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Mooie dialogen ontstijgen clichés niet
een mooie dialoog tussen Smulders
en Scholten van Aschat waarin ze
hun potentiële affaire in een serie toneelscènes aan elkaar voorstellen en
zo de hele verhouding bij voorbaat
overbodig maken.
Persona wordt bij Van Hove een
soort opera. Na het begin met de
naakte Heebink in een klinische ziekenhuiskamer, vallen de muren om
en blijkt het hele toneel van de Rabozaal een gigantische vijver, met de
vloer als het eiland waar de zwijgende actrice (Heebink dus) zich terugtrekt met haar verpleegster (opnieuw
Smulders). Opnieuw is het spel

TONEEL Na de repetitie/Persona van
Toneelgroep Amsterdam. Gezien 13/12 in
de Stadsschouwburg. Aldaar t/m 22/12 en
later in februari en mei. Tournee. Meer info
op www.toneelgroepamsterdam.nl
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et haar rug naar het publiek ligt Marieke Heebink
op een tafel. Onnatuurlijk
uitgestrekt, monumentaal, naakt. De blauwe lijnen op haar
bewegingloze lichaam versterken de
suggestie van een marmeren beeld.
Maar als ze zich omdraait zien we het
stretchverband waarin de zender zit,
het microfoonsnoer is op haar zij geplakt als de hechting op een lange
wond. Voor één keer stoort het niet:
Na de repetitie/Persona is een tweeluik dat het theater met al z’n trucs als
onderwerp heeft.
Na eerder Scènes uit een huwelijk en
Kreten en gefluister regisseert Ivo van
Hove opnieuw scripts van de Zweedse filmmaker Ingmar Bergman, en
wel twee achter elkaar. Na de repetitie
is een tv-script uit 1984 over een toneelregisseur in een repetitielokaal
die in een discussie verzeild raakt
met zijn jonge hoofdrolspeelster.
Persona (1966) is een film over een
actrice die gestopt is met praten en
als vorm van therapie met een jonge
verpleegster op een verlaten eiland
belandt.
Van Hove regisseert Na de repetitie
als kamermuziek. Gijs Scholten van
Aschat speelt de regisseur zoekend,
getergd, in wezen onzeker. Karina
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Hiphop Rapper geeft show met zeventien musici op het podium, maar er is ook een laptop voor de samples en beats

Lange Frans op chic in Paradiso
Toen hij begon te rappen was
hij een tiener, nu is Lange
Frans een dertiger. ‘Stoer
doen, daar groei je ook een
keer overheen.’ Woensdag
staat hij in Paradiso.
PETER VAN BRUMMELEN

‘L

Na de eerste scène
vallen de muren en is het
toneel ineens een vijver

Marieke Heebink, Gijs Scholten van Aschat en Karina Smulders in de theaterversie van de film Persona.
Smulders heeft lol met haar rol als
slechte jonge toneelspeelster. Samen
debiteren ze aardige wijsheden over
toneel, maar het wordt pas interessant als Marieke Heebink opkomt. Is
zij de overleden moeder van de jonge

actrice, of een oudere (maar niet
wijzere) versie van dezelfde vrouw?
Heebink maakt er een gedenkwaardig nummer van, snel schakelend
tussen hitsig, flemend en beklagenswaardig en de hele tijd in gevecht
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met de mouwen van haar jas.
Toch gaat het storen dat er zo veel
clichés worden getoond; de regisseur
wil controle en kan alleen in zijn
kunst leven, de actrices zoeken aandacht en bevestiging. Het eindigt met

prachtig: de zwijgende, maar agressief expressieve Heebink tegenover
de alsmaar wanhopiger voortbabbelende Smulders, terwijl ze gegeseld
worden door de storm, regen en mist
die geproduceerd worden door de
pontificaal neergezette hightech toneelmachinerie rechts.
De parallellen en tegenstellingen
tussen de twee delen zijn aardig.
Theater als vlucht uit het leven, als
plaatsvervanging voor het leven of
als oefening hóe te leven. Maar het
blijft light toneel, waarin de beelden
het gekeuvel overdonderen.
SIMON VAN DEN BERG
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het muziekpaleis – op weg naar 125 jaar concertgebouw

