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4 genre 5genreaanbieding voor  
agenda-abonnees

ben je abonnee van de Agenda? dan kun je met 50% 
korting naar het concert van Holland baroque & London 
community Gospel choir. Je betaalt slechts € 19,75 
i.p.v. € 39,50 voor een Gouden rang-ticket.  

Let op: geen korting op korting, niet geldig 
voor reeds gekochte kaarten.

IntervIew met choreografe  ann van  
den Broek

händel In handen van topkoor amBrose akInmusIre featurIng Brussels Jazz orchestra

2 september t/m 12 oktober 2019

dance company nanIne lInnIng

ook voor  nIet-aBonneesextra grote oplage

Jeugdtheater  
in de 
herfstvakantie

a Journey into 
Jazz and Beyond

CluB guy & roni 
over liefde in  
de 21e eeuw

14 oktober t/m 10 november 2019

de droomlozen
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voor DE prijs  

van tWEE!

50% korting

Holland baroque is een van de meest open-minded ensembles 
als het gaat om oude muziek. onder aanvoering van de 
tweelingzussen tineke en Judith Steenbrink gaat het orkest 
spannende samenwerkingen aan met andere ensembles, 
solisten, componisten en theatermakers en krijgt het werk van 
barokgrootmeesters als bach en Händel een eigenzinnige en 
verrassende draai. Zo was er de met een edison bekroonde 
samenwerking met trompettist eric vloeimans en – onlangs 
nog – met de drentse muzikale duizendpoot daniël Lohues. 

tijdens dit concert laat Holland baroque zich opzwepen 
door de swing en harmonie van het London community 
Gospel choir, dat optrad met wereldsterren als madonna en 
George michael. Zangers en spelers omarmen Händel, die 
zijn muziek van de nodige pit voorzag. denk aan het Halleluja 
uit de Messiah of Zadok The Priest waarop de hymne van 
de champions League is gebaseerd. en daar blijft het niet 
bij, want beide ensembles nemen ook hun eigen muzikale 
hoogtepunten mee. ‘LcGc is the flagship for gospel in 
europe. Go hard or go home. We will let you swing!’, luidt 
de boodschap van dirigent bazil meade en zijn zangers, 
die ook nog eens versterking krijgen van een van de beste 
countertenors ter wereld: Alex Potter. op blz. 40 vind je een 
interview met tineke en Judith Steenbrink.  

donderdag 28 november, 20.15 uur
SPoT/de ooSTerPoorT, groTe zaal

hollanD baroque & lonDon 
community Gospel choir

“händel door het london community gospel choir,  
dat levert een bevlogen, wervelende avond op.”
de volkskrant 

Word nu abonnee
negen keer per jaar het magazine, ieder seizoen  
een vrijkaart, de seizoenbrochure thuis toegestuurd,  
veel korting en voorrang in de voorverkoop?  
word dan abonnee van de Agenda!

Alle voordelen op een rijtje:
•	 Negen	keer	per	jaar	het	magazine	de	Agenda	van	 

spoT groningen thuis met nieuws, achtergronden, 
interviews en aanbiedingen

•	 Eén	gratis	voorstelling	of	concert	per	seizoen	 
(keuze uit een selectie van het aanbod) 

•	 Ontvang	de	seizoenbrochure	in	je	brievenbus
•	 Voorrang	in	de	voorverkoop
•	 Iedere	maand	een	nieuwsbrief	met	aanbiedingen,	 

winacties en tips
•	 Iedere	Agenda	50%	korting	op	een	voor	abonnees	

geselecteerde voorstelling
•	 Gratis	inleidingen	bij	klassieke	concerten,	toneel	 

en dans (normaal € 2,75)

let op: een abonnement kost € 25,- per seizoen en geldt  
tot wederopzegging. een seizoen loopt van september 
t/m juni, betaling is uitsluitend mogelijk via automatische 
incasso. een abonnement loopt voor minimaal 1 jaar. 
prijswijzigingen voorbehouden.

 
Meer	informatie	of	direct	abonnee	worden?	
spotgroningen.nl


“EEn match maDE 

in hEavEn.”
nrc handelsblad 



cabaret
PeTer van rooijen -  
liefde, dood en zWaarTekrachT
ZAterdAG 14 mAArt
SPot/de ooSterPoort 
winnaar poelifinario! “een betoverend 
theaterconcert.”  (de volkskrant *****)
vier kaarten voor € 35,- (max. 100 kaarten)

dans
kalPana raghuraman -  
hiTTing True norTh
dinSdAG 31 mAArt
SPot/ de ooSterPoort
Mix van indiase, moderne en urban dans.
vier kaarten voor € 35,-

toneel
orkaTer - fabel
dinSdAG 14 APriL
SPot/StAdSScHouWburG 
Een	kleurrijk,	muzikaal	en	fabelachtig	epos.
vier kaarten voor € 45,-

visueel
jakoP ahlbom - Syzygy
WoenSdAG 13 mei
SPot/StAdSScHouWburG 
humor, slapstick, illusionisme en meer.
vier kaarten voor € 40,-

dans
conny janSSen danST - kiem
ZAterdAG 22 februAri
SPot/StAdSScHouWburG
een dansvoorstelling over veerkracht, 
levensdrift	en	vitaliteit.
vier kaarten voor € 50,-

jeugd
TheaTergroeP kWaTTa - de familie 
van nielie in alle STaTen (6+)
ZondAG 23 februAri
SPot/StAdSScHouWburG
een swingend avontuur in het land van de 
hiphop.
vier kaarten voor € 30,-

toneel
jeroen SPiTzenberger & hanne 
arendzen - de liefde begraven
donderdAG 27 februAri
SPot/StAdSScHouWburG
Tragikomisch	liefdesverhaal	over	twee	 
ex-geliefden.
vier kaarten voor € 45,-

muziek
yori - riding on The Wind 
donderdAG 27 februAri
SPot/ de ooSterPoort
een van de grootste poptalenten van 
nederland.
vier kaarten voor € 32,-

klassiek
chamber orcheSTra of euroPe
vriJdAG 7 februAri
SPot/ de ooSterPoort
bach, Mozart en beethoven door europees 
topensemble.
vier kaarten voor € 115,-

muziek
Sara correia
donderdAG 13 februAri
SPot/ de ooSterPoort
Doorleefde	fado	uit	Lissabon.
vier kaarten voor € 40,-

klassiek
eSTonian Philharmonic chamber 
choir
dinSdAG 18 februAri
SPot/ de ooSterPoort
Kristalheldere koorwerken van pärt en 
rachmaninov.
vier kaarten voor € 79,-

muziek
alex roeka - rauWe genade
ZAterdAG 22 februAri 
SPot/ de ooSterPoort
Kleinkunst met twee grote K’s en 
nederlandstalige blues.
vier kaarten voor € 39,-

dans
club guy & roni - love
donderdAG 5 december
SPot/ StAdSScHouWburG
Een	portret	van	liefde	in	het	tijdperk	van	
millennials.
vier kaarten voor € 48,-

klassiek
caPPella neaPoliTana  
& giovanni Sollima  
ZAterdAG 1 februAri 
SPot/ de ooSterPoort
het napels van pergolesi.
vier kaarten voor € 65,-

toneel
noord nederlandS Toneel  
& kvS - dear Winnie,
WoenSdAG 5 t/m vriJdAG 7 februAri
SPot/StAdSScHouWburG
over de aanstekelijke kracht van uitzonderlijke 
vrouwen. 
vier kaarten voor € 46,-

prijzen zijn op basis van 1e	rang	of	Gouden	rang	en	excl.	
boekingskosten. geen korting op korting en vol = vol.  
de decemberactie loopt tot en met 31 december en  
geldt niet voor reeds gekochte kaarten.

Decemberactie
4 KAArTen voor de priJs vAn 2!

na een druilerige herfst staan de feestdagen alweer voor 
de deur. tijd voor cadeautjes dus, voor in de schoen of 
onder de kerstboom. En wat is er nu leuker dan iemand een 
cadeautje geven waar je zelf ook van kunt profiteren, zoals 
een middag of avond in de schouwburg of concertzaal.  
maak een keuze uit onze selectie, en koop met de actie- 
code ‘december’ vier kaartjes voor de prijs van twee.

4 kaarten voor de prijs van 2!

 decemberactie
Decemberactie 7
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alles brengen, mits je op kindhoogte gaat 
staan.” begin dit jaar nam paul Knieriem 
het stokje van haar over, iets dat in de 
lijn	der	verwachting	lag.	Al	sinds	2011	
regisseert hij bejubelde voorstellingen 
bij de Toneelmakerij, zoals het eerder 
genoemde De Tantes.	Afgelopen	voorjaar	
bracht Knieriem met Snowflake een 
messcherpe thriller over de kwetsbaarheid 
van kinderen op internet. 

in november is de Toneelmakerij te 
gast op het Jonge harten festival 
met age of Rage, een tegendraadse 
voorstelling over de vraag waarom jonge 
mensen zich aangetrokken voelen tot 
conservatieve, populistische ideeën. 
daarna bundelt het gezelschap onder 
aanvoering van Knieriem de krachten 
met muziektheatergezelschap silbersee 
voor een volstrekt eigentijdse versie van 
Mozarts spannende en sprookjesachtige 
De Toverfluit, waarin klassieke muziek, 
rap, dans en theater samenvloeien tot 
magisch muziektheater voor de hele 
familie.”	

De toneelmakerij
Age of rAge (14+)

maandag 18 november, 20.15 uur
SPoT/STadSSchouWburg

Kijk	voor	meer	informatie	op	blz.	22.

De toneelmakerij  
& silbersee
de ToverfluiT (7+)

zondag 8 december, 14.30 uur
SPoT/STadSSchouWburg

Kijk	voor	meer	informatie	op	blz.	37.

jeuGD

“Een flitsend  
geschreven komedie.”
nrc handelsblad over  

De Tantes (8+) 

“vrolijke kritiek op de 
prestatiemaatschappij.”
nrc handelsblad over Leuk (8+) 

“spannend, vermakelijk 
en zinderend muzikaal.”
de volkskrant over  

De Krijtkring (10+) 

“Een actuele thriller over 
vertrouwen, privacy en 
onzekerheid.”
de volkskrant over  

Snowflake (12+) 

“Een actuele en sociaal 
bewogen voorstelling die 
aan het denken zet over 
de mechanismen in de 
samenleving.”
trouw over Age of Rage (14+) 

“Sinds	2011	stemmen	kinderen	tussen	
de	zes	en	vijftien	jaar	ieder	seizoen	
op	hun	favoriete	jeugdvoorstelling.	De	
Toneelmakerij kwam al twee keer als 
winnaar van deze zapp Theaterprijs uit 
de	bus:	in	2011	met	de	voorstelling	De 
Storm	en	in	2015	met	De Tantes, dat ook 
nog eens werd bekroond met de gouden 
Krekel.	Afgelopen	seizoen	behoorde	de	
groep met De Krijtkring,	de	met	vijf	sterren	
ontvangen	afscheidsvoorstelling	van	
Liesbeth	Coltof,	tot	de	vijf	genomineerden.	
Al deze bejubelde producties waren te 
zien in de stadsschouwburg. 

de voorstellingen van de Toneelmakerij, 
het grootste jeugdtheatergezelschap 
van	Nederland,	zijn	gedurfd,	gaan	over	
de wereld van nu, maar kruipen tegelijk 
dicht tegen de belevingswereld van 
kinderen aan. Tot vorig jaar gebeurde 
dat	onder	leiding	van	Liesbeth	Coltof,	
die in de jaren tachtig voor een revolutie 
in jeugdtheaterland zorgde. Als een van 
de eersten doorbrak zij de mores dat 
jeugdtheater puur vermaak moet zijn. 
Daarvoor	kregen	kinderen	vooral	elfjes	
en	kabouters	voorgeschoteld.	Of	kwam	
Swiebertje	langs	in	het	theater.	Coltof	nam	
kinderen	serieus,	vroeg	zich	af	wat	hen	
bezighoudt en met welke blik zij naar onze 
wereld kijken. want die wereld komt via tv 
en vooral social media toch wel binnen. 
Of	ze	komen	op	school	in	aanraking	met	
kinderen uit oorlogsgebieden en andere 
brandhaarden.  

pittige thema’s als oorlog, de 
vluchtelingenproblematiek, goed en 
kwaad	of	de	dood	worden	verpakt	
in humoristische, spannende en 
meeslepende theaterbelevenissen, 
zonder	afbreuk	te	doen	aan	de	serieuze	
laag.	Zoals	Colthof	het	verwoordde	in	
een interview: “voor jong publiek kun je 

de Keuze vAn henk kuiper
progrAMMeur Toneel, dAns en Jeugd
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inTervieW: yvon van aPeldoorn 
foTo’S: marTijn halie

het is een energieke voorstelling vol muziek, zang en 
dans, maar verwacht vooral geen Winnie, the musical. het 
is keiharde black female empowerment. regisseur junior 
mthombeni, zoon van een anc-strijder, maakt Dear Winnie, 
op uitnodiging van het noord nederlands toneel, bijgestaan 
door muzikant/componist cesar janssens en schrijver Fikry 
El azzouzi, die eerder de tekst voor Salam schreef. meer 
nog dan een eerbetoon is het een poging tot eerherstel van 
de vrouw die zoveel heeft betekend in de strijd tegen de 
apartheid. op het podium negen zeer getalenteerde actrices, 
zangeressen en danseressen uit verschillende landen van 
de wereld, met uiteenlopende achtergronden, maar met een 
grote gemene deler: ze zijn allen zwarte vrouwen, die hier en 
nu een plek opeisen om hun verhalen te vertellen.

toneel + Dans + muziek

tutu puoanE
zangeres

“ik ben geboren in 1979 en groeide op 
in de townships van pretoria. ik was 
een kind tijdens de apartheid. het was 
letterlijk oorlog; er was traangas, er waren 
confrontaties	met	de	politie,	maar	ik	kan	
me	niet	herinneren	dat	ik	in	angst	leefde,	
ik voelde me heel erg beschermd door 
mijn moeder. Toen de apartheid in 1994 
eindigde, veranderde er weinig. Alleen 
op papier. winnie Mandela wilde tastbare 
veranderingen,	maar	Nelson	gaf	veel	
te veel op voor de vrede. er was een 
akkoord: we waren vrij om te gaan waar 
we wilden. Maar al het land behoorde nog 
steeds toe aan de mensen die het tijdens 
de apartheid bezaten; het land dat ze van 
ons gestolen hadden. dus de criminaliteit 
bleef.	Er	worden	nog	steeds	moorden	
gepleegd.	Zuid-Afrika	heeft	het	trauma	
niet	verwerkt,	dus	blijft	het	doorsijpelen.	
ik hoop dat mensen met een open mind 
naar de voorstelling komen, ook al 
hebben ze een slecht beeld van winnie 
Mandela. we proberen het verhaal te 
vertellen vanuit ons (minder gehoord) 
perspectief	en	verweven	dat	met	onze	
eigen verhalen en tragedies. zo maken 
we de verbinding met het heden en met 
de strijd van (zwarte) vrouwen in het 
algemeen.”

alEsanDra sEutin
danseres/choreograaf

“ik maak de choreografie voor de 
voorstelling,	of	beter	gezegd:	ik	versterk	
de regie van Junior met beweging. het 
werk dat ik maak is altijd sociaal-politiek 
gebaseerd, dus ik voel me heel erg thuis 
in deze productie. en natuurlijk voel ik me 
verbonden met winnie Mandela; ze is een 
vrouw,	net	als	ik,	en	ze	is	Zuid-Afrikaans,	
net	als	mijn	moeder.	Mijn	familie	hoorde	
bij de ‘zulu’s who left’;	ze	hebben	zichzelf	
verbannen naar Malawi en zimbabwe, 
waar ik geboren ben. ik ben opgegroeid 
in brussel, ik heb een belgische vader. 
Ik	noem	mezelf	een	‘Afropean’;	in	Afrika	
beschouwen ze me als europeaan, in 
Europa	ben	ik	Afrikaan.	Maar	eigenlijk	ben	
ik beide, in beide werelden. het is een 
prachtige hybriditeit, die ik omarm. 
het is goed om voor een keer de zwarte 
vrouw op de voorgrond te plaatsen, die 
positie	heeft	ze	niet	vaak.	Het	stuk	gaat	
trouwens niet puur over winnie. we 
proberen haar verhalen te belichamen 
door middel van onze eigen ervaringen. 
het gaat over het huidige leven; over 
onrecht, macht, geweld, wanhoop, 
kwetsbaarheid en veerkracht. veel 
mensen zullen zich hierin kunnen 
herkennen en erdoor geraakt worden.”

anDiE DushimE
actrice/zangeres

“ik ben geboren in rwanda, in 1995. 
Op	mijn	vijfde	ben	ik	naar	België	
gegaan. ik ben opgegroeid in een witte 
maatschappij, met alle uitdagingen van 
dien. gek genoeg ben ik me nooit zo 
bewust geweest van mijn ‘strijd’, ik kom 
er nu pas langzaam achter hoeveel ik 
eigenlijk heb onderdrukt. 
Ik	voel	me	Afrikaans	en	Europees.	
Meer nog een wereldburger. Als we 
ons allemaal een beetje meer als 
wereldburger zouden zien, zou de wereld 
een stuk leuker kunnen zijn. 
Het	is	fantastisch	om	met	deze	groep	
mensen deze voorstelling te maken. 
we begrijpen elkaar. Je voelt zo elkaars 
verhalen, de energie, de kracht, de 
kwetsbaarheid, dat heb ik zo nog nooit 
meegemaakt. de zwarte vrouw wordt in 
theater-	of	televisieproducties	meestal	
heel	eendimensionaal	gecast:	ze	is	of	de	
‘sassy lady’,	of	de	‘angry black woman’,	of	
‘de beste vriendin van een witte vrouw’. 
omdat de hele cast nu zwart is kunnen 
we veel meer aspecten laten zien.” ➤

dear 
Winnie,

EEn krachtig EErbEtoon Door nEgEn ZWartE vrouWEn

“ik hoop Dat mEnsEn 
in hun kErn gEraakt 
WorDEn En voElEn Waar 
DE strijD ovEr gaat.” 

interview10

Alesandra seutin en Andie dushime

Joy wielkens en Tutu puoane

repetitiefoto
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➤

DEnisE jannah
zangeres/actrice/componist

“er is veel dat verteld moet worden, er is 
veel dat rechtgezet moet worden. ook 
hier in nederland. ik kan er natuurlijk 
alleen maar tegen zijn: ongelijkheid, 
apartheid, onderdrukking van mensen 
op grond van kleur. het zit in mijn 
Surinaamse	historie;	ik	stam	deels	af	
van	tot	slaaf	gemaakten,	veel	van	mijn	
voorouders zijn vernederd en van hun 
waardigheid	beroofd.	 
Winnie	Madikizela	Mandela	is	slachtoffer	
geworden	van	een	ontzettend	vernuftig	
en doortrapt apartheidssysteem. haar 
letterlijk uit de weg ruimen had haar tot 
een martelares gemaakt. Karaktermoord 
was	effectiever.	 
deze voorstelling is een eerbetoon aan 
winnie en alles waar ze voor stond. 
en een herwaardering; zonder haar 
was nelson Mandela nooit zo groot 
geworden. zij werd uiteindelijk terzijde 
geschoven,	terwijl	zij	ervoor	heeft	gezorgd	
dat hij niet vergeten werd tijdens zijn 
gevangenschap.	Ze	heeft	veel	moeten	
doorstaan: mishandeling, ballingschap, 
gescheiden worden van haar kinderen. 
Maar	het	heeft	haar	niet	kunnen	breken.	
hij had zoveel aan deze vrouw te danken, 
de vrouw met wie hij getrouwd was, 
hoewel hun huwelijksleven niet veel 
heeft	kunnen	voorstellen.	‘I was the 
most unmarried woman,’	heeft	ze	eens	
gezegd.”

joy WiElkEns
actrice/zangeres/theatermaker

“ik ben geboren in Amsterdam. Mijn 
moeder	is	Surinaams.	Ze	heeft	me	
meegegeven	dat	mijn	afkomst	een	
rijkdom is: ik ken nederland, maar ook 
een andere cultuur. ik heb nooit het 
gevoel gehad dat ik een achterstand had. 
wel dat ik er soms niet toe deed.  
De	zwarte	vrouw	heeft	geen	prioriteit.	 
vaak ben ik de enige zwarte vrouw in de 
klas,	het	café	of	in	producties,	soms	zelfs	
de ‘excuusneger’. hoewel ik dat nooit 
zo	heb	beleefd,	ik	heb	te	veel	talent	om	
een excuus te zijn. Maar om met negen 
zwarte vrouwen op het podium te staan 
is zo’n andere gewaarwording! we zijn 
totaal	verschillend,	het	feit	dat	we	allemaal	
zwarte vrouwen zijn is misschien wel de 
enige gemene deler. Maar een sterke 
gemene deler: we hebben allemaal de 
ervaring dat we in de wereld behandeld 
worden als underdog. 
het wordt geen vrolijke muziek- 
voorstelling, ik denk niet dat er iemand na 
afloop zegt: ‘wat een leuk clubje vrouwen, 
wat zingen en dansen ze mooi.’ ik hoop 
dat mensen in hun kern geraakt worden 
en voelen waar de strijd over gaat.” 

