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De PvdA geeft haar zendtijd voor politieke partijen weg aan
kunstenaars. „Kunst inspireert. Kunst verheft, kunst analyseert,
verbindt, zet aan het denken. Kunst brengt plezier”, meldt de
PvdA-website. De eerste spot werd gisteren uitgezonden. Deze
was gewijd aan het project ‘Oog Den Bosch’, waarin stadskunstenaar Lucas de Man grote ogen heeft bevestigd op gebouwen in de stad. Woensdag 5 november wordt een nieuwe spot
uitgezonden van andere kunstenaars. (Novum)

Het nieuwe album van Neil Young, dat eind deze maand verschijnt, verschijnt in tweevoud: van ieder nummer is een ‘kale’
versie en een versie opgenomen met een groot orkest en koor,
heeft de 68-jarige singer-songwriter laten weten aan het Amerikaanse muziekblad Billboard. Young koos voor de opmerkelijke
aanpak om een „diep persoonlijke, emotionele luisterervaring”
te maken van 35ste plaat. Zijn vorige, A Letter Home, verscheen
nog eerder dit jaar, maar bestond geheel uit covers. (Novum)

Na zestien jaar gaat Pepijn Gunneweg weg bij theatergroep Ashton Brothers. 20 december speelt hij zijn laatste voorstelling in
het oude Luxor Theater in Rotterdam, waarmee de tournee Treasures wordt afgesloten. De 38-jarige Gunneweg is ook bekend
als televisiepresentator van de BZT Show en is regelmatig te zien
in sketches van Het Klokhuis. De theatergroep zegt op zijn site
het ontzettend jammer te vinden, maar koestert de herinneringen aan zestien jaar unieke en intensieve samenwerking. (NRC)

PvdA geeft kunstenaars zendtijd
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Hartstocht in ‘Phaedra’ dempt gaandeweg
De taal in deze ‘Phaedra’ van Hugo Claus, die in 1980 een eigen versie schreef van het toneelstuk van Seneca, is mals als zuiglam

Phaedra
Door De Utrechtse Spelen. Gezien 11/10,
Stadsschouwburg Utrecht. T/m 13/12.
Inl: deutrechtsespelen.nl
*
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Door Ron Rijghard

Z

elfs als Phaedra slaapt huilt ze.
Ze wacht op haar man, de
Griekse koning, Theseus, hoewel ze eigenlijk wil dat hij niet
terugkomt van zijn verre reis.
Het is een ander verdriet dat
in haar brandt. Haar liefde voor haar stiefzoon Hippolytus. „Ik wil het beest zijn
waar hij op jaagt.”
Die verboden liefde verteert haar. Ze
geeft de schuld aan haar ontuchtige moeder die een kind met een stier verwekte en
aan de godin Venus. „Wat licht en liefde
zou kunnen zijn, ligt op mij als een mud
modder.” De taal in deze Phaedra van Hugo Claus, die in 1980 een eigen versie
schreef van het toneelstuk van Seneca, is
mals als een zuiglam.

„Je koestert je ongeluk”, verwijt dienster en vertrouwelinge Oenone haar koningin. „Voor je het weet zit het voorgoed
vastgeschroefd in je nek.”
Hun twist is een opwindend begin van
Phaedra, met de dramatisch intonerende
Wendell Jaspers (Phaedra) en de bijterige
Marlies Heuer (Oenone). Phaedra zit in
een glazen kooi, een soort kubus op het
podium waar haar bed zich bevindt, en
drukt haar snoet moedeloos tegen de wanden. Het liefst zou ze dood willen.
Rechts van dat paleis wordt vervolgens
Hippolytus uitgelicht, een jonge schilder
met zijn vrienden in zijn atelier in de bossen. Hij belijdt zijn liefde voor de natuur,
zijn afkeer van de stad en zijn walging voor
vrouwen. In de stad worden mensen geplaagd door „de beet van de nijd” en „versuffende welstand”, oreert hij. Langzaam
naait Hippolytus ( Jan-Paul Buijs) zichzelf
op terwijl hij steeds heftiger tekeergaat.
Door wellust vernietigen moeder hun kinderen, schreeuwt hij. „Vrouwen! Dieren
tonen meer tederheid. Vrouwen zijn de
bron van alle kwaad!”
In de heldere, filmische enscenering die
regisseur Thibaud Delpeut voor deze

