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RADAR PODIUM 

Sierlijke dans en Iraaks drama
op de beeldbuis
De nieuwe tv-zender Podium 19 heeft deze week heel wat
moois te bieden. Zo kun je er terecht voor de virtuoze
dans van Lisbeth Gruwez, de circusacrobatiek uit ‘Softies’
en een making-of-documentaire over Orestes in Mosul
van Milo Rau. Via livestream kijk je naar de première van
een muziektheaterproductie over Rosa Luxemburg, en in
de KVS kun je live naar een audioverhaal met illustraties.
Filip Tielens
Dinsdag 2 februari 2021 om 0.00 uur

Piano works Debussy
Zaterdag 6/2 om 21 uur op Podium 19
(https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/voetvolk-

piano-works-debussy/6eeca4e2-565a-4471-ad33-
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72dc8ff1e9dc). Nadien nog te herbekijken op tv en via VRT Nu
(https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/podium-19/).
★★★★☆

In Piano works Debussy danst Lisbeth Gruwez voor het eerst op klas-
sieke muziek, live gespeeld door Claire Chevallier op een piano uit
1920. Dat is bij momenten om te huilen zo mooi. Het prachtige licht-
ontwerp, het abstracte decor, de vloeiende kostuums: alles draagt bij
tot de evocatie van een rijke gevoelswereld. Niets minder dan een
instantklassieker.

Naar de recensie (https://www.standaard.be/cnt/dm-
f20201004_97744645) >
(https://www.standaard.be/cnt/dmf20201004_97744645)

Orestes in Mosul - documentaire
Zaterdag 6/2 om 22 uur op Podium 19
(https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/orestes-in-

mosul-the-making-of/93eca8d0-2095-4ef0-873a-
c2bd89d4605c). Nadien nog te herbekijken op tv en via VRT
Nu (https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/podium-19/).

Met de beklijvende voorstelling Orestes in Mosul maakte Milo Rau
een van zijn belangrijkste werken voor NTGent. Documentairemaker
Daniel Demoustier, gespecialiseerd in conflictzones in het Midden-
Oosten, volgde cast en crew tijdens de voorbereidingen. In zijn docu-
mentaire heeft hij beelden verwerkt van het repetitieproces in Mosul,
interviews met de acteurs en enkele incidenten.

Naar de recensie van de voorstelling (https://www.standaard.-
be/cnt/dmf20190418_04340385) >
(https://www.standaard.be/cnt/dmf20190418_04340385)

Naar een reportage over de repetities in Mosul (https://www.stan-
daard.be/cnt/dmf20190329_04289333) >
(https://www.standaard.be/cnt/dmf20190329_04289333)

Softies
Zondag 7/2 om 17 uur op Podium 19

(https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/softies/3bfeae32-
6c43-46f6-bc10-531657512491). Nadien nog te herbekijken op
tv en via VRT Nu (https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/podium-
19/).
★★★★☆

Softies is uitgepuurde en tegelijk heerlijk bonte circusdans zonder
woorden, maar vol verrassende vondsten. Circuschoreograaf Hanna
Mampuys creëerde bij het Leuvense productiehuis Fabuleus een
acrobatische lappendeken rond thema’s als kwetsbaarheid en stoer-
heid, geschikt voor iedereen vanaf zes jaar.

Lees de recensie (onderaan) (https://www.standaard.be/cnt/dm-
f20200112_04803048) >
(https://www.standaard.be/cnt/dmf20200112_04803048)

Rosa
Dinsdag 2 en woensdag 3 februari om 20 uur via
livestream. Info en tickets via tgvagevuur.be.
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Toneelgroep Vagevuur maakt een productie over Rosa Luxemburg,
de bekende Duitse activiste, die in 1919 werd vermoord. Een pianiste,
zangeres en actrice brengen haar levensverhaal met de woorden van
Luxemburg zelf en met de spanning van een detectiveverhaal. Een
voorstelling over onverzettelijke vrouwen, woelige tijden vol moge-
lijkheden en dromen van een betere wereld.

Numi yaldati
2 tot 7 februari van 14 tot 19 uur in KVS, Brussel. Van 9
tot 12 februari ook in De Singel, Antwerpen.

Wie nog eens in levenden lijve naar cultuur wil, rept zich naar de
KVS. Daar speelt Numi yaldati (‘Slaap, mijn meisje’), een audiover-
haal van Fien Leysen met tekeningen van Tom Clement in een instal-
latie van Manu Siebens. Een fictief verhaal over armoede, familie,
verlies, liefde, oorlog en vrede.

© rr

<p><span class="credit">rr</span></p>
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Verschenen op dinsdag 2 februari 2021

LEES MEER

26/01/2021 |  Al dans wat de klok slaat

(https://www.standaard.be/cnt/dmf20210125_97982506)

12/01/2021 |  Levende sculpturen van klei (en vier

musicals)

(https://www.standaard.be/cnt/dmf20210111_97978100)

05/01/2021 |  Koningen van de oorlog en de tango

(https://www.standaard.be/cnt/dmf20210104_97396180)

© Tom Clement

<p><span class="credit">Tom Clement</span></p>
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