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THE TIME THAT REMAINS

Kaarten: 6231703 of www.kriterion.nl

Vrolijk
van
begin
tot eind

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 dit massale eerbetoon aan de
in 2004 overleden André Hazes, maar hij zit ook achter de
vleugel en praat de avond aan elkaar. Dat doet hij heel
aardig, maar zijn poging een ernstig moment in te bouwen in Holland zingt Hazes mislukt jammerlijk.
In een aankondiging van André Hazes junior en diens
zus Roxeanne zegt hij met gedragen stem: “Wij missen
hem, maar zij missen hem elke dag.” Dreetje voelt niet
helemaal aan waar Van der Boom naar toe wil en brult
meteen bij opkomst in de microfoon: “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 en na afloop gevochten, flink zelfs, er moesten
twee ambulances aan te pas komen, begrijpen we achteraf, maar tijdens het concert is het in de zaal een en al gemoedelijkheid. De tribunes zijn een deinende massa en
elk Hazeslied wordt woord voor woord meegezongen.
Het publiek kent die teksten uit het hoofd, Trijntje
Oosterhuis niet; de zangeres spiekt tijdens haar bijdragen – waaronder natuurlijk Kleine jongen, dat ze in
2004 ook zong tijdens Hazes’ afscheidsceremonie in de
Arena – voor iedereen zichtbaar op de autocue. Dan denk
je toch even: is het nou zoveel moeite een paar liedjes uit
het hoofd te leren?
Vier keer een volle bak in de Ziggo Dome, dan heb je
het toch al snel over een man of 60.ooo. Negen jaar na
zijn dood is André Hazes misschien nog wel populairder

DANS
DANÇA MORTA

LAATSTE KANS
BREUKEL EN VILLEVOYE

Kaarten: 5237787 of www.hollandfestival.nl

Inlichtingen: 5516500 of www.foam.org

In het kader van het Holland Festival
brengt Grupo de Rua de Niterói uit
Brazilië vanavond en morgen om
20.30 uur in de Zuiveringshal West
van de Westergasfabriek de voorstelling Dança morta. De choreograaf
Bruno Beltrão is opgegroeid in de
wereld van de streetdance en is gevormd door de hedendaagse dans en
filosofie. Zijn werk vindt zijn oorsprong in de explosieve mannelijkheid van de hiphop.
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Deze absurdistische tragikomedie
uit 2009 van en met de Palestijnse
filmmaker Elia Suleiman gaat over
de Israëlisch-Palestijnse geschiedenis. De schrijnende absurditeit van
het Palestijnse leven in Israël is heel
voelbaar. Hij geeft een goed beeld
van Palestijnen in het huidige Israël,
die ‘Israël-Arabieren’ worden genoemd en als minderheid in hun
land wonen. Vanavond om 22.00 uur
in Kriterion.

dan tijdens zijn leven. Elke keer als zijn gelaat verschijnt
op het videoscherm, klapt en juicht het publiek nog harder dan ze de hele avond al doen. Heel trouwe fans allemaal.
Maar de tijden dat die zich precies zo kleedden als
hun held, zijn voorbij. Ze lopen rond in de Ziggo, van die
mannen met een zwart hoedje en een dito zonnebril,
maar ze vormen een kleine minderheid.
Het publiek is zo wit als maar kan, maar op het podium heeft Holland zingt Hazes met bijdragen van Glennis
Grace, Berget Lewis en Leona Philippo wel degelijk een
kleurtje. Van die drie zangeressen is Glennis Grace de
overtuigendste vertolker van het levenslied. Logisch wel,
want ze groeide op in de Jordaan.
Bij de mannen komt Peter Beense het dichtst in de
buurt van Hazes. Zo’n Martijn Fischer, de hier ook aanwezige hoofdrolspeler uit de musical Hij gelooft in mij,
kan Hazes perfect nadoen natuurlijk, maar Beense is in
alles zo echt als maar kan. De galm in zijn stem, het accent, die quasinonchalante presentatie: vintage Mokum.
Hij is tijdens Holland zingt Hazes ook de enige zanger bij
wie je iets van pijn voelt in zijn zang.
André van Duin maakt van zijn bijdrage vooral een
komisch nummer. Wat ook mag natuurlijk, maar dan
toch liever Willeke Alberti, die De glimlach van een kind
zingt, en samen met Hazes junior Je laat je eigen kind toch
niet alleen. Royalty op z’n Amsterdams. Dreetje: “Weten
jullie dat haar vader de ontdekker van mijn vader is?”
Als er een hemel voor volkszangers is, kijkt Hazes senior van daaruit vast goedkeurend toe. We nemen aan
dat Rachel Hazes vanuit de coulissen hetzelfde doet. Opvallend wel: de weduwe laat zich niet zien op het podium, maar wordt ook niet één maal genoemd.
Peter van Brummelen

