerde Al-

brecht indringende kamermuzikale
passages, zoals in het huiveringwek-
kende tussenspel in het lied Der Ab-
schied. De mezzosopraan Alice Coote
voldeed, al heeft ze meer hoogte dan
laagte in haar stem. De uitstekende
Oostenrijkse tenor Nikolai Schukoff,
die inviel voor zijn Duitse collega
Burkhard Fritz, bleek met gebaar,
houding en mimiek een opmerkelijk
acteur in de uitbeelding van zijn tek-
sten. Na Der Trunkene im Frühling
wankelde hij weg.

T  h e a te r
Het geheugen van water. DeLaMar
Producties. Gezien: 17/6, DeLaMar
Theater, Amsterdam. Inlichtingen:
d e l a m a r. n l
vvvvV

Door Ron Rijghard
Moeder is dood en dat noopt drie
zussen tot een ongewenst samenzijn.
Oud zeer maakt elk gesprek onher-
roepelijk tot een botsing, waarbij ze
elk neigen naar hysterie.

De dochters kennen elkaars pijn
niet en verwijten elkaar egoïsme. De
een herinnert zich een zonnige
jeugd, de ander alleen maar regen en
een moeder die haar opsloot in de
kast. Ze hebben ook herinneringen
van elkaar overgenomen, verhalen

waar ze zichzelf de hoofdpersoon
van hebben gemaakt. Hun wispeltu-
rig en onbetrouwbaar geheugen
maakt de ruzies des te zinlozer en
s ch r ij n e n d e r.

In Het geheugen van water wordt
geen dramatisch geschil geformu-
leerd, en dat knaagt wel aan de voort-
gang. De voorstelling krijgt iets van
een soap waar geen einde aan hoeft te
komen. Tot een catharsis leiden de
confrontaties niet.

Toch blijft deze komedie uitste-

kend overeind, door de vaart, het ex-
cellente spel van de acteurs en de
knapperige teksten. Regisseur An-
toine Uitdehaag heeft de drie actrices
tot een hoog tempo opgezweept, en
dat komt het verbale tikkie-takkie en
de lach ten goede.

Anneke Blok schiet als de bedille-
rige Teresa met haar zangerig-hese
stem moeiteloos en meeslepend van
wanhoop naar ergernis en terug.
Pauline Greidanus maakt van Ca-
trien, de jongste zus, een meid met

pit en verrast dan in een knap volge-
houden huilscène. De lijdzame Ma-
rie past goed bij Tjitske Reidinga,
maar haar uitstraling en dictie zijn
eigenlijk iets te flegmatiek voor de
confronterende humor van de Britse
scenarioschrijver Shelagh Stephen-
son. Reidinga heeft wel het vermo-
gen een scène te doen omslaan en
door te vertragen een emotionele bo-
dem te geven. Die momenten slaan
onverhoeds toe en verdiepen deze
getroebleerde zusrelaties.
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Bryce Dessner en Jonny Greenwood ge-
speeld door Amsterdam Sinfonietta,
Bryce en Aaron Dessner (gitaar), dirigent
André de Ridder. 16/6 Muziekgebouw
aan ’t IJ, Amsterdam.
vvvvV

Door Jan Vollaard
Het Holland Festival geeft graag een podi-
um aan popmuzikanten met klassieke
ambities. Vorig jaar was er de aangeklede
songcylus The Long Count met muzikanten
van The National en zangeres Shara Wor-
den van My Brightest Diamond. Nu zan-
ger Antony Hegarty tot de vaste attracties
van het festival lijkt te behoren, blijft het
een beetje hangen in dezelfde kring. My
Brightest Diamond was er opnieuw en gi-
tarist Bryce Dessner van The National liet
zaterdag een drietal orkestwerken in pre-

mière gaan, gecombineerd met twee stuk-
ken van Radiohead-gitarist Jonny Green-
wood.

Het overwegend jonge publiek had
misschien stilletjes gehoopt op de aanwe-
zigheid van Greenwood. Die was er niet
want, zo leerde het nieuws later op de
avond, hij had met Radiohead moeten
spelen in Canada waar zijn optreden we-
gens een ingestort podium niet doorging.
De overeenkomst tussen hen tweeën, zei
de Amerikaan Dessner in een toelichting
over zijn kunstbroeder Greenwood, is dat
ze allebei klassiek geschoold waren voor-
dat ze hun rocksucces behaalden. Beiden
vervullen een ontregelende functie in hun
bands en dat heeft een weerslag op de on-
orthodoxe manier waarop ze hun orkest-
werk benaderen.

