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Is Sven Ratzkes diva Hedwig nog even gevaarlijk als toen?

Lisbeth
G r uwe z :
Vo e t vo l k
met Piano
Works Debussy
Samen met de internati-
onaal geroemde pianiste
Claire Chevallier gaat de cho-
reografe en klassiek opgeleide
danseres Lisbeth Gruwez op zoek
naar een vorm voor Debussy’s ‘musi-
que immatérielle’; de ruimte tussen
de noten. Gruwez is een uiterst boei-
ende performer die in de hedendaag-
se dans vrijheid vond. Met een serie
geweldige solo’s brak zij door. In Pia-
no Works Debussy werkt zij voor het
eerst met klassieke muziek. „De twee
performers doorbreken codes en
brengen een briljante ode aan de fris-
heid en fantasie van Claude Debus-
sy ”, als Le Télégramme. (FvdW)

Vanaf�4�november.
Vo�e�t�vo�l�k�.�b�e Drie Zusters door Eline

Arbo/ Toneelschuur
Producties
Na haar theaterhit Weg met Eddy Bel-
legue ule (nog te zien dit najaar) be-
looft regisseur Eline Arbo opnieuw
een ‘radicale theaterbewerking’ van
een klassieker: Drie Zusters van An-
ton Tsjechov. Haar idee is een paral-
lel te trekken tussen Tsjechovs drie
zussen die op een beter leven hopen
en de positie van vrouwen in onze
huidige tijd. Wat moet leiden tot een
politieke voorstelling die, zoals eer-

der bij Arbo, ook licht, humoris-
tisch en muzikaal zal zijn. Die-

wertje Dir, Sarah Janneh en
Keja Klaasje Kwestro spe-

len de zussen. (RR)

Première�27�oktober.
To�n�e�e�l�s�c�h�u�u�r.�n�l

Romeo en Julia van
Shakespeare door
Internationaal Theater
A m st e rd a m /
Michiel van Erp
Joy Delima en Achraf Koutet spelen
de hoofdrollen in deze Shakespeare,
waarin de cast deels cross-gender is
ingevuld. Vrouwen spelen mannen
en andersom. Want in de regie van
Michiel van Erp gaat Romeo en Julia
over identiteit: kun je zijn wie je wilt
zijn? Wie of wat bepaalt hoe jij je
moet voelen en gedragen? In deze
voorstelling wordt de strijd tussen de
families Capulet en Montecchi op
een dansvloer uitgevochten via dan-
ce battles. (RR)

Première�18�november.
ita.nl

Falsettos van Opus One
i.s.m. DeLaMar Theater
Het team achter het bejubelde Fun
Ho m e van vorig jaar brengt dit sei-
zoen Fa l s e tt o s , de autobiografische
musical van tekstschrijver en com-
ponist William Finn. Deze voorstel-
ling gaat over een onconventioneel
gezin in het New York van de jaren
tachtig. Hoofdpersoon Marvin (ge-
speeld door William Spaaij) is uit de
kast gekomen, maar wil bij zijn gezin
blijven. Uiteindelijk woont hij met
zijn ex-vrouw (Brigitte Heitzer) en
hun beider nieuwe liefdes in één
huis. Net als bij Fun Home neemt

Koen van Dijk de regie en vertaling
voor zijn rekening en heeft Mar-

co Braam de muzikale leiding.
(EO)

Te�zien�vanaf
28�oktober�2020.

Fa�l�s�e�t�t�o�s�.�n�l

Hedwig and the angry
inch door Sven Ratzke
en Renaissance Theater
B erlin
Toen bleek dat The Rocky Horror
Sh ow van De Graaf & Cornelissen
werd doorgeschoven naar volgend
seizoen, besloot hoofdrolspeler Sven
Ratzke de punkrockmusical H e dw i g
and the angry inch nieuw leven in te
blazen, in samenwerking met het Re-
naissance Theater in Berlijn. Ratzke
haalde deze culthit over een trans-
seksuele diva ruim vijf jaar geleden
al naar Europa, maar maakt nu een
aangepaste versie. Aan anderhalve
meter heeft Hedwig zich namelijk
nooit gehouden: in 2014 verwelkom-
de ze toeschouwers met een zoen en
dronk hun biertjes op. Zal ze corona-
proof even gevaarlijk zijn? (EO)

Vanaf�17�september�te�zien�in�Berlijn
en�eind�december�in�Nederland.
sve�n�-�ra�t�z�ke�.co�m

Een cross-gender Shakespeare, een briljante dansode aan Debussy, een onconventioneel musicalgezin.
En: Sven Ratzke stuurt zijn transseksuele diva Hedwig weer het podium op – coronaproof ?

