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DANS
DANÇA MORTA
In het kader vanhetHolland Festival
brengt Grupo de Rua deNiterói uit
Brazilië vanavond enmorgen om
20.30 uur in de ZuiveringshalWest
van deWestergasfabriek de voorstel-
lingDançamorta. De choreograaf
BrunoBeltrão is opgegroeid in de
wereld van de streetdance en is ge-
vormddoor de hedendaagse dans en
filosofie. Zijnwerk vindt zijn oor-
sprong in de explosievemannelijk-
heid van de hiphop.

Kaarten: 5237787 of www.hollandfestival.nl

FILM
THE TIME THAT REMAINS
Deze absurdistische tragikomedie
uit 2009 van enmet de Palestijnse
filmmaker Elia Suleiman gaat over
de Israëlisch-Palestijnse geschiede-
nis. De schrijnende absurditeit van
het Palestijnse leven in Israël is heel
voelbaar. Hij geeft een goed beeld
vanPalestijnen in het huidige Israël,
die ‘Israël-Arabieren’worden ge-
noemd en alsminderheid in hun
landwonen. Vanavond om22.00 uur
in Kriterion.

Kaarten: 6231703 of www.kriterion.nl

LEVENSLIED
HOLLAND ZINGT HAZES
Gehoord 15/6 Waar Ziggo Dome
Herhaling vanavond
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Jeroen van der Boom is de gastheer van de avond. Hij
zingt zelf natuurlijk tijdens ditmassale eerbetoon aan de
in 2004 overledenAndréHazes,maar hij zit ook achter de
vleugel en praat de avond aan elkaar. Dat doet hij heel
aardig,maar zijn poging een ernstigmoment in te bou-
wen inHolland zingt Hazesmislukt jammerlijk.

In een aankondiging vanAndréHazes junior en diens
zus Roxeanne zegt hijmet gedragen stem: “Wijmissen
hem,maar zijmissen hemelke dag.” Dreetje voelt niet
helemaal aanwaar Vander Boomnaar toewil en brult
meteen bij opkomst in demicrofoon: “Wat een feest!” en
daar achteraan, nog net even iets harder: “Is everybody
happy?”

En of iedereen blij is. De sfeer bij het eerste van vier
Holland zingt Hazes-concerten is vooral vrolijk. Er is voor
aanvang enna afloop gevochten, flink zelfs, ermoesten
twee ambulances aan te pas komen, begrijpenwe achter-
af,maar tijdens het concert is het in de zaal een en al ge-
moedelijkheid. De tribunes zijn een deinendemassa en
elkHazesliedwordtwoord voorwoordmeegezongen.

Het publiek kent die teksten uit het hoofd, Trijntje
Oosterhuis niet; de zangeres spiekt tijdens haar bijdra-
gen –waaronder natuurlijkKleine jongen, dat ze in
2004 ook zong tijdensHazes’ afscheidsceremonie in de
Arena – voor iedereen zichtbaar op de autocue. Dandenk
je toch even: is het nou zoveelmoeite een paar liedjes uit
het hoofd te leren?

Vier keer een volle bak in de ZiggoDome, danheb je
het toch al snel over eenmanof 60.ooo. Negen jaar na
zijn dood is AndréHazesmisschien nogwel populairder

dan tijdens zijn leven. Elke keer als zijn gelaat verschijnt
op het videoscherm, klapt en juicht het publiek nog har-
der dan ze de hele avond al doen. Heel trouwe fans alle-
maal.

Maar de tijden dat die zich precies zo kleedden als
hunheld, zijn voorbij. Ze lopen rond in de Ziggo, van die
mannenmet een zwart hoedje en een dito zonnebril,
maar ze vormen een kleineminderheid.

Het publiek is zowit alsmaar kan,maar op het podi-
umheeftHolland zingt Hazesmet bijdragen vanGlennis
Grace, Berget Lewis en Leona Philippowel degelijk een
kleurtje. Van die drie zangeressen is Glennis Grace de
overtuigendste vertolker van het levenslied. Logischwel,
want ze groeide op in de Jordaan.

Bij demannen komt Peter Beense het dichtst in de
buurt vanHazes. Zo’nMartijn Fischer, de hier ook aan-
wezige hoofdrolspeler uit demusicalHij gelooft inmij,
kanHazes perfect nadoennatuurlijk,maar Beense is in
alles zo echt alsmaar kan. De galm in zijn stem, het ac-
cent, die quasinonchalante presentatie: vintageMokum.
Hij is tijdensHolland zingt Hazes ook de enige zanger bij
wie je iets van pijn voelt in zijn zang.