jaDE WhEElEr
actrice/ theatermaker

“wat uniek is aan dit stuk is dat fikry, de 
schrijver, bij de repetities aanwezig is.  
hij zegt niet: ‘Kijk, dit zijn de personages, 
hier is de tekst, ga maar leren,’ maar 
hij gebruikt onze eigen verhalen. zo 
evolueren de teksten tijdens de repetities. 
het is een uitdagend en intens proces.  
veel zwarte vrouwen worstelen vandaag 
nog steeds met de dingen waartegen 
winnie Mandela streed. er zijn nog 
steeds labels en stempels en hokjes 
en dit geldt voor iedereen, tot welke 
gemarginaliseerde groep je ook behoort. 
dit stuk is belangrijk en spannend. we 
benoemen de pijnpunten; alles kan niet 
altijd	mooi	en	lief	zijn.	 
wat ik vurig hoop is dat mensen uit hun 
bubbel durven stappen en naar een 
voorstelling komen kijken die ze normaal 
links zouden laten liggen. we hebben 
steeds meer de neiging alleen nog maar 
te consumeren wat precies in ons straatje 
past, dat staat verbinding in de weg.”

gloria boatEng
rapper/producer

“ik ben opgegroeid in een belgisch 
pleeggezin. Mijn moeder was ziek en 
kon daardoor niet voor mij zorgen, 
mijn ghanese vader kon om bepaalde 
juridische redenen de voogdij niet krijgen. 
drie jaar geleden heb ik hem pas voor 
het eerst ontmoet, hij bleek al die tijd 
in Amsterdam te wonen. Tot voor kort 
heb ik me eigenlijk nooit zo bewust 
vereenzelvigd	met	mijn	Afrikaanse	roots.	
het maakproces van deze voorstelling 
is voor mij een school, een les over 
Zuid-Afrika,	over	apartheid,	over	Winnie	
Mandela, ik leer het allemaal kennen. 
ik ben aan het openen en aan het 
ondergaan, er gebeurt veel met me. 
dat ik mag meewerken aan deze 
productie is een kinderdroom die uitkomt. 
ik kom uit de hiphopwereld, ik ben 
producer, beatmaker en rapper. dansen 
en acteren deed ik nog niet eerder 
professioneel.	Maar	nu	dus	wel!	Iedere	
morgen als ik opsta denk ik: wow.” 

ntjam rosiE
zangeres

“veel mensen kennen winnie Mandela als 
vrijheidsstrijder en als nelson Mandela’s 
echtgenote, maar ze was ook moeder; 
een	familievrouw.	Tijdens	al	die	turbulente	
jaren voedde ze haar dochters alleen 
op, zonder haar man aan haar zijde. 
die zachte, warme kant van haar, die 
moederlijke kant, die trekt me aan. ze was 
een ‘mensenmens’, ze begon als social 
worker, ze vond het altijd al belangrijk om 
de situatie van anderen te verbeteren. het 
is heel logisch dat ze later de politieke 
kant op ging. 
we zetten haar neer op veel verschillende 
manieren. zoals ieder mens had ze heel 
veel	facetten.	We	zijn	allemaal	gelaagd;	
je	bent	niet	alleen	moeder,	of	actrice,	
of	de	zus	van	iemand,	je	bent	altijd	
meerdere dingen. ook al is winnie een 
dappere, stoere dame, een strijder, ze 
heeft	ook	kanten	waaraan	iedereen	zich	
kan	spiegelen.	Iedereen	heeft	pijn	en	
verdriet, we maken allemaal dingen mee 
in het leven, de een dramatischer dan de 
ander, maar uiteindelijk willen we allemaal 
hetzelfde:	dat	het	goed	gaat	met	ons	
en onze omgeving. en dat we vrij zijn 
en gezien worden als mens en niet als 
minder.” 

mahina nganDu
zangeres/actrice/allround kunstenaar

“de repetities zijn echt crazy. Je wordt 
hard	geconfronteerd	met	jezelf,	de	ene	
keer moet je lachen, de andere keer 
huilen, soms word je boos: het is een 
rollercoaster, een emotionele bootcamp.
ik ben in brussel geboren en getogen. 
Mijn	familie	komt	uit	Congo,	maar	ik	ben	
er nog nooit geweest. ik vertel trouwens 
bijna nooit dat ik Congolees ben, omdat 
ik voel ik dat er dan meteen een stempel 
wordt	gezet.	Op	zich	geloof	ik	dat	het	
fysieke	lichaam	een	expressie	is	van	de	
ziel,	en	ben	ik	trots	op	mijn	afkomst,	maar	
op een dieper level is het niet belangrijk; 
we zijn gewoon allemaal individuen, we 
leven allemaal dit leven. 
in deze productie wordt dat ook duidelijk: 
we zijn negen zwarte vrouwen, maar 
we zijn zo divers! en ook binnen onze 
individualiteit is er veel diversiteit. Alle 
facetten	zullen	aan	bod	komen.	Ik	ben	
heel benieuwd hoe mensen zullen 
reageren. ik hoop dat de voorstelling 
impact maakt en aanzet tot nadenken.”
✖

noorD neDerlanDs toneel  
& kvs
deAr winnie,

donderdag 28 en vrijdag 29 november, 20.15 uur

zaTerdag 30 november, 20.15 uur 

WoenSdag 5 T/m zaTerdag 8 februari, 20.15 uur
SPoT/STadSSchouWburg

meer informaTie over de voorSTelling en de negen 
SPeelSTerS vind je oP nnT.nl/Winnie

première

inleiding

try-out

“DE ZWartE vrouW WorDt in thEatEr- 
oF tElEvisiEproDuctiEs mEEstal hEEl 
EEnDimEnsionaal gEcast: ZE is oF DE 
‘sassy laDy’, oF DE ‘angry black Woman’, 
oF ‘DE bEstE vriEnDin van EEn WittE 
vrouW’.”

ntjam rosie, Mahina ngandu, gloria boateng en Jade wheeler

Jade wheeler, denise Jannah en Joy wielkens 
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actricE maartjE van DE WEtEring ovEr PeAchez

een ultieme ode 
aan de liefde

ola mafaalani regisseerde haar 
in de afstudeervoorstelling van 
de amsterdamse toneelschool & 
kleinkunstacademie en was zo onder 
de indruk dat ze maartje van de 
Wetering direct na haar aanstelling als 
artistiek leider in 2009 contracteerde  
bij het noord nederlands toneel. 
Zonder overdrijving kun je stellen dat 
van de Wetering in de zes jaar dat  
ze in groningen speelde uitgroeide  
tot hét gezicht van het gezelschap.  
Ze speelde in maar liefst zestien  
nnt-voorstellingen. ➤

inTervieW: luuk verPaalem  |  foTo: ben van duin
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ooit	gevoeld	heeft.	Ik	vind	dat	een	hele	mooie	
gedachtegang en dat maakt de voorstelling ook  
een	ultieme	ode	aan	de	liefde.”

het is mooi dat, terwijl we het hele verhaal 
kennen, je toch ‘de mooiste voorstelling van het 
jaar’ hebt gemaakt. blijkbaar stijgen jullie boven 
jezelf uit. hoe hebben jullie dat bereikt?
“porgy en ik hebben een hele goed klik samen, 
vanaf	dag	één	al.	In	maart	van	dit	jaar,	ver	voor	de	
eerste repetitie, kreeg ik een mail van hem waarin hij 
schreef	dat	hij	al	begonnen	was	met	het	leren	van	
de tekst. hij was voornemens met gekende tekst bij 
de eerste repetitie te komen. hij wilde ‘mij nergens 
toe	verplichten’	maar	ik	durfde	natuurlijk	niet	achter	
te	blijven.	Dus	vanaf	het	begin	kenden	wij	allebei	
onze tekst al. eigenlijk heb je dan al een hele grote 
voorsprong. vaak werk je de eerste week met een 
script in de hand maar dan heb je een dubbele 
concentratie en dan kom je nog niet echt aan 
spelen	toe.	Nu	konden	we	vanaf	dag	één	spelen	en	
experimenteren. daarnaast was Michel ontzettend 
goed voorbereid. Juist omdat ie zo goed weet wat 
hij wil, kan hij jou heel erg vrijlaten. en daaromheen 
hadden	we	ook	een	perfect	team.	Kostuum,	decor,	
dramaturgie. eigenlijk had iedereen wel goede 
dingen te zeggen. iedereen hielp elkaar. dat klinkt 
wel heel sentimenteel hè. Maar het was echt een 
van de fijnste repetitieperiodes die ik ooit heb 
meegemaakt.” ✖

toneel/interviewtoneel/interview

Maartje:	“En	dan	vertelt	ze	dat	ze	besloten	heeft	
haar	leven	vanaf	nu	in	te	richten	volgens	het	
motto	‘capre	diem’.	Ze	schrijft	het	verkeerd	en	
dat	kan	de	prof	niet	over	zijn	kant	laten	gaan.	
de schoolmeester wordt in hem wakker en hij 
besluit een mailtje terug te sturen waarin hij haar 
op	die	fout	wijst.	Het	vormt	het	startpunt	van	een	
mailwisseling	waarin	hij	hartstochtelijk	verliefd	wordt	
op deze vrouw. ik wil niet te veel verklappen, maar 
wat in het begin van de voorstelling al duidelijk 
wordt,	is	dat	het	een	retrospectief	is.	Hij	vertelt	
het verhaal vanuit een cel in buenos Aires. onze 
regisseur Michel sluysmans noemt het ook wel ‘een 
kroniek van een aangekondigde dood’. Je weet al 
dat er iets is misgegaan, anders zou hij niet in een 
gevangenis in Argentinië zitten.”

Want zij is een verzinsel van een criminele bende.
“dat had ik niet willen vertellen! ik wou daar een 
beetje omheen praten zodat mensen nog komen 
kijken. Maar ach, dat staat toch al overal.”

Dat is dan toch juist de kracht van de 
voorstelling? iedereen kent het verhaal en 
desalniettemin maak je de beste voorstelling  
van het jaar.
“Misschien.”

maar goed, zij bestaat dus niet. hoe speel  
je een verzonnen personage?
“nou, ze bestaat wel maar haar identiteit wordt 
gebruikt door een groep internetcriminelen. voor 
het publiek, en zeker voor de mensen die al weten 
hoe het afloopt, zou het desalniettemin leuk zijn 
als ze hopen dat het goed komt met die twee. 
Dat	ze	helemaal	meegaan	in	die	liefde.	Dus	ik	
heb heel erg geprobeerd er een eerlijk mens van 
te maken, een kwetsbaar iemand. ook met haar 
eigen geschiedenis. dus niet alleen maar de valse 
bedoeling eronder te spelen.
het is een psychologisch spel. een super 
uitgedacht plan, zo slim gespeeld, met hoogte- en 
dieptepunten,	dat	die	professor	zoveel	vertrouwen	
krijgt	dat	hij	zelfs	zijn	eigen	vliegangst	overwint.	 
en dus in het vliegtuig stapt om naar haar toe te 
gaan. Met alle noodlottige gevolgen van dien.”

je speelt dus een verzonnen personage dat 
verzonnen is. Een soort metapersonage.  
hoe kruip je daarin, hoe begin je daarmee?
“vooral door los te laten dat het allemaal bedacht is. 
voor het publiek is het alleen maar interessant om 
een mens van vlees en bloed te zien. waar ze zich 
in	kunnen	herkennen	of	waar	ze	medelijden	mee	
kunnen	krijgen,	of	om	kunnen	lachen.	Of	boos	om	
worden,	zoals	de	professor	doet	als	ze	hem	heeft	
verteld dat ze een barmeisje was, maar eigenlijk 
een	pornografisch	fotomodel.	Dat	is	het	eerste	
frictiepunt	tussen	die	twee.”

Waarom maakt hij zich juist daar zo druk over?
“Kijk, deze man is voor het eerst van zijn leven 
verliefd.	Nu	hij	deze	vrouw	heeft	leren	kennen	
leert	hij	gevoelens	kennen	die	hij	nog	nooit	heeft	
gevoeld. eigenlijk komt ie voor het eerst van zijn 
leven tot leven. dat is nogal een verandering voor 
hem. Als dan blijkt dat ze haar lichaam te grabbel 
gooit voor duizenden, misschien wel miljoenen 
geilbaarden, zoals hij ze noemt, dan voelt hij zich 
enorm	verraden.	Ten	eerste	omdat	ze	heeft	gelogen	
en ten tweede omdat hij dacht dat haar lichaam 
heilig zou zijn en een geheim zou zijn speciaal voor 
hem. het is een ontzettend intelligente man, maar 
ook	totaal	niet	wereldwijs.	Hij	heeft	de	liefde	nooit	
gekend en wij zijn er ook vanuit gegaan dat hij op 
zijn zestigste nog steeds maagd is.”

het gaat dus niet om seks, maar om de liefde.
“Juist. de hele voorstelling is een grote ode aan 
de	liefde.	Je	zou	nog	kunnen	denken:	wat	een	
sukkel	is	die	prof.	Het	is	toch	altijd	in	het	nieuws	dat	
mensen worden beetgenomen via internet. Maar in 
een	epiloog	verdedigt	hij	zich.	Zijn	liefde	voor	haar	
is eigenlijk het enige wat in dit hele verhaal echt 
was. zijn gevoelens voor haar zijn echt. dat ze niet 
bestaat	is	voor	hem	een	futiliteit.	Hij	voelt	zich	nu,	
in de cel, meer mens en vrijer dan hij zich daarvoor 

“pfeijffer excelleert in licht barok 
taalgebruik en poëtische omschrijvingen 
van diepe gevoelens. Die taal past uiteraard 
heel goed bij de wereldvreemde hoogleraar 
en Franssen voelt zich in die rol meer dan 
thuis. (…) van de Wetering is de perfecte 
vertolker voor de rol van verleider peachez: 
mooi, aards, mysterieus.”
de volkskrant 

“Een romantisch intelligente voltreffer,  
een hartverwarmende apologie van het 
geloof in de liefde.”
theaterkrant

toneelGroep 
maastricht
peAChez

zaTerdag 7 december, 20.15 uur
SPoT/STadSSchouWburg

➤ na haar vertrek uit groningen zagen we van de 
wetering vooral op televisie. In Flikken Rotterdam 
speelt ze nu voor het vierde seizoen agente esther 
Wegereef	en	tussen	haar	theateractiviteiten	door	
won	ze	in	2017	de	finale	van	het	programma	
Maestro. vorig jaar keerde ze even terug om als 
een gestoorde predikant haar taal uit te spuwen 
in Club guy and roni’s Mechanical ecstasy. dit 
seizoen schittert van de wetering in de met louter 
trompetgeschal ontvangen voorstelling Peachez 
van Toneelgroep Maastricht, een bewerking van de 
roman	van	Ilja	Leonard	Pfeijffer.	

Als ik haar spreek is net elsevier verschenen 
waarin Peachez de beste voorstelling van het jaar 
genoemd	wordt.	Ze	heeft	de	recensie	nog	niet	
gelezen. “grappig”, is haar eerste reactie, “na 
het verschijnen van het boek werd Peachez door 
de volkskrant meteen uitgeroepen tot het meest 
romantische boek van het jaar. en nu dit.”

Wel iets meer dan grappig toch?
“natuurlijk! ik ben er echt ontzettend blij mee.”
Peachez	gaat	over	een	professor,	gespeeld	door	
porgy franssen, die zich bezig houdt met klassieke 
talen	en	mythologie.	Hij	is	alleen,	in	de	herfst	van	
zijn leven en aan de vooravond van zijn pensioen. 
dan krijgt hij op een dag een mailtje van ene sarah, 
die	schrijft	dat	ze	tot	de	conclusie	is	gekomen	
dat geen enkele filosofie over het leven je kan 
voorbereiden	op	de	verrassingen	die	het	leven	zelf	
voor	jou	in	petto	heeft.	

inleiding


“bEWErking pFEijFFEr-roman  
bEstE voorstElling van hEt jaar.”
Elsevier
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theaterGroep bambie
frou frou

“We lachen om de clown die valt om de  
pijn van ons eigen vallen niet te voelen.  
Want vallen doen we allemaal.”
theaterkrant

in Frou Frou keert Jochem stavenuiter terug naar het personage 
dat hij eerder speelde in de nnT-voorstelling Fellini	uit	2013.	
Maar nu zien we de melancholie, bejaarde clown frou frou 
alleen,	filosoferend	over	het	(circus)bestaan,	struikelend	over	
gedachten en decorstukken. Twee cellisten roepen met hun 
muziek gedachten aan vroeger bij hem op: trucs die hij zich 
nog	maar	half	herinnert,	kunsten	die	hij	nooit	meer	vertoont,	
een	trompetsolo	die	hij	ooit	beheerste.	De	cellisten	zelf	lijken	
verdacht	veel	op	mensen	die	hij	heeft	gekend,	zoals	het	meisje	
dat	hij	liefhad	en	de	bulderende	circusdirecteur.

WoenSdag 20 november, 20.15 uur
SPoT/STadSSchouWburg

manoushka zeeGelaar 
breevelD e.a. 
deCeMberdAgen

“met hun warme, swingende spel, 
dans en zang maken de actrices er 
een charmant en roerend feestje van.”
de volkskrant 

“De tekst is met vlagen poëtisch, 
maar zit ook vol scherpe en snelle 
dialogen.”
theaterkrant

een surinaamse moeder en haar twee dochters 
treffen	elkaar	om	nog	één	keer	kerst	te	vieren	in	
het ouderlijk huis. Als vanouds is er kerstbrood uit 
Suriname	en	is	het	huis	feestelijk	verlicht.	Toch	is	
alles anders; vader is er niet meer en moeder staat 
op het punt om te verhuizen. Tijdens een schijnbaar 
ontspannen ontmoeting verdwijnen mooie 
herinneringen in dozen en vindt de waarheid haar 
weg naar boven. gebeurtenissen uit het verleden 
blijken niet alleen hun geboorteland te hebben 
verdeeld, maar ook sporen te hebben achtergelaten 
in dit kleine gezin. Met Manoushka zeegelaar 
breeveld, helen Kamperveen en noah blindenburg. 

dinSdag 19 november, 20.15 uur
SPoT/STadSSchouWburg

peter bolhuis &  
yvonne van Den hurk
een heilige Avond

een heilige avond is een toneelthriller van de duitse 
bestsellerauteur daniel Kehlmann. het verhaal 
speelt	zich	af	op	kerstavond.	Een	hoogleraar	
politieke filosofie (van den hurk) wordt door de 
politie verhoord op het bureau. haar ondervrager 
(bolhuis) is ervan overtuigd dat zij met haar ex-man 
een	terroristische	aanslag	heeft	beraamd	en	dat	
om middernacht ergens in de stad een bom zal 
ontploffen.	Hij	heeft	maar	anderhalf	uur	de	tijd	om	
de waarheid te achterhalen. ondertussen tikt de 
klok de tijd weg. de regie van deze nederlandse 
bewerking is van ursul de geer. 

“Een beklemmende voorstelling, 
gebaseerd op een puntgave,  
actuele tekst.”
theaterkrant

zaTerdag 16 november, 20.15 uur
SPoT/STadSSchouWburg

arjan eDerveen  
& jack wouterse
zin

“Wouterse en Ederveen vinden 
elkaar, opnieuw, in een even amusant, 
spannend als ontroerend stuk.”
algemeen Dagblad 

“het stuk is met bijna niets te 
vergelijken, omdat de twee acteurs 
en hun regisseur een geheel eigen 
wereld weten te creëren.”
de volkskrant  

Arjan ederveen en Jack wouterse tonen na het 
veelgeprezen Walden	opnieuw	hun	voorliefde	voor	
het humoristische en absurdistische theater, dat 
ook nu wordt voorzien van een schurend randje. 
het duo schotelt je een bonte stoet aan personages 
voor.	Zo	zien	we	twee	tv-koks	op	leeftijd,	die	
worstelen met de werkdruk van de dagelijkse 
middagshow, medisch onheil en het naderende 
einde. daarnaast is er het verhaal van de mateloos 
populaire	keukenromanschrijfster,	wier	nieuwste	
boek	wordt	verfilmd.	Maar	wie	heeft	het	eigenlijk	
geschreven?

maandag 11 november 20.15 uur
SPoT/STadSSchouWburg

toneeltoneel

tribune
op toneel

tribune
op toneel
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Dochter	Maureen	slooft	in	het	armoedige	dorp	
leenane al vele jaren voor haar tirannieke moeder 
Mag. deze wil vooral niet dat Maureen een eigen 
leven gaat leiden, laat staan dat ze een man vindt. 
Maar	dan	ontmoet	Maureen	op	een	feest	de	
knappe pato. Moeder Mag zet alle middelen in, 
geoorloofd	of	niet-geoorloofd,	om	haar	dochter	te	
dwarsbomen. de strijd wordt steeds grimmiger, 
maar een bloedband is ijzersterk, hoe verziekt ook.

maandag 2 december, 20.15 uur
SPoT/STadSSchouWburg

The Beauty Queen of Leenane is een bitter-
komische voorstelling vol grimmige, maar 
herkenbare situaties, snelle dialogen en livemuziek. 
het prijswinnende stuk werd in 1996 geschreven 
door de engels-ierse schrijver Martin Mc donagh  
als onderdeel van De Leenane Trilogie. 
Tegenwoordig is Mc donagh bekend als succesvol 
filmscenarioschrijver en regisseur van onder andere 
Three Billboards Outside ebbing, Missouri, winnaar 
van twee oscars en vier golden globes Awards. 

jacqueline blom, keja klaasje kwestro e.a.

the beauty Queen 
of leenane 

regisseur maren bjørseth: “nergens vind je een 
verbondenheid die zo mooi, pijnlijk, ontroerend 
is, maar die ook keihard kan zijn.” 

