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Suske
Moderne visie op middeleeuws
& Wiske handschrift roept alleen vragen op
op alle
Een multimediproject rond het midfronten aaldeleeuwse
handschrift
Concert.

BRUSSEL. Suske & Wiske beginnen een heus offensief. De
theatershow trekt met een
nieuwe cast langs de Vlaamse
en Nederlandse culturele centra. Ook komt er een Suske &
Wiske-band en eind april ligt
een nieuwe cd in de rekken.
Verder wordt een nieuwe musical voorbereid, naar het album De circusbaron. En er zijn
plannen voor een nieuwe film.
De nieuwe evenementen zijn
het resultaat van een structurele samenwerking tussen de
Standaard Uitgeverij en de
Music Hall Group. ,,Suske &
Wiske zijn een deel van ons
cultureel patrimonium’’, zegt
Ludo Stroobants van de Standaard Uitgeverij. De theatershow gaat in première in het
Capitole in Gent tijdens de
Gentse Feesten. Tijdens de zomer staat de band op tal van
festivals. Telkens geven dezelfde gezichten gestalte aan de
Vandersteen-clan. De 18-jarige
Niels Destadsbader speelt Suske, Wiske wordt vertolkt door
de 19-jarige Liesbeth De Wolf,
Jeroen Maes test zijn vrouwelijke capaciteiten als Sidonia en
Ben Van Hoof laat zijn spierballen rollen als Jerom. Ronald
Van Rillaer is en blijft na vijftien jaar een vaste waarde als
Lambik. (belga)

Llibre Vermell maakt
een stuntelige indruk.
-----------------------------------------------------------------

Van onze medewerker
Diederik Verstraete
-----------------------------------------------------------------------------

BRUGGE. Het Llibre Vermell
is een 14de-eeuws handschrift
met cultstatus. Het manuscript, dat in de 19de eeuw in
een rode band werd ingebonden, bleef als bij wonder bewaard toen plunderende Franse troepen de oude Catalaanse
abdij van Montserrat met de
grond gelijk maakten. Sindsdien zijn de twaalf van muziek
voorziene pagina’s in de bundel de enige overgeleverde getuigen van het muzikale aspect
van de Mariaverering die in de
abdij eeuwenlang hoogtij vierde. De eenvoudige werkjes,
deels nog éénstemmig, vertellen over een blijmoedige muziekpraktijk, met ritmische
rondedansen en een behoorlijk
relativerende dodendans.
Het handschrift zelf biedt
weinig informatie over de wijze
waarop dit pelgrimsrepertoire
uitgevoerd werd. Ongetwijfeld
kwamen er ook instrumenten
aan te pas en werden er vaak
stemmen aan het origineel toegevoegd, zodat elke moderne
uitvoering het karakter van een

reconstructie of zelfs een bewerking heeft. Maar in het
Brugse Concertgebouw gingen
het Egidius Kwartet en Cobla la
Principal d’Amsterdam nog
een hele stap verder. De tien
muziekwerkjes uit het Llibre
Vermell vormden het uitgangspunt voor ,,een muziektheatrale pelgrimage’’, zoals het
programmablaadje ons wilde
doen geloven.
.

CONCERT IS
GEMISTE KANS

combinatie van het middeleeuwse materiaal en de moderne blazers werkte wél wanneer
de instrumenten dicht bij het
origineel bleven, of toch binnen een middeleeuws geïnspireerd stilistisch kader.
Het Egidius Kwartet worstelde dan weer voortdurend met
zijn rol in het geheel: de vier
zangers moesten soms letterlijk tegen een muur van blaasklanken opboksen en bleken
vocaaltechnisch weinig betrouwbaar. Ook de op de achtergrond geprojecteerde videobeelden, grotendeels van het
Montserrat-klooster, voegden
weinig toe en leken een leven
op zich te leiden: een extra
stem wellicht in een polyfoon
weefsel, maar een meer sprekende en minder evidente
beeldkeuze had wél een meerwaarde kunnen zijn.
Dit hele project laat het publiek alleen met vragen achter,
met als belangrijkste: welke
meerwaarde hadden de bewerkingen, de inbreng van volkse
blazers en van bewegende beelden? Alles wat dit muziektheatrale project wou bereiken, kon
evengoed gerealiseerd worden
door een excellent oude-muziekensemble. Een gemiste
kans dus om op een frisse manier met oud materiaal aan de
slag te gaan.

