
K
an een huwelijksnacht zo afschuwelijk verlopen dat je
prompt de scheiding wil aanvragen? Die vrolijke
gedachte noopte Ian McEwan tot het schrijven van  
On Chesil Beach, een roman over de geflopte
huwelijksnacht van Florence en Edward, beiden

kampioenen in preutsheid aan het eind van de jaren vijftig. 
Deze té welopgevoede lieden halen de noodzakelijke

sekskennis uit moeilijke boeken. Gevolg:
Florence schrikt zich een bult wanneer ze
‘het ding’ van Edward in ’t echt ziet...
McEwan schrijft vlot en is een meester in het
secuur en helder schetsen van complexe
gedachten en (gênante) situaties. On Chesil
Beach leest als een luchtig portret van de
verscheurende twijfels waaraan een mens al
eens lijdt tijdens de grote momenten des
levens. 

Een verhaal dat luchtig en toch niet té
oppervlakkig is, vinden acteurs Michael
Vergauwen en Tanya Zabarylo perfect voor
de Zomer van Antwerpen. Dus ligt Chesil
beach deze zomer voor de gelegenheid aan
Sint-Anneke. Vergauwen en Zabarylo
bemachtigden een tuinhuisje, posteerden het

aan de oever van de Schelde en versierden de gevel met
(bruids)bloemen. Op het grasstrookje tussen dit
‘bloemenhuis’ en de publiekstribune vertellen ze het
verhaal. Mét het boek in de hand. Dat doen ze niet zozeer
uit ‘acteursluiheid’, maar omdat ze je een toneelavond
cadeau willen doen die aanvoelt als een zomeravondje
onder vrienden. Terwijl de barbecue nog smeult, worden

anekdotes verteld. Over de mislukte
tongzoensessie bijvoorbeeld, waarbij
Edwards tong in de gaten van Florence’
verwijderde wijsheidstanden sukkelt....
Zoals McEwan schrijft, zo spelen Vergauwen
en Zabarylo: luchtig en geanimeerd, maar
met oog voor diepgang. Sommige passages
vertellen ze. Tijdens andere scènes, zoals de
eerste ontmoeting of de beruchte eerste keer,
kruipen ze – niet altijd even vlot – in de huid
van het geaffronteerde koppel. 

Het maakt Aan Chesil Beach tot de ideale
Zomer van Antwerpen-voorstelling: een
amusant, enigszins filosofisch verhaal in een
charmante setting met zicht op de lichtjes
van de Schelde én op de liefdesflaters die je
ooit zelf beging. E L S  V A N  S T E E N B E R G H E
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P O D I U M

HET REKWISIET
Door echt voor te lezen uit
McEwans boek en soms
ter plekke te beslissen
welke passage al dan niet
wordt verteld, ontstaat een
ongedwongen, gezellige
‘zomeravondsfeer’. 

‘JAKKES, EEN PENIS!’
In Ian McEwans On Chesil Beach maken twee preutse drommels zich op
voor hun huwelijks- alias ontmaagdingsnacht. Het wordt een ramp.
Maar het levert allerminst rampzalig theater op.

AAN CHESIL BEACH

Tanya Zabarylo & Michael Vergauwen

Tot 1/09 te zien tijdens de Zomer van Antwerpen
zomervanantwerpen.be, tanyaenvergauwen.
wordpress.com
★★★★★
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Liefdesflaters  
en lichtjes van de Schelde

Mediargus 
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[NU IN HET THEATER]

HERNEMING 

DE SCHEPPING

Kuiperskaai
Vijf jonge goden – waaronder
de kroost van Needcompany-
opperhoofd Jan Lauwers –
trachten de waanzin uit te
beelden. Theater voor
durfallen met een zotskap op
de hoedenplank.
scheldapen.be

HERNEMING 

DUIKVLUCHT

Studio Orka
★★★★★

Een rondleiding doorheen het
Scheldebraakballenmuseum
krijgt een onverwacht
romantische wending.
Charmant locatietheater dat
een Theaterfestivalselectie
op zak heeft!
studio-orka.be,
theaterfestival.be, 
c-minecultuurcentrum.be

