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Finale Akram Khan op Julidans 2013

Theater

Amsterdam ✱ De grote finale van
Julidans, dat plaatsvindt van 2 tot en
met 13 juli op zeven locaties in Amsterdam, wordt dit jaar verzorgd
door Akram Khan. Hij wordt wereldwijd beschouwd als een van de
allergrootsten van de hedendaagse
dans.
Eerder was hij op Julidans te zien
met het virtuoze ’Gnosis’ en recent
nog met ’DESH’ in de Stadsschouwburg Amsterdam - ’een meester-

werk’, volgens The Guardian. Met
zijn nieuwste creatie ’iTMOi (in the
mind of Igor)’ duikt hij in de wereld
van de beroemde Russische (ballet)
componist en gaat op zoek naar de
manier waarop Stravinsky de klassieke muziek veranderde. Dit jaar
op 28 mei was het precies 100 jaar geleden dat Stravinsky met ’Le Sacre
du Printemps’ de klassieke muziekwereld op zijn grondvesten deed
trillen.

Veel dansmakers van deze editie zijn
geïnspireerd door persoonlijke verhalen. Zij richten zich op het individu en hoe dit zich handhaaft in de
maatschappij.
Bouchra Ouizguen laat (letterlijk)
zien hoe de alledaagse mensen én de
gekken in Marokko zich bewegen.
Rachid Ouramdane toont in zijn eigenzinnige ’documentaire dans’
ontheemde mensen op de vlucht na
een milieuramp.

Akram Khan.
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Juist aan de vleugel onderscheidt Alicia Keys zich
Peter Bruyn
Amsterdam ✱ Alicia Keys was altijd
al anders dan de meeste hitzangeressen in de driehoek tussen r&b,
pop en soul. Ze zingt en danst niet
alleen, maar speelt ook een flink
stuk weg op de piano. Dat was
vrijdag in de ZiggoDome niet
anders. Daar rezen de vleugels,
staande en elektrische piano’s op
uit de podiumvloer om er even
later weer te verdwijnen. Alsof het
een show van Hans Klok betrof.
Ooit werd Alicia ook als muzikaal

vernieuwer gezien. Dat was in
2001, toen haar debuutalbum
’Songs in A-minor’ wereldwijd
naar de top van de hitlijsten
schoot. Sommigen beschouwden
haar zelfs als een ’nieuwe Prince’.
Dat heeft ze artistiek nooit helemaal waar kunnen maken, hoewel
ze tientallen miljoenen platen
verkocht en grossierde in Grammy’s en andere onderscheidingen.
Afgelopen jaar verscheen haar
vijfde studio-album, ’Girl on fire’,
dat nog altijd een bovengemiddeld
commercieel succes was, maar toch

Concert
Vrijdag 7 juni. ZiggoDome,
Amsterdam. Uitverkocht.

aanzienlijk minder impact had dan
de vier voorgangers. Wellicht heeft
het er mee te maken dat twintig
songschrijvers en tien producers
aan de plaat sleutelden. Dan wordt
het geheel vanzelf wat grijzer.
Toch weet Alicia nog altijd de

Amsterdamse Ziggo vol te trekken.
Enerzijds zet ze zo’n typische poparena-spektakel neer, compleet met
dansers en decors. En tegelijk presenteert ze zich als zangeres aan de
vleugel, waar de muziek centraal
staat. Vooral in de eerste helft van
haar optreden laat ze haar piano
vaak halverwege het liedje voor
wat die is, om deel te nemen aan de
choreografie.
Toch is haar show in Amsterdam
veel minder een ’sex driven thing’
dan die van Beyoncé of Rihanna.
Alicia straalt méér gevoel voor stijl

uit. Tegelijk mist ze dat ongenaakbare aura en charisma van Beyoncé.
Pas in de finale blijft ze aan de
vleugel zitten in ’Brand new me’
en ’Not even the King’ - de beste
songs van haar nieuwe album – en
haar hit ’No one’.
In de toegift komt Alicia terug
voor haar duohit met Jay-Z, ’Empire state of mind’ met de rapper op
het immense videoscherm. Misschien wel het mooiste liedje over
New York sinds die Minnelli/Sinatra classic. Even is Alicia dan geen
grote ster maar een superster.