Het verschil is dat Greenwood de gitaar

geen rol geeft in zijn muziek en dat Dess-
ner zelf meespeelde, samen met zijn twee-
lingbroer Aaron op elektrische gitaren die
soms liggend op schoot of met een balpen
als strijkstok bespeeld werden. Het begin-
nummer Raphael was een eentonig drone
piece gecentreerd rond het harmonium,
niet veel anders dan Dressner een song
van The National zou hebben aangekleed.
Het orkest bewoog grillig rond twee ak-
koorden, met een pregnant crescendo
waarbij de broers geconcentreerd naar de
dirigent keken om het ritme vast te hou-
den.

There Will Be Blood Suite van gitarist Jon-
ny Greenwoods bracht tamelijk traditio-
nele filmmuziek, gevolgd door zijn Po p -
corn Superhet Receiver met verontrustend
aanzwellende en wegstervende orkest-
klanken, verwant aan zijn recente werk

met componist Krysztof Penderecki.
Zowel Dessner als Greenwood zoekt de

grenzen van de mogelijkheden van klas-
sieke snaarinstrumenten, met glijdende
tonen en ritmische effecten die dieper

snijden dan de uitgeschreven synthesizer-
partijen uit doorsnee rockmuziek met vio-
len. In St. Carolyn By The Sea maakten
Aaron en Bryce Dessner hun getokkelde
gitaren onderdeel van het orkest, met een
heldere elektrische klank die bijna niets
meer gemeen had met gierende rockgita-
ren. Ze introduceerden het nieuwe genre
Indie Classical: uitdagende muziek tussen
pop en klassiek.

G i t ari st en B ry c e en A aron Dessner m et  h et  A m st erdam  S i nf oni et t a. Foto Andreas Terlaak

Het Holland Festival doet aan pop, met behalve Antony in The Life and Death of Marina Abramovic, dit weekend
een optreden van Shara Worden, en het Amsterdam Sinfonietta dat werk speelde van Dessner en Greenwood.

Geboortehuis Ringo Starr niet gesloopt

Na buurtprotesten wordt het
Liverpoolse huizenblok waar
Beatle-drummer Ringo Starr
werd geboren, niet gesloopt.

Afscheid Stones op Glastonbury 2013?

Volgens The Daily Mirror
geven de Rolling Stones
volgend jaar op Glastonbury
hun laatste concert.

R. Kelly heeft belastingschuld

De Amerikaanse r&b-zanger
R. Kelly is de belastingdienst
over de jaren sinds 2005 nog
5 miljoen dollar schuldig.

De 10-jarige pianist Carter Muller

won gisteren de talenten-
jacht voor 9-12 jarigen op de
Open Dag (5.000 bezoekers)
van Concertgebouw A’dam.

Holland Festival: My Brightest Diamond.
Gehoord: 17/6 Bimhuis, Amsterdam.
vvvVV

Door HESTER CARVALHO
Theater en popmuziek zijn een moeizame
combinatie. Theater associëren we met in-
gestudeerd acteren, popmuziek met spon-
taan gedrag en vrijheid. Ook als Beyoncé
haar zorgvuldig geoefende dansjes uit-
voert, doet ze dat met een air van noncha-
lance. Theatrale popmuziek wordt ge-
maakt door muzikanten die hun gedrag
uitvergroten zodat ook de achterste rijen
niets missen.

Die aanpak was gisteravond te zien bij
My Brightest Diamond, oftewel zangeres
Shara Worden. In het kader van het Hol-
land Festival trad Worden in het Bimhuis
op met een zevenkoppig ensemble en haar
eigen drummer. Worden kwam op met
een grote tros oranje ballonnen en een
maanvormig masker, pantomimend tus-
sen de muzikanten.

Worden is een multi-instrumentalist –
elektrische piano, gitaar, duimpiano – en
combineert popmuziek met haar liefde
voor opera en klassieke muziek. De melo-
dieën hebben een krullerige stijl, haar
stem heeft een mooi hees geluid dat hel-

der uithaalt in het hoog.
Ze opende met We Added It Up, van haar

laatste cd All Things Will Unwind (2011), dat
zich met zijn evocatieve instrumentatie,
hoge uithalen en lage tonen ontrolt tot
een musicalachtig lied. In de loop van het
optreden kreeg het ensemble meer kracht,
dankzij de mooi jazzy spelende drummer
Brian Wolfe die de muzikanten opzweep-
te tot een geleide chaos van kwinkeleren-
de fluit, grommende cello en brommende
klarinet. Worden vergat de geaffecteerde
manieren en liet haar stem streng aan-
zwellen. Het theatrale effect was ingeruild
voor het vuur van het moment.

Krullerige
zang met

hoge uithalen

Holland Festival

Uitdaging
tussen pop
en klassiek


