
H
ij had geen betere titel kunnen kiezen. Alsof hij met
vier vingers in twee stopcontacten heeft gekoterd, zo
stuitert Adriaan Van den Hoof – in ruimtepak – de
oogverblindend verlichte scène op, om ze pas
 anderhalf uur later hijgend te verlaten. Al stuiterend

en hijgend verprutst hij het startritme en wringt hij
 enkele grappen vakkundig de nek om. Ondanks die
snertstart is Hoogspanning een deugddoende
plezierreis doorheen het heden en naar het
verleden – want ‘de toekomst is maar niks, ik
kom er net vandaan’. 

‘Hoe ga je elegant in een zitzak zitten?’,
‘welke klojo heeft de dubstep uitgevonden en
hoe dans je daarop?’, ‘waarom is praten met
een rozijn mindful?’ en ‘waar bevindt zich de
Punica-oase?’ Dat zijn enkele van de vreemde
vragen die de veertigjarige Van den Hoof zich
stelt. Ze verraden een opstoot van nostalgie.
De antwoorden verpakt hij in  stuiterende
sketches waarin zelfrelativering en top -
amusement elkaar stevig omarmen. Heel soms
pikt hij in op de reacties van het publiek. Hij
doet dat zo gevat dat je verlangt naar meer. Al

zal dat voor een volgende show zijn. In Hoogspanning
houdt hij zich vooral aan de uitgeschreven tekst. 

Die declameert hij in een clean decor – een witte
 bureautafel, een designstoel en rode zitzak – dat baadt
in het flitslicht. Die glitterweelde oogt perfect in een
stand-upcomedyshow, maar niet in de voorstelling van
iemand die zich profileert als een cabaretier/verhalen-

verteller die de charmante, herkenbare
anekdotes (en ontboezemingen over
 neuspeuteren of beenwarmerliefde,
 bijvoorbeeld) aan elkaar rijgt. Pas op het
einde wordt het leger flashspots vervangen
door zachter, sfeervoller theaterlicht.

Ook de rode draad – ‘de toekomst is maar
niks’ – is weinig meer dan een rode
 glitterstrik die Van den Hoof om zijn
 melancholische moppenkermis bindt. Op die
manier volgt hij zijn advies aan het publiek
op: ‘Zeg meer foert!’ In zijn geval: foert tegen
de (maatschappij)kritische speldenprikken
en inzichten die een cabaretier onderschei-
den van de met stand-upcomedy flirtende
navelstaarder. E L S  V A N  S T E E N B E R G H E

P O D I U M

HET REKWISIET
De zitzak symboliseert alle
rare trends en de onheil-
spellende toekomst waar
Van den Hoof met argus -
ogen naar kijkt. Geef hem
maar een Punica-oase!

FOERT?
Adriaan Van den Hoof pleit voor een herwaardering
van het woordje ‘foert’ in het grappige, nostalgische
maar iets te vrijblijvende Hoogspanning.

HOOGSPANNING
Adriaan Van den Hoof
Tot 6/4 op reis door Vlaanderen

adriaanvandenhoof.be

★★★★
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[DE AVANT-PREMIÈRE]
WORKING
TITLE 
PLATFORM
#5

‘Ik hield van ballet, tot ik werk
van Xavier Le Roy zag en
 gefascineerd raakte door de
cross-overkunst die hedendaagse
dans is. Die fascinatie geef ik door
aan het publiek’, vertelt
 Charlotte Vandevyver (1982),
 coördinator van Workspacebrus-
sels, dat binnenkort Working
Title Platform #5 presenteert. 
CHARLOTTE VANDEVYVER: Working
Title Platform, ons halfjaarlijks
festival, toont werk van
 kunstenaars die doorgaans
 vertrekken bij de dans, maar ook
andere media gebruiken om hun
verhaal te vertellen.
Waarom toon je geen afgewerkte
creaties?
VANDEVYVER: Omdat we 
een werkplaats zijn waar
 kunstenaars groeien en hun
werk aftoetsen aan een publiek.
Tijdens het festival zijn de
 opvoeringen even belangrijk 
als de nagesprekken tussen de
toeschouwers en de dansers. 
Wie kunnen we ontmoeten?
VANDEVYVER: Onder meer 
Eisa Jocson, Peter Lenaerts en
 Rodrigo Sobarzo de Larraechea.
Eisa is een Filippijnse paal -
danseres die onderzoek deed
naar de ‘macho dance’, die in 
de Filippijnse nachtbars zowel 
voor mannelijke als vrouwelijke
klanten wordt opgevoerd. Peter
is een geluidskunstenaar die
 stilte zocht in de woestijn en
 Rodrigo wil de ervaring van
 apneaduiken (vrijduiken) delen
met het publiek. Zij maken dans
tot het haast fysiek ervaren van
duisternis of stilte. ( E . V . S . )  

WORKING TITLE PLATFORM #5
Work Space Brussels
14-15/12, Les Brigittines, 
Beursschouwburg en Kaaistudio’s
workspacebrussels.be

[DE MAQUETTE]
NA DE REPETITIE / PERSONA
Een repetitielokaal, een plek die pijn uitstraalt en een donker landschap: die drie
ruimtes ontwierp Jan Versweyveld voor Ivo Van Hove, die er twee teksten van Ingmar
Bergman in opvoert. Na de repetitie toont een regisseur die enkel in en voor het 
theater leeft. In Persona portretteert Bergman een oudere actrice die midden in een
stuk stopt met spelen. ‘Dat verhaal situeer ik in een kamer waar haar mentale pijn
haast fysiek aanwezig is. Het werk van kunstenares Berlinde De Bruyckere was
daarbij een inspiratiebron’, vertelt Versweyveld. ‘Het landschap refereert aan de 
natuurelementen omdat in Persona de actrice de raad krijgt om de natuur in te 
trekken.’ De maquettes zijn essentieel in de communicatie met de spelers en het 
decoratelier. ‘Toneelgroep Amsterdam is een repertoiregezelschap, dus is de 
repetitietijd beknopt. Daarom zijn de decors klaar wanneer de repetities starten.’
( E . V . S . )  

NA DE REPETITIE / PERSONA
Toneelgroep Amsterdam
Tot 6/2013 op reis door Nederland, Vlaanderen en Duitsland
tga.nl

[NU IN HET THEATER]

JONG TALENT

HIT THE STAGE
Monty
SIN, Philine Janssens en Ali
Kadhum tonen pril werk en
gaan nadien in gesprek met u. 
monty.be  

CIRCUS

L’AUTRE
Claudio Stellato
Claudio Stellato maakt 
kasten en andere voorwerpen
tot robuuste en (soms) 
weerbarstige mededansers. 
l-autre.be  

DERNIÈRE

DETROIT DEALERS
Wunderbaum
★★★★
Bitterzoet muziektheater over
Detroit, de autoindustrie en
pronte halfzusjes met gouden
stembanden. 
wunderbaum.be, ntgent.be

Het ontwerp voor NA DE REPETITIE. 
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