André vanDuinmaakt van zijn bijdrage vooral een
komisch nummer.Wat ookmagnatuurlijk,maar dan
toch lieverWillekeAlberti, dieDe glimlach van een kind
zingt, en samenmetHazes junior Je laat je eigen kind toch
niet alleen. Royalty op z’nAmsterdams. Dreetje: “Weten
jullie dat haar vader de ontdekker vanmijn vader is?”

Als er een hemel voor volkszangers is, kijkt Hazes se-
nior van daaruit vast goedkeurend toe.Wenemen aan
dat Rachel Hazes vanuit de coulissen hetzelfde doet. Op-
vallendwel: deweduwe laat zich niet zien ophet podi-
um,maarwordt ook niet éénmaal genoemd.
Peter van Brummelen

Vrolijk
van
begin
tot eind
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Roxeanne Hazes zingt een ‘duet’ met haar vader:Wees zuinig op mijn meissie. FOTO LEVIN DE BOER/ANP KIPPA
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TipsLAATSTE KANS
BREUKEL EN VILLEVOYE
Beeldend kunstenaar RoyVillevoye
en fotograaf Koos Breukel bezochten
eind 2011 de kleine nederzetting Tí in
voormaligNederlandsNieuw-
Guinea. Tí is alleen bereikbaar door
permotorprauwdrie dagen stroom-
opwaarts te varen. De bevolking
leeft al generaties in volledig isole-
ment in het regenwoud. De expositie
Tí is nog tot enmetwoensdag in
Foam (Keizersgracht 609). Open van
10.00 tot 18.00 uur.

Inlichtingen: 5516500 of www.foam.org

TONEEL
TONEELGROEP AMSTERDAM
Wat De Meeuw Gezien 16/6 Waar Stads-
schouwburg Te zien Aldaar t/m 23/6 en
vanaf 14/8
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FEEST
NEONSPLASH PAINT PARTY
Gehoord 15 juni
Waar Heineken Music Hall

HHHII

Lichtvoetige,
losjes
gespeelde
Tsjechov

HOLLAND FESTIVAL
TRAGEDY OF A FRIENDSHIP
Gehoord 15/6 Waar Stadsschouwburg
Wat Muziektheater over Richard Wagner
van Jan Fabre, Stefan Hertmans en Moritz
Eggert

HHHII

Geschreeuw,
bloed en een
ferm accent op
de daad

Verfkanonnen
en supersoakers:
jemoet ervan
houden

Tweehonderd jaar geledenwerd
RichardWagner geboren en in 1882
hadhij dertien opera’s gemaakt. Om-
dat die opera’s vol zittenmet arche-
typische zaken als Duitse romantiek,
pathos, seks, doodsdrift, vrouwen-
angst en verlossingsopties uit het
tragische aardse bestaan, blijftWag-
ner fascineren.

Hetmonumentalemuziektheater
dat de Belgische theatermaker Jan
Fabremet tekstschrijver StefanHert-
mans en componistMoritz Eggert
maakte omdeDuitsemythenkoning
te gedenken, is de zoveelste reflectie
opWagner die vooral over demakers
gaat. Fabre slaagt er krachtig in zijn
imago als bête noire vanhet toch al
woeste Belgische theater gestand te
doen.MetWagners libretti als uit-
gangspunt komt drie uur lang thea-
tergeweld langs,waarin gedachten
over kunst, seks, dood,macht, ijdel-
heid en duisterewreedheid in heftige
beelden en forse lappen tekst gestal-
te krijgen.

Veel geschreeuw, bloed, een fer-
me focus op de geslachtsdaad, een
verkrachting, een naakte vrouwdie
met een zwaard in het kruiswordt
getast, en nog zowat. Het is een vorm
van fysiek totaaltheater die letterlijk
niet veel omhet lijf heeft. Geëstheti-
seerde, gewelddadigewanhoop is
decadent en dus een vormvan verve-
ling. Ook als het fraai gestileerd en
bewonderenswaardig gedreven door
de spelerswordt geserveerd. Na drie
uur is er niets gezegd danwat al in
Wagner en zijn oeuvre besloten ligt
en dat is een gemiste kans – of erger:
ijdel theater.
Roeland Hazendonk

Het belooft een spektakel teworden,
deNeonsplash Paint Party. Rond elf
uur druppelen de eerste feestgangers
deHeinekenMusicHall binnen,
waarin alles is afgeplaktmet plastic.
Alle bezoekers dragen eenwit shirt.
Dan zie je de verf lekker goed zitten.
Daar gaat het om.Dansen in een zee
van kleurige spetters. Zo ver is het
nog niet. De ‘countdown’, een grote
klok achter de dj, geeft aan dat het
nog zo’n drie uur duurt voor de verf-
kanonnen afgaan.

Drinken danmaar. Echt gedanst
wordt er nog niet op de klanken van
Girls LoveDJ’s. Alleen voor het podi-
umgaat een select groepje uit zijn
dak. Fist pumps en al. Er klinktmu-
ziek van Florence and theMachine,
maar danmet een stevige beat eron-
der. Zo komenmeer bekende hitjes
voorbij waar een beat onder is gezet.