Regisseur	Maren	Bjørseth	(Noorwegen,	1984)	gaf	
in	2012	als	eindejaars	aan	de	Regie	Opleiding	
van de Theaterschool Amsterdam een daverend 
visitekaartje	af	met	een	radicale	en	speelse	
bewerking van ibsens klassieker een Poppenhuis. 
Daarna	volgde	onder	meer	het	met	vier	en	vijf	
sterren bekroonde een bruid in de morgen van 
hugo Claus (i.s.m. Toneelgroep Amsterdam). de 
voorstelling werd geselecteerd voor het nederlands 
Theater	Festival	2015.	Ook	in	haar	geboorteland	
doet bjørseth van zich spreken met opvallende 
en	prijswinnende	regies.	In	september	2016	werd	
het eerste international ibsen fellowship aan haar 
toegewezen. 

over The Beauty Queen of Leenane, haar nieuwe 
voorstelling bij Toneelschuur producties, zegt 
Bjørseth:	“Het	is	misschien	een	cliché,	maar	sinds	
ik	zelf	moeder	ben	geworden,	is	er	een	nieuwe	
fascinatie	voor	de	moeder/dochter-relatie	ontstaan.	
nergens vind je een relatie en verbondenheid die 
zo ontzettend mooi, pijnlijk, ontroerend is, maar ook 
keihard kan zijn.”
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hetpaleis 
wAT is de wAT?
zondag 17 november, 19.30 uur  
grand TheaTre 

waar zou jij naartoe gaan wanneer 
nederland niet meer veilig is? valentino 
Achak deng, een jonge soedanees, 
moet van de ene op de andere dag 
zijn thuisland ontvluchten. zijn verhaal, 
bekend dankzij het boek What is the 
What van dave eggers, is bewerkt 
tot theatermonoloog. “gorges ocloo 
vertelt de verhalen op sublieme wijze.” 
(Theaterkrant)

anna luka Da silva 
The Journey 
donderdag 21 november, 21.30 uur 
grand TheaTre 

Met gesloten ogen gaat Anna luka da 
Silva	herinneringen	uit	haar	jeugd	te	lijf.	
beelden die haar lichaam maar niet lijkt 
te kunnen vergeten. ze schraapt het 
puin bijeen en probeert zich ervan los te 
weken. want hoe anders kun je ooit meer 
zijn dan je eigen verhaal? 

Florian myjer en kim 
karssen oorlog en vrede
vrijdag 22 november, 19.00 uur
grand TheaTre 

florian Myjer en Kim Karssen beklimmen 
de Mount everest van de wereldliteratuur: 
Oorlog en Vrede van Tolstoj. geen 
gewone romanbewerking, maar een 
persoonlijke en explosieve vertelling. 
“speels, romantisch, absurdistisch en 
intelligent.” (Trouw )

silke van kamp 
zusJe
vrijdag 15 november, 19.00 uur 
zaTerdag16 november, 19.15 uur 
vrijdag (noorderbuiTensingel 11)

een jonge vrouw verliest haar zusje 
door een tragisch ongeluk. Keer op keer 
reconstrueert ze de nacht, op zoek naar 
een aanvaardbare versie van het verhaal. 
Met	haar	geliefde	probeert	ze	het	leven	
weer op te pakken. Maar lukt dat? 

peerGroup 
nieMAnd is hier eenzAAM
vr 15 en za 16 november, 13.30 en 
19.00 uur, de dilgT haren
Wo 20, do 21 en vr 22 november, 14.00 
en 19.30 uur, de brink groningen

Tijdens deze voorstelling hoor je via 
een	koptelefoon	intieme	verhalen.	Zoals	
dat	van	Raf,	die	lang	geleden,	toen	hij	
zeventien	was,	overleed.	Zijn	grote	liefde	
Lida	is	inmiddels	tachtig,	maar	Raf	bleef	
eeuwig jong. wat bindt hem nog aan deze 
wereld? 

abhishek thapar  
My hoMe AT The inTerseCTion
zaTerdag 16 november, 18.00 uur 
zondag 17 november, 16.00 uur 
vrijdag (noorderbuiTensingel 11)

Abhishek Thapar neemt je mee naar het 
conflict in de indiase provincie punjab, 
waarbij	hij	zijn	familie	en	huis	verloor.	
“gebruikmakend van film, maquettes 
en smaken trekt Thapar zijn publiek 
moeiteloos mee in een andere wereld.” 
(de volkskrant) 

en er is noG veel meer….

kijk voor kaartverkoop en de rest van het programma op jonGeharten.nl

toneelGroep 
oostpool
AlleMAAl Mensen | 
uMunTu

Alle	mensen	hebben	voor	99,9%	hetzelfde	
dnA. Toch gaat alle aandacht naar de 
0,1%	waarin	we	anders	zijn.	Zwart,	wit,	
homo, hetero, hipster, nerd, millennial, 
queer; soms is het bevrijdend je met je 
identiteit te onderscheiden, soms juist 
beklemmend	of	zelfs	gevaarlijk.	Want	wat	
kun je nog zeggen zonder een ander te 
kwetsen?
in het brutale, grappige, maar ook 
ontroerende allemaal Mensen | UMUNTU 
stellen jonge mensen zich aan je voor. 
het blijkt echter nog niet zo eenvoudig 
je identiteit onder woorden te brengen. 
de hokjes waar zij zich in- en uitvechten 
worden grimmiger en de scheidslijn 
tussen werkelijkheid en fictie onbelangrijk. 
“energiek vliegen de spelers over de 
vloer en vertonen hun kunsten. zo tonen 
zij	zichzelf.	En	wij	zien	hen.	Elkaar.	Ons.	
Allemaal.” (de volkskrant)

dinSdag 19 november, 20.15 uur
SPoT/de ooSTerPoorT, kleine zaal

negen dagen theater, performance, 
dans en meer. over onderwerpen 
die ertoe doen, die blijven hangen. 
voorstellingen die je uitdagen om niet 
op safe te spelen. soms ongemakkelijk, 
vaak herkenbaar, maar altijd reden 
tot gesprek. voorstellingen waar je 
niet alleen maar naar kijkt, maar die je 
ervaart! op alle mogelijke manieren. 

De toneelmakerij
Age of rAge

“Een heftig discussiestuk  
over armoede en racisme.  
het is een uur lang spannend.”
de volkskrant  

een meisje van zestien zit in een 
politiecel. de reden waarom is in de 
media	flink	opgeblazen.	Toch	heeft	ze,	
vindt	ze	zelf,	nauwelijks	iets	gedaan.	
eigenlijk liet ze alleen maar haar boosheid 
zien. dat ze nu vastzit, maakt haar alleen 
nog maar bozer. Terwijl ze al zo veel reden 
had om kwaad te zijn: haar ouders zijn 
arm en liggen in scheiding en elke keer 
dat zij een mening probeert te vormen, 
wordt die door psychologen, leraren en 
klasgenoten haar strot weer ingeduwd. ze 
wil gehoord worden, maar luistert er wel 
iemand? 
age of Rage is een tegendraadse, 
schurende voorstelling over de vraag 
waarom jonge mensen zich aangetrokken 
voelen tot conservatieve, populistische 
ideeën. waar komt alle woede vandaan 
en waarom gooien we met modder naar 
elkaar omdat we onderling verschillen?

maandag 18 november, 20.15 uur
SPoT/STadSSchouWburg

“Een stuk als een boeiend 
mozaïek, met ontroerende, 

muzikale en verrassend 
fysieke scènes. (…) Een 

heerlijke voorstelling.”
de volkskrant  

“Een actuele en sociaal bewogen voorstelling  
die aan het denken zet over de mechanismen  
in de samenleving.”
trouw 

Wat is DE Wat?
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De	afgelopen	zestig	jaar	heeft	het	
gezelschap	veel	foto-	en	videomateriaal	
verzameld. een deel daarvan wordt dit 
najaar	in	een	maar	liefst	224	pagina’s	
tellend jubileumboek gepresenteerd. 
de beelden laten zien hoe een groep 
dansers zonder financiële steun en 
zonder een eigen repetitieruimte zich 
ontwikkelde tot een van de belangrijkste 
dansgezelschappen ter wereld. een 
eigenzinnig en grensverleggend 
topensemble waarvoor dansers uit alle 
windstreken in de rij staan om te mogen 
auditeren en wereldwijd de theaters vol 
stromen. 

nederlands dans Theater komt dit 
seizoen tweemaal naar groningen. 
dinsdag 3 december is ndT 2 te gast met 
het programma Sierra Oscar Foxtrot Tango 
(zie blz. 29). zaterdag 9 mei sluit ndT 1 
het	jubileumseizoen	en	Paul	Lightfoots	
periode	als	artistiek	directeur	af	met	het	
programma Schmetterling.

DansDans

en buiten de organisatie de kans uit te 
groeien	tot	dansers	en	choreografen	
van	wereldformaat.	Onder	hen	Sol	León	
en	Paul	Lightfoot,	beide	sinds	2002	de	
huischoreografen	van	het	gezelschap.	
Lightfoot	fungeert	sinds	2011	tevens	als	
artistiek directeur, een taak die hij aan het 
einde van dit seizoen neerlegt. 

de lat ligt niet alleen hoog voor de 
dansers, maar ook voor de (gast)-
choreografen.	NDT	is	een	van	de	weinige	
productiehuizen die zoveel externe 
choreografen	een	podium	biedt	en	de	
gelegenheid	geeft	om	creaties	te	maken	
met en voor een virtuoos dansgezelschap. 
het is dan ook niet verwonderlijk dat 
internationale, prijswinnende dansmakers 
als	Sharon	Eyal	&	Gai	Behar,	Hofesh	
shechter en edward Clug regelmatig 
te gast zijn, terwijl Marco goecke en 
Crystal pite als associate choreographers 
het repertoire met hedendaagse 
meesterwerken blijven aanvullen.

In	2019	bestaat	Nederlands	Dans	Theater	
zestig jaar. sinds de oprichting in 1959 
door benjamin harkarvy, Aart verstegen 
en Carel birnie in samenwerking met 
achttien dansers van het nationale 
ballet – toentertijd het nederlands ballet 
genoemd – baant het gezelschap zijn 
weg in het moderne dansveld. in 1979 
werd ndT 2 opgericht, een springplank 
voor jonge dansers naar ndT 1, maar 
inmiddels uitgegroeid tot een gezelschap 
met een eigen bestaansrecht. Tussen 
1991	en	2006	was	er	zelfs	nog	een	derde	
groep: ndT 3, dat bestond uit dansers 
vanaf	veertig	jaar.	

glen Tetley en hans van Manen 
bepaalden in de eerste decennia 
het artistieke gezicht en zetten het 
gezelschap internationaal op de kaart. 
de uit Tsjecho-slowakije gevluchte Jirí 
Kylián voegde daar in de jaren tachtig en 
negentig	zijn	visie	aan	toe	en	gaf	jonge,	
veelbelovende	professionals	van	binnen	

Zestig jaar 
moderne dans op 
Wereldniveau

2 © Stokvis persbureau
het voltallige personeel 
van ndT in de 
repetitieruimte aan de 
Koningstraat in 1965. 
er was nog geen 
balletvloer, alleen een 
houten vloer, en er waren 
nog geen spiegels. het 
koffertje	voor	op	de	foto	
staat symbool voor de 
ontvangen subsidie waar 
het gezelschap lange tijd 
voor had gevochten.

1 © ed van der elsken
de dansers van het eerste 
uur voor de Amerikaanse 
ambassade in den 
haag, een gebouw dat is 
ontworpen door architect 
Marcel breuer en stamt 
uit het oprichtingsjaar van 
nederlands dans Theater.

3 © Tony van Muyden
Vanaf	de	oprichting	van	
ndT drukte hans van 
Manen een belangrijke 
stempel op het 
gezelschap. zowel met 
zijn choreografieën als 
in	zijn	functie	als	artistiek	
directeur. in Squares 
(1969) werkte van Manen 
samen met kunstenaar 
bob bonies die licht en 
decor ontwierp.

4 © Sven Ulsa
in 1975 werd Jirí Kylián 
(rechts	op	de	foto)	
artistiek directeur. Als 
choreograaf	creëerde	hij	
maar	liefst	75	balletten	
voor	NDT.	Deze	foto	werd	
gemaakt tijdens een 
repetitie voor Svadebka 
in 1982.
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5 © Onbekend
Aspirantengroep de 
springplank onder leiding van 
simon Motram (rechts op de 
foto)	in	1978.	De	springplank	
is de voorganger van ndT 
2,	dat	in	2018	zijn	veertigste	
verjaardag vierde en is 
uitgegroeid	tot	zelfstandig	
gerenommeerd gezelschap 
met een geheel eigen 
repertoire.  

7 © Joris-Jan Bos
in 1991 werd ndT 3 opgericht, een 
gezelschap voor dansers van boven 
de	veertig.	Op	deze	foto	is	het	eerste	
tableau	te	zien,	bestaande	uit	Gérard	
lemaître, Alida Chase, niklas ek en 
Sabine	Kupferberg.

6 © Sven Ulsa
Vanaf	het	begin	had	zakelijk	leider	Carel	
birnie (links) grootse plannen voor de 
huisvesting van ndT. in 1987 werd, na 
bijna dertig jaar, het danstheater aan het 
spui (tegenwoordig lucent danstheater) 
geopend. het was het eerste theater 
in europa speciaal ontworpen voor 
dans	en	dansvoorstellingen.	Deze	foto	
werd	gemaakt	voorafgaande	aan	een	
filmopname van de nos waarin fiona 
lumis (rechts) over het golvende dak zou 
rennen op Janacek’s Sinfonietta.

8 © Rahi Rezvani 
Paul	Lightfoot	en	Sol	León,	hier	te	zien	
tijdens een repetitie van Sehnsucht	(2009)	
zijn al sinds de jaren tachtig verbonden 
aan ndT: eerst als dansers en sinds 1989 
als	choreografenduo.	Samen	creëerden	
ze	ruim	vijftig	choreografieën	voor	het	
gezelschap.	In	2011	werd	Lightfoot	
artistiek directeur van het gezelschap. een 
functie	die	hij	in	2020	over	zal	dragen	aan	
emily Molnar.

neDerlanDs Dans 
theater 2
sierrA osCAr foxTroT 
TAngo

in Sierra Oscar Foxtrot Tango daagt een 
verrassende mix van vier contrasterende 
choreografische stemmen de jonge 
dansers van ndt 2 uit. van associate 
choreographer marco Goecke wordt 
zijn wereldwijd bejubelde Wir sagen uns 
Dunkles (2017) opgevoerd.
medhi Walerski, die zelf meer dan tien 
jaar danste bij ndt voordat hij zich 
volledig toelegde op choreograferen, 
creëert een nieuw werk voor het 
programma.

de franse choreograaf Yoann bourgeois 
toont voor het eerst werk bij ndt en 
maakt voor dit programma een nieuwe 
bewerking van zijn Fugue Table (2010), 
een stuk dat onmerkbaar navigeert 
tussen natuurkunde en poëzie, dans en 
acrobatiek.
Sharon eyal en Gai behar ten slotte 
werken met de dansers aan een 
vernieuwde versie van het mysterieuze 
Sara, dat ze in 2013 speciaal voor ndt 
2 creëerden. in dit multidisciplinaire 
stuk, op muziek van ori Lichtik, staan 
beweging, geluid en verlichting op 
gelijke hoogte en worden de grenzen 
van de traditionele hedendaagse dans 
verder opgerekt.

dinSdag 3 december, 20.15 uur
SPoT/STadSSchouWburg

“Wát een 
fascinerend  
stuk weer.”

nrc handelsblad 

over Wir sagen uns  

Dunkles 

“Wonderschoon,  
maar mysterieus.”

het parool over Sara

inleiding
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i Want to knoW What LOVe ❤ is 
in the mood for LOVe ❤? club guy & roni 
hebben een perfecte spotify playlist voor je 
samengesteld. tjokvol liefdesliedjes en …
binkbEatsmusic die alle muziek voor LOVe ❤ 
componeert. steek de kaarsjes aan, klik op de 
link op clubguyandroni.nl en zwijmel weg.

een humoristisch 
portret van liefde 
in de 21e eeuW
love is a bitch. We zoeken, hunkeren, maar 
eenmaal daar moet het anders en beter. onze 
grote liefde moet een ideale sekspartner zijn, 
een geweldige vader of moeder, een soulmate 
en ook nog een beetje aantrekkelijk. maar zijn 
onze verwachtingen niet te hoog? De liefde kan 
knetteren, maar voor je het weet snijd je je open 
aan de vlijmscherpe weerhaakjes.

met LOVe ❤ schetst club guy & roni een portret 
van liefde in het tijdperk van de millennials.  
Een generatie die gebukt gaat onder keuzestress 
en faalangst en chronisch lijdt aan Fomo (fear 
of missing out & fear of missed opportunities). 
choreografen roni haver en guy Weizman 
werkten samen met göteborgsoperans 
Danskompani en slagwerk Den haag en lieten 
zich inspireren door peter handkes toneelstuk 
Beautiful Days of Aranjuez en het werk van 
filmmakers als Wes anderson en robert altman. 

bereid je voor op een eigenzinnige orgie van 
dans, theater, fashion – de uitzinnige kostuums 
van maison the Faux – en livemuziek waarin je  
de vele gezichten van de liefde te zien krijgt. 
LOVe ❤ to the max! voor lovers van alle  
leeftijden, iedere natuur en alle windstreken.

club Guy & roni, 
GöteborGsoperans 
Danskompani
love ❤

donderdag 5 en vrijdag 6 december, 20.15 uur
SPoT/STadSSchouWburg
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Stadsschouwburg.	Ook	in	2008,	2011,	
2014	en	2017	is	Groningen	na	maanden	
van schrijven, schrappen en sleutelen het 
eindstation voor van ’t hek. 

lekker stadje dat groningen
Twee jaar geleden betuigde youp in een 
column in ons maandmagazine nog 
maar	eens	zijn	liefde	aan	Groningen	en	
vertelde hij waarom hij zijn shows – zijn 
oudejaarsconferences,	maar	ook	zijn	
andere voorstellingen – zo graag in de 
stadsschouwburg opneemt. “lekker 
stadje. stadje waar je als artiest goed 
kan toeven. en niet alleen als artiest. ik 
heb het over mijn hele entourage. van 
technici tot muzikanten tot management 
tot	mijn	familie.	We	komen	hier	zo	graag.	
om het schimmelpenninck huys, het 
lekkere stadshotel waarvan de bar niet 
tuttig dicht is als we ’s nachts thuiskomen. 
Maar ook om de grote Markt waar je 
’s	morgens	goed	koffie	kan	drinken	en	
kranten kan lezen. en waar je iedereen 

bucklerlul
in 1982 draagt wim Kan het stokje 
letterlijk en figuurlijk over aan freek de 
Jonge, die met De Openbaring zijn eerste 
jaarafsluiter	op	tv	brengt.	Gaaikema	heeft	
er een geduchte concurrent bij. in 1989 
maakt youp van ’t hek zijn tv-debuut. 
was Kan nog een gemoedelijke oom die 
plagend terugkeek, met de komst van de 
nieuwe lichting cabaretiers verandert ook 
de toon. zo maakt van ’t hek de drinkers 
van het alcoholvrije buckler dermate 
belachelijk dat de verkoop instort en het 
biermerk uit de schappen verdwijnt en 
noemt hij een man met een ringbaardje 
‘een pratende kut’.  

live vanuit de stadsschouwburg
Vanaf	de	jaren	negentig	is	er	ieder	jaar	
wel	een	aantal	oudejaarsconferences	
van verschillende cabaretiers, met 
freek de Jonge, youp van ’t hek en 
lebbis en Jansen (radio en later tv) als 
topscoorders. opvallend: de Jonge stelt 
in 1992 de recette van twee avonden 
in de stadsschouwburg groningen ter 
beschikking van plaatselijke daklozen. in 
het nieuwe millennium sluit guido weijers 
het	jaar	af	bij	SBS6.	Claudia	de	Breij	is	
in	2016	de	eerste	vrouwelijke	cabaretier	
die op de laatste dag van het jaar de 
oudejaarsconference	live	op	televisie	
doet.	Met	Van	’t	Hek	heeft	Groningen	een	
bijzondere	band:	sinds	2005	neemt	hij	
zijn	oudejaarsconferences	bij	ons	op.	het 
zelfmoordcommando speelt hij dat jaar 
maar	liefst	acht	keer	(twee	voorstellingen	
per	avond)	in	een	afgeladen	

eeuwenoude traditie
Wim Kan mag dan de grondlegger zijn, voor de voorloper 
van de ‘moderne’ oudejaarsconferences moeten we ver 
terug in de tijd. Sinds het begin van de achttiende eeuw 
volgde als het toneelstuk Gijsbrecht van Amstel van vondel 

eind december werd opgevoerd, steevast de klucht  
De bruiloft van Kloris en Roosje. daarin was plek voor een 
nieuwjaarswens en een korte, humoristische terugblik op  
het afgelopen jaar. Zo ging het publiek na alle treurnis  
om Gijsbrecht toch vrolijk lachend naar huis. 