FESTIVAL 

RUHRTRIENNALE

Dit Duitse internationale
kunstenfestival draagt
Belgische kunstenaars op
handen. Onder meer FC
Bergman toont er 300el x 50el

x 30el en Anne Teresa De
Keersmaeker danst er
Partita2.
ruhrtriennale.de,
fcbergman.be, rosas.be

[DE AVANT-PREMIÈRE]

SOME DAY 
MY PRINCE
WILL.COM

De revelatie van Het Theaterfestival
2013 is misschien wel Trouble Man
 Sadettin  Kirmiziyüz. Gehuld in
bruidsjurk speelt hij
 Somedaymyprincewill.com, een naar
eigen zeggen vrolijk, swingend
 muziektheaterstuk waarin hij de
schoonheid van een meisje bezingt.
Waarom in bruidsjurk?

SADETTIN KIRMIZIYÜZ:

Somedaymyprincewill.com is het
slot van een vierluik waarin ik mijn
moeder, vader, broer en zus
 portretteer. Tijdens dit stuk word
ik mijn zus en probeer ik haar
 beslissing om naar Turkije te
 verhuizen te begrijpen. Zonder 
te moraliseren! Ik wil de toe -
schouwers amuseren. Dat ze zo
meer  empathie voelen voor hun
Turkse buren, die heus niet zo
 anders zijn, is mooi meegenomen. 
Is dat jouw wereld verbeterende

missie als Trouble Man?

KIRMIZIYÜZ: Zoiets. Trouble moet je
overigens lezen als ‘troebel’. Ik
ben als Turkse Nederlander een
‘troebele’ man die niet jengelt
over zijn lot als allochtoon, maar
er met humor theater over maakt.
Volgt het zwarte gat na dit vierluik?

KIRMIZIYÜZ: Helemaal niet! Ik werk
aan een drieluik waarvan het eer-
ste deel in februari 2014 in
 première gaat. De titel is Hollandse
Luchten. Aan de basis ligt de on -
tevredenheid van de Nederlanders.
Vraag eens aan passanten in een
winkelcentrum hoe ze zich over
deze samenleving voelen. Heel
vaak ga je te horen krijgen dat
 iemand boos is. Dus wil ik onder-
zoeken waarom we boos zijn in een
land dat zo veilig en vrij is. ( E . V . S . )
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SOMEDAYMYPRINCEWILL.COM

Trouble Man
Op 7/09 te zien in Bronks tijdens Het
Theaterfestival. Het volledige vierluik wordt in
de toekomst hernomen.
troubleman.nl, theaterfestival.be

LANGE DAGREIS NAAR DE NACHT

Toneelgroep Amsterdam
Tot 13/12 in Nederland en Vlaanderen. 
Van 10 tot 12/10 in De Singel.
tga.nl, desingel.be
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[DE MAQUETTE]
LANGE DAGREIS 
NAAR DE NACHT

Op een bierkaartje ontwierp Jan
Versweyveld deze wenteltrap. Centraal

meubel in het decor van Lange dagreis naar

de nacht. Dit is Eugene O’Neills meest
autobiografische stuk over een gezin dat

op een erg rare manier ‘aan elkaar hangt’.
Ze hebben elkaar lief door dit vooral niet te
tonen en in drank- en drugsverslavingen te
vluchten. Die verslaving is het DNA dat het

gezin samenhoudt. Versweyveld vat die
sfeer in een grote lege kamer met een
raam waarachter het eeuwig nacht is. 

In de ruimte staan een tafel 
(als verzamelpunt voor de familie) en de

wenteltrap, die leidt naar de kamer waar
de moeder haar morfinespuit bewaart. 

De ruimte heeft geen deuren. 
De familieleden zijn er tot elkaar

veroordeeld. Het is een huis dat maar geen
thuis wil worden. De ruimte is ‘als een
canvas waarop de personages en hun

handelingen als penseelstreken
achterblijven’, aldus regisseur 

Ivo Van Hove. ( E . V . S . )

Mediargus 


