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Robbie Williams heeft de eerste single van zijn
nieuwe album onthuld. G o G entle, dat op 11 no-
vember verschijnt, staat sinds vrijdag op Youtube.
Williams komt dit jaar met zijn tweede swingplaat,
Sw ings Both W ays. Van het hele album staan tea-
sers op YouTube, waaronder I Wanna Be Like You,
uit de Disney-film Jungle Book. De titeltrack is een

duet met Rufus Wainwright. Twaalf jaar geleden
kwam Williams ook met een swingalbum. Sw  i n g
W hen You're W inning.
Williams is donderdag in Paradiso in Amsterdam
te gast vooreen opname van het tv-programma
College Tour, dat vrijdag wordt uitgezonden. (No-
vum)

P remière
n i e uws

Robbie Williams onthult eerste lied van
nieuw album met swing, Swings Both Ways

Tijdloze opera met de directheid van film
Recensie Opera Mozarts laatste opera over Romeinse keizer gemoderniseerd door Ivo van Hove met camera’s, smartphones en iPads

Scène uit ‘La clemenza di Tito’ in de regie van Ivo van Hove, nu te zien bij de Munt in Brussel

Door Mischa Spel

Vaak zijn laatste opera’s betekenisvolle
hoogtepunten in oeuvres. Wagner? Pa rs i -
fal. Verdi? Falstaff. Maar Mozarts La Cle-
menza di Tito, gecomponeerd in 18 dagen,
is een minder eenduidig sterk slotakkoord.

In Nederland was ‘T i to’ voor het laatst te
zien in 2002 (daarvoor: 1983), in een pro-
ductie waarvan vooral de heftig contraste-
rende nieuwe recitatieven van Manfred
Trojahn zijn bijgebleven. In Brussel da-
teert de laatste iconische opvoering (regie
Ursel en Karl-Ernst Herrmann) eveneens
van 1983. Eens in de dertig jaar: dat zegt
iets over populariteit. Maar in zijn eigen
tijd was Tito wél geliefd; volgens sommi-
gen zelfs Mozarts sterkste opera. Wat de
receptie nekte was, behalve de recitatie-

ven (waarschijnlijk van Mozarts leerling
Süssmayr), het libretto. Complex, politiek
en zozeer hamerend op de morele superi-
oriteit van vergiffenis dat keizer Titus er
Goedheiligman-achtige trekjes van krijgt.
Ivo van Hove, sinds 2001 de veelbesproken
artistiek leider van Toneelgroep Amster-
dam, ensceneerde voor de Munt eerder
I d o m e n e o. La clemenza di Tito gaat bij hem
over de wisselwerking tussen het publieke
en het private domein. De handeling, tijd-
loos actueel dus, is door van Hoves vaste
scenograaf Jan Versweyfeld gesitueerd in
een luxe hotelsuite. Maar die chaise lon-
gue, designlamp en royaal opgedekte box-
springs blijven niet lang netjes als de bui-
tenwereld de binnenwereld binnendringt.

In die suite zien we Titus al tijdens de ou-
verture piekeren. Zal hij zijn geliefde Bere-
nice aanhouden en de regels van het kei-
zerrijk schenden of kiest hij verstandig en
huwt een Romeinse? Een enorm video-
scherm, dé eyecatcher van de voorstelling,
vergroot zijn vertwijfeling uit: in de ge-
groefde kop van tenor Kurt Streit zie je de
rimpels verdiepen nog voordat er een noot
is gezongen.

Als dat kort erna wel gebeurt, is daar

meteen het duo – Véronique Gens als de ja-
loerse Vitellia en Anna Bonitatibus als haar
slappe aanbidder Sesto – dat een aanslag
op Titus’ leven beraamt. En daar weet je
ook meteen: in deze voorstelling wordt
Mozart gezongen op extreem hoog niveau.

Een rol als Vitellia is moordend: veel,
zwaar, hoog én laag. Een eleganter en
krachtiger vertolkster als Gens is nauwe-
lijks denkbaar. Bonitatibus (Sesto) heeft
tijd nodig om warm te draaien en bouwt
haar hoofdrol dan steeds kleurrijker uit.

Muzikaal bevat La clemenza m o m e n te n
van grote schoonheid, ook met dank aan
de grootse bezetting van de kleinere rol-
len. Zo is het door sopranen Simona Satu-
rova (Servilia) en Anna Grevelius (Annio)
gezongen duet Ah, perdona al primo affetto
een hoogtepunt – net als het soms zo lek-
ker rauwe rondo Non più di fiori ( Vitellia)
met strelend aandeel voor bassetklarinet.