“om samen het kleinkunstjaar uit te 
leiden, luisteren we vanavond naar 
Wim kan die het uur zal vullen met 
eigen liedjes en conferences.” met 
deze woorden wordt op 31 december 
1954 de eerste oudejaarsconference op 
de nederlandse radio aangekondigd. 
sindsdien is het fenomeen 
oudejaarsconference uitgegroeid 
tot een razend succesvolle, typisch 
nederlandse traditie waar tientallen 
cabaretiers zich aan hebben gewaagd. 
in het begin nog met opgeheven vinger, 
later werd die steeds vaker op zere 
plekken gelegd en werd het meest 
merkwaardige nieuws  
van hilarisch commentaar voorzien. 

wim Kan is dus in 1954 de eerste die 
een	echte	oudejaars-conference	doet.	
Nou je weet wa’k bedoel, de titel van 
het programma, wordt op 31 december 
van dat jaar om negen uur ’s avonds 
uitgezonden door de vArA. de uitzending 
is een enorm succes en Kan besluit er een 
terugkerend	fenomeen	van	te	maken.	Een	
traditie is geboren, maar voor de overstap 
naar televisie is hij huiverig. uiteindelijk is 
het seth gaaikema die in 1969 als eerste 
met een oudejaarsprogramma op tv te 
zien is: heer ik kom hier om te twijfelen. 
In	1970	maakt	Gaaikema	zijn	eerste	
echte	oudejaarsconference:	Tien Miljoen 
Geboden, een jaar later gevolgd door 
Met mekaar op oudejaar. in 1973 stapt 
Kan over zijn angst heen en verschijnt zijn 
eerste	oudejaarsconference	op	tv:	zuinig 
over de drempel. het wordt een groot 
succes.	Kan	breekt	alle	kijkcijferrecords	
en	van	de	lp	wisselen	er	zo’n	300.000	
stuks van eigenaar. van de grote  
drie – Toon hermans, wim sonneveld 
en wim Kan – is hij de meest politiek 
geëngageerde. Kan neemt politici van 
alle	gezindten	op	de	hak	en	heeft	met	zijn	
imitaties van Joseph luns, dries van Agt 
en Joop den uyl de lachers op zijn hand. 

clauDia De breij
OuDEJAARS	2019
do 21, vr 22 en za 23 nov., 20.15 uur
SPoT/STadSSchouWburg

DolF jansen
OuDEJAARS	2019
WoenSdag 4 december, 20.15 uur
SPoT/STadSSchouWburg

jeroen van merwijk
wAs volgend JAAr MAAr  
vAsT voorbiJ
dinSdag 17 december, 20.15 uur
SPoT/de ooSTerPoorT, kleine zaal

lachend 
het jaar uit
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spreekt. van de ietwat brakke student 
tot de hardwerkende groninger. nuchter 
ouwehoeren over de stand van het land. 
en met groningers kan je goed mijmeren. 
en boos worden. op alles en iedereen. 
Maar altijd met een relativerende glimlach 
aan het eind.”

terugblikken op 2019
in december komen opnieuw drie 
topcabaretiers naar groningen om je 
in	de	(lach)spiegel	van	2019	te	laten	
kijken en op geheel eigen wijze het jaar 
van commentaar te voorzien. op 21, 
22 en 23 november fileert Claudia de 
breij het jaar in groningen, als aanloop 
naar haar live tv-show op 31 december 
vanuit de Koninklijke schouwburg in den 
Haag.	Dolf	Jansen,	die	als	razendsnelle	
woordkunstenaar amper zijn gelijke 
kent, speelt zijn dertigste Oudejaars en 
ook nu doet hij dat met niks en niemand 
ontziende grappen. de meest bijzondere 
oudejaarsconference	komt	dit	keer	van	
Jeroen van Merwijk. Als een van de 
beste liedjesschrijvers van nederland 
verpakt	hij	2019	in	een	dertigtal	liedjes.	
over vreugdevuren in scheveningen, 
de sgp, Trump, de natuur die weer eens 
een maand voorloopt, containers met 
plastic in de waddenzee en andere 
gebeurtenissen die het jaar onvergetelijk 
maken.
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DE WIJK  DE WERELD

Over Circa Contemporary Circus
De Australische groep Circa Contemporary Circus maakt krach-
tige producties waarin circus, beweging, dans en theater samen-
komen. Circa Contemporary Circus is inmiddels in 39 landen 
over zes continenten te zien geweest. De groep kenmerkt zich 
door onbevreesd en grensverleggend circus vol fysieke virtuosi-
teit en expressie.
 
Donderdag 28 november t/m zondag 1 december
Woensdag 4 t/m zondag 8 december

Tickets & info via: grandtheatregroningen.nl  
Grand Theatre Groningen

    ½ “. . . een van de meest vermakelijke, ongelofelijke 
dingen die je ooit zult zien. ”- The Reviews Hub (VK)

Inmiddels een traditie rond de feestdagen: de acrobatische 
stunts van circusgezelschap Circa Contemporary Circus in 
Grand Theatre. Na uitverkochte shows in 2017 en 2018 zijn de 
Australiërs in november en december weer in Groningen. Dit 
keer met hun nieuwste voorstelling Circa’s Peepshow. 

Aanschouw wankelende torens van balancerende artiesten, 
verbijsterend buigzame ledematen en adembenemend enge 
luchtacrobatiek. Laat je meevoeren in een verleidelijke dans door 
het spiegelpaleis van je verbeelding. Onder leiding van circusvi-
sionair Yaron Lifschitz weten de acrobatische talenten van Circa 
Contemporary Circus alle spelonken van je brein te beroeren.

CIRCA CONTEMPORARY CIRCUS
CIRCA’S PEEPSHOW
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Charlotte Beerda, tijdens 
de opening van de voorstelling

Mag ik je gedachte?

I N H O U D

2 Charlotte Beerda - 
 Mag ik je gedachte?
4 Voorwoord
5 Sleuteloverdracht 
 & Lentewandeling
6 Op pad met Rosa,
 Rosa & Annaliesa
8 Dansen met  Mohamed
10 Dromen met Philipp
12 Jezelf overstijgen 
 met Lotte
13 Maria, Timmy & Lucas
14 Eierballen met ZUHAUSE
15 Odensehuis & 
 Noorderpoortcollege
16 Op weg naar 
 de voorstelling
17 De gidsen
18 C’rienke & Ayham
19 Marc ontmoette
20 Onderweg tijdens de 
 voorstelling
22 Evelien, Lieve & Mientje,
 Sjoerd & Lana
23 Bedankt & colofon 

Mag ik je gedachte? 
Als ergens diep in het oerwoud een 
boom omvalt
en er is in de hele wijde omtrek
niemand om het te horen
Maakt dat dan geluid?
Als jij staat te schreeuwen
en het geluid is duidelijk
maar ik zweef een beetje weg
Ben je dan gehoord?
Als je gedachten je bedwelmen
knallen uit je pan
avond na avond
alleen achter het balkon 
Is dat tastbaar?
Wijk, hoe adem je? 
Wat stroom jij in en uit?
Wat stroomt er in en uit deze 
mensen massa hersen massa’s?
Zijn we massaal eenzaam?
nieuwsgierig?
Aan het piekeren over onze 
dochters, zonen, vaders, moeders?
En als je dierbare hier nu zou zijn
volledig, perfect aanwezig 
wat had je tegen hem of haar gezegd?
Mag ik je gedachte?
Diegene die je koestert
of ontkent?
Of diegene waarvan je nog niet weet 
dat 
je hem steeds steeds steeds steeds 
steeds denkt?
Die je tegenwerkt?
Als een vlieg tegen een raam dat pokt 
en pokt en pokt
tot het stokt en stopt

of die je toch verder helpt?
Ik zal hem lichtjes
opvangen omlijsten
in warme handpalmen
dragen zachtjes
wiegen
Dan loslaten in een geluidsbad 
vergezeld door bas, melodie en 
high-hat
samen met andere gedachten
in een snelkookpan
even gevangen 
om los te laten
gevangen om 
gehoord te worden
Ik geef je er misschien wel 
opluchting voor terug:
Schouders die ietsjes
makkelijker dansen
Een net wat rozere lichtkrans 
bij je grimas
De vrijheid voor je mondhoeken 
om te gáán 
Dat je fronsgordijnen
openschuiven en er licht 
– Misschien hang ik wel 
die stapel natte sokken –
Lucht het op?
Ah toe,
mag ik je gedachte?
Diegene die je koestert
of ontkent?
Ik zal hem lichtjes
opvangen omlijsten
in warme handpalmen
dragen zachtjes
wiegen
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De Wijk De Wereld is een project van SPOT Groningen, 
dat de dialoog zoekt tussen de stadswijken en theater, 
beeldende kunst en muziek. Ieder jaar neemt De Wijk 
De Wereld samen met een of meerdere wijken en hun 
bewoners de Stadsschouwburg over. In juni 2019 was 
het de beurt aan de Korrewegwijk en De Hoogte, na 
maanden van voorbereidingen in de wijken: bijzondere 
ontmoetingen, verhalen die gedeeld werden, optredens van 
onze theatermakers en het bezoeken van voorstellingen in 

Voorwoord
de Stadsschouwburg. Onze theatermakers, choreografen 
en muzikanten maakten samen met de bewoners 
verschillende performances over de wijk en haar bewoners, 
waar enthousiast voor gerepeteerd werd. Het prachtige 
en indrukwekkende resultaat was vier keer te zien in een 
uitverkochte Stadsschouwburg.

In dit magazine zie je beelden van the making of en de 
geweldige opvoeringen!

Nynke Stellingsma, directeur SPOT Groningen
“Onze stad heeft zoveel in zich. Met De Wijk De Wereld 
kunnen we daar veel meer van laten zien. Het project 
verbindt niet alleen mensen met theater, maar ook met 
elkaar. De Wijk De Wereld betekent wederzijds ontmoeten, 
kennismaken en ontdekken. En wauw, wat zien we dan 
prachtige dingen ontstaan!”

Paul de Rook, wethouder cultuur
“Bewoners verkenden en presenteerden hun trots 
op de wijk op het meest prominente podium van de 
stad en deden dat voor wijkgenoten die soms voor het 
eerst in de schouwburg waren. Kunst en cultuur voor 
iedereen, dat wil ik ondersteunen.”

de wijk de wereld 5

Sleuteloverdracht

Lentewandeling

Paddepoel en Selwerd, de wijken van 2018, geven de sleutel van de Stadsschouwburg door aan de Korrewegwijk en De Hoogte. 

Tijdens een avondwandeling door de straten van De Hoogte ontmoette de wijk de theatermakers van De Wijk De Wereld. Er waren 
performances te zien van Rosa da Silva, Mohamed Yusuf Boss, Lotte Lohrengel en het Syrisch-Nederlandse gezelschap Babaddaar.

Kick-off...
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Actrice en theatermaker Rosa da Silva
Rosa da Silva ging op pad met de koffiedames 
van buurthuis Het Floreshuis: met alle 
moeders en hun kinderen met de bus 
naar Drouwenerzand! Ook kregen ze een 
rondleiding in de Stadsschouwburg.

Rondleiding in de Stadsschouwburg

Met de bus naar Drouwenerzand

Culinair genieten in Drouwenerzand

The making of De voorstelling

Op pad met Rosa Rosa & Annaliesa

de wijk de wereld 7

“Ik nodig jullie allemaal uit 
om een keer koffie te komen 
drinken in Het Floreshuis!” 
Annaliesa

“We zijn hetzelfde  
Maar ook zo anders 
Hier in Het Floreshuis
En die verschillen
Mogen er wezen
Daarom voel ik mij hier thuis.”
Rosa

Rosa ontmoette onder meer de sprankelende Annaliesa, de barvrouw van Het 
Floreshuis. Samen met haar maakte Rosa een scène over het buurthuis en alle 
koffiedames van Het Floreshuis die Rosa bewondert.’
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Choreograaf Mohamed Yusuf Boss 
Lijn 10: de bus die de wijk met de stad 
verbindt. Mohamed Yusuf Boss ontmoet 
wijkbewoners bij de bushalte aan de 
Korreweg. Op basis van de verhalen die hij 
hoorde, maakte hij een choreografie. Er werd 
intensief gerepeteerd door de bewoners die 
het aandurfden te dansen.

Berthe 
“Het was fantastisch om met een professional de dans in  
te studeren en uit te voeren voor het publiek in de schouwburg.  
Het maakte me blij en nu nog steeds.”Mohamed in gesprek met buurtbewoners

The making of De voorstelling

Dansen met Mohamed Indrukwekkende performance

de wijk de wereld 9

Sarah 
“Het was een mogelijkheid om laagdrempelig en in een veilige omgeving nieuwe kanten van jezelf te ontdekken.  
Het heeft me bewust gemaakt dat je in dit leven je eigen plezier mag creëeren en dat er zoveel meer mogelijk is dan je 
soms denkt. DWDW heeft me zoveel plezier, zelfvertrouwen en openingen gegeven om echt te doen wat ik leuk vind.”

De dansers openden de voorstelling met een indrukwekkende performance.  
Deze veelzijdige en talentvolle groep gaan we nog vaak terugzien!
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Terugblik met Nora en Oussey 
“Het was zo jammer dat het maar vier 
keer was. We zouden het zo nog honderd 
keer willen doen! Het leukste vonden we 
dat we een eigen kleedkamer hadden, 
daardoor waren we echte sterren. En 
Sarah, die was ook het leukst! Zij was van 
de dansgroep.  
Het was bij het opzeggen van onze tekst 
soms best moeilijk om ons lachen in te 
houden. Vooral bij het stukje over de 
weerwolf. Dan deden we heel hard daarna 
‘oeoeoeoeh’ en moesten we eigenlijk heel 
erg lachen. Het publiek gelukkig ook. We 
hebben nu bedacht dat we weer gaan 
meedoen als we 70 zijn. Dat lijkt ons wel 
wat, dus dan moet De Wijk De Wereld 
maar weer naar onze wijk komen!”

“Het was een fantastische belevenis en  
een ervaring die ze nooit zullen vergeten.  
Ze praten er nu nog over!” 
Jacqueline Venema, jeugdwerker 

Theatermaker Philipp Cahrpit 
Waar droom jij van? Met die vraag maakte 
Philipp Cahrpit met tien kinderen uit  
De Hoogte elke dinsdag theater. Samen 
creëerden ze de openingsscène die buiten 
voor de Stadsschouwburg door de kinderen 
werd opgevoerd.

Philipp op zoek naar de dromen van de kinderen

The making of De voorstelling

Dromen met Philipp Kussengevecht

Openingstekst van de kinderen

Welkom bij De Wijk De Wereld
De Wereld van de Wijk

Waar we 
Slapen, lachen, huilen
Spelen, wonen, dromen

Soms droom ik dat ik 
Net zo beroemd ben 
Als Snoop Dogg,
Dat ik alles heb wat ik wil
Of dat ik in een film speel
Een elfje ben, in het sprookjesland
Op een eenhoorn rij
En veel reizen maak, 
Naar Duitsland, Amerika en Hawaii

Welkom bij De Wijk De Wereld
De Wereld van de buurt

Waar we 
Gamen, eten, drinken
Rennen, leven, groeien

Als ik later groot ben 
Heb ik de HAVO gehaald 
Vaar ik met een boot
Over de regenboog
Ben ik een beroemde zangeres
En heb ik heel veel fans
Werk ik in een museum
Heb ik een paard, een hamster
En kan ik soms een weerwolf zijn

Waar we
Zingen, chillen, willen
Lopen, roepen, wensen

Welkom bij De Wijk De Wereld
De Wereld van de wijk 

Kinderen uit De Hoogte

11de wijk de wereld



Theatermaker Lotte Lohrengel
“De spelers ontmoetten elkaar iedere 
maandagmiddag. Op de vloer hebben we 
elkaar bevraagd over het leven, dromen, 
angsten en wat ‘thuis’ voor ze betekent. Ze 
schreven eigen teksten, deelden persoonlijke 
verhalen, kenmerkende situaties en brachten 
muziek in. Ik maakte daar theatrale scenes 
van om zo een inkijkje te geven in wat er 
achter de gesloten gordijnen en aan de 
buitenkant bij iemand vaak niet te zien is. Het 
is de kunst om de speler in zijn eigen verhaal 
in zijn kracht te zetten en tegelijkertijd een 
artistiek product te maken dat communiceert.” 

“Het is een waardevol proces gebleken voor 
zowel de spelers als mijzelf. Dicht op de huid 
werken en van je eigen kwetsbaarheid een 
kracht maken. Door een beetje boven je macht 
te werken, iets te doen wat je eigenlijk wel 
wilt maar niet durft, overstijg en verras je 
jezelf.  Het eindresultaat presenteren in de 
schouwburg – samen met alle andere scenes 
en activiteiten voor zo’n breed publiek – 
schepte een band en verbondenheid die nog 
lang bij zowel spelers, makers, deelnemers als 
publiek zullen nagonzen.”

12 de wijk de wereld

Lotte tijdens de repetitie

The making of De voorstelling

Jezelf overstijgen met Lotte De wijk op de planken

13de wijk de wereld

Maria 
“Vogelaarwijk
Woonwijk schoon en rijk
Elke hoek buurthuis
Thuis
Vijver speeltuin 
Voor en achter
Permanente wachter.”

Lucas 
‘Zoon van’, maar vooral de leukste 
buurjongen die je in de schouwburg 
tegenkwam. 

Timmy
“Deze week was een van de beste 
weken van mijn leven. Ik heb veel 
genoten hiervan, dus De Wijk De 
Wereld, heel erg bedankt voor deze 
kans. Ik heb veel geleerd in het theater 
en ik vond het geweldig dat ik kon 
optreden in de Stadsschouwburg.  
Ik zal deze ervaring nooit vergeten.”



“Because the only thing the city’s longing for,  
they cannot wait no more,  
you almost hear them roar  
is for the big crispy double breaded egg ball snack.”

14 de wijk de wereld

K unstenaarscollectief ZUHAUSE dook watertandend het legendarische cafetaria Koning in, 
beroemd vanwege hun eierballen. Ze hingen er aan de bar met stamgasten Jan en Wim en 

luisterden naar het mooie liefdesverhaal van mevrouw en meneer Koning. Tijdens De Wijk De Wereld 
werd Het Kruithuis (de kleine zaal van de Stadsschouwburg) omgetoverd tot Cafetaria Koning, waar 
het publiek genoot van snackbarliedjes én natuurlijk van die geheimzinnig lekkere eierballen.

Dineke Koning en haar zoon Stefan Vaste eierballengenieter Jan

Eierballen
M inerva-studenten en wijk-

bewoners Maayke en 
Liesbeth lieten zich voor een 
studieproject een aantal dagen 
adopteren door het Odensehuis.  
Dat is een inloophuis in de wijk  
voor mensen met lichte dementie  
en hun naasten. 

Met zorg en aandacht verbeeldden 
ze wat ze zagen en meemaakten 
talentvol op papier. Maayke via 
een portret en Liesbeth schetste 
de binnenwereld van mensen met 
dementie. Het resultaat werd tijdens 
de voorstelling geëxposeerd in de 
serre, waar Maayke en Liesbeth 
tijdelijk hun atelier hadden gebouwd. 

Studenten opleiding Acteur van het Noorderpoortcollege doken een week lang de wijk in en maakten een 
voorstelling over hun ervaringen in de buurt. Het stuk werd in het Molukkenpark gespeeld voor bewoners.

15de wijk de wereld

Odensehuis in de Stadsschouwburg

Noorderpoortcollege in het Molukkenpark

Eierballen



Een grote groep wijkbewoners liep met elkaar van  
buurthuis Het Floreshuis naar de Stadsschouwburg  
voor de zaterdagmiddagvoorstelling.