‘Iets ongrijpbaar magisch’
In 2013 bestaat Het
Concertgebouw 125 jaar. In
de aanloop naar dat jubileum
elke week aandacht voor
deze ‘tempel van klassieke
muziek’. Vandaag: een
zingende horecamedewerker.
DANIËL BERTINA

N

atuurlijk is het een droom
om hier ooit zélf op te treden, zegt de Zwitserse zangstudent Lydia Opilik (1983).
“En dan het liefst met Vier letzte Lieder van Richard Strauss. Maar dat zal
nog wel even duren.” Al iets meer dan
een jaar werkt ze als horeca- en automatiseringsmedewerker bij het Concertgebouw, maar ze richt zich op een
carrière als professioneel musicus.
Opilik zit in het laatste jaar van de
bacheloropleiding operazang aan
het conservatorium, kwam door de
voorselectie van het Grachtenfestival
Conservatorium Concours 2013 en is
nu druk aan het solliciteren bij diverse young artist programs, verspreid
over Europa. Dat wordt spannend,
zegt Opilik: “Die programma’s zijn
een tussenstap van de studie naar de
‘echte’ muzikantenwereld. Maar de
selectieprocedure is heel streng, van
de honderden aspiranten mag er
soms maar ééntje door.”
Ze volgde in Zwitserland een studie
als klassiek violist en bleef zich ook
als zangeres verder ontwikkelen, onder andere via masterclasses en lessen van Nederlandse docenten. “Nederland staat internationaal bekend
om het hoge niveau van de zangtech-

‘Classics is een toegankelijke serie.’
niek,” zegt Opilik. Na het voltooien
van haar vioolstudie was het idee om
in Amsterdam nog één jaartje extra te
studeren. Maar ze bleef hangen: nu is
ze bijna drie jaar verder.
Tijdens een concert in Luzern maakte ze voor het eerst kennis met het
Concertgebouworkest. Opilik: “Dat
was een geweldig optreden met dirigent Mariss Jansons. Maar ik wist

‘Na mijn eerste bezoek,
liederen van Quasthoff,
raakte ik verslaafd’
toen nog niets over het Concertgebouw en de legendarische reputatie
van die zaal. Na mijn eerste bezoek
hier – een liedrecital van Thomas
Quasthoff, met geweldige plaatsen:
eerste rij balkon – raakte ik een beetje
verslaafd. Met studentenkorting en
de sprintkaartjes kwam ik hier bijna

