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Een jojo van verliefd naar nietverliefd
THEATER
¨¨¨èè
Het jaar van de kreeft

Toneelgroep Amsterdam. Gezien in NT
Gent, 3 mei. Nog in De Singel, Antwerpen,
26>28/5

Hugo Claus publiceerde in 1972 één
van zijn populairste romans: het verslag
van een amour fou. De recensies van Het
jaar van de kreeft gewaagden van een
‘smartlap’, maar het boek kende een
piekverkoop. Zeker toen Claus in een in
terview opbiechtte dat zijn romance met
de Amsterdamse actrice Kitty Courbeois
inspiratie had geboden.
Wat de zakenman Pierre en het kapster
tje Toni in Het jaar van de kreeft bele
ven, is geen allesverzengende passie zo
als in Wolkers’ Turks fruit. Wel een
moeizame liefdesrelatie, met ups en
downs, waar het failliet al van bij het be
gin ingebakken zit.
Het is deze story, banaal en hartver
scheurend als in een flutfeuilletonnetje,
die Luk Perceval bij Toneelgroep Am
sterdam met twee acteurs uitbeent en
abstraheert. Perceval heeft er het melo
drama en de kitsch afgepeld, en ook alle
verwijzingen naar de jaren zeventig ge
schrapt. Op de olifantenbroekspijpen
van pianist Jeroen Van Veen na, die het
tempo geregeld opjaagt met Wim Mer
tensachtige riedeltjes.
Kreeftencocktail

Wat de ‘hij’ en de ‘zij’ beleven, zouden we
vandaag een asymmetrische relatie noe
men: een wispelturige, bijna dwangma
tige liefde, een oorlogje van intimiteiten
dat telkens nieuwe krassen achterlaat en
twee mensen tot uitputting drijft. ‘Wat
er tussen ons gebeurt, betekent niets’,
Maria Kraakman en Gijs Scholten van Aschat in een regie van Luk Perceval.
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Heel erg soms kan je aan het con
certpodium raden hoe de muziek zal
klinken. Afgelopen woensdag was het
nog eens zover. Het arsenaal slagwerk
dat op de scène van Kazerne Dossin
opeengestapeld stond – meer dan hon
derd instrumenten op evenveel vier
kante meter – liet niks aan de verbeel
ding over. Veel metaal en weinig vel
wekte de verwachting van een glitter
feest vol schellende bellen, glansrijke
galmen, kralenslingers en tinkeltonen.
Als artist in residence van ‘Mechelen
hoort Stemmen’ lijkt de baroksopraan
Raquel Andueza niet minder dan de
hele muziekgeschiedenis te willen be
spelen. Na Spaanse folklore en Italiaan
se operabarok was het afgelopen
woensdag de beurt aan Amerikaanse
experimenteerwoede. Nee, laksheid kun
je deze zuiderse sirene niet aanwrijven.
Het eerste deel van de avond bevatte
onpianistieke pianostukken van Henry

Raquel Andueza.
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Cowell en onliederlijke liederen van
John Cage. JeanLuc Fafchamps zette
vingernagels, vuisten en voorarmen in
voor de doordenderende ritmes van
Cowell. In de liederen van Cage was
de pianopartij besnoeid tot een grasta
pijt van tokkelingen, waarboven An
dueza flemende zanglijnen drapeerde.
Haar sensibele baroktalent hielp een
handje in het in en bijkleuren van de
pure vocalen.
Hoofdwerk was het American Song
book van George Crumb, waaruit An
dueza de AfroAmerikaanse spirituals
selecteerde. Rond de traditionele ge
zangen creëerden vier slagwerkers
plus piano een rimboe van fascineren
de bijgeluiden. ‘Swing low, sweet cha
riot’ werd gedrenkt in exotische gons
klanken, hamerslagen klopten fors op
de melodie van ‘Joshua fit the battle of
Jericho’. ‘Go down, Moses’ ontspoorde
tot een onheilspellende grafhymne.
Oren en ogen waren het roerend met
elkaar eens: voor dit soort concerten
kom je de deur uit.
TOM JANSSENS