Op weg naar de voorstelling

16 de wijk de wereld

Gids Jeroen: “Ik woon in het mooiste hofje van de buurt. Ik ben 

ook de postbode van dienst. Ik ken alle straatnamen uit mijn hoofd. 

Mijn hoofd is een heelal, waar verhalen in hoog tempo uitkomen. 

Dus goed opletten!

Zonder gidsen geen voorstelling. Kriskras door 
de Stadsschouwburg leidden Pieter, Jeroen, Chris, 
Janny en Joost hun publiek op eigen wijze met 
zachte hand langs hun woonkamertjes, van de 
orkestbak naar de foyers en de kleedkamers 
backstage, langs alle mooie verhalen uit de wijk.

Gids Pieter: “Boven alles heeft het mij nieuwe vrienden gebracht. 

Mensen die ik bewonder om hun eigenheid, moed, humor en de wil  

om iets moois te maken.”

Gids Chris heeft een aandachtig oor

Gids Joost schudt handen

Gids Janny en theatertalent Lies

De gidsen
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Ayham 
“Het mooiste dat er in 
het leven is, is weten dat 
zonsondergang niet het 
einde betekent.”

In de wijk ontmoetten we Ayham. Een talentvolle Syrische theatermaker en schrijver 

die samen met artistiek leider Karin, dramaturg Jantien en taalvirtuoos Rouba een 

ontroerende en indringende solo maakte in het Theatercafé. 

C’rienke 
C’rienke deelde haar 
kwetsbare gedichten met 
het publiek. Trouw bleef 
haar hond Flip in haar 
buurt. “De Wijk De Wereld, 
een geweldig project, 
zo hebben we elkaar 
ontdekt. In zekere zin 
buren van elkaar, maar 
ontmoeten deden we pas 
daar.”

Ayham & C’rienke

Jan Venema (op de foto midden)
“In 1970 nam ik met mijn vrouw Mar ia het bedrijf van 
mijn vader over. Omdat door de opkomst van goedkopere 
schoenen en het leeglopen van de wijk in de jaren tachtig de 
omzet minder werd, begonnen we als een van de eersten met 
het kopiëren van sleutels. Het werd een enorm succes, want 
iedereen heeft een sleutel nodig, zelfs een junk. Hoewel, ik 
heb één keer meegemaakt dat iemand op het Kattendiep 
de sleutels van zijn auto verloren was. Ik stond erbij met de 
wijkagent, toen de lokale junk langs etste. De agent riep 
hem: Piet, maak jij die auto even open? Hahaha.”

Deepak Bachoe (op de foto rechts)
“Mijn vader opende deze winkel toen ik een jaar of drie 
was en we woonden hierboven. Dus de roti shop was 
eigenlijk onze woonkamer, ik ben opgegroeid in de winkel, 
mijn ouders hoefden geen oppas te regelen. Ik ging naar 
de Karrepad-school, dat was twee straatjes lopen. Vanaf 
het moment dat ik kon schrijven en rekenen, nam ik 
bestellingen op, beantwoordde ik de telefoon en stond ik in 
de keuken. Ik heb later een ICT-opleiding gedaan, maar wist 
al gauw dat ik niet voor een baas wilde werken. Dus nu heb 
ik samen met vader het bedrijf.”

Wat is een buurt zonder winkels? Waar je nog een praatje kunt maken, met mensen die echt een vak geleerd hebben, 
waar je zonder bonnetje kunt ruilen, die geen tevredenheidsmails sturen, winkeliers die de buurt met je mee hebben 
zien veranderen, die zwaaien als je langsloopt. Leve de wijkwinkels, met hun wereld aan verhalen. Voor De Wijk De 
Wereld bezocht Marc Knip een aantal van die winkels in de Korrewegwijk en De Hoogte, waarvan sommige er al een 
halve eeuw zitten. En zo leerde hij en passant zijn eigen wijk beter kennen.

DE WIJK DE WERELD
Verhalen uit de wijk in de Stad sschouwburgVerhalen uit de wijk in de Stad sschouwburg

DE WIJK DE WERELD

SCHOENMAKERIJ JAN VENEMA SCHOENMAKERIJ JAN VENEMA 
MARC ONTMOET

Korreweg, anno 1961
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Laura Maring, Eddie van der Noord, Jan Venema & Rick van der Noord

dewijkdewereld.nl  |  © marc knip

SHANTI ROTI SHOPSHANTI ROTI SHOP
MARC ONTMOET

Bedumerweg, anno 1997
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Vyrin Rambaran, Risendy Reigina & Deepak Bachoe

dewijkdewereld.nl  |  © marc knip

DE WIJK DE WERELD
Verhalen uit de wijk in de Stad sschouwburgVerhalen uit de wijk in de Stad sschouwburg

DE WIJK DE WERELD

MARC ONTMOETTE
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“Inspiratie onder de voeten
De Korreweg rekt zich uit,
Met haar tenen speels in het  
Van Starkenborghkanaal
Haar kruin rustend in de schoot van  
het Noorderplantsoen
Door de tijd zoveel verhalen gedragen 
Zoveel verhalen opgeslagen
Ze onthult haar verhaal
Aan degenen die vertragen
die hun blik durven te verleggen 
dan blijkt de Korreweg 
een spiegel van hun eigen verhaal.”
Janneke, uit haar gesproken tekst ‘Korrewichter’

Bewoner Eelke heeft een prachtige oude Eend, waar hij graag aan klust. Dus waarom niet gewoon die auto naar 
de Stadsschouwburg slepen, in de grote lift parkeren en daar het publiek vertellen over zijn Eend-avonturen?

Onderweg tijdens de voorstelling

Asana, kleermaker van textielwerkplaats Draadkracht, maakte de prachtige jurk 
die Rosa da Silva droeg tijdens haar optreden. Bewoonster Gonny breidde heel de 
schouwburg door.

Onder leiding van muzikant en componist Remko Wind werd een nieuw wijkorkest gevormd. 
Speciaal voor de voorstelling componeerde Remko een stuk over de wijk, dat door het  
De Wijk De Wereld-orkest werd gespeeld. Daarna zette het koor het wijklied in, dat Frank  
den Hollander samen met buurtbewoners schreef. 

Draadkracht...

... en muziek

21de wijk de wereld



Aafke • Amanda • Aeham • Ahmad • Alies • Albert • Amanda • Angelique 
Anneliesa • André  • Anita • Annet • Annemieke • Anja • Anja • Anton

 Anton • Arno • Ashantua • Assane • Be • Berthe • Carli • Carlijn • Charlotte 
Chris • C’rienke • Denise • Djoeke • Eelke • Ella • Evelien • Francis • Frank

Geert • Jan • Gonny • Hannelore • Hanneke • Hans • Hawa • Heleen • Henri 
Hielke • Hugo • Igra • Ineke • Isabella • Jan • Jan • Janne • Janneke • Janny 

Jan • Dirk • Jeffrey • Jeroen • Johan • Johann • Joost • Jü rgen • Karrekoor 
Kitty • Klaas • Koos • Kundien • Lammie • Lana • Lies • Liesbeth • Lieve 
Lucas • Maaike • Magda • Marilyn • Malek • Makka • Maria • Martine 
Marilyn • Martine • Melissa • Mette • Mientje • Mia • Mounir • Nora 
Oussey • Ö zhan • Peter • Pieta • Pieter • Ramla • Ronald • Romaisa

Rosieta • Sarah • Shyra • Sjoerd • Sofia • Suada • Susan • Tala • Tjomme
 Tiemen • Timmy • Ubaida • Wiebe • Wil • Willemieke • Wupke • Ynte

De Wijk De Wereld is een project van SPOT Groningen en wordt mede mogelijk gemaakt door

De Wijk De Wereld 2019 was niet mogelijk geweest zonder

Colofon
een uitgave van:
Stichting De Wijk De Wereld
p/a Postbus 775
9700 at Groningen 
info@dewijkdewereld.nl 

Medewerkers
Karin Noeken – artistiek leider
Jantien Kurpershoek – dramaturgie & research
Mirjam van der Heide & Stèfanie Feijen – marketing
Iris van Dijk & Richard de Vries – productie
Elly Jonker – zakelijke leiding
Emil Klok & Hinke Beekman – fondsenwerving
Janco van Barneveld – decorontwerp en uitvoering
André Kok & Johan de Vries – assistent decor
Jan Legters, Wil Koopman & Ben Mulder – bestuur De Wijk De Wereld 
 Anna de Vries, Rouba Najjar, Wilma Willems & Elies Pasveer – productie–
assistentie
Peter Fonteijn – ondersteuning techniek en decor
Lex Vesseur & Jelmer Buitenga, OOSTBLOK Media, Albert Hidding – film
Reyer Boxem, Marc Knip & Johann van der Geest – fotografie

Makers De Wijk De Wereld
Podium – X_YUSUF_BOSS (Mohamed Yusuf Boss en Irie Weergang)
Kruithuis – ZUHAUSE (Élénie Wagner, Roosmarijn Tuenter & Mirjam van Dijk) 
Balkons – Lotte Lohrengel
Grote foyer – Rosa da Silva
Buiten & orkestbak – Philipp Cahrpit
Podium – Wijkorkest o.l.v. Remko Wind
Huiskamers – Karin Noeken en Jantien Kurpershoek

Makers magazine
Redactie – De Wijk De Wereld & KW Theaterpromotie
Teksten – Jantien Kurpershoek
Ontwerp – Gert Jan Slagter 
Vormgeving – Arjan Grooten 
Fotografie – Reyer Boxem, Marc Knip & Johann van der Geest 
Druk – PrintRegie
Oplage – 20.000

Partners
SPOT Groningen (o.a. Nynke Stellingsma, Henk Kuiper, Jet Even, Wibren 
Rietveld & crew, Paulien Jongsma, Renate Meijering, Ron Laning, Trieneke 
Wijnstra)
Gemeente Groningen en Vrijdag
NNT / Club Guy & Roni (o.a. Guy Weizman, Roni Haver, Harmen van den 
Hoek, René de Haan)

Met dank aan
Carina de Witte, Josephine Hoeksema, Nienke Alkema, Ulie Glas, Annemarie 
van der Molen, Marloes Dekker, Jaqueline Venema, Rizoem - Robert Kuiper, 
David van Roijen, Rijny Rademaker, Welkom in de buurt, Odensehuis, 
bewoners en team Hamrikheem,’t Hartje, CCG Kerk, Babaddaar, Noorderpoort 
KTM, Taco van Dijk, Rotary Groningen-Oost, Het Pand, Peter Bruinewoud 
en Gretha Bathoorn, Draadkracht, Thomas Krikken, Shara Maaskant, Jaukje 
van Wonderen, Hanne Staal, Gemale Bofunda, Edanz, Magda Rozenveld, 
Goeie buurt, Boris Stokman, Bewoners & team van Elker, Jos Kwakkel, Runa 
Kasi, Loek Veldt, Theater de Steeg, de Wijkjury, Frank den Hollander, Familie 
Koning. Bijzonder veel dank aan Het Floreshuis, Het Cortinghhuis & het WIJ 
team Korrewegwijk/De Hoogte

Wil je op de hoogte blijven van De Wijk De Wereld en/of meedoen? 
Stuur dan een mail naar info@dewijkdewereld.nl

Buurvrouwen en vriendinnen Lieve en Mientje hadden 
de pianolift omgetoverd tot hun huiskamer, waar ze 
liefde uitdeelden aan het publiek. 

We ontmoetten Sjoerd, die u altijd kunt bellen voor een 
goed staaltje juridisch advies. Kom je Lana tegen in de 
wijk, vraag dan of ze je wat leert in het Kroatisch!

De Wijk De Wereld is een project van SPOT Groningen en wordt mede mogelijk gemaakt door

Evelien & De Wijk De Wereld

Lieve & Mientje Sjoerd & Lana
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I N  2020 

BEIJUM

Tot ziens in de wijk!
www.dewijkdewereld.nl

vooruitblik
paul van vliet & 
noorDpool orkest
in concErt

Paul	van	Vliet,	de	man	van	fantastische	
typetjes als Majoor Kees en aandoenlijke 
liedjes als Meisjes van Dertien, zette 
in	mei	2018	een	punt	achter	een	
theatercarrière van zestig jaar. daarna 
verscheen zijn boek Brieven aan God 
en andere mensen. samen met het 
noordpool orkest onder leiding van 
reinout douma brengt van vliet eenmalig 
liedjes en verhalen samen op het toneel. 
hij zingt bekende en minder bekende 
nummers en draagt voor uit zijn boek. 
Te zien in slechts enkele theaters in 
nederland, mooi dat wij daar bij zijn.

vrijdag 13 december, 20.15 uur
SPoT/de ooSTerPoorT, groTe zaal

cabarestaFette
Je hebt vliegtuigspotters, vogelspotters, 
treinspotters, maar een avondje 
aanstormend cabarettalent spotten is 
wat	ons	betreft	toch	een	stuk	leuker	en	
opwindender.	Tijdens	Cabarestafette	
betreden drie toekomstige sterren het 
podium,	vaak	winnaars	of	op	z’n	minst	
finalisten	van	de	grote	cabaretfestivals.	
pica dJ en dJ skipper zorgen voor de 
muzikale intermezzo’s. 
 
zaTerdag 30 november, 20.15 uur
SPoT/de ooSTerPoorT, kleine zaal

hardlopers

GroninGer 
stuDenten  
cabaret Festival

het groninger studenten Cabaret festival 
is	een	van	de	vier	grote	cabaretfestivals	
van nederland en wordt zowel voor 
als door studenten georganiseerd. het 
biedt aanstormend talent de kans zich 
te presenteren op een groot podium. op 
woensdag en donderdag strijden zes 
halvefinalisten om de drie plaatsen finale, 
die op vrijdag 15 november plaatsvindt. 
wie blaast de jury van de stoel? wie 
gaat	er	vandoor	met	de	felbegeerde	
Juryprijs, de persoonlijkheidsprijs en de 
publieksprijs?

Wo 13, do 14 en vr 15 nov, 20.15 uur
SPoT/STadSSchouWburg

maandag 20 januari

comEDytrain

WoenSdag 29 januari

pauliEn 
cornElissE & 
micha WErthEim

donderdag 19 maarT

piEtEr DErks

maandag 6  
en dinSdag 7 aPril

patrick laurEij

dinSdag 21 T/m 
zaTerdag 25 aPril

bErt visschEr

WoenSdag 6 en 
donderdag 7 mei

hEnry van loon

maandag 11 en 
dinSdag 12 mei

pliEn & bianca

dinSdag 26 en 
WoenSdag 27 mei 

runDFunk

Er zijn nog plaatsen vrij,  
maar wees er snel bij!



Wereldklassieker 
over tWee dappere 
broers

schrijvEr En rEgissEur caspEr vanDEputtE  
ovEr De GeBROeDeRS LeeuWenhART

het was niet zijn eigen idee om De Gebroeders 
Leeuwenhart op de planken te brengen, zegt 
vandeputte. die eer komt noël fischer, artistiek 
leider van hnTJong, toe. “eerlijk gezegd had ik 
nooit gedacht om er theater van te maken. Toen we 
in een brainstormsessie zaten over wat we gingen 
maken, noemde noël ineens dat boek. en toen 
dacht ik gelijk: dat kán natuurlijk! het was nog nooit 
bij me opgekomen. ik ben het opnieuw gaan lezen 
en zag toen eigenlijk direct al een goede ingang 
om er theater van te maken. het was een van mijn 
favoriete	boeken	dus	de	liefde	was	er	al.”

voor degenen die het boek niet kennen:  
waar gaat het over?
“het gaat over de tienjarige Karel en zijn drie jaar 
oudere broer Jonathan. Karel, die door zijn broer 
Kruimel	wordt	genoemd,	is	chronisch	ziek	en	heeft	
te horen gekregen dat hij niet lang meer zal leven. 
Als troost vertelt Jonathan hem verhalen over 
nangijala, het land van kampvuren en sprookjes. 
naar dat rijk zal Kruimel na zijn dood gaan en  ➤ 

3534 jeuGD/interviewjeuGD/interview

bij het verschijnen van het boek De Gebroeders 
Leeuwenhart in 1973 kreeg schrijfster astrid 
lindgren (juist ja, die van pippi langkous) 
bakken kritiek over zich heen. Dood, zelfmoord 
en langdurige ziekte: dat waren toch geen 
onderwerpen voor een kinderboek! uit andere 
hoek kwam juist weer kritiek op het beeld 
van het hiernamaals dat lindgren in het boek 
schetst. De zedenmeesters kregen geen gelijk. 
veel jonge lezers vonden het een prachtig boek, 
misschien wel het mooiste dat ze ooit lazen. 
schrijver en regisseur casper vandeputte (1985) 
was een van hen. hij las het boek als kind en 
werd er zeer door geraakt. nu maakt hij er bij 
hntjong toneel van.

inTervieW: luuk verPaalen  |  foTo’S: marijke de gryTer en gordon meuleman



voor dat samenvallen ben jij als regisseur 
verantwoordelijk. jij bent degene die ervoor 
zorgt dat het kwartje valt. hoe doe je dat? 
oftewel: wat is jouw werkwijze?
“ik laat heel veel over aan de mensen met wie ik 
werk. ik wil een connectie maken, hen een aandeel 
geven in de voorstelling. het gaat er voor mij 
niet	om	dat	wat	er	in	mijn	hoofd	zit	zuiver	op	het	
toneel gezet wordt, ik wil echt een samenwerking 
aangaan. dat betekent dat er veel aanbod van 
anderen in mijn voorstellingen zit. vaak snap ik niet 
direct	wat	er	bedoeld	wordt,	maar	daar	blijf	ik	dan	
toch naar kijken. er komt altijd een moment dat 
het me begint te dagen, zo veel vertrouwen heb 
ik ondertussen wel. ik vind dat spannend. soms 
zijn er losse ideeën die je wel snapt, zoals nu met 
leeuwenhart. op een gegeven moment kwam 
decor- en lichtontwerper Julian Maiwald met het 
idee om een heel groot bed te maken. het verhaal 
moest	zich	dan	helemaal	rondom	dat	bed	afspelen.	
dat vond ik een prachtig idee waar ik me van alles 
bij voor kon stellen.”

al die spannende en wilde avonturen verbeelden 
rondom een bed?
“Ja, dat was een behoorlijk worsteling, kan ik je 
vertellen. Maar het idee dat in de wereld om Kruimel 
heen al die spannende verhalen verzonnen worden, 
dat is wel de voorstelling geworden. dat biedt heel 
veel mogelijkheden. wat ik echt heel mooi vind aan 
deze De Gebroeders Leeuwenhart is dat het een 
jeugdvertelling is die gaat over de allerbelangrijkste 
vraag van ons leven: hoe gaan we om met de 
angst voor de dood? Tegelijkertijd is het ook een 
hele spannende voorstelling geworden waarvoor 
Viktor	Griffioen	prachtige	liedjes	heeft	geschreven.	
Daardoor	wordt	het	ook	nog	eens	heel	feestelijk,	
ondanks die dood.” ✖

➤  daar zullen de twee broers elkaar later weer 
ontmoeten.	Door	een	brand	in	hun	huis	sterft	
Jonathan echter eerder. Als Kruimel niet veel 
later ook dood gaat, beleven ze samen allerlei 
avonturen in nangijala. in die wereld zijn ze samen 
de gebroeders leeuwenhart, die onder andere 
meevechten in een strijd tegen de wrede tiran Tengil 
en zijn bloeddorstige draak. een gevaarlijk avontuur 
vol	opoffering,	verraad	en	verlies	en	waarin	geen	
plek is voor bangerikken. Kruimel wordt gespeeld 
door rick paul van Mulligen en Jonathan door Teun 
luijkx.”

je zei dat je na herlezing direct de mogelijk- 
heden zag om er theater van te maken.  
Wat waren die mogelijkheden?
“ik weet nog dat ik als achtjarige jongen zwaar 
onder de indruk was van al die avonturen die 
Kruimel en Jonathan meemaken. Tegelijkertijd 
was ik ook heel erg ontroerd door het boek. ik 
moest er echt van huilen. Als die oudere broer 
sterft.	Verschrikkelijk!	Maar	ik	was	vooral	ook	
heel erg verbaasd. wat een gek hiernamaals is 
dat nangijala eigenlijk! wat een rare plek en wat 
heerst er een rare logica. ik had pas later door dat 
het allemaal verzonnen was. dat het dus niet een 
soort	ridderroman	is	of	zo.	Het	gaat	vooral	over	
mensen die proberen om te gaan met de dood. 
lindgren wilde kinderen troosten met dit verhaal 
dat er in wezen om gaat Kruimel nog een heel groot 
avontuur	te	laten	beleven	voordat	hij	echt	sterft.	
door er zo naar te kijken, kwam er een tweede 
laag in. ik kan nu laten zien hoe het verhaal wordt 
gemaakt. dat het gaat over de overgave waarmee 
Jonathan zijn jongere broer over nangijala vertelt. 
die overgave, dat is de sleutel geworden voor deze 
voorstelling. daarmee kan ik ook nog een ander 
verhaal vertellen.”

je zou De Gebroeders Leeuwenhart kunnen zien 
als een voorstelling over troost in het licht van 
de dood. Eerder dit jaar ging Sweet Sixteen in 
première, een aangrijpend stuk van jouw hand 
over zelfdoding bij jongeren. had je behoefte 
aan een wat lichtere benadering van het 
onderwerp ‘dood’?
“nee, zoiets ontstaat bij toeval. dat is het rare 
aan	hoe	planningen	lopen.	Ik	geloof	dat	we	
leeuwenhart al drie jaar geleden bedacht hebben, 
voor Sweet Sixteen	ben	ik	anderhalf	jaar	geleden	
pas benaderd. dat soort toevalligheden komen 
samen	en	gaan	pas	achteraf	eventueel	iets	
betekenen. Maar het is niet zo bedacht. precies 
zoals het in het theaterproces ook vaak gaat. 
Je	hebt	dagen	waarop	je	je	afvraagt	waar	je	in	
hemelsnaam naar zit te kijken. Totdat ineens alles 
samenvalt.”