Cobla la Principal d’Amsterdam is een blazersensemble dat
de Catalaanse cobla’s imiteert,
straatorkesten die diep geworteld zijn in de mediterrane
danstradities. Sommige van
die dansen zouden teruggrijpen naar ritmes die we ook al
in het Llibre Vermell terugvinden, al is dat vooral theoretische speculatie.
De blazers probeerden aan de
opeenvolgende middeleeuwse
stukjes een soort van dramaturgie mee te geven: soms met
harde, dissonante accenten,
dan weer met een minimale
begeleiding. De kwaliteit van
de bewerkingen — veeleer volledig nieuw gecomponeerde
toevoegingen — was meestal
weinig geïnspireerd. De soms
bijzonder luide, schelle klank
van de Spaanse blaasinstru- x Gehoord op 4/2 in het
menten leek vaak belangrijker Concertgebouw in Brugge.
dan wat ze juist speelden. De x www.concertgebouw.be

INSPIRATIE VOOR EEN ACTIEVE,
DIGITALE LEVENSSTIJL
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bezoek ook www.windowsvistamagazine.be

Wagner
Opera. De

Ring-cyclus van de Vlaamse
Opera is met ,,Die Walküre’’ aan zijn
tweede deel begonnen. Regisseur Ivo van
Hove zet zijn verbluffende ontdekkingstocht door het werk voort.
--------------------------------------------------------------------------------

Van onze medewerker
Willem Bruls
-----------------------------------------------------------------------------

GENT.

E kniesoren die erover klagen dat in de
Ring van de Vlaamse
Opera geen speren
en helmen te zien
zijn, werden afgelopen zondag
op hun wenken bediend. Bij
het begin van de derde acte verschenen wel opeens levende
paarden op het toneel. Dat
hoort zo, zou je zeggen. In de
martiale Walkürenrit brengen
de amazonestrijdsters de dode
helden van het slagveld naar
het Walhalla. Maar het was bizar om plots vijf glanzend witte
schimmels op een podium te
zien verschijnen vol ziekenhuisapparatuur en in het groen
geklede artsen en verpleegsters.
Stak regisseur Ivo van Hove
de draak met Wagners regieaanwijzingen? Dat zou je op
het eerste gezicht denken. In
zijn moderne regie — Das

D

Rheingold speelde eerder in
een virtuele cyberspace — vielen de strijdrossen namelijk
nogal rauw op het dak. En
toch, hoewel het een grote stijlbreuk was in de zorgvuldig opgebouwde, licht futuristische
en zwaar multiculturele wereld
die Van Hove en zijn team van
Die Walküre hadden gemaakt,
het stemde tot nadenken.
Met de paarden deed de natuur opnieuw zijn intrede in
een overgeïndustrialiseerde
wereld. Net zoals de bomen
van het woud, die door hun
metalen en betonnen keurslijven opeens te zien waren. De
getemde natuur laat zich niet
klein krijgen en steekt op alle
mogelijk manieren weer de
kop op. De door macht en rijkdom geperverteerde mensen
— hier de godenwereld van
Wotan — verlangen naar de
eenvoud en de puurheid van
het onbeschreven blad, van de
ontluikende liefde tussen Siegmund en Sieglinde.
Dat die liefde, nadat zij is ontloken, al meteen weer teniet

Een stukje drijfijs
op de wereldmarkt
Theater. Hilarisch én

spijkerhard is de economische doorlichting ,,Unter
Eis’’ van Falk Richter.
-----------------------------------------------------------------

Van onze redacteur Geert Sels
-----------------------------------------------------------------------------

