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Première
nieuws

STEINWAY PIANOCONCOURS

BACHMEDAILLE LEIPZIG

KANYE WEST

Negen jonge pianisten namen gisteren in het Amsterdamse
Concertgebouw deel aan de nationale finale van het Steinway
Pianoconcours. In leeftijdscategorie A ging de eerste prijs naar
Evander Eijsink (7 jr) uit Hengelo (OV). Radu Ratering (11 jr) uit
Nieuwegein kwam in categorie B als beste naar voren. Winnaar
in categorie C werd Nathan Schaumann (15 jr) uit Wassenaar.
Hij mag Nederland in september vertegenwoordigen tijdens
het Internationaal Steinway Festival in Hamburg. (NRC)

De Nederlandse bas Peter Kooij (61) is onderscheiden met de
Bachmedaille van de Duitse stad Leipzig. Zijn carrière was en is
vrijwel geheel gewijd aan het zingen van de werken van Bach.
De jury roemde zijn „warme, uitdrukkingsvolle en nuancerijke
stem”. Kooij werkte mee aan ruim honderd cd’s met werken van
Bach en zong zo’n 700 passie-uitvoeringen. Hij krijgt de prijs op
17 juni uitgereikt. Eerdere prijswinnaars waren dirigenten Suzuki
(2012), Herreweghe (2010) en Harnoncourt (2007). (NRC)

Het meest recente album van rapper Kanye West, The life of Pablo, is niet langer alleen via streamingdienst Tidal te beluisteren.
Het album, dat twee maanden geleden is verschenen, is nu ook
te beluisteren via diensten als Spotify en Apple Music. Het is als
download te koop op de website van de rapper. Een fysieke uitgave op cd of vinyl lijkt voorlopig niet aan de orde. Na verschijning maakte West nog meerdere malen aanpassingen in de nummers. De rapper heeft verklaard daarmee door te gaan. (NRC)

Nathan Schaumann (15) wint

Peter Kooij (61) onderscheiden

‘Churchill was zelf een man van theater’
Interview Diederik van Vleuten gebruikt Churchill-idolatrie van zijn eigen familie voor associatieve voorstelling over zijn jeugd.
Door onze medewerker
Kester Freriks
HENGELO „De bronzen kop van Winston

Klassiek

Pop

Pop

Ned. Phil. Orkest olv Marc Albrecht. Werken van Mahler (5) en
Dutilleux m.m.v. Quirine Viersen. Gehoord: 2/4 Concertgebouw
Amsterdam. Herh.: 4 en 5 april aldaar.
*
4

Rewire festival
Gehoord 2 april op diverse locaties Den Haag
*
4

The 1975
Gehoord: 1/4 Heineken Music Hall, Amsterdam
*
3

De Mahler van Marc Albrecht
mag je niet missen: visionair

Muzikaal ambitieuze tieneridolen doen geen concessies

Haast ongemerkt werkt Marc Albrecht, chef van het Nederlands Phil. Orkest, aan een Mahler-cyclus waarover je in
hoofdletters zou willen berichten. Eerder leidde hij de nrs. 1
t/m 4 en 6, de Negende volgt volgend seizoen en deze week
klinkt de Vijfde. Aan de planning van de resterende nummers
wordt gewerkt; Albrechts contract loopt zeker tot 2020.
Wat maakt Albrechts Mahler zo uniek? Dat zijn aanpak integer, intelligent en sensitief is – en nergens schwärmerisch,
ondanks de gerealiseerde dynamische uitersten tussen bulderend fff en haast onhoorbaar ppp (Adagietto).
Het leidde zaterdag tot een uitvoering van de Vijfde die tot
driemaal toe ontroerde maar óók frappeerde door de zinnigheid van bepaalde accenten. Het grillige werd uitgelicht, het
Stürmisch bewegt klonk energiek en potent maar maakte
vooral indruk door de wijze waarop Albrecht met één armgebaar de levenskracht vanuit de lage strijkers liet opwellen.
Even knap en lekker: hoe hij de strijkers in het Scherzo lui in
de maat liet hangen (met diep melancholisch effect).
Albrecht leidt een Mahler die je van Mahler laat houden.
Rauwe emoties ontaarden nergens in hysterie en het visionaire van de partituur wordt overal benadrukt. Van het scherpe oor voor eigenheid en structuur waarin die benadering
wortelt, profiteerde ook Dutilleuxs verinnerlijkte celloconcert Tout un monde lointain. Quirine Viersen was met haar elegante toon en kamermuzikale benadering een ideale soliste.