Hélène Devos in ’De meeuw’ op het Holland Festival

’Verlangen en mislukking’
Sonja de Jong
Ze staat met een glas thee in haar
handen op de bovenste verdieping
van de stadsschouwburg in Amsterdam en kijkt een beetje bezorgd naar de twee witte kippen
die in een ren op het balkon zitten.
,,Die spelen ook mee in ’De
meeuw’. Maar die ene pikt die
ander helemaal kaal.’’
Plankenkoorts misschien? Iets waar
Hélène Devos (1989) zelf in elk
geval weinig last van lijkt te hebben. Het jongste lid van Toneelgroep Amsterdam geniet met volle
teugen van haar werk. Vanaf 13 juni
speelt zij tijdens het Holland Festival de rol van Nina in ’De meeuw’
van Tsjechov, in regie van Thomas
Ostermeier.

Voor het eerst
Het is voor het eerst dat ze onder
een andere regisseur speelt dan Ivo
van Hove, directeur van Toneelgroep Amsterdam. ,,En dat bevalt
onwaarschijnlijk goed’’, verzekert
ze. ,,Thomas werkt heel anders dan
Ivo, maar voor mij is de repetitieperiode nu al geslaagd. Ik ben echt
heel erg onder de indruk van
hem.’’
Gevraagd waar de verschillen in
beider werkwijze dan zitten, moet
ze even nadenken. ,,Ivo werkt
compacter en in een kortere periode. Hij zet je meteen in het decor
en maakt scènes vanuit het idee dat
hij al in zijn hoofd heeft. Met Thomas werken we meer vanuit improvisatie, hij laat ons meer zelf
zoeken. Je kunt zeggen: bij Ivo is
het eindproduct er meteen al en hij
vijlt vooral af, terwijl Thomas juist
aan het opstapelen is; bij hem
groeit het geleidelijk. Het één is
niet beter dan het ander, maar het
is voor mij als jonge actrice wel fijn
om zo met verschillende werkwijzen in aanraking te komen.’’
In ’De meeuw’ speelt Devos de rol
van Nina, een jonge actrice die
droomt van roem. ,,Ik zie dit stuk
in de eerste plaats als liefdesdrama.
Natuurlijk, er zit ook de botsing

Hélène Devos.

van generaties in, van de oudere
Arkadina en Trigorin tegenover de
jonge Konstantin en Nina. Maar
voor mij draait het toch vooral om
de hoop, het verlangen en de mislukking van verliefde mensen.’’

Welkom
Maar die strijd waarbij jongeren de
ouderen van de troon stoten, ervaart zij dat tussen haar veelal veel
oudere collega’s bij Toneelgroep
Amsterdam ook zo? ,,O nee, zeker
niet. Ik kijk wel ontzettend tegen
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ze op, maar ik voel me zó welkom
hier. We zijn echt een familietje.
En vooral Marieke (Heebink, red.)
en Chris (Nietvelt, red.) bekommeren zich echt om mij.’’
En het personage van Nina, de
jonge actrice, herkent ze daar veel
van zichzelf in? ,,Ja, dat wel, en dat
is soms best confronterend. Zij wil
heel graag meedoen en is bereid
daarvoor heel ver te gaan. Dat
herken ik wel van mezelf. Maar ik
zou nooit, zoals zij, uit berekening
met een oudere man aanpappen. Al

De Meeuw
Toneelgroep Amsterdam: De meeuw. Te zien tijdens het Holland
Festival van 13 t/m 23 juni, Stadsschouwburg Amsterdam. In september en oktober landelijke tournee. www.tga.nl

denk ik dat zij niet beseft dat ze
dat doet. Ze is zo verblind door
ambitie en omvergeblazen door die
imposante Trigorin, ze denkt dat
ze echt verliefd is.’’

Dan moet Devos weer snel naar de
repetitie. ,,Het stuk groeit nog
steeds en dat gaat echt door tot op
de dag van de première. Dat maakt
het hele proces juist zo boeiend.’’

