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18 Cultuur

Première

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

Flodder de Musical

Ruzie Saatchi en Lawson

Nieuw album Kraftwerk

Kim Deal weg bij Pixies

Ethan Hawke keert terug naar
Broadway. De acteur gaat de hoofdrol spelen in Macbeth, in de regie van
Jack O’Brien. In 2006 maakten zij samen het toneelstuk Coast Of Utopia.

Theaterproducent Albert Verlinde
wil in 2014 een musicalversie van
Flodder maken. Flodder de Musical zal
gebaseerd zijn op de eerste Flodderfilm van Dick Maas uit 1986.

Kunstverzamelaar Charles Saatchi is
in een restaurant zijn echtgenote Nigella Lawson naar de keel gevlogen.
De Britse boulevardkrant Sunday People heeft foto’s van de ruzie.

Kraftwerk gaat voor het eerst in tien
jaar weer een studioalbum maken.
De band gaf onlangs nog een reeks
concerten waarbij alle vorige platen
in hun geheel werden gespeeld.

Bassiste Kim Deal is uit The Pixies
gestapt. Deal werd in 1986 lid van de
band uit Boston. In 1993 ging de
band al eens uit elkaar, maar sinds
2004 waren The Pixies weer bijeen.

Echte kippen in aardse ‘Meeuw’

MIJN PREMIÈRE

Theater
D e m e e u w van Anton Tsjechov door
Toneelgroep Amsterdam. Gezien:
16/6 Stadsschouwburg, Amsterdam.
T/m 24/10. Inl: tga.nl
vvvvV

Door Kester Freri
ks
Hard, rauw en verstikkend mooi: dat
is De meeuw (1896) van Tsjechov in de
regie van de Duitser Thomas Ostermeier bij Toneelgroep Amsterdam.
In deze tragedie over het kunstenaarschap staat de gepassioneerde toneelschrijver Kostja tegenover de gearriveerde literator Trigorin. Samen
met Kostja bloeit aanvankelijk het
jonge meisje Nina op. Maar zij vindt
de egocentrische actrice Arkadina op

haar weg naar toneelroem.
In het decor scharrelen twee echte
kippen tussen eenvoudig, bij elkaar
geraapt meubilair. Tijdens de voorstelling beschildert een onzichtbare
hand vanaf de achterzijde het toneeldoek met woeste bergen, een donkere boom. Aan het slot veegt diezelfde

Holland Festival
hand alles zwart. Uit die steeds beklemmender, donkerder entourage
is elke melancholie verbannen, zo
vaak verbonden met Tsjechov.
Hans Kesting als schrijver toont
een fraaie, innerlijke tragiek die de
creatieve wedijver met Eelco Smits
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Ethan Hawke als Macbeth
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Zoeken naar bezieling op Pinkpop vol voorspelbare bands en ongevaarlijke tienerpop

als Kostja een zeldzame spanning
geeft. Kostja zoekt „nieuwe vormen”
in het theater die hij laat zien tijdens
een kort toneelspel. Maar Chris Nietvelt in de rol van moeder en actrice
geeft tijdens de opvoering vernietigend commentaar. Nietvelt speelt
perfect de geëxalteerde actrice die ze
moet zijn. De weerloze Nina gaat eraan kapot.
Ostermeier en de acteurs hebben
voor Tsjechov een norm gesteld.
Speelstijl, aankleding en decor zijn
welbewust aards en herkenbaar, eerder met een toets van lelijkheid dan
gestileerd. Muziek van The Doors begeleidt Kostja op zijn wanhopige
zoektocht. Totdat tergend zacht ‘The
End’ klinkt. Kostja’s schrijversdroom richt hem te gronde.

Knullige Chinese minipasjes
Jazzpianist Peter Beets

Dans

‘Je moet rijp zijn
voor deze muziek’

S a c re d u Pr inte m ps /O v e r tu re door
Het Nationale Ballet. Gezien: Muziektheater Amsterdam 15/6, herhalingen
t/m 22/6. Inl: www.het-ballet.nl
vvVVV / vvvVV