36 jeuGD/interview

De toneelmakerij  
& silbersee
de ToverfluiT (7+)

de toneelmakerij en Silbersee maken samen 
een volstrekt eigentijdse versie van een van de 
beroemdste opera’s ter wereld. in De Toverfluit 
vloeien opera, theater, hiphop en dans samen 
tot magisch muziektheater voor de hele familie. 
Het verhaal van mozart over prins tamino die 
met behulp van een mysterieuze toverfluit de 
prinses Pamina moet redden, gaat stevig op de 
schop. ditmaal is Pamina geen prinses, maar 
een heel gewoon meisje van acht jaar. Als ze 
’s avonds in bed ligt, hoort ze hoe haar ouders 
ruziemaken. Ze kan werkelijk alles verstaan. toch 
valt ze in slaap en in haar dromen van sterrenstof 
ontmoet ze tamino, een heel gewone astronaut 
uit de toekomst. ondanks de lichtjaren afstand 
herkennen ze veel in elkaar. maar in Pamina’s 
droom heersen ook duistere machten. Zon en 
nacht voeren in het heelal tussen de sterren een 
strijd over licht en donker. is ze opgewassen tegen 
deze kosmische krachten die hun eigen belang 
steeds vooropstellen? op blz. 8 lees je meer  
     over de toneelmakerij. 

zondag 8 december, 14.30 uur
SPoT/STadSSchouWburg

37jeuGD

hntjonG
de gebroeders leeuwenhArT (8+)

zondag 1 december, 14.30 uur
SPoT/STadSSchouWburg

Workshop
in deze workshop word je gedropt in het bramendal en 
onderzoek	je	hoe	je	de	vijand	te	slim	af	kan	zijn.	Wie	
vertrouw	je,	wie	verraad	je	en	van	wie	neem	je	afscheid?	
Kaarten à €	2,75	kun	je	meebestellen	bij	je	bestelling	of	
apart bestellen wanneer je al kaarten hebt. Aanvang  
13.15 uur, maximaal 25 deelnemers.



hoe heurt  
het eigenlijk?
ik weet niet goed hoe het hoort. ik heb een haat-
liefdeverhouding met etiquette. ik word soms 
ongemakkelijk van situaties waarin je je ‘keurig’ dient 
te gedragen. De contactjes in mijn hoofd zijn daarvoor 
niet goed aangesloten. hoe eet je netjes soep met een 
bladerdeegdakje in een chique restaurant?  Wie heeft 
nu precies waar voorrang in het verkeer? Welk gedeelte 
van de zaal condoleer je nu wel of niet bij een crematie? 
Waarom weet de rest het wel en ik niet? toch erger ik me 
steeds vaker aan het gedrag van mede-bezoekers die het 
niet zo nauw nemen met de beleefdheidsvormen in het 
theater.

ik besloot mij te verdiepen in de theateretiquette. hoe heurt 
het eigenlijk? de dresscode bij een opera, balletvoorstelling 
of	klassiek	concert	is	tenue	de	ville.	Je	wordt	geacht	op	tijd	
te komen. ben je op zoek naar je stoel en moet je daarvoor 
mensen passeren, doe dat dan altijd met je gezicht naar de rij. 
Schuif	nooit	je	kont	in	iemands	neus.	Loos	vooraf	je	urine	en	
eet geen chips in de zaal. Mocht je er geen zak aan vinden, 
loop	niet	weg	tijdens	een	voorstelling.	Blijf	vooral	thuis	als	je	
erg	verkouden	bent	en	wees	zuinig	met	parfum.
doe je altijd mee met een staande ovatie? ik vind van niet.  
Een	staande	ovatie	geef	je	alleen	als	je	iets	echt	te	gek	vindt.	
Ik	ben	vaak	de	enige	die	blijft	zitten.	Dat	trekt	veel	bekijks.	
Alsof	je	niet	helemaal	spoort	of	arrogant	bent.	Je	zit	alsnog	
tegen de bips van je voorburen aan te staren.

onlangs bezocht ik een cabaretvoorstelling.  
even had ik het idee per ongeluk bij een kleuter- 
voorstelling te zijn beland. de nood was hoog. er 
werd veelvuldig naar het toilet gegaan, ondertussen 
de drankflesjes luidruchtig omschoppend. de deur 
naar de gang bleek vervolgens ook nog te zwaar. 
waar is toch die plasgeitenbreier als je hem nodig 
hebt?	Ik	dacht	aan	het	bandje	voorafgaand	aan	de	
voorstelling. wat zullen we daar in het vervolg op 
vermelden?	Zet	je	telefoon	uit,	doe	vooraf	een	plas	
en stink niet uit je bakkes?

Van	mij	hoeft	een	speciale	theateretiquette	niet	
zo nodig. het klinkt tuttig en belerend. laat je 
meesleuren door de magie van een voorstelling. 
verstoor de concentratie van de artiesten op het 
podium zo min mogelijk. zij werken zich het zweet 
in	de	bilnaad	om	jou	een	toffe	avond	te	bezorgen.	
Trek aan waar je je lekker in voelt, maar kom 
gewoon op tijd. het is misschien even slikken, toch 
red	je	het	best	anderhalf	uur	zonder	bier,	chips	en	
telefoon.	Pies	desnoods	in	je	broek.	Van	plezier.	

sylvia brouwer, theatermarketeer
bij spoT groningen

38 vooruitblik jeuGD 39column

my First 
Festival
Bij	het	allerleukste	muziekfestival	zijn	kinderen	
de baas. het hele gebouw wordt omgetoverd 
tot een grote speeltuin waar rap, pop, klassiek, 
contrabassen,	brass	funk	en	kinderliedjes	uit	alle	
hoeken, zalen en gaten klinken. Je kunt er niet 
alleen	naar	muziek	luisteren,	maar	ook	zelf	aan	
de slag. neem je broertje, zusje, opa en oma en  
– vooruit dan – vader en moeder mee, want op 
My first festival is iedereen welkom.

vrijdag 27 december, 11.00 uur
SPoT/de ooSTerPoorT

wintersport? welnee joh, 
de leukste vakanties vier je 
gewoon lekker in Groningen. 
in het theater om precies te 
zijn. in de kerstvakantie kun 
je genieten van de grappigste, 
stoerste en avontuurlijkste 
jeugdtheatervoorstellingen.  
in de volgende agenda kun  
je lezen wat er allemaal  
te doen is, maar deze  
drie uitjes verklappen  
we je nu alvast!

vooruitblik!

jeuGDtheater in 
De kerstvakantie 

maas theater en Dans
lAMpJe

Moniek Merkx maakt een theaterbewerking van Lampje, het 
succesvolle jeugdboek van Annet schaap dat vier boekenprijzen 
won	waaronder	de	Gouden	Griffel.	In	dit	ontroerende	coming-of-
age verhaal komt lampje, de dochter van een vuurtorenwachter, 
in een stormachtig avontuur terecht. Alleen en verloren ontmoet 
ze geheimzinnige zeewezens, droevige kermisklanten en woeste 
piraten.	En	steeds	overtreft	ze	zichzelf	in	dapper,	volhardend	
en	liefdevol	zijn.	Djurre	de	Haan	(AWKWARD	i)	tekent	voor	de	
muziek. van de makers van onder andere hallo Familie, Liefde 
en alleen op de wereld.

zondag 29 december, 16.00 uur
SPoT/STadSSchouWburg

het houten huis  
& hollanD opera
ruiMTevluChT

Ruimtevlucht is een betoverende mix van beeldend theater, 
absurde humor, betoverende zang en livemuziek. een 
ruimteschip vertrekt naar een beter leven. Mensen en andere 
dieren dringen om binnen te komen, maar de selectie is 
streng. Alleen het beste van het beste mag aan boord. het 
helderziende	meisje	en	de	geleerde	giraf	hebben	tickets	weten	
te bemachtigen. ook voor de sterkste gedachte en de puurste 
liefde	zijn	ereplaatsen	gereserveerd.	Maar	als	het	schip	opstijgt	
vanaf	de	verwoeste	aarde	blijkt	er	een	verstekeling	aan	boord.	

vrijdag 3 en zaTerdag 4 januari, 19.30 uur
zondag 5 januari, 14.30 uur
SPoT/STadSSchouWburg

8+8+



een liefdevolle ode 
aan de barokmuZiek

oprichtErs tinEkE En juDith stEEnbrink ovEr hollanD baroquE

inTervieW: rob kaSTeleijn  |  foTo: WouTer janSen

klassiek/interview40

holland baroque is een van de meest  
open-minded ensembles als het gaat om  
oude muziek. oprichters tineke en judith 
steenbrink vormen als artistiek team het 
kloppend hart. Deze baroktweeling bewaakt de 
klank van het orkest, maakt eigenzinnige en 
spannende programma’s met andere ensembles, 
solisten, componisten en theatermakers en geeft 
het werk van barokgrootmeesters als bach en 
händel een verrassende nieuwe draai. Zo was 
er de met een Edison bekroonde samenwerking 
met trompettist Eric vloeimans en – onlangs – 
     met de Drentse muzikale duizendpoot Daniël 
         lohues, met wie holland baroque in 
                oktober een concert verzorgde in  
                  de Der aa-kerk. ➤

judith
tineke



42 klassiek/interview

helpen samenwerkingen als die met lohues, london gospel 
en Eric vloeimans ook om een ander/nieuw/jong publiek te 
interesseren voor klassieke muziek? 
Judith: “Ahh, dat is een leuke vraag! het is niet ons eerste doel. 
wij maken dingen die ons bezighouden. wij nodigen solisten 
uit omdat wij graag iets met hen willen maken. Maar we delen 
het graag met iedereen en het is ook te gek om te zien dat het 
publiek	kómt.” 

op jullie site staat: na jaren van muzikale ontmoetingen is 
het ons glashelder: barok is op vele plekken te vinden. Barok 
is nu. Wat bedoelen jullie daar precies mee?
Tineke: “barok is niet enkel iets uit het verleden. het is een taal 
die voor ons springlevend is. Muziek is er pas als je het speelt! 
bach kennen we niet persoonlijk, maar zijn stukken spelen we 
nú met de intensiteit en muzikaliteit die wij denken die daarbij 
hoort. wij kunnen barok vinden in de fluwelen klank van eric 
vloeimans, in de miniatuurjuweeltjes zoals daniël lohues ze 
schrijft	en	in	de	weelde	van	een	gospelkoor	dat	de	hemel	naar	
beneden haalt terwijl het händel zingt.”
 
Wat leren jullie eigenlijk van al die andere stijlen?  
En wat doet dat met jullie speelstijl? 
Judith: “wij leren dat grenzen niet blijken te bestaan wanneer 
je erover heen kijkt. ons instrumentarium wijst ons de weg: 
een darmsnaar smeekt om een barokke behandeling. en die 
zullen wij hem altijd geven. Mon dieu, wat is er veel mogelijk 
als je elkaar in de schoonheid van een klankwereld kunt 
ontmoeten. doe maar, probeer maar, we maken iets nieuws, het 
is begonnen! het doel is iets moois maken. een verhaal met een 
betekenis die er voor ons toe doet.”
 
hoe zouden händel, bach en andere barokgrootmeesters 
tegen jullie uitvoeringen aankijken?  
Judith: “ik hoop dat ze glimlachend zullen zeggen: het is goed 
toeven bij holland baroque. leuke mensen, mooie klank: 
spannend, dit stelletje creatievelingen.” ✖

50% korting voor agenda-
abonnees, Zie blZ 4 & 5.

hollanD baroque & 
lonDon community 
Gospel choir
donderdag 28 november, 20.15 uur
SPoT/de ooSTerPoorT, groTe zaal

➤  eind november keert het orkest terug naar groningen voor 
een swingend concert met het london Community gospel 
Choir. zangers en spelers omarmen händel, die zijn muziek van 
de nodige pit voorzag. denk aan het halleluja uit de Messiah 
of	zadok The Priest. En	daar	blijft	het	niet	bij,	want	beide	
ensembles nemen eigen hoogtepunten mee en laven zich aan 
elkaars muzikale rijkdom.

hoe komt het dat jullie beiden zo verslingerd zijn geraakt aan 
barokmuziek? hebben jullie dat vanuit huis meegekregen? 
En wanneer werd duidelijk dat jullie professioneel musicus 
zouden worden?  
Judith: “de precieze reden waarom wij zo ontzettend van 
barokmuziek	houden	weet	God	alleen.	Ik	kan	er	zelf	nauwelijks	
woorden voor vinden. ik weet wel dat het wáár is. elke dag weer. 
Muziek klonk vroeger bij ons thuis via de radio. wdr3 stond bij 
ons de hele dag aan, daar werd veel muziek gespeeld.” Tineke: 
“wanneer weet je dat muziek voor altijd is? Als kind waren we 
allebei heel veel met muziek bezig, maar we hadden geen idee 
hoe ons leven er later uit zou zien. we wilden niet stoppen maar 
verder gaan. en dat hebben we gedaan.”

Wat willen jullie met holland baroque? Waarin zijn jullie 
anders dan andere barokorkesten? 
Tineke:	“Met	Holland	Baroque	hebben	wij	een	creatief	collectief	
weten op te bouwen. het is een broedplaats waar ideeën klein 
beginnen en uiteindelijk kunnen uitgroeien tot zoiets totaal 
nieuws, zoals het programma Gospel Baroque. elke noot is 
vele malen door onze handen gegaan: de klank is noot voor 
noot	opnieuw	bekeken.	We	ontrafelen	het	barokke	repertoire	
en bouwen het opnieuw op: het is onze ode en groet aan onze 
grote	liefde:	muziek	uit	de	zeventiende	en	achttiende	eeuw.”	

in oktober verzorgden jullie met de Drentse singer-
songwriter Daniël lohues een concert in de Der aa-kerk.  
Wat delen jullie met elkaar? 
Judith: “Met daniël delen we het genot om over muziek te 
praten. dagenlang hebben we gepraat. over bach, maar ook 
händel, Telemann en ilse de lange kwamen voorbij. en de 
appels in daniëls tuin, zijn wilde katjes die soms tevoorschijn 
kwamen en hoe het voor Tineke is om aan het domplein in 
utrecht te wonen. het was heerlijk om de tijd te nemen. daarna 
kwamen	de	stukken	eigenlijk	ook	als	vanzelf,	we	hadden	al	zo	
veel over de muziek gepraat.”
 
Wat is er bijzonder aan de samenwerking met het london 
community gospel choir? Wat gebeurt er als je barokmuziek 
door een gospelkoor laat zingen? 
Tineke: “wij hoorden in de koren van händel iets waarvan we 
dachten	dat	het	fantastisch	zou	zijn	om	voor	te	leggen	aan	een	
gospelkoor. een bepaalde intensiteit, swing, een energieke 
kracht, noem het zoals je wilt. dat idee vormde de basis voor 
het programma Gospel Baroque. de eerste editie tijdens de 
koorbiënnale werd een intense, wervelende avond die liet 
zien dat de ontmoeting tussen gospel en barok verder gaat 
dan de ontmoeting tussen stijlen: het brengt mensen van over 
de hele planeet samen. dat is een cadeau van onschatbare 
waarde.	Iedereen	voelde	dat	dit	concert	zelfs	het	muzikale	doel	
oversteeg: gospeliaanse händel, swingende koren en oeroude 
slavensongs lieten een muzikale verbinding horen die moeilijk in 
woorden te vatten is.”

Mullova komt naar groningen met werk van 
Johann sebastian bach en diens zoon Carl philipp 
emmanuel, die in zijn tijd heel wat populairder was 
dan zijn vader en met zijn muziek een brug sloeg 
naar Mozart en haydn. van laatstgenoemde hoor je 
het lichtvoetige Vioolconcert nr. 4. Met de Academy 
of	Ancient	Music,	afgelopen	februari	nog	te	gast	
met blokfluitiste lucie horsch, vormt Mullova een 
onweerstaanbaar team. 

          door philip ruitenberg

donderdag 21 november, 20.15 uur
SPoT/de ooSTerPoorT, groTe zaal

Programma o.a.
c.P.e. bach: Symfonie nr. 4 
j.S. bach: vioolconcerT in a, bWv 1041
haydn: Symfonie nr. 4 
haydn: vioolconcerT nr. 4 in g

Violiste	Viktoria	Mullova	verliet	in	1983,	op	22-jarige	leeftijd,	
de sovjet-unie en combineerde haar gestaalde klassieke 
opleiding met de muzikale ongedwongenheid van de barok. 
het opende een nieuwe wereld voor haar. haar spel werd meer 
ontspannen en intiemer, haar muzikale keuzes breder, met als 
kers op de taart een aantal wereldwijd bejubelde authentieke 
bach-opnamen. inmiddels behoort Mullova al vele jaren tot de 
allergrootsten violisten ter wereld. 

academy of ancient music  
& viktoria mullova
“To hear mullova Play bach iS, SimPly, one  
of The greaTeST ThingS you can exPerience.”
the guardian

inleiding
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rias kammerchor  
& akademie für  
alte musik berlin

de kerk binnen waarna het feest kan  
beginnen. Jubelende trompetten,  
juichende koren, vriendelijke hobo’s,  
ronkende bassen, uitgelaten strijkers: alles  
trok hij uit de kast. voor wie het ultieme kerst-
gevoel al op 8 december wil voelen en natuurlijk 
voor alle liefhebbers van koormuziek op het 
allerhoogste niveau is dit concert een absolute 
must. 

          door Paul Herruer

zondag 8 december, 20.5 uur
SPoT/de ooSTerPoorT, groTe zaal

j.S. bach: nun komm, der heiden heiland
j.S. bach: chriSTen, äTzeT dieSen Tag
j.S. bach: WacheT! beTeT! beTeT! WacheT!
j.S. bach: herz und mund und TaT und leben

een van ‘s werelds allerbeste koren komt naar 
Groningen om ons voor te bereiden op Kerstmis. 
Samen met de op authentieke instrumenten 
spelende stadgenoten van de Akademie für Alte 
musik berlin trakteert het riAS Kammerchor op 
een aantal van de mooiste cantates die bach 
schreef in de aanloop naar de geboorte van Jezus 
christus. voor de eerste zondag van de Advent 
schreef hij het prachtige Nun komm, der Heiden 
Heiland. met een statige ouverture leidt bach ons  

inleiding

“one of The Ten beST 
choirS in The World.”
gramophone

philharmonie 
süDwestFalen  
& ramon van 
enGelenhoven  
(piAno)

SmeTana: de moldau
choPin: PianoconcerT nr. 1
dvorák: Symfonie nr. 8

Ramon	van	Engelenhoven	won	in	2015	de	Grand	
finale van het young pianist foundation Concours. 
bovendien ontving hij daar als allereerste laureaat 
de grand prix youri egorov, een prijs die alleen 
wordt toegekend als de winnaar een talent is 
van internationale potentie. zijn begin dit jaar 
verschenen debuutalbum met werk van onder 
anderen debussy, liszt en Chopin kreeg vier sterren 
in de volkskrant. de gerenommeerde philharmonie 
Südwestfalen	speelt	samen	met	Van	Engelenhoven	
drie prachtige romantische klassiekers die we 
(bijna) allemaal kennen.  

zaTerdag 30 november, 20.15 uur
SPoT/de ooSTerPoorT, groTe zaal

prins ClAus ConservAToriuM 
presenTeerT:
sunDay morninG 
classics

in de serie sunday Morning Classics spelen 
studenten van het prins Claus Conservatorium in 
verschillende bezettingen en in samenspel met hun 
hoofdvakdocenten.	Ieder	concert	staat	in	het	teken	
van een ander instrument. de musici vertellen hoe 
zij de muziek ervaren en er is gelegenheid tot het 
stellen van vragen. op 24 november staat de gitaar 
in de spotlight, op 8 december kun je kennismaken 
met de Jong Talentenklas. 

zondag 24 november en zondag 8 december, 
11.00 uur
SPoT/de ooSTerPoorT, heT café

neDerlanDs blazers 
ensemble
The unKnown ChAplin

het nederlands blazers ensemble brengt een 
prachtige ode aan Charlie Chaplin. in The Unknown 
chaplin zie je zes minder bekende, maar kolderieke 
films van het grote genie. films van voor 1918 die 
het, zoals gebruikelijk in die tijd, zonder soundtrack 
moesten doen. daarom vroeg het nbe vier 
componisten muziek te componeren die naadloos 
bij de films past: reza namavar, Micha hamel, 
oene van geel en Julian schneemann.

dinSdag 26 november, 20.15 uur
SPoT/de ooSTerPoorT, kleine zaal

Gratis 
lunchconcerten 
Aanstormend klassiek muziektalent 
zit (bijna) iedere woensdag rond het 
middaguur voor je klaar in Het café in 
de oosterpoort. de lunchconcerten 
worden georganiseerd i.s.m. het noord 
nederlands orkest en het Prins claus 
conservatorium. Aanvang 12.00 uur, 
toegang gratis, reserveren niet nodig.

klassiek 45
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Uitdagend

Open Dagen
 21 en 22 januari 2020
 19.00 _ 21.00 uur

SLOW MUSIC FESTIVAL 
MUSIC FESTIVAL

FESTIVAL

vrijdag 29 nov 20.00 uur - Lutherse kerk  
Caspar Vos – piano (Mompou), Erik Huele Trio 
 

zaterdag 30 nov 18.00 uur - Edanz 
Slow Food diner, slow music & poetry  
 

zondag 1 dec 14.00 uur - Aa kerk 
Christian Bollmann - zang, gitaar, oud & trompet 
Sandip Bhattacharya - tabla & zang 
Andrea Caruso – contrabas 
Erik Huele – piano 
 
 

Kees Wieringa - piano  
Canto Ostinato - Simeon ten Holt 

 

Groningen 29 nov - 1 dec 2019 

O N T H A A S T E N   P U R   S A N G 

  

Capella Groningen
  olv Merlijn Wackers  olv Merlijn Wa

16 november 
Martinikerk Groningen, aanvang 20.00 uur

www.capellagroningen.nl   

mmv
Elisabeth Hetherington en 
Christy Luth – sopraan 
David van Laar – altus 
Kevin Skelton – tenor 
Peter Kooij – bas 
Barokorkest The Northern Consort

Glorie van 
de Hanzesteden

inwoners
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music for  
the millions
onze taal zit vol uitdrukkingen en gezegden en zonder 
dat we het ons bewust zijn gebruiken we ze te pas en 
te onpas. lastig voor de nieuwe nederlander die met 
zijn oren staat te klapperen als zijn gesprekpartner 
aan	een	half	woord	genoeg	denkt	te	hebben.	Maar	
ook de uit de klei getrokken nederlandse burger weet 
niet altijd waar een uitdrukking op slaat. de aap uit 
de mouw is duidelijk, maar wat dacht u van ‘de bok 
slepen’? om spreekwoorden beter te doorgronden 
begint de rug een onderzoek naar hun betekenis, 
ondersteund door het ministerie van onderwijs Cultuur 
en wetenschap.