Voor de ingang van de Heineken Music Hall liggen snoepwikkels en vertrapte snacks: jonge fans hebben een dag voor
de deur gewacht. De muzikanten die vanavond optreden
zijn de nieuwe superhelden van een wereldwijde aanhang
van tieners. En dat is verrassend, want de band The 1975, uit
Manchester, heeft dan wel een fotogenieke voorman in Matt
Healy, maar hun stijl is ingewikkelder en onvoorspelbaarder
dan muziek van tieneridolen doorgaans klinkt.
Op het nieuwe, tweede album I Like It When You Sleep, For
You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (2016) staan funky
instappers als Love Me en UGH! maar ook ambient-achtige
stukken. De muzikale ambitie van The 1975 spreekt uit de
productie, die schakelt tussen fel en knetterend, of uitsluitend bestaat uit donzige synthetische klanken, met omfloerste zang van Healy, zoals in het betoverende Paris.
Het brede toneel van de uitverkochte HMH werd een aantrekkelijk tableau: de vier bandleden opgesteld tegen een
achterwand van belichte blokken in roze en pastelgroen,
paars en rood, of als ‘sneeuw’ op tv. Zanger Matt Healy, in
zilveren motorjack en op plateauzolen, zong geconcentreerd
terwijl zijn band de gecompliceerde nummers vloeiend uitvoerde. Allen speelden serieus, zonder knieval aan het jonge
publiek. Dat was ook niet nodig. Bij meerdere liedjes, zoals
de niet eens zo dansbare meezinger The Sound, werd de zaal
een deinend tapijt van springende fans – en hun ouders.

Mijn nachten met Churchill door
Diederik van Vleuten. Gezien: 2/4 in
Koninklijke Schouwburg, Den Haag.
Tournee t/m 3/6 en volgend seizoen.
Inl. bunkertheaterzaken.nl
*
4

Z

oals de buste van Churchill
nu op het toneel staat, zegt
Diederik van Vleuten – zo
stond hij vroeger thuis. Zo
groot was de rol die de staatsman
in het leven van de familie Van
Vleuten speelde. Vader draaide de
platen met ’s mans toespraken en
instrueerde zijn zonen hoe men
Churchill diende te imiteren.
En ergens deed ook nog het verhaal de ronde dat oom Dick in
1899 bewaker was van de Zuid-

Henk van Gelder

Ron Rijghard

Rolinde Hoorntje

Theater
Liliom
Coproductie Toneelgroep Amsterdam 2 en Frascati Producties.
Gezien 2/4, Frascati. Aldaar t/m 16/4. Info: frascatitheater.nl
*
2

Liliom moet een smeerlap
zijn, maar blijft ongevaarlijk

Geraffineerd meesterverteller
strak van opbouw. Rondom het
verhaal van de Churchill-verering
van zijn ouders heeft Van Vleuten,
samen met zijn vaste regisseur Berend Boudewijn, ditmaal een programma gemaakt waarin noch
Churchill noch enig familielid de
onbetwiste hoofdrol speelt. Dit is
dus geen Churchill-biografie.
In plaats van de aaneengesloten
levensverhalen uit de vorige programma’s neemt Van Vleuten de
vrijheid twee uur achtereen te associëren van de ene herinnering
naar de andere – van de dagen die
hij als gesjeesde conservatoriumstudent doorbracht op een jongenskamertje in Amsterdam, via
de Smurfenactie die zijn vader als
reclameman ontwierp tot en met
verstilde passages over een jong
gestorven zusje.
Alles lijkt in deze autobiografiein-theatervorm te passen, zelfs en-

T

kele anekdotes over Amsterdamse
humor en een spreekbeurt die hij
ooit op de lagere school hield – op
het eerste gezicht nogal willekeurige elementen, die niettemin als
vanzelfsprekend uit het voorgaande lijken voort te komen. Dat is Van
Vleutens raffinement: hij is de
meesterverteller die alle verhalen
aan elkaar weet te knopen met ironische terzijdes en een gestileerd
soort enthousiasme voor wat hij allemaal te vertellen heeft. Het materiaal is bovendien zo gehaaid gemonteerd, dat hij geregeld naar voren en naar achteren kan verwijzen. Als een jongleur houdt hij constant vier of vijf ballen in de lucht.
En zo wekt hij de indruk nog
moeiteloos door te kunnen gaan
met vertellen. De bron lijkt onuitputtelijk.