De zachte
soundtrack
draagt bij aan
het
gesoigneerde
ritme van de
voorstelling

Phaedra bij De Utrechtse Spelen bedacht
klinkt er geregeld zachte muziek onder de
scènes. Jazz, klassiek, drumgeroffel, ijle
pianotonen. De soundtrack draagt bij aan
het gesoigneerde ritme van de voorstelling, met gedurfde, prettig vertragende
passages met stil spel.
Toch voelt de tweede helft minder in balans. Daar duwt Delpeut zijn spelers te
veel in een dwangbuis van ingetogener,
naturel spel. De emoties kenteren vanaf
het moment dat Theseus terugkeert. Dat
begint nog prachtig, met een scène waarin
de fantasie van Theseus wordt uitgebeeld,
steeds doorsneden met blikken op hoe het
er werkelijk aan toegaat. In zijn fantasie
dansen ze en minnekoost hij haar, in werkelijkheid houdt Phaedra afstand.
Hein van der Heijden (Theseus) is een
koele, waardige koning. Zelfs als hij van
zijn vrouw hoort dat zijn zoon haar heeft
aangerand, reageert hij kalm. Phaedra
heeft Hippolytus kortstondig weten te verleiden, maar als hij zich van haar afkeert
volgt ze de raad van Oenone op om hem te
beschuldigen. Deze ommekeer in haar gedrag voltrekt ook wel heel fluks.
Met haar gelaten opstelling en Theseus’

Gunneweg uit Ashton Brothers

Neil Youngs cd komt in tweevoud

Wendell Jaspers als Phaedra in het gelijknamige toneelstuk door De Utrechtse Spelen
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kalmte verdwijnt de felheid en vloeit de
energie uit de voorstelling – ondanks de
heftige gebeurtenissen. Dat Phaedra de
gifbeker kiest, glijdt rimpelloos voorbij.
De hartstochten worden nog vooral met
de mond beleden en dan verandert Phaedra langzaam in een statisch stuk. Zinnen
klinken opeens raar plechtig, zoals wanneer Theseus zegt: „Wroeging begint aan
mij te knagen.”
Wreedheid en verraad winnen het pleit.
Natuurmens Hippolytus gaat ten onder aan
de huichelarij en de vernietigende wellust
die hij de stadse mensen verweet. Dat had
hij goed voorzien. Het is zijn noodlot. Of
een gril van de goden, veelvuldig aangeroepen. De slotclaus van Oenone legt de schuld
voor de catastrofes bij de mensheid, als ze
de hoop uitspreekt dat op een dag de goden
de mensen van de aarde verjagen. Zo eindigt dit duistere stuk in pure misantropie.
In deze krant zei regisseur Delpeut dat
deze eerste grotezaalproductie een „vuurproef ” zou zijn voor De Utrechtse Spelen.
Het gezelschap zou laten zien wat het kon.
Dat is veel. Maar de regisseur speelt hoog
spel, want deze Phaedra is nog geen onontkoombare voorstelling.

Eigentijds

Jazz

Opera

The Rise of Spinoza van T. Loevendie; Oedipus Rex van I. Stravinsky door Radio Filharmonisch Orkest, Groot Omroepkoor,
Vlaams Radiokoor, solisten o.l.v. Markus Stenz. Gehoord: 11/10
Concertgebouw Amsterdam.
*
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Bill Laurance Project ft. Michael League & Robert ‘Sput’ Searight.
Gehoord: 11/10, Bird Rotterdam.
*
4

Tosca van Puccini door Opéra National de Paris
(Bastille) olv Daniel Oren. Regie: Pierre Audi. Gezien: 10/10. Aldaar t/m 28/11. Inl: operadeparis.fr
*
4

Levendig hoogtepunt in
oeuvre van Theo Loevendie

Snarky Puppy-pianist speelt
moderne jazzcrossover

Twee gevallen helden worden verbannen. De joodse filosoof
Spinoza werd in Amsterdam vervloekt en verstoten omdat hij
God gelijkstelde aan de natuur. In Thebe was er de ontmaskering van de mythische Oedipus, die zijn vader Laios vermoordde en zijn moeder Jokaste trouwde. De succesvolle wereldpremière van Theo Loevendies The Rise of Spinoza was in de ZaterdagMatinee het complement op Stravinsky’s meesterwerk Oedipus Rex (1927-’48).
Het even beknopte als levendige en afwisselende The Rise of
Spinoza op eigen tekst is een hoogtepunt in het muziektheatrale oeuvre van Loevendie. De vier scènes spelen in een dramatische constructie met een etherisch én dreigend begin en slot.
Een effectrijke marktscène geeft ruimte aan aanprijzingen
(‘rapen en bonen, haring en zalm’) en straatmuzikanten. Die
traden al op in Loevendies eerste opera Naima (1985). Ook de
Utrechtse fluitist Jacob van Eyck (uiteraard Erik Bosgraaf met
verschillende instrumenten) laat zich horen en er klinkt
rooms-katholiek kerkgezang.
In dit filmische tijdsbeeld vol religieuze conflicten houdt
Spinoza zich soeverein staande. Al wordt hij verbannen, de
glanzende vertolking van de Britse countertenor Tim Mead
verleent hem heiligheid.
Het strenge én lyrische Oedipus Rex had een contrastrijker
uitvoering verdiend. Beste solistische prestatie: mezzosopraan Yvonne Naef als Jokaste.
Kasper Jansen