BRUSSEL. Falk Richter is 37,
en al jaren een van Duitslands
grote theaterbeloften. Zeker
sinds hij in 1998 God is a dj
schreef, een stuk dat in vijftien
talen werd verspreid en waarmee hij vaste voet in heel Europa kreeg.
Een van zijn ambitieuzere
projecten is het vierluik Das
System, waarin hij de samenleving fileert. Het tweede deel
daarvan, Unter Eis, was afgelopen weekend in Luik en Brussel te zien in een versie van de
Schaubühne am Lehniner
Platz. In Richters regie was het
niets minder dan een spervuur.
Aan een podiumbrede vergadertafel zitten drie heren in onberispelijk pak. De oudste,
Thomas Thieme, die we kennen van regies als Schlachten,
Othello of L King of Pain van
Luk Perceval, werkt zich in een
leesspurt door zijn papierstapel. Hij heeft het over zichzelf,
zijn vader de luchtverkeersleider of het genoegen dat hij beleeft wanneer hij de last call op
de luchthaven negeert.
De vertelling klinkt bevreemdend. Hoewel er emotionele

gebeurtenissen of persoonlijke
situaties ter sprake komen, is ze
onbewogen en afstandelijk.
Alsof er een klinisch rapport
over iemand anders wordt afgehaspeld.
Deze man zijn snaar is geknapt. Hij is gebroken, tot stilstand gekomen, afgesneden
van de realiteit. Falk Richter
heeft daar een knap beeld voor
gevonden. Voor deze man zit
alles onder een dik pak ijs. Verweesd blijft hij achter. Een
stukje drijfijs. De warmte waar
hij op hoopt, is zoek. In tijden
van belangrijke carrières liet
hij die achter zich.
.

DE ANALYSES
IN ,,UNTER EIS’’
ZIJN MESSCHERP
Dit stuk hijst zich op de hoogte van Tog Dogs van Urs Widmer of onlangs Eco van Dood
Paard. Het slimme aan Unter
Eis is dat het messcherpe analyses maakt, en voor de rest
kwetsbaarheid naast economische persiflages plaatst. Een
enkele keer vermoed je dat
Richters hand door vergeldingsdrang gedreven is. Toch
trapt hij niet in de val van de
eenzijdigheid.
Briljant zijn de passages
waarin hij het streberstaaltje
op de hak neemt. Of een lang
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als moderne nachtmerrie
wordt gedaan door die geperverteerde wereld, is een harde
boodschap van Wagner. Maar
Van Hove maakte die boodschap niet minder hard. Fricka,
de vrouw van Wotan, wil haar
man straffen voor zijn obsessie
met zijn buitenechtelijke kinderen Siegmund en Sieglinde.
Als een furieuze echtgenote,
collega-politica en zakenpartner, die het midden houdt tussen Angela Merkel en Hillary
Clinton, maakt zij Wotans grote droom kapot. Mezzosopraan Anne Mason vertolkte al
die verschijningen op virtuoze
wijze. Ze krijgt Wotan, die uitstekend werd gezongen door
James Johnson, letterlijk op de
knieën.
.

DE STIJLBREUK
IN DE MODERNE
REGIE STEMDE
TOT NADENKEN
Behalve een helder beeld van
macht en liefde tussen de personages, brengt Van Hove nog
iets anders. Het vervreemdende maar fascinerende decor,
dat gedomineerd wordt door
de vierkante zuilen die de bomen omhullen, is de ene keer
bos, de andere keer een gigantisch Manhattan vol Twin Towers. Voortdurend botst een
geavanceerde
bovenwereld
met een broeierige onderlaag

Een bizar beeld: vijf witte schimmels op een podium vol koele ziekenhuisapparatuur. © rr

van outlaws, randfiguren en allochtonen.
Siegmund en Sieglinde behoren tot die onderwereld. De
eerste werd goed, maar wat
fantasieloos gezongen door
Jeffrey Dowd. Aan sopraan
Edith Haller, die de rol van
Sieglinde vertolkte, was niet te
merken dat zij op het allerlaat-

ste moment was ingesprongen.
Vocaal excelleerde zij en als
verwaarloosde en zelfs misbruikte echtgenote van Hunding riep zij een grote ontroering op. De partij van Hunding
werd gezongen door de eens legendarische Attila Jun, die echter veel van zijn vocale expressie heeft verloren.