Diederik van Vleuten in zijn nieuwste solovoorstelling Mijn nachten met Churchill

Afrikaanse gevangenis waaruit
Winston Churchill als jong oorlogsverslaggever ontsnapte.
In zijn twee vorige soloprogramma’s heeft Diederik van Vleuten
de lat heel hoog gelegd. Beide keren verknoopte hij grote conflicten
uit de twintigste-eeuwse wereldgeschiedenis met een familierelaas dat niet anders dan waarheidsgetrouw kon zijn. Hij werd
een geschiedenisverteller met de
techniek van een cabaretier – versnellend, vertragend, telkens toewerkend naar een kleine apotheose en met een listig gesponnen rode draad die de spanning erin
hield. Met brieven, documenten
en foto’s als overtuigende bewijsstukken voor de wijze waarop diverse Van Vleutens die eeuw hebben doorstaan.
Zijn derde programma, Mijn
nachten met Churchill, is minder

Rewire-festival is klein
maar urgent en uniek
in zijn programmering

Liliom is dood. Met armen en benen gespreid ligt hij op het
ronde houten podium. Geëlektrocuteerd. De poortwachter
van de hemel (Chris Nietvelt) vraagt hem of hij nog wat goed
te maken heeft op aarde. Ze veroordeelt hem tot zestien jaar
vagevuur. Dan schiet de voorstelling terug naar toen Liliom
nog leefde op aarde, waar hij ontslag neemt bij de draaimolen waar hij werkt en een relatie begint met dienstmeid Julie. Hij blijkt een smeerlap, deze Liliom.
Liliom, een tekst uit 1909 van de Hongaar Frenec Molnár,
is onder het stof gehaald door regisseur Julie Van den Berghe, die bij Toneelgroep Amsterdam 2 en Frascati Producties
haar talent ontwikkelt. Maar ze vertilt zich aan dit stuk, dat
arm van taal en eendimensionaal aandoet. Geen moment
vindt de voorstelling het juiste ritme en de toon om de beoogde beklemming tot stand te brengen en uit te groeien tot
een proeve van wanhoop, blinde liefde en destructie.
De acteursregie is onevenwichtig, het spel schreeuwerig
en luidruchtig tot absurd. In de hoofdrol doolt Eelco Smits,
van wie een geur van gevaar af zou moeten dampen, verloren rond. Zijn geabstraheerde vuistslagen in slow motion
doen koddig aan. Nietvelt redt zich op basis van haar klasse
en de onderkoeld acterende Hélène Devos speelt als Julie
een sterke rouwscène – bijna ontroerend in deze groteske
setting. Dat neem je mee: de wens haar terug te zien.

Mischa Spel

Recensie
Cabaret

Gazelle Twin

wee figuren in poncho’s lopen rusteloos over het podium. Soundscapes
broeien onderhuids. Als de kickdrum
start, stappen de man en vrouw op een
loopband voor een filmscherm. We volgen hun
blik: roltrappen op, metro in. Mensen stromen
voorbij, de muziek is versnipperd en gejaagd.
De keiharde kickdrum vertaalt de menselijke
angst in geluid. „I feel fine”, zingen ze. Maar
niet heus. Dit is het Opzij, Opzij, Opzij-gevoel,
maar dan in 2016. Rusteloosheid wordt radeloosheid door terrorisme; de boodschap is
crossmediaal (beeld, elektronica, live zang).
Gazelle Twin presenteerde zaterdag hun
nieuwe show Kingdom Come (naar de roman
van J.G. Ballard) tijdens het Rewire-festival
voor hedendaagse elektronische muziek en experimentele pop. De Britse producer, die eigenlijk Elizabeth Bernholz heet, is er na een fascinerend album over puberziektes (Unflesh, 2014)
opnieuw in geslaagd een boodschap uit te dragen die je bij de lurven grijpt. Het optreden van
haar en echtgenoot Jez Bernholz zegt veel over
deze tijd, maar ook over de zesde editie van het
nu driedaagse Rewire, dat er met lezingen, vijf
producties in eigen opdracht en vier thema’s
verdieping geeft aan de festivalkalender.
Het thema beeld en geluid kwam zaterdag terug bij prikkelende shows van technoduo Lakker, dat de watersnoodramp 1953 als vertrekpunt nam voor een show met polygoonbeelden. Film- en muziekduo Roly Porter en MFO
overtuigde met futuristische visuals. Het Rewire-festival is klein (6.000 man, zeven locaties),
maar het programma is bijzonder en urgent.
Neem ook Dean Blunt, die optrad op de dag
dat zijn Babyfather-album uitkwam. In dichte
rook rapte hij loom met een vet aangezet Cockney-accent over beats die net te sloom zijn voor
grime en dancehall. Of neem Via App (20) uit
Brooklyn, die in drie kwartier de zaal plat kreeg
met stompende smerige electro – een absoluut
talent. Ook wie alles al kent, vindt op het Rewire-festival nog iets nieuws.