Verfkanonnen
en supersoakers:
je moet ervan
houden

Geschreeuw,
bloed en een
ferm accent op
de daad

FEEST
NEONSPLASH PAINT PARTY

HOLLAND FESTIVAL
TRAGEDY OF A FRIENDSHIP

Gehoord 15 juni
Waar Heineken Music Hall
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De Meeuw van Tsjechov gaat over het maken van kunst en de kloof tussen de jonge en oudere generatie kunstenaars.

Lichtvoetige,
losjes
gespeelde
Tsjechov
Wat De Meeuw Gezien 16/6 Waar Stadsschouwburg Te zien Aldaar t/m 23/6 en
vanaf 14/8
HHHHI
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Tips

Beeldend kunstenaar Roy Villevoye
en fotograaf Koos Breukel bezochten
eind 2011 de kleine nederzetting Tí in
voormalig Nederlands NieuwGuinea. Tí is alleen bereikbaar door
per motorprauw drie dagen stroomopwaarts te varen. De bevolking
leeft al generaties in volledig isolement in het regenwoud. De expositie
Tí is nog tot en met woensdag in
Foam (Keizersgracht 609). Open van
10.00 tot 18.00 uur.

TONEEL
TONEELGROEP AMSTERDAM

Roxeanne Hazes zingt een ‘duet’ met haar vader: Wees zuinig op mijn meissie.
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Een lange, zwarte verfstrook loopt naar beneden op het
achterdoek. Aan de achterkant schildert de onzichtbare
Bas Peeperkorn met een kwast aan een lange steel langzaam en nonchalant een Chinees aandoend berglandschap. Met deze fraaie vondst opent De Meeuw van de
Duitse regisseur Thomas Ostermeier bij Toneelgroep Amsterdam. Zowel de verwondering over het maken van
kunst als het achterliggende onheil worden erin zichtbaar.
Want De Meeuw van Tsjechov gaat over kunst maken.
De jonge, aanstormende generatie – de schrijver Kostja
en actrice Nina – zoekt nieuwe vormen, maar is te driest
en voelt zich continu tekort gedaan door de oudere – de
gevierde actrice en Kostja’s moeder Arkadina en haar
minnaar, de schrijver Trigorin.
Ostermeier, die als gastregisseur twee jaar geleden al
een mooie Spoken maakte bij Toneelgroep Amsterdam,
weet het ensemble een vrij opvallende nieuwe speelstijl
mee te geven. Weg zijn de rauwe emotionele uitbarstingen en de gestileerde psychologie, er wordt losjes en naturel gespeeld; ze spelen bijna alsof ze niet spelen. De
tekst is vlot gemoderniseerd en er is ruimte voor improvisatie. Hans Kesting als Trigorin kondigt voor de zaal de
scènes aan en omschrijft de plaats van handeling. In deze versie wordt Trigorin erg vereenzelvigd met 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 van Kostja (een nijdig melancholieke Eelco Smits), waarin hij zelf de duivel speelt met een enorme
rode voorbinddildo waaruit vuurwerk spuit. Plattelandsbakvis Nina (Hélène Devos) speelt de hoofdrol en je ziet
haar oplichten onder de complimenten van Trigorin, die
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daarop meteen voor haar valt.
Deze Meeuw blijft lang lichtvoetig van toon en een beetje
sloom. Er zit een subtiele, onderkoelde humor in hoe
Nina de divaposes van Arkadina afkijkt, en in het tragisch zwartgallige personage Masja (Janni Goslinga). En
dan lopen er ook nog twee kippen te scharrelen over de
met aarde bedekte toneelvloer. Die contrasteren mooi
met de twee neergeschoten en opgezette meeuwen: symbool voor de radicale, idealistische kunst van Kostja en
Nina; Trigorin en Arkadina hebben hun vleugels ingeleverd om veilig, comfortabel en laf hun graantjes te kunnen pikken.
Pas helemaal aan het eind krijgt de voorstelling ook
emotionele impact. Een jaar later keert Nina – na omzwervingen een middelmatige actrice geworden – terug
naar Kostja. Ze houdt zich groot maar is gebroken. Devos
is prachtig in deze scène en het fatale eindpunt van het
stuk is plotseling onontkoombaar.
Devos heeft iets weg van de jonge Chris Nietvelt,
dezelfde sprietige, springerige uitstraling. De gelijkenis
tussen de twee actrices werd eerder uitgebuit in Nooit van
elkaar van Ivo van Hove. Ook in De Meeuw 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