Als pianist in het populaire tienkoppige Amerikaanse collectief Snarky Puppy is de Britse Bill Laurance de gevoelige jongen
die zich, omgeven door diverse toetsenborden, het beste in
muziek uitdrukt. Met steun van Snarky-leden, oprichter en
bassist Michael League en drummer Robert ‘Sput’ Searight, en
het makkelijk door genres bewegende Heritage Orchestra,
breekt Laurance nu solo los. Op zijn album Flint zet hij zijn jazz
breed open, van klassieke muziek tot elektronische muziek.
Twee Nederlandse concerten vormden voor het Bill Laurance
Project (League, Searight, vier strijkers en hoornist) het slot
van een eigen tournee. Daarna trekt Laurance weer met
Snarky Puppy de wereld over. Kan de aanstekelijke jazzfunk
van die grote band soms wat rimpelloos zijn, de composities
van Laurance gaan dieper. De toetsenist trok mee in een veelgelaagde moderne jazzcrossover waarin hoorbaar zijn ervaring als film- en reclamecomponist terugkomt.
Moeiteloos veranderde hij op zijn toetsenarsenaal van sfeer:
hij zette aantrekkelijke melodieën klassiek en gracieus aan, liet
die aanzwellen met de strijkers om hem heen, om met vet hoekige ritmes op een funky fusionstuk uit te komen. In alles werd
hij aangemoedigd door bassist en Snarky-leider League. Diens
grooves én grimassen zorgden voor opwinding in de band, als
ook de gevarieerde drumpartijen van Searight. Maar ook de
manier waarop Laurance de strijkers liet improviseren onderstreepte de onvermoede vrijheid die hij vindt in eigen band.
Amanda Kuyper

Dans

Cabaret

Jarig! van Introdans voor de Jeugd.
Gezien: 11/10, Arnhem. Tournee t/m 11/2/2015.
www.introdans.nl
*
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Jongen toch
door Raf Walschaerts. Gezien: 10/10 in De Griffioen, Amstelveen. Tournee t/m 26/2. Inl. hekwerk.nl
*4

Feestelijke Introdans met
werk uit Kyliáns jonge jaren

Walschaerts zacht schurend
over zelden bezongen zaken

Een fotoboek met herinneringen aan 25 jaar Introdans voor de
Jeugd – mooi! Hoge gasten, onder wie beschermvrouwe prinses Margriet – chic! Een feestprogramma met maar liefst drie
balletten en een filmpje van Jirí Kylián – nog chiquer! Maar het
beste geschenk voor het jarige gezelschap was zonder twijfel
het herstel van oprichter Roel Voorintholt, die precies een jaar
voor de jubileumvoorstelling werd getroffen door een zware
hersenbloeding. Zijn wonderbaarlijke wederopstanding en terugkeer in het publieke domein werden zaterdag beloond met
een welverdiende staande ovatie.
Ook de dans kreeg ruimhartig bijval. Het luchtige Trompe
l’Oeil (1996) bijvoorbeeld, een potpourri van mime-achtige
scènes die geluid en muziek op de voet volgen. Dat levert een
choreografie op voor opwindpoppetjes, een gebarendans op
de Marseillaise en een duet waarin mobiel telefoneren op ongepaste momenten –tijdens een duet – op de hak wordt genomen. Nog doldwazer is het slapstickfilmpje Birth-Day (2001),
waarin NDT 3-oudgedienden Sabine Kupferberg en Gerard Lemaitre barok gejurkt en bepruikt een feestgerecht bereiden.
Un Ballo (1991) en Kinderspelen (1978) zijn lastiger, niet alleen
voor kinderen. Het één vrij ingetogen muziekballet, het ander,
nota bene uit hetzelfde jaar als het succesvolle Sinfonietta, een
wat breedvoerige dansimpressie naar een schilderij van Pieter
Breughel de Oude. Geen topwerken, maar interessant om werken uit Kyliáns jongere jaren te zien.
Francine van der Wiel