Jazzpianist Peter Beets presenteerde in
LantarenVenster te Rotterdam zijn cd met
muziek van pianist Oscar Peterson.
Door Amanda Kuyper
„Oscar Peterson was al in mijn jeugd een pianoheld. Ik
draaide zijn platen grijs en heb veel van zijn stukken uitgeplozen. Toch heb ik best lang gewacht met mijn ode aanhem. Ik wilde geen lijkenpikker zijn, een profiteur van zijn
dood in 2007, toen het eerbetonen regende.
„Bovendien, vind ik, moet je rijp zijn voor deze muziek.
Op een manier dat je in interpretaties van zijn muziek ook
duidelijk je eigen geluid terughoort. Wat is Peterson, en
wat komt van Beets? Nu ik de veertig ben gepasseerd, en diverse jeugden achter de rug heb, voel ik dat ik echt wat kan
toevoegen. Het beste werkt het wanneer ik als een soort
medium mijn kanalen openzet achter de vleugel. Je wacht
op wat er komt. Het ‘zijn’ in ruimste zin – op reis door je
gedachten. Dat ligt helemaal aan hoe ik mij voel en wat ik
van publiek terugkrijg. De piano liegt niet. Het instrument
kan een spiegel zijn waar je in kijkt.
„Iedereen heeft zijn eigen blues. Niemand komt ongeschonden door het leven. Als er geen blues in jazz zit, is het
voor mij geen jazz. Iets dergelijks heeft Wynton Marsalis
ook gesteld: de blues is het ingrediënt dat je muziek persoonlijk maakt. In Hymn to Freedom hoor je gospel en blues
duidelijk terug. Het is een stuk waar je veel gevoel in kunt
inleggen, denkend aan mijn overleden oma, of breder:
mensen die niet in vrijheid kunnen leven. Nelson Mandela
en Oscar Peterson waren bevriend. Het is een mooie gedachte dat dit ook Mandela eert.
„Vrijdag, in LantarenVenster in Rotterdam, wisten we als
trio heel zacht te spelen. Drummer Gijs Dijkhuizen kon
onsjes brengen in plaats van minimaal een pond. Dat leverde een bijzondere dynamiek op. Ik geniet van het spelen
aan een vleugel. Jazzclubs en kroegen zijn leuk, maar in
een concertzaal met een vleugel dwing je automatisch stilte
en respect af.”

Door Franci
nevan der Wiel
„Zijn we er toch ingetuind”, zei Herman Kuiphof in 1974, nadat de goal
die we wisten dat zou komen was gevallen. Wísten, want de tegenstander
was immers Duitsland. En zo is de
Chinese choreograaf Shen Wei er ook
ingetuind, overbluft door Stravinsky
die met zijn Sacre du Printemps al honderd jaar danskunstenaars het nakijken geeft.
Wei is opnieuw – in 2003 maakte

hij al eens een Sacre – met open ogen
in de val van de muziekillustratie gelopen. Ook nu voorziet hij elke muzikale gebeurtenis van een visuele pendant: solo of in groepjes volgen de
dansers verschillende instrumentgroepen, als uit de orkestbak schrille
blazerstonen opklinken, springen

Holland Festival
zij omhoog, en bij staccato hupt
men.
Op merkwaardige keuzes na, zoals
het langdurige sur place van het dertigkoppige ensemble en de steeds
knulliger overkomende Chinese minipasjes, is deze Sacre voorspelbaar en

al overbodig voor de laatste noot
heeft geklonken. Die overigens op
zich laat wachten, want het tempo
waarin Stravinsky’s meesterwerk
wordt gespeeld, lijkt eerder geschikt
voor bejaardengym dan voor enig
heidens ritueel.
Overborrelend van vitaliteit daarentegen is Overture van David Dawson. Hij laat achttien superieure dansers excelleren in gratie, kracht, precisie, souplesse en explosiviteit. Op
(zouteloze) muziek van Szymon
Brzóska smeedt Dawson trefzeker
groepsdelen, soli en duetten aaneen
tot een stuwende maalstroom die
echter jammer genoeg geen halt
houdt om stemmingsnuances tot
hun recht te laten komen. Zo resteert
een beeld van drukke eenzijdigheid.

Gewiekste, frivole zedenkomedie
Theater
E e n id e a le v rou w , door DeLaMar
Producties. Gezien: 16/6 in DelaMar,
Amsterdam. Aldaar t/m 28/7. Inl. delemar.nl
vvvvV

Door Henk van Gelder
Toen de Britse auteur William Sommerset Maugham in 1926 de komedie The constant wife scheef, moet dat
enige ophef hebben gewekt. Een getrouwde vrouw die te horen krijgt
dat haar man vreemdgaat met haar
beste vriendin, en desondanks niet
met vlugzout hoeft te worden bijgebracht omdat ze een nuchtere kijk op
het huwelijksleven heeft – dat was
toen hoogst ongewoon. En dat ze
daarna zegt in te gaan op de avances
van iemand anders, helemáál.

