DINSDAG 7 OKTOBER 2014

❜

Mijn leven is nu,
op mijn vijftigste,
precies zoals ik het
hebben wil

❜

(Caroline Tensen in Libelle)

Muziekgroep Flairck terug
Breda ✱ Muziekgroep Flairck
keert terug in de Nederlandse
theaters. Dertig jaar nadat de
formatie internationaal doorbrak met hun instrumentale
muziek volgt nu een concertreeks in wat ze hun ’meest succesvolle bezetting’ noemen. Dat
zijn Sylvia Houtzager (viool en
harp), Pablo Ortiz (bas en gitaren), fluitist Peter Weekers en
gitarist Erik Visser.

Flairck deed tournees over de
hele wereld, in voortdurend
wisselende samenstellingen.
Alleen Erik Visser bleef door de
jaren heen de spil van de groep.
Bij hun nieuwe tournee combineren ze oude successtukken
met nieuwe klassiek-romantische composities. De première is
komende maandag in het Chassé
Theater in Breda, daarna volgt
een tournee door het hele land.

Hélène Devos en Alwin Pulinckx dragen ’Een bruid in de morgen’

Harde noten gekraakt
Theater
Voorstelling: ’Een bruid in
de morgen’, van Hugo
Claus; door TA-2 i.s.m.
Frascati Producties, regie
Maren E. Björseth. Bijgewoond: 5 oktober Amsterdam. Van 8 t/m 18 oktober
te zien in Frascati, Amsterdam. www.tga.nl.

Sonja de Jong
Een cirkel van dunne witte katoen
waarvan enkele hoge punten door
kabels omhoog gehouden worden,
vult het podium. Wit, de kleur van
de onschuld, de kleur van maagdelijke bruiden. Maar in het drama
dat zich afspeelt als het doek is
opgehesen en er een tentachtige
ruimte ontstaat, zijn weinigen
onschuldig. In die feeërieke cirkel
(inventief en bijzonder mooi ontwerp van Marjolijn Brouwer) worden harde noten gekraakt.

Karikaturaal
Regisseur Maren E. Bjørseth laat
dit verhaal luchtig, soms zelfs
bijna karikaturaal spelen en dat
werkt. De lichtheid en de humor

Alwin Pulinckx en Hélène Devos in ’Een bruid in de morgen’.

die telkens opduiken, zorgen voor
lucht in het verstikkende drama
zonder de zwaarte ervan te verstoren. Marieke Heebink is de gedroomde moeder, druk redderend,
op haar manier best wel liefhebbend, maar volkomen blind voor
de noden van haar kinderen. Als
een stoomwals banjert zij over
gevoelens heen, uitsluitend gericht
op het einddoel: Hilda en haar geld
binnen de familie halen. Fred
Goessens zet een mooie, gelaten

echtgenoot en vader neer. Niets
heeft hij te vertellen en dat vindt
hij wel best zo.
Het zijn echter Hélène Devos en
Alwin Pulinckx die als Andrea en
Thomas de voorstelling voortstuwen en dragen. Mooi ingehouden
tonen zij de verknochtheid van
broer en zus.

Derde speler
Het decor van dunne katoen vormt
hier de derde speler. Bijzonder
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fraai zijn de scènes die slechts als
schaduwbeelden op doek te zien
zijn, broer en zus in bed, waar de
begrippen incest en liefde versmelten.
Camilla Siegertsz als nicht Hilda
legt het accent helaas wat al te
sterk op het karikaturale van haar
rol. Teveel dwaze gebaartjes, teveel
gekir, teveel tranen, koket, hysterisch, het is allemaal net wat te veel
en dreigt zo nu en dan het evenwicht uit de voorstelling te halen.

William Spaaij in musical ’The last 5 years’
Van onze verslaggever
Amsterdam ✱ William Spaaij en
Michelle van de Ven spelen de
hoofdrollen in de musical ’The last
5 years’. De repetities gingen gisteren van start in M-Lab, waar de
musical vanaf 30 oktober te zien is.
’The last 5 years’ is een intieme