Munt-chefdirigent Ludovic Morlot zorgt
met koor en orkest van de Munt voor een
uitvoering met veel aandacht voor puls en
energie, wat soms ten koste gaat van de de-
t ailleringen.

De camera’s, steeds opdringeriger en
zichtbaarder, volgen Titus en zijn gevolg

wel zeer gedetailleerd. Dat leidt tot een
wonderlijke mix tussen intrige uit de eer-
ste eeuw na Christus, muziek uit 1791 en
een D ynasty-achtige setting.

Bij sommige zangers werken de cl os e
ups; Streit lijkt als Titus met zijn tanige
sportschooltorso en zwarte pak zo ont-
snapt uit Festen of Borgen. Andere zangers
zijn minder videogeniek.

In combinatie met veel moderne p ro p s –
de International Herald Tribune, smar t-
phones, CSI-onderzoekers in witte pakken
– is de totaalindruk gemengd. Zeker, dit is
dé manier om opera op een actuele ma-
nier te vertellen en emoties ‘k l e i n’ maar
toch zichtbaar te acteren. De schoonheid
van muziektheater geholpen door de mid-
delen van film. Maar gevaarloos is die be-
nadering niet. Het ‘m o de r n e ’ wordt pot-
sierlijk als het botst met het ‘ve rl e de n e ’.
De keizer zijn nieuw te bouwen tempel to-
nen op iPad – dat is zo’n moment. Of de
scène waar Tito peinzend het woord VIR-
TU (deugd) noteert in zijn leren Filofax.

Maar deze Tito bewijst vooral hoe glans-
rijk de toekomst van muziektheater eruit
ziet nu 400 jaar repertoire verteld kan
worden met eigentijdse visuele middelen.

La clemenza di Tito van W.A. Mozart door
de Koninklijke Muntopera te Brussel o.l.v.
Ludovic Morlot. Regie: Ivo van Hove. Te
zien t/m 26/10 in de Munt. Reserveren of
live -stream (gratis) bekijken van 1 t/m 21
november via www.demunt.be.
v v v v v ( re g i e) / v v v v v zang
v v v v v (muziek)
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De Amerikaanse zangeres Taylor Swift heeft zater-
dag in de Country Music Hall of Fame in Nashville
haar eigen opleidingscentrum geopend. Het Tay-
lor Swift Education Center bestaat onder meer uit
een klaslokaal en een zaal met instrumenten. Swift
(23) wil er zelf ook les geven, bijvoorbeeld een dis-
cussie voeren met de studenten over het schrijven
van liedjes. (AP)

T aylor Swift opent eigen
o p l e i d i ng s c e nt r u m

De Duitse zangeres Nina Hagen gaat de Neder-
landse theaters langs met muziek van Herman
Brood. „Herman was net zo groot als Elvis Presley",
vindt de 58-jarige zangeres en ex-verloofde van de
twaalf jaar geleden overleden Brood. Hagen werkt
ook aan een album met gitarist Dany Lademacher
van Wild Romance, de band van Brood. Hij schreef
mee een hits als Saturday Night. (Novum)

N ina H agen theater in ter
ere van H erman Brood

De kleine zaal van het Stadstheater in Zoeter-
meer was bij lange na niet uitverkocht. Misschien
zei het de mensen niet zo veel: Suus Zingt Toon.
Wie Toon is weten ze wel, maar Suus?

Suus is Suzan Seegers, ontdekt in het televisie-
programma O p zoek  naar E v ita. Ze werd daarin
weliswaar tweede, maar die prestatie bleek toch
goed genoeg om als springplank te dienen voor
aantrekkelijke rollen in verschillende musicals.
Haar rol in Urinetow n leverde haar in 2010 een
John Kraaijkamp Musical Award op. Vorig jaar
nog bracht ze haar eerste soloalbum S uuS uit en
nu zingt ze in het theater dus liedjes van Toon
He r m a n s .

Met Toon Hermans voelt Suus een band. Ze zijn
beiden geboren en opgegroeid in Sittard waar de
cultuur van de harmonie en het carnaval kleur
gaf aan hun leven. Suzan Seegers vertolkt de
vooral vlinderlichte en doorschijnende liedjes
van Toon liefdevol en met veel gevoel. Ze heeft
het zichzelf niet makkelijk gemaakt, want ze koos
vooral uit repertoire dat niet zo heel erg bekend is
geworden. Dus geen 2 4  Rozen, geen Dit is een plek
om lief te hebben , maar liedjes die Toon niet of
slechts een enkele keer heeft gezongen. Vooral
die keuze maakt haar programma een gang naar
het theater de moeite waard.