Ook nu regisseur Antoine Uitdehaag het stuk naar eind jaren vijftig
heeft verschoven, met kokerrokjes,
petticoats en een Pastoe-interieur,
weet de schrijver nog steeds te verbazen. Met frivool klinkende conversatiezinnetjes waar vaak een andere,
soms nogal ijselijke betekenis onder
zit, en met de komische effecten van
zijn snelle dialogen. „Zo lang ze het
niet weet”, zegt de moeder over haar
bedrogen dochter, „zou ik niet weten
waarom het zo erg voor haar zou
zijn”.
Met een uitgelezen, achtkoppig
acteursensemble ensceneerde Uitdehaag in deze tweede zomerproductie
van het Amsterdamse theater DeLaMar een gewiekste zedenkomedie,
die hooguit vóór de pauze nog iets
aan vaart had kunnen winnen met
enkele coupures in de passages waar

Somerset Maugham zichzelf herhaalde.
In de hoofdrollen balanceert Tjitske Reidinga kunstig tussen schijnbare onschuld, ontnuchterend inzicht
en tenslotte zelfs hunkering, terwijl
Peter Blok als schuinsmarcherende
echtgenoot haar superieure vrouwenwraak ondergaat met niet-begrijpende blikken die daarom des te
grappiger zijn. Naast hen excelleren
onder meer Ria Eimers als kloeke
moeder en Porgy Franssen als
schuchtere aanbidder.
Maar zelfs het allerkleinste rolletje, dat van de butler, heeft betekenis als Peter Bolhuis een onbestemd
soort dreiging creëert met de heggenschaar.
Zo is Een ideale vrouw een bedreven
staaltje toneelraffinement – luchtig,
maar lang niet inhoudsloos.

Bov en: Jared L eto trad zaterdag op m et zij n band T h irty S ec onds to M ars, Billie Joe A rm strong w as zondag af slu iter m et G reen Day . O nder: E llie G ou lding Foto’s Andreas Terlaak

Kirrende rappers en
knipogende boybands
Pop
Pinkpop 2013. Gehoord: 15 en 16/6.
vvvVV

DE GASTRECENSENT

Prachtige fluwelen passages in Mendelssohns Vioolconcert
Klassiek
N e d e r la nd s Ph ilh a r m onis c h O r ke s t o.l.v. Louis Langrée. Stefan Jackiw, viool. 15/6 Concertgebouw Amsterdam.
vvvVV

Violiste Amarins
Wierdsma (1991) ging
naar het Vioolconcert van
Mendelssohn

De Amerikaanse vioolschool wijkt af
van de Europese. Worden in Europa
vragen gesteld over de herkomst van
de muziek en de historische context, in de VS gaat het om het puur
violistische aspect: welke noten

staan in mijn partij, en hoe kan ik
die het meest effectief spelen? Over
die Amerikaanse aanpak ben ik best
kritisch, want violisten zullen dan
eerder geneigd zijn tot een show.
Die Amerikaanse school hoorde je
zaterdag ook een beetje terug in de
snelle passages van Mendelssohns
Vioolconcert. De jonge Amerikaanse
violist Stefan Jackiw speelde zó snel
dat het Nederlands Philharmonisch
Orkest hem nauwelijks kon bijhouden. Ik vermoed dat zenuwen ook
een rol speelden, waardoor hij snel-

ler speelde dan tijdens repetities.
Maar Jackiw is geen typische
Amerikaan. Hij had geen houding
van ‘ik ben de solist!’ maar communiceerde steeds met het orkest. Zijn
toon was pralend en kwam in het
Concertgebouw goed over, maar lyrische passages klonken ook prachtig fluwelig.
Ik had het Nederlands Philharmonisch Orkest al een paar jaar niet
gehoord, en was blij verrast met de
mooie ronde klank. Het niveau
hangt sterk af van de dirigent, en

Louis Langrée was een goede zij het
niet heel inspirerende leider. De Ouverture ‘Freischutz’ van Weber was
wat onsamenhangend, al ligt dat
vooral aan het stuk zelf: losse elementen die niet echt met elkaar
worden verbonden. Tsjaikovski’s
Vierde symfonie had eveneens een
prachtige orkestklank, met leuke
pizzicatopassages. De blazers hadden soms nóg meer mogen samensmelten. Langrée was ook hier niet
heel meeslepend, het orkest maakte
er vooral zelf een feest van.