Music	for	the	Millions	is	een	ingeburgerd	begrip,	
een gezegde waarvan iedereen weet wat er mee 
wordt bedoeld. het staat voor toegankelijke muziek, 
bestemd voor een groot publiek en goed voor volle 
zalen. Aangenaam Klassiek, met grote klassieke hits 
als De Vier Jaargetijden, beethovens Vijfde Symfonie	of	
Mozart’s Klarinetconcert.	Een	top	2000	voor	klassiek,	
de hart en ziel lijst van npo4 waar iedereen mag 
stemmen	op	zijn	favoriete	klassieke	werk.	

Music	for	the	Millions.	De	zaal	zit	dus	vol.	Miljoenen	
mensen houden van De Moldau van smetana, het 
eerste Pianoconcert	van	Chopin	of	Dvoráks	Symfonie 
nr. 8.	Houden	we	onszelf	een	worst	voor	of	vallen	we	
door	de	mand?	Onze	stad	telt	ruim	200.000	inwoners	
dus een miljoen halen we bij lange na niet. Tel daar 
onze groningse nuchterheid bij op en ik ben al blij met 
een paar honderd mensen in de zaal die genieten hoe 
het kabbelende water van de Moldau met dwarrelende 
fluiten en zwoele strijkers zoetjes van de berg 
stroomt. Chopin garandeert pianistische spierballen, 
dvoráks meesterwerk staat bol van natuurgeluiden, 
volksmuziek en dansritmes. Muziek voor miljoenen, 
maar dan wereldwijd en door de eeuwen heen. de 
instapper klassiek valt zich geen buil bij dit concert. 
Music	for	the	Millions	is	slechts	een	titel,	het	is	
klassieke muziek voor iedereen, zonder drempel van 
beperkende conventies.

Klassieke	muziek	leeft	en	klassiek	zoekt	nieuwe	
wegen, schudt aan zijn grondvesten van gegroeide 
tradities. festivals, cross-overs, klassiek ontkomt 
niet aan de huidige trend van stapelen van beleving. 
niets mis mee, als klassiek zijn oorspronkelijke staat 
ook mag behouden, gespeeld door de beste musici, 
zonder	overbodige	franje,	met	stilte	en	schoonheid.	

Yvonne van den Berg, programmeur klassieke muziek 
en opera

Info: 4 + 13 december 
Start 17 januari 

www.alsdezon.nl 

Creatieve opleiding om de tekentaal 

te leren herkennen, begrijpen en 

toepassen. 

Ideaal voor persoonlijke groei of 
verdieping van je vak.

  

De kracht
van het 
Tekenen

Opleiding
voor helend tekenen
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Drie keer Dansen 
op De vulkaan

debuSSy: Prélude à l’aPrèS-midi 
d’un faune

bruch: concerT voor viool en 
orkeST nr. 1

rimSki-korSakov: Shéhérazade  

Moderne muziek is volgens componist 
pierre boulez begonnen met de fluit van 
de	faun	in	Prélude à l’après-midi d’un 
faune, het bekendste muziekstuk van 
debussy. het is een prachtig staaltje 
impressionisme, maar dan geschilderd 
met klanken. het Vioolconcert van bruch 
is een virtuoos en superromantisch stuk 
dat alleen is weggelegd voor topviolisten. 
daarom ontving de Japanse violiste 
Akiko suwanai een uitnodiging van het 
NNO.	In	1990	was	zij	met	achttien	jaar	de	
jongste winnaar ooit van het internationaal 
Tsjaikovski Concours. rimsky-Korsakov 
brengt u daarna met Shéhérazade in 
oriëntaalse	sferen.	Het	concert	staat	
onder leiding van Kerem hasan. 

donderdag 14 november, 20.15 uur
SPoT/de ooSTerPoorT, groTe zaal

Goran breGovic: 
three letters 
From sarajevo

vier jaar geleden speelden goran 
bregovic en zijn wedding and funeral 
band voor het eerst samen met de musici 
van het nno. het was een grandioos 
feest.	De	bandleden	van	Bregovic	hadden	
aan het podium niet genoeg en liepen 

de hele zaal door. het publiek danste 
uitbundig mee. eind november keert de 
‘Keizer van de balkan’ terug voor opnieuw 
een	grandioos	feest,	waarin	hij	klassieke	
muziek, joodse klezmer en oriëntaalse 
muziek bij elkaar brengt. ook nu weer 
vormen	zijn	band	en	de	NNO-musici	één	
groot orkest. 

vrijdag 29 november, 20.15 uur
SPoT/de ooSTerPoorT, groTe zaal

weihnachts- 
oratorium

dirigent: Jos van Veldhoven · sopraan: 
Myriam arbouz · alt: Maarten engeltjes · 
tenor: Rupert charlesworth · bas-bariton: 
Matthias helm · m.m.v. Noord Nederlands 
concert Koor

Jos van veldhoven mag gerust de 
gedroomde dirigent van bachs 
Weihnachtsoratorium worden genoemd. 
Maar	liefst	35	jaar	was	hij	artistiek	
leider en dirigent van de nederlandse 
bachvereniging, het orkest dat muziek 
van bach en tijdgenoten op internationaal 
niveau uitvoert. het Weihnachtsoratorium 
is in nederland inmiddels net zo populair 
als de Matthäus Passion. van de in totaal 
zes cantates speelt het nno de delen die 
horen bij eerste Kerstdag, nieuwjaarsdag, 
de zondag na nieuwjaar en driekoningen. 
Van	Veldhoven	wisselt	de	Bach-delen	af	
met duitse kerstliederen. 

          door ebo reitsma

zaTerdag 7 december, 19.30 uur
SPoT/de ooSTerPoorT, groTe zaal 

MAhler 9

brahms’ Schicksalslied, het lied van 
het noodlot, zet de toon voor een 
indrukwekkende avond. de tekst, 
gezongen door het noord nederlands 
concert Koor, is van de dichter friedrich 
Hölderin, die het gezegende leven 
van engelen beschrijft waartegen het 
ongewisse lot van mensen grauw 
afsteekt. in 2012 begon het nno met 
chef-dirigent Antony Hermus aan een 
mahler-cyclus. dit seizoen klinkt de 
Negende Symfonie, waarin mahler deel 
voor deel vaarwel zegt tegen alles wat 
hem dierbaar was.

zaTerdag 14 december, 20.15 uur
SPoT/de ooSTerPoorT, groTe zaal

inleiding

inleiding
inleiding
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goran bregovic

november. Een waterkoude wind 
blaast je tegemoet als je de voordeur 
opendoet. gelukkig zorgt het nno 
in de concertzaal voor warmte, feest 
en gezelligheid. kerem hasan, die 
afgelopen seizoen een spetterend 
debuut maakte bij het orkest, laat je 
dansen op de vulkaan. goran bregovic 
en zijn band zorgen samen met het 
orkest voor een spetterend feest 
waarbij het nog lastig zal worden om 
op je stoel te blijven zitten. En als 
het Weihnachtsoratorium klinkt, met 
zijn jubelkoren, oorstrelende aria’s, 
wervelende strijkers, pauken en 
trompetten, weet je dat kerstmis voor 
de deur staat. 
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ANNA MEREDITH & BAND   

MIRANDA CUCKSON

S T I A N  W E S T E R H U S  

NIEUW ENSEMBLE

Str i jkers in het donker

I SOLISTI & JAN DECLEIR 

ALEXANDER SCHUBERT

o.l.v. ED SPANJAARD

SOUNDSOFMUSIC.NL

presents

leeroy staGGer

“Een volmaakte verzameling van  
roots rock-‘n-roll à la de stones,  
bottle rockets en countryrock  
van jason isbell.”
blues Magazine over Dream It all away	(2015)

in september verscheen Strange Path, het nieuwe – en volgens 
velen beste – album van singer-songwriter leeroy stagger. 
de titel zou zo maar kunnen verwijzen naar het merkwaardige 
pad dat de Canadees aflegde in muziekland. stagger begon 
ooit als punkrocker, maar bekwaamde zich meer en meer in 
het schrijven van ijzersterke rootssongs, met pophooks en een 
flinke scheut rock-‘n-roll. het nummer Strange atractor	doet	zelfs	
denken aan T-rex-achtige glamrock. 

zaTerdag 30 november, 20.30 uur
SPoT/der aa-TheaTer

the bros. lanDreth

“prachtige samenzang, fijne  
ontspannen en meeslepende songs.”
blues Magazine over debuutplaat  
Let It Lie	(2015)

The bros. landreth klinkt als een illuster gangsterduo uit 
Chicago, maar niets is minder waar. het is het Canadese 
viertal rond de broers Joey (gitaar en zang) en david landreth 
(bas	en	zang).	De	eerste	stond	afgelopen	mei	solo	in	De	
oosterpoort tijdens de rhythm & blues night. eind november 
komen de ‘bros’ in complete bezetting naar groningen om 
hun nieuwe album ’87 te presenteren, dat weer vol staat met 
ongecompliceerde bluescountry, gruizig gitaarspel en virtuoze 
jams. 

vrijdag 22 november, 21.30 uur
SPoT/de ooSTerPoorT, binnenzaal

Dawn lanDes

“Een authentiek countryfolkpareltje  
dat een plaatsje in mijn platenkast  
krijgt vlak naast k.d. lang en dicht  
bij loretta lynn.”
written in Music over Meet Me at The River 

dawn landes maakt charmante en luchtige countrypop. ze 
werkte samen met onder anderen Justin Townes earle, will 
Oldham,	Sufjan	Stevens	en	Josh	Ritter.	Voor	haar	meest	
recente album Meet Me at The River	(2018)	reisde	ze	af	naar	
countryhoofdstad	Nashville	en	schreef	daar	haar	beste	songs	
ooit. de legendarische, begin dit jaar overleden producer fred 
Foster	(Dolly	Parton,	Roy	Orbinson,	Kris	Kristofferson)	zorgde	
voor een warme jaren-zeventig-sound. 

WoenSdag 4 december, 20.00 uur
SPoT/luTherSe kerk

eilen jewell
 
“ga zeker eens kijken en luisteren,  
elk optreden van haar met band  
is een sensatie.”
blues Magazine 

Eilen	Jewell	gaf	twee	jaar	geleden	het	volgens	velen	allermooiste	
optreden van Takeroot. haar alternatieve americana brengt 
ze	op	smaak	met	een	vleugje	surf	of	rockabilly	en	doet	soms	
denken aan songs van gillian welch en lucinda williams. Maar 
voor	de	uit	Boise,	Idaho	afkomstige	Jewell	is	de	blues	ook	altijd	
van grote invloed geweest. van de vroege bettie smith en billie 
holiday tot het elektrische geluid van betty James. in augustus 
verscheen haar nieuwe album Gypsy.  

donderdag 28 november, 20.00 uur
SPoT/de ooSTerPoorT, kleine zaal

ben je liefhebber van country, folk, blues, roots en 
soortgelijke stromingen uit het rijke amerikaanse erfgoed? 
Dan is deze pagina speciaal voor jou. onder de noemer 
takeroot presents halen we de top van de americana naar 
groningen, fijnbesnaarde singer-songwriters met oog voor 
traditie en de blik op de toekomst.

51muziek



77genre52

christopher cross

Christopher Cross bombardeerde 
zich	in	1980	met	een	daverende	klap	
tot wereldster dankzij de hit Sailing, 
romantische	softrock	van	de	beste	soort.	
Een	jaar	later	schreef	hij	geschiedenis	
door	met	zijn	debuutalbum	maar	liefst	vijf	
grammy’s in de wacht te slepen. bijna 
veertig jaar na dato maakt Cross nog 
steeds prima platen en staat hij garant 
voor een heerlijke singer-songwritershow 
met klassieke hits en nieuw materiaal in 
een aantrekkelijke akoestische set-up.

maandag 11 november, 20.00 uur
SPoT/de ooSTerPoorT

de theatershows op 14 en 15 maart zijn 
uitverkocht, maar gelukkig komen ze  
in november voor twee clubshows naar 
de oosterpoort!

zondag 10 (uiTverkochT) en 
maandag 11 november, 20.00 uur
SPoT/de ooSTerPoorT

muziek

blØF

BLØF	heeft	zo’n	beetje	alles	bereikt	wat	er	
in nederland te bereiken valt: bijna veertig 
Top-40-hits,	Edisons,	een	uitverkochte	
Ziggo	Dome,	zelfs	een	eigen	festival.	
Toch klinkt de groep gretiger dan ooit. 
het succes bewijst dat de zeeuwen nog 
steeds veel mensen weet te raken.  

marc broussarD

Marc broussard komt uit louisiana en 
dat hoor je terug in zijn muziek: met zijn 
warme baritonstem en muzikale mix van 
southern gospel, country, blues, klassieke 
r&b, rock en soul creëert hij een prachtig 
eigen geluid, dat wordt omschreven als 
swampy soul. en daarmee weet hij je 
moeiteloos te raken. sterker: “Al zingt 
Broussard	de	tekst	van	een	kook-	of	
telefoonboek,	dan	zal	je	nog	aan	zijn	
lippen hangen.” (written in Music)

donderdag 14 november, 20.00 uur
SPoT/de ooSTerPoorT

leiF vollebekk

De	Canadese	singer-songwriter	Leif	
vollebekk verpakt poëtische teksten over 
verlangen,	verloren	liefdes	en	avontuur	
in	warme,	soulvolle,	folky	popsongs.	
denk aan ingetogen pianospel, aan 
fluisterzachte drums en een beetje aan 
ryan Adams, James blake en bob dylan. 
De	perfecte	soundtrack	voor	een	donkere	
herfstavond	met	brandende	kaarsen	
op	tafel	en	de	wijn	binnen	handbereik.	
Maar kom eerst in de lutherse Kerk 
kennismaken met zijn nieuwe album New 
Ways.   

dinSdag 12 november, 20.30 uur
SPoT/luTherSe kerk

trixie whitley 

“Een intrigerend album,  
met een sterk nieuw geluid.”
oor 

de muzikale genen kreeg ze van haar 
vader, de veel te vroeg overleden 
Chris whitley, maar verder gaat deze 
eigenzinnige belgisch-Amerikaanse 
singer-songwriter volkomen haar eigen 
muzikale weg. op haar nieuwe album 
Lacuna, geschreven en opgenomen 
in new york, bijgestaan door 
hiphopproducer little shalimar, tapt Trixie 
uit	verschillende	vaatjes:	soul,	folk,	rock,	
jazz, dub en – vooral – elektronica en 
dance.  

dinSdag 12 november, 20.00 uur
SPoT/de ooSTerPoorT

kaarten
dit jaar hebben we vier verschillende 
dance areas: palacio de salsa, een 
paradijs voor de salsa, son en timba 
lovers, met een megadansvloer om uren 
op te dansen. baila bachata is er voor de 
nodige romantiek uit de dominicaanse 
Republiek,	in	de	zwoele	Sótano	Kizomba	
is het kizomba, semba en tarraxinha 
geblazen en in de Casa Caribe kun 
je genieten van een heerlijke latin-
Caribische mix. lekker Caribisch eten en 
dito cocktails, wervelende dansshows en 
swingende dansworkshops maken het 
programma compleet. 

zo hebben we met kassav’ (guadeloupe/
Martinique) de uitvinders van de zouk 
in huis, een swingende mix van onder 
andere kompa, salsa en calypso. 
inmiddels draait de groep al veertig 
jaar mee in de top van het genre. de 
wijk spanish harlem in new york is 
wereldberoemd vanwege zijn latin-
subcultuur. the soul of spanish harlem 
neemt je mee op een reis door de tijd 
van 1917 tot nu, langs mambo, conga, 
chachacha, salsa, pachanga en meer. en 
dat betekent heel veel virtuoze dans en 
spetterende	Latinmuziek!	Of	wat	dacht	je	
van het italiaanse la maxima 79, dat zich 
met het nummer La Pobrecita een hit op 
de europese dansvloeren scoorde en je 
tijdens de latin dance night laat swingen 
op pure, klassieke salsa en guaguanco. 

op zaterdag 16 november 
wordt De oosterpoort 
weer omgetoverd tot een 
swingend danspaleis. 
(inter)nationale 
latinsterren, dj’s en 
dansers staan garant voor 
de lekkerste salsa, son, 
timba, merengue, bachata, 
kizomba, zouk, ritmo 
kombina, kaseko y mas!

música, baila, goZa!
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op haar cv staan onder meer tournees 
met gregory porter, roy Ayers en  
b.b. King. en als je je roots in de gospel 
hebt, sta je in de lutherse Kerk natuurlijk 
helemaal op je plek.

vrijdag 15 november, 20.30 uur
luTherSe kerk

avery*sunshine

voor sommige mensen is meteen 
duidelijk wat hun roeping in het leven is. 
zo ook voor Avery*sunshine: mensen 
samenbrengen met meeslepende 
optredens vol spetterende soul, zwoele 
r&b en een vleugje jazz. dat is wat deze 
Amerikaanse zangeres als de beste kan.

lisa loïs sinGs: 
aDele

Adele is een van de succesvolste 
artiesten	van	de	afgelopen	tien	jaar,	met	
prachtige songs als chasing Pavements, 
Someone Like You en hello. ook lisa 
Loïs	is	groot	fan	en	beschouwt	Adele	als	
haar voorbeeld. in Lisa Loïs sings: adele 
brengt ze met haar band een ode aan de 
britse superster en gaat ze met verhalen 
en anekdotes dieper in op Adele’s carrière 
en persoonlijke leven.

zaTerdag 23 november, 20.30 uur
SPoT/de ooSTerPoorT

heF
op in rooK Tour

Hef	brak	tien	jaar	geleden	door	
met hefvermogen, een album vol 
snoeiharde straatrap over zijn leven in de 
rotterdamse achterstandswijk hoogvliet. 
in januari verscheen zijn nieuwe album 
Koud,	waarmee	hij	collega	Boef	in	
een klap van de hoogste positie in de 
Album	Top	100	verdreef.	Hét	bewijs	dat	
Hef	na	tien	jaar	tot	de	koningen	van	de	
nederlandstalige hiphop behoort. 

vrijdag 22 november, 20.00 uur
SPoT/de ooSTerPoorT

bökkers

deze groep rond voormalig voederbietel 
Hendrik	Jan	Bökkers	begon	in	2010	als	
normaalcoverband, maar is inmiddels 
uitgegroeid tot een rechttoe-rechtaan 
rock-‘n-rollmachine à la AC/dC en zz Top. 
in maart werd het zesde studioalbum, 
Leaven In De Brouweri-je, gepresenteerd 
in de grolsch brouwerij in enschede. op 
14 november veranderen de kroonprinsen 
van de dialectrock eM2 in een dampende 
biertent.

donderdag 14 november, 20.30 uur
SPoT/em2

kim wilDe

Haar	fans	van	toen	zijn	inmiddels	de	
vijftig	gepasseerd,	maar	dat	Kim	Wilde	
nog kan vlammen als in haar beste 
dagen liet ze twee jaar geleden horen 
in een uitverkochte kleine zaal van de 
oosterpoort. dit najaar komt de princess 
of	Pop	opnieuw	naar	Groningen	om	je	
met monsterhits als Kids in america, 
cambodia en View from a Bridge opnieuw 
onder te dompelen in een warm bad van 
nostalgie. 