Al ruim een kwart eeuw vormen de Vlaamse broers Raf en
Mich Walschaerts het duo Kommil Foo, excellerend in zotternij en zuivere muzikaliteit. Ze werken alweer aan een nieuw
programma. In de tussentijd spelen ze elk echter ook een soloprogramma waarvan er nu één in première is gegaan: Jongen
toch door Raf Walschaerts.
Een voorstelling over tedere jeugdherinneringen aan het
ouderlijk huis en „ik die torens bouwde op de grond”, zo lijkt
het aanvankelijk. Maar al gauw vlecht deze Walschaerts daar
de wrang-zoete verhalen van een verloren liefde doorheen, en
een recent bezoek aan die vrouw van vroeger die kortgeleden
het huis van zijn ouders – en dus het zijne – heeft gekocht. En
daarna nog weer een ander verhaal, en nog een, tot hij alles listig weet te verknopen.
Raf Walschaerts is geen grappengrossier. Reguliere grappen
die recht op hun doel afgaan, maakt hij nauwelijks. Maar wel
vaak terloopse, subtiele opmerkingen die zich lang niet altijd
onmiddellijk laten verstaan – laat staan dat ze kunnen worden
naverteld. Of het zijn onverwachte kwesties zoals de vraag of
een stoel eigenlijk wel „mijn stoel” kan zijn.
En daarbij zingt hij, zichzelf begeleidend op gitaar en piano,
een paar zacht schurende liedjes die eveneens over zelden bezongen zaken gaan. Zoals het schrijnende lied van een fokstier
die klaagt dat hij altijd alleen maar op zijn viriele buitenkant
wordt beoordeeld, en nooit op zijn edele inborst.
Henk van Gelder
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Opéra National de Paris: La Bohème

Visueel imponerende
opera ‘Tosca’ mag
nog scherper geslepen
Eén keer regisseerde Pierre Audi, in zijn eigen Nationale Opera in Amsterdam, een opera van Puccini: La Bohème (1992). Wat moet je als regisseur
met voorkeur voor suggestief en abstract minimalisme ook met ‘verismo’? Met decorman
Christof Hetzer, met wie hij net nog de Gurre-Lieder ensceneerde, realiseerde Audi in Parijs nu
zijn tweede Puccini: een exuberante Tosca (1900)
die visueel sterk imponeert.
Eenheid brengt een reusachtig zwart houten
kruis. Dat perkt eerst (liggend) het enorme speelvlak van de Opéra Bastille in tot een intieme,
kaarsverlichte kerk en hangt daarna als dreigend
symbool boven de rode salon van politiechef
Scarpia. In de prachtig vormgegeven slotakte is
het kruis er weer: nu boven het legerkamp met
poëtisch oplichtend tentje tussen dode bomen.
Spectaculair is ook het gelaagde slotbeeld van
de eerste akte, met een processie van bisschoppen in overdadig bewerkte gouden tabberds boven een koor van misdienaartjes en nonnen – en
met daaronder pas het kleurloze volk. Hetzers
beeldtaal is hier – een trend in actuele operaregie
– ‘post-conservatief ’: oogstrelend met een haakje naar de ontstaanstijd, maar niet ouderwets.
In fraaie tableaus grossiert deze Tosca, orkestraal subtiel gespeeld en gedoseerd geleid door
Daniel Oren. Maar ‘verismo’ draait om mensen
met echte emoties en het duurt lang voor de tragedie tanden krijgt. Pas in de slotakte grijpen het
steeds gepassioneerder geluid van Marcelo Alvarez (Cavaradossi) en de rauwe wanhoopskreten
van Martina Serafin (Tosca) je echt naar de strot.
Parijs heeft budget voor zulke klinkende namen in de cast. Ook Ludovic Tézier was, ofschoon ziekig, een mime-achtige acterende, vocaal imposante Scarpia. Maar zijn scène met Serafin ademde eveneens weinig echte nijd en geilheid – waarop het plastic ‘plok’-geluidje van Tosca’s vallende moordmes aansloot.
Niettemin: de voorstelling was een enorm publiek succes. En de vorige Parijse Tosca hield bijna 20 jaar repertoire. Dus ook deze voorstelling
heeft tijd om scherper geslepen te worden.
Mischa Spel