Het jonge publiek, eenmix van
hockey en Purmerend, vindt het top.
Drie verdwaalde dertigers proberen
ermaar het beste van temaken.

Het geweldige zangduo van Sher-
manology –wát een stemgeluid – is
verruild voor drie jonge vrouwen in
bikini. Ze houden supersoakers vast.
Jemoet ervan houden.

De countdown loopt teneinde:
drie, twee, één.. Eenkanonmetgele
verf ontploft.Devrouwenspuitenhun
pistolen leegophetpubliek.Dege-
dachtedringt zichop: is dit alles? Jup.

De zaalmaakt het niets uit, die
gaat helemaal los. Uitgelatenwordt
er verf gekocht.Want datwitte shirt
moet natuurlijk nietwit terug naar
huis.
Anouk Kemper

Een lange, zwarte verfstrook loopt naar beneden ophet
achterdoek. Aan de achterkant schildert de onzichtbare
Bas Peeperkornmet een kwast aan een lange steel lang-
zaamennonchalant een Chinees aandoend bergland-
schap.Met deze fraaie vondst opentDeMeeuw van de
Duitse regisseur ThomasOstermeier bij ToneelgroepAm-
sterdam. Zowel de verwondering over hetmaken van
kunst als het achterliggende onheil worden erin zicht-
baar.

WantDeMeeuw van Tsjechov gaat over kunstmaken.
De jonge, aanstormende generatie – de schrijver Kostja
en actriceNina – zoekt nieuwe vormen,maar is te driest
en voelt zich continu tekort gedaan door de oudere – de
gevierde actrice enKostja’smoeder Arkadina en haar
minnaar, de schrijver Trigorin.

Ostermeier, die als gastregisseur twee jaar geleden al
eenmooie Spokenmaakte bij ToneelgroepAmsterdam,
weet het ensemble een vrij opvallende nieuwe speelstijl
mee te geven.Weg zijn de rauwe emotionele uitbarstin-
gen en de gestileerde psychologie, erwordt losjes en na-
turel gespeeld; ze spelen bijna alsof ze niet spelen. De
tekst is vlot gemoderniseerd en er is ruimte voor improvi-
satie. Hans Kesting als Trigorin kondigt voor de zaal de
scènes aan en omschrijft de plaats van handeling. In de-
ze versiewordt Trigorin erg vereenzelvigdmet Tsjechov:
de oudere kunstenaar die een lucide toneelstuk schreef
over de artistieke opstand van de jeugd.

Die opstand bestaat uit de rampzalige première van
een toneelstuk vanKostja (een nijdigmelancholieke Eel-
co Smits), waarin hij zelf de duivel speeltmet een enorme
rode voorbinddildowaaruit vuurwerk spuit. Plattelands-
bakvis Nina (HélèneDevos) speelt de hoofdrol en je ziet
haar oplichten onder de complimenten van Trigorin, die

daaropmeteen voor haar valt.
DezeMeeuw blijft lang lichtvoetig van toon en een beetje
sloom. Er zit een subtiele, onderkoelde humor in hoe
Nina de divaposes vanArkadina afkijkt, en in het tra-
gisch zwartgallige personageMasja (Janni Goslinga). En
dan lopen er ook nog twee kippen te scharrelen over de
met aarde bedekte toneelvloer. Die contrasterenmooi
met de twee neergeschoten en opgezettemeeuwen: sym-
bool voor de radicale, idealistische kunst vanKostja en
Nina; Trigorin enArkadina hebbenhun vleugels ingele-
verd omveilig, comfortabel en laf hun graantjes te kun-
nen pikken.

Pas helemaal aanhet eind krijgt de voorstelling ook
emotionele impact. Een jaar later keert Nina –na om-
zwervingen eenmiddelmatige actrice geworden– terug
naar Kostja. Ze houdt zich grootmaar is gebroken. Devos
is prachtig in deze scène en het fatale eindpunt vanhet
stuk is plotseling onontkoombaar.

Devos heeft ietsweg van de jonge Chris Nietvelt,
dezelfde sprietige, springerige uitstraling. De gelijkenis
tussen de twee actriceswerd eerder uitgebuit inNooit van
elkaar van Ivo vanHove. Ook inDeMeeuw spiegelen ze
elkaar en vullen ze elkaar aan.Maar hier laat Devos haar
eigen kunnen zien. En dat is niet gering.
Simon van den Berg

Drie vrouwen in
bikini spuiten
hun pistolen leeg
op het publiek
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De Meeuw van Tsjechov gaat over het maken van kunst en de kloof tussen de jonge en oudere generatie kunstenaars. FOTO JAN VERSWEYVELD