Door Frank Provoost
In de Brand-tent werd zaterdagavond op Pinkpop zo’n beetje de gehele popgeschiedenis in stukken gescheurd door een vierkoppig scratchmonster. Het Franse dj-collectief
C2C gaf een masterclass in vingervlugheid. Schouder aan schouder
achter een massief blok van draaitafels krasten ze hun naalden stuk: simultaan, één voor één, kruislings bij
elkaar, als een stel demarrerende
wielrenners die telkens in moordend
tempo elkaars koppositie overnamen. Behalve hiphop moesten ook
rock-‘n-roll, kroegjazz, marimba en
zelfs de blues eraan geloven. Muddy
Waters bleef er dankzij C2C’s bombardement aan backspins zijn
‘woew!’ uit Manish B oy gillen. Dertig
jaar na zijn dood veroorzaakte Mud-

dy een massaal dansfeest.
Het kon dus wel op de 44ste editie
van Pinkpop: genieten van ultieme
bezieling en briljant vakmanschap.
Maar daar moest je wel even voor
zoeken. Of beter gezegd: je moest
met een machete een weg kappen
door een oerwoud aan tieneracts en
voorspelbare headliners. Want door
het ontbreken van grote nieuwkomers (Skrillex boeken mislukte helaas) of publiekstrekkers (Paul McCartney wilde niet komen) voelde
Pinkpop zich genoodzaakt op repeat
te drukken (The Killers, Kings of Leon, Will and the People, Green Day).
De overgebleven gaten werden gevuld met ongevaarlijke tieneridolen.
Na alle ingestudeerde danspasjes
en knipogen van de Amerikaanse
boyband FUN. was het een verademing om de Vlaams-Amerikaanse
Trixie Whitley te zien verklaren dat
ze het volgende nummer nooit eerder had gespeeld. Of ja, één keer dan,
op de heenweg in het busje, toen de

drummer wat op wat koffers mepte.
„Maar ik ben dol op risico’s.” Haar
weergaloze show dampte van de
spierwitte soul en gospel. Aan Whitley zie je dat wat ze doet noodzaak is,
en tegelijkertijd een hel. Want al tijdens de laatste tonen van elk nummer sterft de hedendaagse Janis Joplin van verlegenheid.
Dan was Douwe Bob, vorig jaar op
televisie uitgeroepen tot beste singer-songwriter van Nederland, toch
gemaakter. Hij had een band nodig
met maar liefst twee drummers, terwijl de Britse eenling Passenger het
op het kale hoofdpodium afkon met
alleen een akoestische gitaar. Na uitgebreide excuses voor zijn „depressieve folk” („sorry dat ik jullie lastigval met het meest troosteloze uur van
jullie leven”) gaf hij in al zijn nederigheid een groots optreden, waarvoor hij zijn monsterhit L et Her G o
niet eens nodig had gehad. Extra bonuspunten verdiende hij door zijn
filmende fans te vragen hun mobiel-

tjes weg te doen en gewoon eens lekker van het moment te genieten.
Van de Artiesten Voor Grote Mensen maakte vooral de kale puzzelrock
van het Britse ALT-J indruk, evenals
landgenoten Palma Violets. Strak
werd hun Roy Orbisonesque garagerock nooit, want daarvoor had het
viertal het veel te druk met lol trappen. De drummer sloeg zo hard dat
hij een pleister nodig had, bassist en
organist lieten hun instrumenten
uiteindelijk staan om lekker zelf over
het podium en in het publiek te kunnen springen. Dan oogden hun grote
broers The Vaccines, zondag prime time op het hoofdpodium, opvallend
gewoontjes en verveeld.
„We zijn niet gekomen om schattig te zijn”, brulde rapper Willem de
Bruijn van The Opposites. Hij riep op
tot „totale chaos” met „verschillende
EH BO-momentjes” en gaf met collega Twan van Steenhoven het goede
voorbeeld door het crowdsurfverbod
aan zijn laars te lappen. Al ging die

laatste na afloop van hun anarchistische volksfeest nog wel zijn moeder
bedanken, die vooraan stond.
Ook Die Antwoord liet de hakkers
en hiphoppers springen tijdens hun
eredienst aan Zuid-Afrikaanse white
trash. Rapper Ninja spuwde zijn opgefokte woede de tent in, terwijl de
kirrende Yo-Landi Vi$$er met haar
heliumdieet en een abonnement op
de pauperkapper („van voor kort, van
achter lang”), als een achterbuurtTinkebell om hem heen dartelde.
Kitscheriger werd het niet.
Alhoewel: afsluiter Green Day bewees met hun ‘punk’ tussen grote
aanhalingstekens dat alle dalen van
de onlangs afgekickte zanger Billie
Joe Armstrong niet per se tot relativeringsvermogen hebben geleid.
Maar Green Day had zich in de merchandisekraam al onsterfelijk belachelijk gemaakt. Daar kostten hun Tshirts met de opdruk ‘Revolution’
zestig, en een mouwloos hemdje
honderd euro.