De Brünnhilde van sopraan
Jayne Casselman viel een beetje
tegen. Casselman is een sympathieke zangeres, maar ze kan
de diepe emoties van haar rol
niet voldoende voor het voetlicht brengen. Haar stem mist
ruimte in de diepte én de hoogte en klinkt vooral hees. Toch
werd ze het letterlijke brand-

serstraal die het vuur moet verbeelden.
De grote verrassing van de
avond was de artistieke wederopstanding van het orkest van
de Vlaamse Opera en in zekere
zin ook van chefdirigent Ivan
Törzs. Nadat Das Rheingold in
volslagen lusteloosheid ten onder was gegaan, bleek Törzs
eindelijk in beweging te zijn
gekomen. Met een voor hem
ongekende gestiek en handmatig boetseerwerk kreeg hij de
musici zover dat zij warempel
een klankcultuur tevoorschijn
toverden. Het is nog geen Wagner die zindert, maar evenmin
een die zieltoogt.
Er kan dus met spanning naar
de volgende twee delen van de
Ring worden uitgekeken. Van
Hove en Versweyveld toonden
in de eerste twee delen een
overrompelende wereld in vervreemdende zwart-, wit- en
grijstinten, die tegelijk tot in de
kleinste details de onze is.
Maar de sfeer die domineert, is
die van een ongemakkelijke
nachtmerrie, van een wereld
zoals die er over dertig jaar uit
punt van de avond, want Wo- zal zien als we de zaken nu niet
tan brengt haar aan het slot in ten goede keren.
een klinisch en kaal ziekenhuisbed onder narcose, waarna
een ring van monitoren haar x ,,Die Walküre’’, nog tot
nog levende binnenwereld re- 10 maart in de Vlaamse Opera
gistreert. Het is een wrang en in Gent (070-22.02.02)
hard, maar uiterst doeltreffend
beeld, dat helaas teniet wordt x www.vlaamseopera.be
gedaan door een wat zielige la- x www.ringvlaamseopera.be

x

Hoewel er emotionele gebeurtenissen of persoonlijke situaties ter sprake komen, is ,,Unter Eis’’ een onbewogen en afstandelijke voorstelling. © Arno Declair

betoog waarin een saneerder
voorstelt om de dode industrietakken (,,zoveel subsidies,
we kunnen het geld beter gewoon uitdelen’’) af te zagen en

de democratie tijdelijk op te
heffen. Even maar, tot het tij
gekeerd is. Een lapidaire opsomming overloopt een carrière: op de top in New York, dan

Londen, dan Bremen, tenslotte
Kiel.
Unter Eis biedt verschillende
ingangen in de wereldmarkt:
van globaal tot individueel, en

van hilarisch tot poëtisch. x De Schaubühne speelt ,,Unter
Zonder dat het stuk ergens iets Eis’’. Gezien op 4/2 in Brussel.
aan relevantie inboet. Een Inlichtingen 04-343.42.47
voorstelling die bijzonder nox www.festivaldeliege.be
dig is.

Het heden
ondervragen

De komst van de Berlijnse
Schaubühne am Lehniner
Platz, waar ook onze
landgenoot Luk Perceval
werkt, past perfect in de
doelstellingen van het
Festival de Liège. Al van
bij de start, zes jaar geleden, maakte de biënnale
er een punt van een beeld
te willen ophangen van de
wereld nu.
De derde editie heeft nog
twee weken voor de boeg.
Ze speelt zich hoofdzakelijk in Luik af, maar artistiek leider Jean-Louis
Colinet laat regelmatig
werk in Brussel passeren.
Hij heeft daar namelijk
een optrekje: het Théâtre
National.
Het mooie van dit festival
is dat het zich niet tot de
francofonie beperkt, maar
het blikveld wijd opent.
Zo komt er nog dans van
de Haïtiaanse New Yorker
Marc Bamuthi Joseph
(6 en 7/2), een monoloog
van de Zweedse successchrijver Lars Norén (9 tot
17/2) en komt de Britse
successchrijver Mark
Ravenhill zelf een monoloog spelen (10 en 11/2).
Toch Frans, en vorig jaar
goedgekeurd in Avignon,
is Les Marchands van Joël
Pommerat (9 en 10/2).
Over minderheden gaat
Bloody niggers van Groupov (15 tot 17/2 en later
een reeks in Brussel). (gse)