Zo zingt ze Als de liefde niet bestond dat wat me-
lodie betreft familie lijkt van Ne me q uitte pas va n
Jacques Brel. Het is een tekst waarin Toon Her-
mans zich meer dichter dan tekstdichter toont:
„Als de liefde niet bestond / zou het strand de zee
verlaten / ze hebben niets meer te bepraten als de
liefde niet bestond”. Met haar klassiek geschool-
de stem weet Suzan Seegers zichzelf van Toon
Hermans weg te zingen en er iets geheel eigens
van te maken. Dat leidt een enkele keer tot enige
oversturing van haar stem, maar meestal is het
knap wat ze doet. Haar vertolking laat Toons
woorden kleurrijk oplichten. Ze krijgen nieuwe
energie. Haar pianist Marc-Peter van Dijk staat
daarbij volkomen in dienst van het repertoire dat
ze zingt. Het slotlied heet W oorden zijn maar
w o o rde n :„Je kunt zeggen wat je wil / en daarom
ben ik af en toe / zo graag even stil”. Met alleen
een spotlight op haar gezicht kreeg Suus me in-
derdaad even helemaal stil.

Nieuwe stem
voor Toon

Frits Spits (65)
is radiomaker en
presentator voor
o.a. Tijd voor
Twee op Radio2

K  l e i n ku n s t

Suus Z ingt Toon. Gezien: 10/10 in Stadstheater,
Zoetermeer. Tournee t/m 29/11. Inl. gvproduc-
tions.nl
v v v v v

De gastrecensent
Frits Spits

Jazz

Festival So What’s Next? Met o.a. Joshua RedmanGregory Porter, Snarky Puppy, Tin Men & The Telephone, Kairos, Joshua Redman,
José James, Eric Vloeimans, Aaron Parks. Gehoord: 12/10, Muziekgebouw Eind h ove n .
v v v v v

Jazz-avonturiers in Eindhoven

W o r l d

Felabration (Ebo Taylor & The Afrobeat Academy en Jungle
By Night). Gehoord: 12/10 Tivoli, Utrecht.
v v v v v

Jungle By Night legt stevige
groove neer voor Fela Kuti
Fela Kuti is dood, maar zijn afrobeat is springlevend, bleek
eens te meer tijdens de derde editie van Felabration dit week-
einde. De 75e geboortedag van de controversiële Nigeriaanse
muzikant wordt jaarlijks wereldwijd gevierd. In Nederland is
Jungle by Night een logische gastheer voor een levendig eerbe-
toon. Deze jonge honden nodigden voor drie avonden oudge-
diende Ebo Taylor (1936) uit. Hoewel de tijdgenoot van Kuti
nog fit op het podium staat, hebben de jaren zijn vakmanschap
op gitaar aangetast en leunt hij sterk op zijn deels Europese Af-
robeat Academy. Die steun is gelukkig stevig, de zevenkoppige
band legde een groove neer die de oude meester in staat stelde
om het publiek op te warmen voor Jungle by Night.
De gastheren zelf zetten een nog veel steviger groove neer.
Sinds hun debuut in 2010 hebben zij niets van hun chaotische
en overrompelende podiumpresentatie verloren, de blazers
knetteren er volle vaart in en de leden brengen hun swingende
waar aan de man met een rockattitude. Wat is veranderd, is de
muzikale vrijheid die ze zich permitteren: Jungle by Night
wordt een volwassen, branievolle band. Afrobeat, van oor-
sprong al een onontwarbare mix van stijlen, krijgt in hun han-
den een solo op jazzgitaar, een opzwepende mondharmonica
of een Afrikaanse discobeat inclusief collectief dansje.
Leendert van der Valk

C a b a re t

O ne man show Ronald Snijders. Gezien: 12/10 in Bellevue,
Amsterdam. Tournee t/m 31/5. Inl. hummelinckstuurman.nl
v v v v v

Ronald Snijders parodieert
spelshow van de televisie
Ronald Snijders speelt dat hij een spelshow presenteert. Hij in-
troduceert een imaginair showballet en een niet bestaand or-
kest, heet „de mensen thuis”van harte welkom en haalt gasten
en spelkandidaten ten tonele die hij ook zelf speelt. Hij leidt
slappe spelletjes en zingt een paar liedjes vol platitudes –alle-
maal als persiflage op het genre, van Willem Ruis tot Paul de
Leeuw. Inclusief een reclameblok en een journaal, met op dro-
ge toon voorgelezen nieuwsberichten in de zotte stijl die ooit
op de radio met succes werd beoefend door Hans Dorrestijn.