Het belooft een spektakel te worden,
de Neonsplash Paint Party. Rond elf
uur druppelen de eerste feestgangers
de Heineken Music Hall binnen,
waarin alles is afgeplakt met plastic.
Alle bezoekers dragen een wit 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 verfkanonnen afgaan.
Drinken dan maar. Echt gedanst
wordt er nog niet op de klanken van
Girls Love DJ’s. Alleen voor het podium gaat een select groepje uit zijn
dak. Fist pumps en al. Er klinkt muziek van Florence and the Machine,
maar dan met een stevige beat eronder. Zo komen meer bekende hitjes
voorbij waar een beat onder is gezet.

Drie vrouwen in
bikini spuiten
hun pistolen leeg
op het publiek
Het jonge publiek, een mix van
hockey en Purmerend, vindt het top.
Drie verdwaalde dertigers proberen
er maar het beste van te maken.
Het geweldige zangduo van Shermanology – wát een stemgeluid – is
verruild voor drie jonge vrouwen in
bikini. Ze houden supersoakers vast.
Je moet ervan houden.
De countdown loopt ten einde:
drie, twee, één.. Een kanon met gele
verf ontploft. De vrouwen spuiten hun
pistolen leeg op het publiek. De gedachte dringt zich op: is dit alles? Jup.
De zaal maakt het niets uit, die
gaat helemaal los. Uitgelaten wordt
er verf gekocht. Want dat witte shirt
moet natuurlijk niet wit terug naar
huis.
Anouk Kemper

Gehoord 15/6 Waar Stadsschouwburg
Wat Muziektheater over Richard Wagner
van Jan Fabre, Stefan Hertmans en Moritz
Eggert
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Tweehonderd jaar geleden werd
Richard Wagner geboren en in 1882
had hij dertien opera’s gemaakt. Omdat die opera’s vol zitten met archetypische zaken als Duitse romantiek,
pathos, seks, doodsdrift, vrouwenangst en verlossingsopties uit het
tragische aardse bestaan, blijft Wagner fascineren.
Het monumentale muziektheater
dat de Belgische theatermaker Jan
Fabre met tekstschrijver Stefan Hertmans en componist Moritz Eggert
maakte om de Duitse mythenkoning
te gedenken, is de zoveelste reflectie
op Wagner die vooral over de makers
gaat. Fabre slaagt er krachtig in zijn
imago als bête noire van het toch al
woeste Belgische theater gestand te
doen. Met Wagners libretti als uitgangspunt komt drie uur lang theatergeweld langs, waarin gedachten
over kunst, seks, dood, macht, ijdelheid en duistere wreedheid in heftige
beelden en forse lappen tekst gestalte krijgen.
Veel geschreeuw, bloed, een ferme focus op de geslachtsdaad, een
verkrachting, een naakte vrouw die
met een zwaard in het kruis wordt
getast, en nog zo wat. Het is een vorm
van fysiek totaaltheater die letterlijk
niet veel om het lijf heeft. Geësthetiseerde, gewelddadige wanhoop is
decadent en dus een vorm van verveling. Ook als het fraai gestileerd en
bewonderenswaardig gedreven door
de spelers wordt geserveerd. Na drie
uur is er niets gezegd dan wat al in
Wagner en zijn oeuvre besloten ligt
en dat is een gemiste kans – of erger:
ijdel theater.
Roeland Hazendonk