Murakami
kanshebber
Oslo ✱ Het comité van de Nobelprijs zegt donderdag wie de
prijs voor literatuur wint.
De Zweedse Academie maakt de
datum voor de bekendmaking
van de literaire winnaar traditiegetrouw op het laatste moment
bekend.
Volgens bookmakers heeft de
Japanse schrijver Haruki Murakami de beste kaarten.
De Amerikaanse schrijvers Philip Roth, Don DeLillo en Cormac McCarthy worden ook
genoemd, net als Bob Dylan.
De Nobelprijs voor Literatuur
ging vorig jaar naar de Canadese
schrijfster Alice Munro.
De Nobelprijs voor Literatuur
werd nog nooit door een Nederlander gewonnen. Wel staat
Cees Nooteboom al jaren op
diverse lijstjes. Ook dit jaar zou
de 81-jarige schrijver van romans, reisboeken en poëzie
weer kans maken.
De winnaar van de prijs krijgt
ruim achthonderdduizend euro.

Kwaadaardige
poppen in film

Burgermansfatsoen
Hugo Claus schreef met name in
zijn vroege tijd vooral drama over
gezinnen waar geknepen burgermansfatsoen het leven beheerste.
Zo ook in ’Een bruid in de morgen’
uit 1955, zijn eerste avondvullende
stuk en tevens een van zijn beste
werken. Thomas is een simpele,
misschien licht zwakzinnige man
van rond de twintig. Vanaf zijn
vroegste jeugd is zijn zus Andrea
zijn maatje, zij beschermt hem
tegen de boze buitenwereld. Maar
zijn moeder heeft anders beschikt.
Thomas moet trouwen met zijn
twintig jaar oudere nicht Hilda,
dik, lelijk en stuitend dom, maar
tevens erg rijk, om zo het op de
rand van de financiële afgrond
wankelende gezin te redden. De
tere, mogelijk incestueuze band
tussen Thomas en Andrea komt
zwaar onder druk te staan. Met
dramatische gevolgen.

Amuze

tweepersoonsmusical. Het verhaal
gaat over een 5 jaar durende relatie, waarin alle fasen van een relatie
voorbijkomen: van de eerste verliefdheid en de eerste ergernissen
tot het uiteindelijke loslaten. Bijzonder is dat Nathan (William
Spaaij) het verhaal van voor naar
achter vertelt, terwijl Sanne (Mi-

chelle van de Ven) van achteraan
terug naar het begin gaat. Als ze
over hun bruiloft vertellen, komen
de twee elkaar eenmalig tegen.
De acteurs repeteren bijna de gehele repetitieperiode afzonderlijk van
elkaar. Van de Ven staat nog tot 26
oktober in ’Das Phantom der Oper’
en repeteert daarom in Hamburg.

William Spaaij: ,,Al vanaf mijn
schoolperiode staat deze prachtige
intieme voorstelling bovenaan
mijn verlanglijstje. Jason Robert
Brown is een van mijn favoriete
musicalcomponisten en ik vind dit
zijn mooiste stuk.’’ Michelle Van de
Ven noemt ’The last 5 years' ,,muziektheater in zijn puurste vorm’’.

Los Angeles ✱ De schrijver van
de Child’s Play-reeks hoopt zijn
creatie Chucky met nieuwkomer
Annabelle samen te brengen in
één film.
Laatstgenoemde pop jaagt momenteel Amerikaanse bioscoopbezoekers de stuipen op het lijf
in de gelijknamige horrorfilm.
De kwaadaardige pop Chucky
doet dat al sinds eind jaren
tachtig. ,,Wij zien het zitten’’,
zegt schrijver Don Mancini.
,,Het enige probleem is dat het
om verschillende filmstudio’s
gaat’’, vervolgt de scenarist en
producent echter in de Amerikaanse krant USA Today.
Chucky was vanaf 1988 te zien in
zes films over zijn moordpartijen.
De film over de bezeten Annabelle is een spin-off van de eveneens vorig jaar verschenen horrorfilm ’The conjuring’.

Rocker Revere
(76) overleden
Los Angeles ✱ Paul Revere is op
76-jarige leeftijd overleden. De
frontman van de Amerikaanse
rockband Paul Revere & the
Raiders, die de ’madman’ van
rock-’n-roll werd genoemd,
verloor zaterdag zijn gevecht
tegen kanker.
Hij overleed in zijn woning in
Idaho.
De groep werd in de jaren zestig
bekend met een bewerking van
Richard Berry’s ’Louie, Louie’ en
scoorde later hits als ’Kicks’,
’Hungry’, ’Good thing’ en ’Indian reservation’.
Revere stond bekend om zijn
theatrale outfits en optredens.