wekelijks over de vloer. Je voelt hier
de muziekgeschiedenis om je heen en
de live-ervaring heeft in dit gebouw
iets ongrijpbaar magisch, dat niet via
televisie of een opname kan worden
benaderd. Nu ik er werk, mag ik vaak
gratis naar een concert. Alleen al
daarom is dit een geweldige baan.”
Het komt zelden voor dat je als jonge zanger meteen na het conservatorium wordt gecast voor de grote operarollen, zegt Opilik. “Je kunt niet
achteroverleunen en hopen dat je
ooit ontdekt wordt, maar je moet echt
je eigen projecten realiseren. Ik
droom ervan ooit op hoog niveau
opera te kunnen zingen in een groot
ensemble. Toch wil ik ook het creatieve musiceren in kleinschalige projecten niet opgeven.”
Opilik komt uit een allesbehalve
muzikale familie en groeide op in
Schwyz, een kleine stad in Zwitserland. “Van kinds af aan had ik een
heel enthousiaste muziekleraar, die
mij het vertrouwen gaf om mijn talent
verder te ontwikkelen. Eerst had ik
vioolles, later ook piano en zang.
Beetje bij beetje werd ik zo geïntroduceerd in de wereld van de klassieke
muziek. Eerst hield ik alleen maar
van Mozart, de rest snapte ik gewoon
niet. Maar ik heb in al die jaren een
heel brede smaak ontwikkeld.”
Klassieke muziek zien veel mensen
als ontoegankelijk en ingewikkeld.
Opilik: “Daarom is het heel mooi dat
het Concertgebouw ook een aantal
series aanbiedt waarbij het publiek
op een prettige, toegankelijke manier
in aanraking wordt gebracht met
klassieke muziek. Zoals de serie Classics met het Nederlands Philharmonisch Orkest, of de speciale kinderprogrammering.” Ze lacht: “Niet iedereen kan zich meteen in een vier
uur durende Wagneropera storten.”
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Lange Frans: ‘Ik heb altijd geloofd in raps met een gezongen refrein. Met harde beukdingen scoor je geen hits.’
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De Nieuwe Pers krijgt geld
Van onze mediaredactie
AMSTERDAM – De Nieuwe Pers, de
digitale voortzetting van gratis
krant De Pers, krijgt een subsidie
van bijna 25.000 euro van het Stimuleringsfonds voor de Pers.
Gisteren maakte het fonds bekend
welke twaalf vernieuwende initiatieven geld krijgen dat beschikbaar is
gekomen door de Persinnovatieregeling. De Nieuwe Pers is geselecteerd
met het project The Daily You, waarmee lezers direct een artikel van een
specifieke journalist tegen betaling

kunnen lezen. Journalisten kunnen
zo hun werk uitgeven zonder tussenkomst van een uitgever.
Het Stimuleringsfonds beloonde
nog een ander initiatief, Blendle,
waarbij lezers losse artikelen kunnen
bestellen. Tot nu toe hebben De Groene Amsterdammer, TMG (De Telegraaf), NDC Mediagroep (Leeuwarder
Courant), Erdee Media Groep (Reformatorisch Dagblad) en Hearts Magazines (Elle) zich aangesloten. Blendle, dat 75.000 euro krijgt, wordt een
app waarbij gebruikers ook kunnen
volgen wat andere gebruikers lezen
en aanbevelen.

Uitgeverij Fosfor krijgt ruim 90.000
euro voor de ontwikkeling van het
project Longform Journalistiek. Daaruit moeten apps voortkomen die lange onderzoeksjournalistieke verhalen mogelijk maken.
RTV Noord-Holland heeft ruim
18.000 euro toegewezen gekregen
voor een regionaal mediaplatform.
De overheid, burgers, media- en
marktpartijen kunnen daar informatie bundelen om inwoners van de
provincie zo goed mogelijk op de
hoogte te houden van recente ontwikkelingen. Dit moet onder andere leiden tot tv- en radioreportages.