Door�Elisabeth�Oosterling, Francine�van�der�Wiel,Marijn�Lems en�Ron�Rijghard

Het eind van het begin
van het einde door
Theater Artemis/
Het Zuidelijk Toneel/
hetpaleis
In zijn derde grotezaalvoorstelling
kiest regisseur Jetse Batelaan (Het
verhaal van het verhaal) voor een
Me me nto-achtige aanpak: de jeugd-
theatervoorstelling begint bij het ein-
de en spoelt dan langzaam terug. In
een tijdperk dat steeds apocalypti-
scher aanvoelt klinkt dat als een bui-
tengewoon hoopvolle insteek, de
mogelijkheid om alles terug te draai-
en. Maar Batelaan zou Batelaan niet
zijn als hij ook niet een dubbele bo-
dem in zijn voorstelling zou verwer-
ken, dus verwacht geen simplisti-

sche ode aan hoe het vroeger was.
Zijn voorstellingen staan garant

voor absurdistische geestig-
heid met een subversief

randje dat nog lang blijft
naspoken. (ML)

Première�2�oktober
Antwerpen,�Nederlandse

première�16�oktober,�Tilburg.
artemis.nl

cultuur op komst

Verwacht:�Theater
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Opening van cultureel seizoen
met verschraald aanbod

G een buitenpodia, geen
marktkramen vol culturele
informatie in flyers en sei-
zoensbrochures, geen men-

s e n m a s s a’s in rijen voor theaters en
musea waar de deuren één weekend
lang gratis opengaan en zelfs geen
vlaggen die, zoals in de vele vorige
jaren, een half miljoen bezoekers de
weg wijzen naar het Museumplein in
Amsterdam, dat gewoonlijk dienst
doet als Uitmarkt-terrein. Niets van
dat alles.

„De feestelijke opening van het
culturele seizoen zal dit jaar in de
traditionele vorm niet doorgaan”,
verklaart Geerte Udo, directeur van
bureau amsterdam&partners, dat de
Uitmarkt organiseert. „Grote festi-
vals kunnen deze zomer niet worden
georganiseerd en dat geldt dus ook
voor de Uitmarkt. Het creëren van
grote drukte in de openbare ruimte is
nu eenmaal niet toegestaan. Er zal
komend weekeinde wel een Uit-
markt zijn, maar die wordt heel an-
ders. En helaas veel minder zichtbaar
– dat moeten we met pijn in het hart
accepteren. Hopelijk zal het volgend
jaar weer beter gaan.”

Digitaal centraal
Het epicentrum bevindt zich ditmaal
niet op het Museumplein, maar op
een digitaal platform. Daar kunnen
via livestreams voorstellingen en
concerten worden bekeken die deels
al eerder werden opgenomen. Waar-

onder concerten van het Nederlands
Philharmonisch Orkest en het Neder-
lands Kamerorkest, een programma
van De Nationale Opera met aria’s
door sopraan Eva-Maria Westbroek
en bariton Thomas Oliemans en een
avond met choreografieën van
Lucinda Childs door Introdans, die al
in februari werd vastgelegd in het
Stadstheater in Arnhem. „Het cultu-
rele aanbod is wegens de omstandig-
heden ernstig ingeperkt”, aldus Udo.
„Maar alles wat komend seizoen wél
doorgaat, willen we zo goed mogelijk
voor het voetlicht brengen.”

Ook het tv-aanbod is dit jaar be-
perkt. Omdat er op de vrijdagavond
geen openingsmanifestatie zal zijn,
ontbreekt dus ook de rechtstreekse
tv-uitzending. Wel wordt op zater-
dagavond We nde’s Kaleidoskoop u it -
gezonden, een speciale Uitmarkt-
productie in theater Carré waarin
zangeres Wende Snijders zich laat
vergezellen door een hoogst uiteen-
lopend gezelschap – van zanger Dou-
we Bob tot het Nederlands Dans The-
ater, van sopraan Claron McFadden
tot het Cello Octet Amsterdam. Maar
ook die voorstelling is al eerder opge-
nomen.

Levend publiek
Slechts op kleine schaal biedt de ko-
mende Uitmarkt, die intussen de
passende bijnaam Thuismarkt heeft
gekregen, nog toegang voor levend
publiek. Zo biedt theater DeLaMar

Wende�Snijdersmaakte�voor�de�Uitmarkt�een�speciale�avond,�Wende’s�Kaleidoscoop,�die�zaterdag�wordt�uitgezonden
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openbare repetities van de musical
Fa l s e tt o s , terwijl zangeres Roxeanne
Hazes en cabaretier Lebbis optreden
in het openluchttheater in het Von-
delpark.

Inmiddels ontbreekt in het pro-
gramma nog één ander vast num-
mer: de Musical-Sing-a-Long die al
sinds vijftien jaar op de zondagavond
de afsluiting van de Uitmarkt vorm-
de. Omdat men het onderling niet
eens kon worden over een goed alter-
natief volgens de coronavoorschrif-
ten, hebben de organisatoren van dit
populaire meezing-evenement zich
van de Uitmarkt afgewend. Ze gaan
nu op eigen kracht verder – d it m a a l
niet op het grote podium op het Mu-
seumplein, maar in het als intiem be-
titelde openluchttheater Cabrio in
Soest. En niet langer onder het Uit-
markt-etiket. Ook die opnamen zijn
inmiddels gemaakt, de tv-uitzending
vindt plaats op de traditionele zon-
d a g avo n d .