FOTO KATINKA KRIJGSMAN

Churchill stond bij ons in de gang”, zegt
Diederik van Vleuten (54) over zijn
nieuwste solovoorstelling Mijn nachten
met Churchill. „Voor mij was hij oom
Winston. Hij is onderdeel van onze familiegeschiedenis. Alles heeft hij gehoord
en gezien, decennialang. Ik heb zes strekkende meter over hem gelezen, maar hij
weet meer van mij dan ik van hem”.
Grote geschiedenis afgewisseld met
kleine geschiedenis: dat kenmerkt deze
solo van Van Vleuten evenzeer als de
twee eerdere, Daar werd wat groots verricht (2010) en Buiten schot (2013).
„Het borstbeeld van oom Winston
vormt een levend voorwerp in mijn bestaan”, aldus Van Vleuten voorafgaand
aan een voorstelling in Hengelo. „Er gaat
geen dag voorbij of ik denk aan hem. Mijn
vader is een gepassioneerd Churchill-imitator. Als mijn moeder iets vroeg, gaf
Churchill antwoord. Stond er een pan
soep op tafel, lichtte mijn vader de deksel
op met de woorden ‘We have before us an
ordeal of the most grievious kind’.”
Over de familie Van Vleuten praat de
cabaretier graag als over de ‘Van Vleutentjes’ om een grote affectie met de familiehistorie te benadrukken: „Ik breng
Churchill als een vroegere huisvriend
naar het theater, geef hem een stem en zo
neemt hij ons mee door zijn geschiedenis
én die van ons. Verwacht geen sigaar of
glas whisky. Dat waren de ingrediënten
van een imago dat hij zorgvuldig in stand
hield. Ik heb die elementen niet nodig. Ik
houd van theater waarin de toeschouwer
ruimte krijgt zelf veel in te vullen.”
Onder acteurs is de Churchill-rol geliefd. Albert Finney, Richard Burton, John
Cleese en vele anderen vertolkten hem in
speelfilms, documentaires, tv-series. Van
Vleuten speelt Churchill niet na: de buste
en af en toe zijn stem zijn voldoende en
voeden een vertelling die telkens begint
en eindigt bij Churchill. Het gaat over oorlog, over een gesneuvelde Amerikaanse
soldaat van 23 jaar op het ereveld van
Margraten bij Maastricht. Het gaat over
oom Dick, geboren in 1875, die zijn leven
lang het fantastische verhaal in stand
hield dat hij tijdens de Boerenoorlog een
van de bewakers was van de gevangenis
in Pretoria waaruit Churchill ontsnapte.
Onder dat alles ligt het aangrijpende
verhaal van een tragedie die plaatsvond
in de familie, waarvoor Van Vleuten bijna
30 jaar later de woorden probeert te vinden. „Taal is onze grootse binding met
het verleden”, citeert hij Churchill. „Alles
verdwijnt maar woorden behouden hun
vitaliteit en kracht”. Churchills oorlogstoespraken vormen dan ook de grootste
inspiratiebron: „Eindeloos heb ik ernaar
geluisterd. Hij lispelde, had moeite met
de ‘s’. In zijn toespraken zingt de taal.
Spreekt hij ‘air’ uit dan gaat zijn stem omhoog, alsof je de Spitfires hoort opstijgen.
Churchill was een man van theater. Met
hem naast me sta ik daar niet alleen”.
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‘Pablo’ nu ook buiten Tidal
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Hester Carvalho

Klassiek
Contrabasconcert Martijn Padding. Rick Stotijn (contrabas),
Radio Filh. Orkest o.l.v. James Gaffigan. Gehoord: Concertgebouw, A’dam (2/4). Terugluisteren: zaterdagmatinee.nl
*
4

Nieuw contrabasconcert van
Padding is grote aanwinst
Martijn Padding heeft iets met underdogs. De componist
schreef concerten voor instrumenten die zelden in de spotlights staan, zoals harmonium en mandoline. In het Concertgebouw klonk dit weekend wederom een concert van Padding voor een ongebruikelijk solo-instrument: de contrabas.
Reports From the Low Country heet het stuk dat Padding
(1956) voor en met Rick Stotijn schreef. De titel verwijst naar
Nederland, en ook naar het lage register van de contrabas.
Padding componeerde etudes voor Stotijn om de mogelijkheden van speler en instrument te verkennen, sommige
daarvan belandden ook in het concerto, zoals het albertijnse
baspatroon (begeleiding van gebroken akkoorden) waarmee
het stuk opent. De bas probeert zich vervolgens in te passen
in het orkest, maar het orkest laat het niet zomaar toe, met
een lekkere ritmische wisselwerking tot gevolg.
Stotijn kan zijn bas laten klinken als een viool klinken,
maar mocht van Padding ook ruig spelen: als een volleerd
rockabilly-bassist sloeg hij op de snaren. Het Radio Filharmonisch Orkest voedde de luisteraars met goed gedoseerde
prikkels (koeien-geloei, fluitjes), terwijl de baslijn voor consistentie zorgde. Ook mooi: de accordeon die de bas als een
schaduw volgde. Reports From the Low Country is niet alleen
een aanwinst voor het contrabasrepertoire, het is uitstekende reclame voor de nieuwe muziek in het algemeen.

Merlijn Kerkhof