WoenSdag 20 november, 20.30 uur
SPoT/de ooSTerPoorT

muziek 55

de malinese superster bassekou Kouyate is een meester op 
de ngoni, het venijnige West-Afrikaanse bluesgitaartje dat hij 
met behulp van wahwah-pedalen kan laten scheuren als Jimi 
Hendrix ooit met zijn gitaar deed. met zijn familieband ngoni 
ba maakte Kouyate internationaal enthousiast ontvangen 
albums als Jama Ko (2013) en Ba Power (2015), die als een 
soort afrospeedrock uit je speakers knallen. op het dit jaar 
verschenen Miri doet Kouyate het echter een stuk rustiger  

aan en keert hij terug naar de meer akoestische stijl die 
liefhebbers kennen van zijn debuutalbum Segu Blue uit 2007. 
Live zijn de mannen ijzersterk en laten ze je genieten van 
prachtige Afrikaanse liedjes, maar wordt het ook moeilijk 
stilstaan bij die heerlijk swingende woestijnblues. 

WoenSdag 27 november, 20.30 uur
SPoT/de ooSTerPoorT

“van kalmE sWing tot stomEnDE groovE”
nrc handelsblad

bassekou kouyate 
& ngoni ba

uitverkocht

matthew and the atlas
donderdag	14	november,	20.00	uur,	SPOT/Lutherse	Kerk

anna ternheim
zaterdag	16	november,	20.30	uur,	SPOT/Lutherse	Kerk

Davina michelle
vrijdag	22	november,	20.00	uur,	SPOT/De	Oosterpoort

De staat
zaterdag	23	november,	20.00	uur,	SPOT/De	Oosterpoort

matt simons 
maandag	25	november,	20.00	uur,	SPOT/De	Oosterpoort

tim knol & blue grass boogiemen
donderdag	28	november,	20.30	uur,	SPOT/Der	Aa-theater

snelle
vrijdag	29	november,	20.00	uur,	SPOT/De	Oosterpoort
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inDian askin

debuut Sea of Ethanol leverde indian 
Askin heel veel op. de gewonnen 
edison Award werd omgesmolten 
en blinkt tegenwoordig om de 
ringvingers van de vier rockers. en 
dankzij de uitgebreide tour kunnen 
ze inmiddels elke uithoek van 
nederland op de kaart aanwijzen. 
met Another Round verscheen begin 
dit jaar een dijk van een opvolger. 
meer weten?  
Kijk op vera-groningen.nl. 

zaTerdag 23 november, 20.30 uur
vera

tip

muziek

ben van GelDer
pArAdís

Altsaxofonist	Ben	van	Gelder	wordt	door	
kenners bestempeld als een internationaal 
megatalent. Als zeventienjarige verruilde 
hij geboortestad groningen voor new 
York,	de	hoofdstad	van	de	jazz,	waar	hij	
tien jaar lang samenwerkte met musici 
van	wereldformaat.	Zijn	lyrische	spel	
wordt vaak vergeleken met dat van 
leermeester – en legende – lee Konitz. 
onlangs bracht van gelder met gitarist 
reinier baas het geweldig ontvangen 
album Mokum In hi-Fi uit. Tijdens dit 
concert presenteert hij zijn project 
Paradís, geschreven in opdracht van 
jazzpodium bimhuis en geïnspireerd 
op het gelijknamige werk van schilder 
Marc Chagall. Met ben van gelder en 
Wanja	Slavin	(altsaxofoon),	Joris	Roelofs	
(basklarinet), gideon van gelder (piano), 
Clemens van der feen (contrabas) en 
Jamie peet (drums). 

WoenSdag 4 december, 20.30 uur
SPoT/de ooSTerPoorT

Guy Davis

guy davis wordt op dit moment door 
velen	gezien	als	dé	internationale	
ambassadeur van akoestische blues. 
want hoewel deze veelzijdige bluesman 
geboren en getogen is in new york, maakt 
hij geen grote-stad-blues. Akoestische 
gitaar, mondharmonica, banjo en wasbord 
bepalen de toon. luister maar eens naar 
zijn meest recente platen, Kokomo Kidd 
en Sonny & Brownie’s Last Train. “blues 
en	Amerikaanse	folk	met	een	knoestige,	
weemoedig klinkende stem en vooral 
mooie liedjes; meer moet dat niet zijn.” 
(written in Music)

dinSdag 26 november, 20.30 uur
SPoT/ der aa-TheaTer

roxeanne hazes

Lange	tijd	bleef	Roxeanne	Hazes	
comfortabel	in	de	voetsporen	van	haar	
beroemde vader lopen. Maar drie jaar 
geleden begon de zangeres met het 
schrijven van haar eigen muziek. ze 
wilde wat anders en dat resulteerde in 
2017	in	haar	met	een	Edison	bekroonde	
debuutalbum In Mijn Bloed. geen 
levensliederen dus, maar een smaakvolle 
mix van pop, dance en r&b. vorig jaar 
stond roxeanne op noorderslag, in 
december komt ze terug met haar band 
en een pak nieuwe liedjes.

zaTerdag 7 december, 20.00 uur
SPoT/de ooSTerPoorT

vooruitblik!

metropole  
orkest speelt 
ramses shaFFy
rAMses leefT!

Tien	jaar	geleden	stierf	Nederlands	
grootste	chansonnier	Ramses	Shaffy.	
Maar	zoals	hij	zelf	al	zong:	We	zullen	
doorgaan! en dus laat het Metropole 
orkest met een reeks klinkende namen 
(o.a. Maarten heijmans, Janne schra, 
Jenny Arean, lucas hamming en  
Jeangu Macrooy) horen hoe levend zijn  
     werk nog altijd is. 

               maandag 9 december,  
                   20.30 uur
                       SPoT/de ooSTerPoorT

de dijk Al 38 jaar speelt de dijk in allerlei zalen de pannen van het 
dak. vijftig keer stonden ze op de planken in de oosterpoort 
en het einde is nog lang niet in zicht. in december gaan 
we traditiegetrouw voor de dubbel van de dijk. op 
Sinterklaasavond en de dag daarna komen de mannen weer 
naar Groningen. Wij krijgen er nooit genoeg van!donderdag 5 en vrijdag 6 december, 20.00 uur

SPoT/de ooSTerPoorT
vrijdag 6 december uiTverkochT

the banD 
The bAnd
ik viel als een blok voor de basale, houtige 
sound, de drie wereldstemmen, en die prachtige 
nummers. de intrigerende foto op de hoes. de 
mannen die die plaat hadden gemaakt, zonder 
enige glamour, in een herfstig weiland, just what it 
is. Sinds mijn 16e staat dit album voor mij op nr. 1.

lee Dorsey 
greAT googA MoogA
Grootse verzameling top-new orleans producties. 
die heerlijke losse feel, de gein in de muziek. 
fantastische nummers. met de grootheden  
the meters en Allen toussaint.

marvin Gaye 
love sTArved heArT - 
rAre And unreAleAsed
eigenlijk vanwege twee nummers: It’s A 
Desperate Situation en When I Feel The Need. 
Supermotownband, superproductie; zit zo 
smakelijk in elkaar.  en natuurlijk de ongelooflijke 
stem van marvin Gaye.

wilco 
wilCo
mooie ingetogen, uiterst inventieve, melancholieke 
nummers. Soms heerlijk over de top, maar 
tegelijkertijd steeds intiem, menselijk. You and I.

bob Dylan 
The booTleg series, 
vol. 8: Tell TAle signs
natuurlijk bob, de man die ondanks ontstemde 
gitaar en kraaienstem het een na het andere 
juweel op zijn albums heeft gezet. en iedereen kan 
die nummers zingen en spelen, zo simpel zitten ze 
in elkaar! Kom er maar op! naar mijn smaak laat 
dit bob op zijn best horen, notabene min of meer 
outtakes, maar o zo intense, sublieme nummers.

vijf favoriete 
platen van 
hans van der lubbe 
(bassist de dijk)
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ben van gelder
jouw nieuwe project Paradís, 
een compositieopdracht van het 
amsterdamse jazzpodium bimhuis, 
is geïnspireerd op het gelijknamige 
schilderij van chagall. Wat is het 
verhaal daarachter? En was je 
geheel vrij bij het invullen van de 
opdracht? 

“ik ben enorm gecharmeerd 
van het werk van chagall. die 
aantrekkingskracht is vooral intuïtief 
en laat zich lastig onder woorden 
brengen. ik heb thuis een reproductie 
van Paradís aan de muur hangen, die 
heb ik ooit van mijn vriendin voor mijn 
verjaardag gekregen. Het schilderij 
beeldt op een hele associatieve 
wijze het paradijs uit. Het heeft een 
droomachtige, surrealistische sfeer, 
heel anders dan de wijze waarop het 
paradijs doorgaans wordt verbeeld. 
ik ben me gaan verdiepen in de 
mythologie van het verhaal. Het idee 
van het paradijs als ommuurde tuin, 
representeert een balans tussen 
orde en chaos. tijdloze principes 
die samen met mijn fascinatie voor 
chagall de inspiratie vormden bij het 
schrijven van de muziek. 
voor de invulling van de 
compositieopdracht had ik carte 
blanche. maar er zijn natuurlijk altijd 
grenzen. Je kunt geen werk schrijven 
voor een heel groot ensemble, hoewel 
Paradís ook voor een iets grotere 
bezetting is. bij dit soort opdrachten 
denk ik toch graag wat breder qua 
instrumentatie.” 

natuurlijk kunnen we niet om jouw 
groningse roots heen. je vader, 
sem van gelder, runt nog steeds de 
landelijk bekende jazzplatenzaak 
swingmaster, die tot 2013 gevestigd 
was achter de stadsschouwburg. 
hoe belangrijk was het om al op 
jonge leeftijd omgeven te zijn door 
muziek? 

“muziek was een gegeven in mijn 
leven. mijn broer Gideon is pianist 
– hij werkt ook mee aan Paradís – 
mijn moeder is musicus, mijn vader 
draaide natuurlijk heel veel muziek. 
Jazz en blues uiteraard, maar mijn 
moeder luisterde ook graag naar 
klassieke muziek. daarnaast gingen 
we vaak naar concerten. muziek 
hoorde gewoon bij onze opvoeding. 
Groningen heeft een levendige 
jazzscene, zeker voor een stad in 
het noorden van het land. toen ik als 
tiener nog op mijn zolderkamertje 
uren maakte op mijn saxofoon, 
werd vanuit het conservatorium het 
project new York comes to Groningen 
opgezet. dat gaf een geweldige 
boost. vanuit new York kwamen er 
gastdocenten naar de stad en er 
was iedere maandag een openbare 
masterclass en een concert. Als het 
even kon was ik daarbij. Jazzcafé 
de Spieghel en de Smederij waren 
de plekken waar ik voor het eerst 
samenspeelde met andere musici.”

als zeventienjarige verruilde je 
groningen voor de bakermat van  
de jazz: new york. Wat heeft die  
stad jou als musicus gebracht?  
En waarom ben je na tien jaar weer 
teruggekomen naar nederland? 

“Als dertienjarige wist ik al dat ik 
zo dicht mogelijk bij het vuur wilde 
zitten. op een gegeven moment 
ben ik met Gideon naar new York 
gegaan, gewoon om te ervaren hoe 
dat voelde. de energie sprak me 
direct aan en ik besloot om er auditie 
te doen. ik ging studeren aan de new 
School for Jazz and contemporary 
music bij onder andere Lee Konitz en 
kwam in aanraking met een enorme 
hoeveelheid muziek van ongelooflijk 
hoge kwaliteit. ik ontmoette musici 
die ik al van jongs af aan als helden 
beschouw zoals mark turner en 
nasheet Waits. Je voelt gewoon aan 
alles dat je heel dicht bij de bron zit. 
ik had mijn eigen kwintet, musici 
waar ik altijd een verbintenis mee 
zal houden. new York heeft me veel 
gebracht, maar het is ook een lastige 
stad. de financiële druk is hoog, 
een eigen huis bijvoorbeeld was 
voor mij vrijwel ondenkbaar. Als je 
twintig bent heb je weinig eisen, maar 
naarmate ik ouder werd, begon dat 
constante watertrappelen me tegen 
te staan. ik zocht gewoon een ander 
toekomstperspectief.”

op 4 december presenteert altsaxofonist ben van gelder in De oosterpoort zijn project Paradís. 
kijk voor meer informatie op blz. 56. 

58 Flash interview

TekST: rob kaSTeleijn  |  foTo: karina ordell

vraGen aan3
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Wat 
vond je 
ervan?

liz seubring ging op zondag 29 
september naar platoplanet, het jaarlijkse 
muziekfestival waarop muziekwinkel 
plato in samenwerking met spot in De 
oosterpoort aanstormende nederlandse 
acts een podium geeft. 

je bent sinds kort stagiaire op de afdeling 
marketing van spot groningen. Was het een 
verplicht nummertje in dat opzicht? 
“nee zeker niet! plato planet is voor mij toch wel 
een beetje de opening van het culturele seizoen, 
dus ik wou er echt graag bij zijn. en dat je dan voor 
een habbekrats tien opkomende bands kunt zien is 
natuurlijk ook mooi meegenomen.” 

Wat vond je ervan? 
“wat me opviel was dat er een hele relaxte en 
laagdrempelige	sfeer	hing.	Iedereen	liep	rustig	rond	
en leek nieuwsgierig naar alle nieuwe acts. ik vond 
het een hele fijne besteding van mijn zondag.” 

Welke bands sprongen er uit?
“dat waren voor mij toch wel son Mieux en 
45ACidbAbies. ik kende ze allebei al, maar ik had 
ze nog nooit live gezien. The vices kende ik van 
naam	omdat	ze	afgelopen	jaar	op	Noorderslag	
stonden, maar ook die band had ik nog nooit live 
aan het werk gezien. inge van Calkar was voor mij 
echt een ontdekking. een groningse, maar ik had 
nog nooit van haar gehoord. haar optreden was 
voor mij de verrassing van de dag.” 

Wie voorspel jij een grote toekomst? 
“Tja, het ligt natuurlijk een beetje voor de hand, 
maar dan denk ik toch als eerste aan son Mieux 
en 45ACidbAbies. hoewel die beiden al aardig 
in the picture	zijn.	45ACIDBABIES	heeft	met	zijn	
explosieve electropunk ook wel de potentie om in 
het buitenland potten te gaan breken. en ik zou het 
heel	tof	vinden	als	we	meer	gaan	horen	van	Joost	
dijkema, een geweldige drents-groningse zanger 
en gitarist die een groter podium verdient.  
ik vond sowieso de mix van acts die nog echt aan 
het opkomen zijn en acts die al wat langer bezig 
zijn heel goed.”

Welke theater- en concertbezoekjes staan er  
in je agenda voor de komende tijd? 
“ik ga graag naar artiesten die ik al goed ken, zoals 
bijvoorbeeld in oktober waylon, maar ik vind het 
ook leuk om me compleet te laten verrassen. dat 
zal in november op rockit zeker gebeuren. van 
veel	acts	die	op	dat	festival	spelen,	heb	ik	nog	nooit	
gehoord,	dat	wordt	één	grote	ontdekkingstocht.	

daarnaast bezoek ik graag dansvoorstellingen.  
Ik	ben	zelf	afgestudeerd	aan	de	

dansacademie lucia Marthas, hier in de 
stad. in oktober ga ik dus zeker naar 

Club guy & roni en scapino ballet 
en in november naar het nationale 

ballet. daar kijk ik echt naar uit.”  

60 muziek

SeafreT
8 mAArt

jeSSe malin 
28 mAArt

young gun Silver fox 
15 mAArt

TabiTha 
10 APriL

85muziek bijGeboekt

omar Souleyman 
6 december

dub fx 
6 mAArt

miSS monTreal 
26 mAArt

michelle david &  
The goSPel SeSSionS 
19 mAArt

venice 
19 APriL

40uP big bang 
27 december

floor janSen 
24 JAnuAri

chriSToPher  
Paul STelling 
8 mei

ruben annink 
3 mAArt

clouSeau 
25 APriL

Paul Weller 
24 mei

onlangs bevestigd

en dit is natuurlijk lang niet alles! Wekelijks worden er nieuwe concerten bijgeboekt. 

Wil je op de hoogte blijven, zodat jij het optreden van je favoriete artiest of band niet hoeft te missen? 
check dan onze site, volg ons op social media en meld je aan voor de nieuwsbrief muziek & festivals.
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ordell, ben van duin, uwe Arens, peter lodder, Jochem van 
Laarhoven	&	Jip	van	den	Dool,	Freja	Roelofs	&	Elien	van	den	
Hoek,	Noa	Verhofstad,	Paul	Roos,	Jouk	Oosterhof,	Corb!no,	
laura luca, Curly and straight, Merlijn doomernik, Maarten 
van der wal, Karen rosetzsky, Martijn halie, benjamin 
ealovega, bowie verschuuren, Mark sluiters, sanne peper, 
hans gerritsen, hans peter van velthoven, rahi rezvani, 
Jennifer	Kunes,	Annaleen	Louwes	&	Esther	Noyons,	Vilain	&	
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kaartverkoop spot groningen

voor alle locaties zijn kaarten online en aan de kassa in  
de oosterpoort te koop. de kassa is maandag t/m vrijdag  
van	12.00	tot	18.00	uur	geopend.	
bij voorstellingen en concerten is de kassa in de oosterpoort en 
de	Stadsschouwburg	geopend	vanaf	een	uur	voor	aanvang,	maar	
dan	alleen	voor	kaartverkoop	voor	het	betreffende	evenement.	 
Het	is	niet	mogelijk	om	telefonisch	kaarten	te	reserveren.	

contact

kassa@spotgroningen.nl	
050-3680368	 
(ma	t/m	vr	van	12.00	-	18.00	uur)

je bezoekt ons natuurlijk voor een concert of voorstelling,
maar wist je dat je bij ons ook heel lekker kunt eten?
 
kijk bij de events op spotgroningen.nl naar de mogelijkheden.

eten en drinken

WELKOM IN GRONINGEN, WELKOM IN MARTINIPLAZA

WE WILL ROCK YOU

WOENSDAG 15 T/M ZONDAG 19 JANUARI 2020

De mega rockmusical We Will Rock You komt 
naar MartiniPlaza en is spectaculairder dan ooit! 
Deze wereldberoemde musical wordt geheel in het 
Engels opgevoerd en is een sensationele ode aan 
de iconische muziek van rocklegende Queen. De 
Zuid-Afrikaanse musicalster Tia Architto speelt 
tijdens de voorstelling op onnavolgbare wijze de rol 
van Killer Queen.

LAZARUS
David Bowies laatste, meeslepende 
meesterwerk

WOENSDAG 13 T/M ZONDAG 31 MEI 2020

Lazarus is het laatste meesterwerk van popster, 
kunstenaar, stijlicoon en fenomeen David Bowie. 
In Lazarus ontmoeten we Bowie’s alter ego, 
Thomas Newton, die ons meeneemt door zijn 
leven, dromen en obsessies. Een reis die wordt 
omlijst door Bowie’s grootste hits, en natuurlijk 
het nummer ‘Lazarus’ dat op Bowie’s allerlaatste 
album is uitgebracht.

Amadeus is een groots muziektheaterproductie 
over misschien wel de meest legendarische 
componist ooit: Wolfgang Amadeus Mozart. 
Een coproductie van de Theateralliantie en Het 
Nationale Theater i.s.m. OPERA2DAY, in regie van 
Theu Boermans. Naast negen castleden staan 
sopraan Lucie Chartin, 30 koorleden en een live 
orkest op het toneel in een indrukwekkend decor.

AMADEUS

VRIJDAG 15 T/M ZONDAG 17 NOVEMBER 2019

DE REBEL. ZIJN MUZIEK. ZIJN ONDERGANG.

RESERVEER NU VIA WWW.MARTINIPLAZA.NL
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