Snijders, die eerder onder meer tv-programma's als De staat
v an v erw arring en Ra m b a m maakte, hanteert daarbij het pro-
cedé dat melige grappen leuk worden zodra het er maar véél
zijn. Soms werkt dat. Vaak ook niet. Het is immers nogal wat,
een avondvullend optreden dat grappig wil zijn door een tv-
programmasoort te parodiëren waaraan zo goed als niets
meer te parodiëren valt. Alles is al eens door heel wat voorgan-
gers op de hak genomen, er is bijna geen cliché meer over dat
nu nog met komisch effect kan worden ontmaskerd.

Daarbij is Snijders geen overrompelend podiumtalent. Hij is
niet iemand die zijn publiek hoe dan ook, dwars door alles
heen, weet mee te slepen. Dat maakt deze O ne M an S how –zijn
eerste – teleurstellend flets.
Henk van G elder

Terwijl de afgelopen jaren de hoeveelheid pop- en dancefestivals
opvallend toenam, is het aantal festivals met een verfrissende
jazzkijk in dit land aardig geslonken. In tijden van subsidiemalaise
nekken tegenvallende kaartverkopen pionierswerk. Bewonde-
renswaardig is dan ook het initiatief van het Muziekgebouw in
Eindhoven, dat met de stevige programmasteun van het North
Sea Jazz Festival, toch een nieuw jazzfestival wist op te zetten.
Op een sympathieke eerste editie van So What’s Next? lag de focus
op de ‘nieuwe jazz’. Een thema waarover de Amerikaanse saxofo-
nist Joshua Redman zich meteen op het podium in de Grote Zaal
afvroeg of toch niet „alle jazz nieuw is?”De Amerikaanse jazzmu-
sicus was een van de grote namen op dit nieuwe jazzevent, ook al
is hij, evenals trompettist Eric Vloeimans die kwam met zijn band
Gatecrash, natuurlijk ver voorbij de categorie ‘nieuwe beloftes’.
Dat nam niet weg dat Redman hier wel paste. Hij verstevigde het
festivalfundament waarop alle jonge jazzavonturiers konden lo-
pen: als grote jazznaam die de uitdaging zoekt in een gelukkige
combinatie van neobop, vonkend spel met ritmisch stotende
schouders en inspirerend samenspel met zijn kwartet.
Hebben acts als Joshua Redman, zanger José James, trompettist
Eric Vloeimans, pianist Aaron Parks hun weg naar het grote pu-
bliek al gevonden; de rest is nog maar recentelijk doorgebroken.
Op zes podia in het Muziekgebouw speelden zestien acts op niet
altijd even gelukkige plekken, zoals het Britse Kairos 4tet bemerk-
te op het podium bij de ingang. Daar was het tussen binnenko-
mend publiek hard werken aan sound en overtuigingskracht.
Het trio Kapok overtuigde met zijn zwierige improvisaties. Daar-
na kon de inventiviteit van jazztrio Tin Men & The Telephone ge-
prezen worden: onlangs lanceerde zij een app als cd. Hun novi-
teit, het live manipuleren van hun concert, kon hier echter niet

worden uitgevoerd wegens het ontbreken van internet. Dat nam
niet weg dat met visuals en samples, het meespelen van voice-
mails, prikkelend live stevig het avontuur werd opgezocht.
Matter ging het er aan toe bij wat de hype kan worden genoemd
van de ‘new jazz’: het Texaanse/New Yorkse collectief Snarky
Puppy. Lange rijen voor hun zaal, maar het was geen sensatie.
Hun muziek is energiek en opwindend, de uitvoering ging net on-
der aan vermoeidheid door lange opnamedagen bij Kytopia en de
stroefheid van de Kleine Zaal.

Dat dit festival meteen aantrok had echter vooral te maken met
de grote populariteit die zanger Gregory Porter intussen geniet.
Dat hij de slotact was, gaf So What’s Next? een mooie, warme fina-
le waarna kan worden uitgekeken naar een volgende editie.
Amanda K uyper

Het Texaanse/New Yorkse collectief Snarky Puppy