‘Wat er tussen ons
gebeurt, betekent
niets’, zegt zij,
terwijl ze zich
vertwijfeld in
zijn armen gooit

In het decor van opblaaspoppen wor
den de acteurs telkens opnieuw tot een
variatie van gestileerde standjes gedre
ven. Perceval focust op ritme: van de
trage en aarzelende toenadering, tot de
dollemansrit waar dit Clausiaanse
hooglied in uitmondt. Maar de jojo –
tussen wel verliefd en niet verliefd –
blijft maar heftig op en neer gaan. Het
jaar van de kreeft heeft daarmee even
goed op de toeschouwer het effect van
een uitputtingsslag, die niet tot het ein
de spannend blijft.
GEERT VAN DER SPEETEN

Sanne Peper

Kralenslingers
en tinkeltonen
Cowell Cage Crumb
Raquel Andueza, sopraan
Ictus olv GeorgesElie Octors
Gehoord op 04/05 in Kazerne Dossin,
Mechelen

zegt zij, terwijl ze zich vertwijfeld in zijn
armen gooit.
In de ‘kreeftencocktail’ die Claus in kor
te hoofdstukjes beschrijft, is de hape
rende motor een vrouw die zich op to
meloze seks stort maar haar verleden
niet kan loslaten. Ze hunkert naar be
scherming, maar lijdt aan bindings
angst. Maria Kraakman speelt haar als
een fladderende vlinder, maar even
goed als een projectiel dat alle richtin
gen uitschiet. Gijs Scholten van Aschat
is de voyeur, de indringer, de biechtva
der maar gaandeweg vooral de bedro
gen minnaar die steeds melancholi
scher wordt.

Tsar B

Gezien op 4/5 in AB Club, Brussel

Met SX, Warhola en Oscar & The
Wolf broeit er een interessante mu
ziekscene in Vlaanderen. Ze zijn expo
nenten van de zwoele, met diepe bas
sen doorregen elektroR&B waarmee
internationale artiesten als FKA Twigs
al langer scoren. Maar het is Tsar B
die zich opwerpt als Belgische dauphi
ne van het genre. De 21jarige Justine
Bourgeus, ook bekend als de violiste
van School is Cool, wordt gehypet als
de nieuwe Belgische indiequeen. Dat
deed de AB Club aardig vollopen.
Bourgeus vergastte haar publiek met
een op ‘Myth’, één van de amper twee
nummers die ze tot dusver uitbracht,
maar wel een excellente staalkaart van
Tsar B. Mysterieuze teksten, hijgerige
kreetjes, Oosterse plinkplonk en bas,
veel bas: zo loom als een sloopkogel,
zo diep dat de luidsprekers uit hun
hengsels trillen. Muziek om een lap
dance op te geven, quoi.
Bourgeus kronkelt over het podium te
gen een achtergrond van de hand van
Marc Chagall, terwijl ze indringend

Justine Bourgeus, alias Tsar B.
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het publiek in kijkt. Tsar B heeft een
duidelijk afgelijnde, gewaagde stijl, en
onverholen internationale ambitie. Bij
momenten moeten we aan elektropio
nier Grimes denken. En dat is goed,
want we denken graag aan Grimes.
Toch kan de diamant nog wat schaaf
werk verdragen. Een amper twee we
ken geleden geschreven song als ‘Sil
ver lion’ is veelbelovend, maar ont
beert nog de complexiteit van de ge
weldige single ‘Escalate’. En Bourgeus’
versie van Tokio Hotels ‘Monsoon’ ging
de mist in: ironische covers zijn pas
leuk als ze iets toevoegen aan het ori
gineel. Daar leek de Oosterse vibe
meer een gimmick dan een concept.
Maar passons: Tsar B bulkt van het
potentieel. Ze kan teren op beats die
menig Vlaamse rapper de ogen uitste
ken, en een hypnotiserende présence
die alleen maar wel kan varen bij een
groter podium – zoals dat van Pukkel
pop. Tegen dan hebben haar songs en
show nog vier maanden kunnen rij
pen. Vonken gegarandeerd.
NICK DE LEU