akschoenen, schat, die
moeten we nog kopen.”
zegt Lange Frans tegen
zijn vrouw. De rapper en
zijn echtgenote Daniëlle nemen nog
een keer door wat hij gaat dragen bij
zijn optreden in Paradiso. Mevrouw
Frans gaat over de styling en heeft
voor haar man de keuze laten vallen
op een velours pak.
Hij: “We hebben getwijfeld of daar
dan een das of zo’n strikkie bij moest,
maar het wordt een das. Die kan je na
een paar nummers was losser doen,
weet je. Zo’n strikkie zit de hele avond
strak om je nek.”
Ja, de rapper gaat op chic, woensdag. De show wordt opgenomen door
Veronica en op oudejaarsavond uitgezonden, vandaar. “We willen een
Frank Sinatra-achtig sfeertje, weet je
wel. Kroonluchters aan het plafond,
rood tapijt op de vloer, de muzikanten achter zo’n lessenaar, net als
vroeger bij die big bands. En al die
gasten in Oger hè; er komt niemand
in een joggingbroek op het podium.”
Paradiso vindt hij heilige grond. “Ik
heb overal gestaan, maar niets haalt
het bij Paradiso. Eerder dit jaar trad ik
als gast van Marco Borsato op in de
Ziggo Dome. Heel indrukwekkende
zaal, maar het is er zo fris en vers en
nieuw. In Paradiso voel je de historie.”
Zelf heeft hij ook een historie in
Paradiso. “Ik ben er nooit eerder de
hoofdact geweest, maar ik heb er wel
de nodige gastoptredens en voorpogramma’s gedaan, battles ook. De
eerste keer dat ik er stond, in de kleine zaal, dat was een ding hoor. En als
fan ben ik er vroeger naar heel veel
hiphopshows geweest. Method Man,
de Wu-Tang Clan, ik heb ze er allemaal gezien.
En wordt zijn eigen show een beetje
een hiphopshow? “Ik sta met zeventien muzikanten op het podium.
Strijkers, blazers, maar dus ook iemand met een laptop. Voor de samples en de beats. Want hiphop hoort
strak te zijn natuurlijk, ook in zo’n
live uitvoering. Hiphop is hoe mijn
hart klopt, weet je.”
De laatste jaren beweegt de muziek
van Lange Frans, die in de jaren
negentig voor het eerst van zich deed
spreken met de groep D-Men en die
ADVERTENTIE

later een duo vormde met collegarapper Baas B, zich meer en meer in
de richting van de pop. Dat spreekt
ook uit de gasten die hij heeft gevraagd voor zijn Paradisoshow. De
rapper Lil’ Kleine doet mee, maar ook
Jeroen van der Boom, Glennis Grace,
en Anita Meyer. Niet bepaald het
soort artiesten waar de gemiddelde
hiphopfan warm voor loopt.
“Ik heb altijd geloofd in raps met
een gezongen refrein,”zegt Lange
Frans met bijna ouderwets vet Amsterdams accent. “De mensen willen
houvast hè? Ik vind het zelf mooi
hoor, van die harde beukdingen,
maar daar scoor je geen hits mee. Een
lekker refrein moet erbij. En omdat ik
zelf nauwelijks kan zingen, vraag ik
daar anderen voor. Vroeger waren
hiphop en pop verschillende werelden, tegenwoordig lopen ze in elkaar
over.”
Maar hij is zelf ook veranderd, voegt
hij er meteen aan toe: “Ik zeg niet dat
het allemaal heel serieus en supervolwassen is wat ik doe, maar ik
ben inmiddels wel 32, weet je. Op
mijn achttiende schreef ik heel andere teksten. Toen ging het van: ‘Han-

‘We willen een Frank
Sinatra-achtig sfeertje,
met muzikanten in Oger’
den in de lucht, gas geven, we hebben
gisteren in de discotheek met z’n zessen je zus lopen schuren.’ Die thematiek, daar ben ik inmiddels wel overheen.”
En credibility, voor velen het sleutelbegrip van hiphop, hecht hij daar
nog aan? Een tikje vermoeid: “Ach,
wat is nou credibility? Dat is ook maar
een uit Amerika overgewaaid begrip.
En vaak betekent het niet meer dan
een beetje stoer doen. En stoer doen
is hartstikke leuk natuurlijk, heb ik
vroeger heel veel gedaan, maar ook
daar groei je een keer overheen. Ik
maak me er totaal niet druk om of ik
nog wel credible ben.”
Wat vindt hij van de nieuwe lichting
Nederlandse rappers? “Helemaal aan
de linkerkant vind ik de Hydroboyz te
gek. En ik ben fan van Kraantje Pappie. Werkt ontzettend hard, die jongen. Hij woont in Groningen, maar is
altijd overal. Ik herken dat. Om vijf
uur opstaan? Als het nodig is doet ik
het zonder problemen. Die werkethiek is niet veel hiphoppers gegeven, hoor. De meeste klooien maar
wat aan. Godzijdank, zou ik bijna
zeggen.”
Lange Frans, Paradiso, woensdag,
20.30 uur.