Temidden van alle perikelen doet
zich dit jaar één voordeel voor. Waar
de Uitmarkt in het verleden menig-
maal werd gehinderd door zware re-
genval, zullen de weersomstandig-
heden tijdens deze 43ste editie geen
enkele rol spelen. „Voor het eerst
maakt het niets uit wat voor weer het
zal zijn”, beaamt directeur Udo. „Ho e
slechter het wordt, hoe meer mensen
digitaal en via televisie gaan kijken.”

De�Uit�&�Thuismarkt. Inl:�u�i�t�m�a�r�kt�.�n�l

AANGEPAST�PROGRAMMA�UITMARKT
De Uitmarkt is dit jaar een Thuismarkt en speelt zich niet af op

het Museumplein, maar in de eigen huiskamer.
Door�onze�medewerker�Henk�van�Gelder

De rituelen van valse
bescheidenheid

Z ap

H
et NOS Journaal was zo alert geweest om een came-
raploeg naar het tuinhuis van de uitgeverij van Ma-
rieke Lucas Rijneveld te sturen. Dus was tegen het
einde van het bulletin van acht uur te zien hoe een

klein gezelschap op bijna anderhalve meter uit elkaar ge-
plaatste stoelen enigszins schroomvallig begon te juichen
toen bekend werd gemaakt dat haar debuutroman The Dis-
comfort of Evening was bekroond met de International Booker
P rize.

D e auteur, die de prijs deelt met vertaler Michele Hut-
chison, zei te hopen snel nog even naar de boerderij te
kunnen „waar ik stront schep, zodat ik daar even de

koeien kan knuffelen” – de Amsterdamse grachtengordel is al
lang niet meer het centrum van de Nederlandse literatuur.
Later bleek overigens dat Rijneveld en Hutchison al kort voor
de officiële bekendmaking waren ingelicht.

Voor het vervolg van de tv-avond was de vraag hoe deze tri-
omf van de internationaal vrij zelden bekroonde Nederlandse
literatuur zou landen op de nationale televisiezenders. Niet
bij O p1, waar men vermoedelijk nog zat na te hijgen van het
kritiekloze dubbelinterview met Shula Rijxman en Frans
Klein van een dag eerder. Voor de gelukkigen die het hebben
gemist: de talkshow van de publieke omroep interviewde de
bazen van de publieke omroep over de nieuwe programma’s
van de publieke omroep. De strijd om de Gouden WC Eend
voor de gênantste zelfbevlekking van 2020 lijkt hiermee wel
beslist.

Voor de winnaar van de International Booker Prize moest
de kijker naar J i n ek . Eerst was Rijneveld met Hutchison (die
bij J i n ek kennelijk niet welkom was) nog een uur geïnter-
viewd in een livestream van het Edinburgh International
Book Festival. Ze kwam daar met een variant van haar koei-
enstront-citaat uit het journaal op de proppen: lezers moes-
ten het gevoel krijgen dat ze er zelf middenin stonden. Rijne-
veld (29) is behalve een begenadigd schrijver en dichter een
prettige televisiepersoonlijkheid, zoals bleek uit de keren dat
ze ‘t a fe l m e n s ’ (liever niet ‘tafelheer ’ of ‘t a fe ld a m e’) was bij
De Wereld Draait Door.

Bij J i n ek was de prijswinnaar het middelpunt van een feest-
je. Er was gezorgd voor champagne, bloemen en Gerard Joling
– al werd die laatste helaas niet gevraagd naar zijn gedachten
over De avond is ongemak. Wel had Joling opinies over de rel-
len in Utrecht, verweesde Messi-fans in Barcelona en de zang-
kwaliteiten van Frits Wester. Voor een loopbaan in de politiek
vindt de zanger zich overigens „net niet belezen” ge n o e g .

Na een paar minuten interview deed Rijneveld plotseling
haar jasje open. Ze had speciaal een pak laten maken voor de
bekendmaking. In de donkerblauwe voering had ze ‘M.L. Rij-
neveld. Booker Prize 2020’ laten borduren – een speelse vari-
atie op de rituelen van valse bescheidenheid waar prijswin-
naars zich veel te vaak toe geroepen voelen. Het sloot aan bij
het ‘wees onverbiddelijk’ dat boven Rijnevelds schrijftafel op
het behang stond geschreven. „Dat was vooral voor mezelf
bedoeld, tijdens het schrijven.”

E en diepgravend gesprek over literatuur zat er niet in. Ji-
nek viste nog kort naar Rijnevelds mening over z u i n i ge
re c e n s i e s die bij verschijning van de roman in Neder-

land werden gepubliceerd, maar de auteur verlegde de aan-
dacht: „Het lijkt wel het Songfestival, zo is iedereen aan het
j u i c h e n .” Aan het slot van het gesprek wilde Eva Jinek weten
wat Rijneveld met haar prijzengeld (55.000 euro voor haar en
vertaler Hutchison samen) zou doen: „Ik heb overwogen er
een paar koeien van te kopen, maar ik heb nu alleen maar een
b a l ko n .”

Arjen�Fortuin

Marieke�Lucas�Rijneveldwoensdagavond�in�Jinek.


