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Verkoopt
Lila
Nederland
het best?

Dit is Lila, 9 jaar. In haar mooie winkeltje verkoopt ze alles wat Nederland

te bieden heeft: stemrecht, gratis onderwijs, een fijn huis, vrijheid van meningsuiting,

gezondheidszorg en democratie. Wat dit allemaal kost? Een beetje positiviteit.

Koop het verhaal van Lila. Ga naar www.debesteverkopervan.nl

Of doe jij dat?Maak kans op de mooiste
Nederlandse prijzen op www.debesteverkopervan.nl

Advertentie

Keihardramtdeman inhet fanfare-
uniformmeteenhameropzijn trom-
mel.Hetding is taaierdan je zouver-
wachten.Hetkostheelwat zweetom
hetaan flarden tekrijgen. Fietsers
stoppen,winkelendpubliekgaatmet
zijnneus tegendeglazencabine
staanwaarinhij zit.
Die cabine ispontificaalopgesteld

voorhet stadhuis vanUtrecht, een
goudenzet van theatermakerDries
Verhoeven.Opzulkepleintjes vind je
normaalgesprokenbrave standbeel-
denvanheldenenereburgers.Hetge-
dragvande fanfareman isniet alleen
opmerkelijk vooreen fanfareman,
maarpastooknietbij zo’npleintje.
Je zouzijngehamerondermijnend

kunnennoemen.Kunst isdat volgens
hetbordjebijdeze living statue tegen-
woordignietmeer.Kunst is vooral

conceptueel, esthetischof amusant;
geenszins subversief.
Verhoevenspleidooi isduidelijk.

Ceci n'est pas is eenvande installaties
tijdensSPRING,hetnieuwe ‘perfor-
mingarts festival’ inUtrecht, een
doorbezuinigingengestuurde fusie
vanSpringdanceenFestival a/dWerf.
BettinaMasuch (Springdance) zalna
dezeeersteeditiehet roer latenaan
RainerHofmann(Festival a/dWerf),
maarnunogspeechtenze samen
overhetnieuwe festivalprofielmet

als trefwoorden ‘internationaal’, ‘in-
terdisciplinair’ en ‘innovatief’. Af-
gaandeophetopeningsprogramma
kanVerhoevengerust zijn:niet sub-
versief,welkritischenpolitiek.
DeServisch-NederlandseSanjaMi-

troviç isdat eigenlijkaltijd. In SPEAK!,
datonlangs inBrussel inwereldpre-
mièreging,brengt ze samenmetac-
teurGeertVaes fragmentenuit rede-
voeringenvanberoemde leidersals
Churchill,Gorbatsjov,Gandhi,Havel,

Hitler, King,ObamaenTroelstra.Wie
vande tweeovertuigthetmeest?Per
rondestemthetpubliekdigitaal.
Gaandewegwordtpijnlijkduide-

lijkhoealdie tekstenopelkaar lijken.
Veelmooie, vaakopvallendredelijke
woorden,graag in termenvan ‘jullie’
en ‘wij’. Typischookzijndebezeten
stemverheffingen,of juistdeont-
roerde fluistertonen.Devingertop-
pendieelkaar raken,degebarendie
elkeklemtoonbenadrukken.Hetbest
zijnde theatralegrapjeswaarmeeMi-
troviçdeernst somsverstoort.Dat
uiteindelijkVaeswint, komtmis-
schienookdoordatdemeestepolitici
mannenzijnen jeaanhunmanier
vanpratenenbewegengewendbent.
Het vuurwerkkwamvanhetPoolse

vrouwenkoorChórKobiet, opgericht
door theatermakerMartaGórnicka,
diede levendigeclubvanuitdezaal
dirigeert.MetdeMaria-hymneMagni-
ficatals vertrekpuntgaathetoverde
positie vandevrouwinhetkatho-
liekePolen.Vanalleswordterbij ge-
haald, ookmoderneheiligenalsMa-
donnaenNigella. Flarden tekstwor-
dengefluisterd, gelispeld, gehumd,
gesist, gescandeerd, ja zelfsgezon-
gen. Dekloof tussendehuisslaaf van
vleesenbloedendemaagdvanporse-
lein isuiterst levensecht.

Mirjam van der Linden

Festival
✪✪✪✪✪

spring
MetCeci n'est pasvan Dries
Verhoeven,SPEAK!van Sanja
Mitroviç enMagnificatvan Marta
Górnicka. 16/5, resp. Stadhuisbrug,
Theater Kikker en Stadsschouwburg,
Utrecht. Festival t/m 26/5.
springutrecht.nl.

GeramvoorstadhuisUtrecht is
subversieverdankunstvannu

HetRotterdamsPhilharmonischOr-
kest loopt zichwarmvoor21 juni.Op
diedagmaghetonder leidingvan
chefdirigentYannickNézet-Séguin
Stravinsky's Le Sacreduprintempsuit-
voerenopdeplekwaarhetwerkhon-
derd jaargeleden,op29mei 1913, voor
heteerstklonk:hetParijseTheâtre
desChamps-Elysées. Zoalsde twintig-
ste eeuwpaswerkelijkbegonmethet
uitbrekenvandeEersteWereldoor-
log,begonde twintigste-eeuwsemu-
ziekhistorie eigenlijkpasopdatmo-
ment.
Parijs kanzichopmakenvooreen

gedenkwaardigevertolking.Devon-
kenspattenerbijdeRotterdamseuit-
voeringvandonderdag inelkgeval
vanaf.Nézet-Séguin, eendirigentdie
snelleropenneer springtdanhetge-
luid, leverdeeenpanoramischeuit-
voering,waarinalles spatgelijkop
zijnplaats stond,maarwaarin
warmteen transparantiehetwonnen

vandisciplineenzakelijkheid.Hetdy-
namischspectrumreiktevannauwe-
lijkshoorbaarpianississimototor-
kaankracht.Hoewelhet stukvooreen
grootdeel isopgebouwduitwrin-
gende,opelkaarbotsende tonenen
akkoorden,ontfutseldededirigent
ookdaaraannogschoonheden.
DeDoelenzaal zat totdenok toe

vol. Aldieduizenden luisterdenzich
eerstbraaf doorhetnieuwecellocon-
cert vanRobindeRaaff heen,waarin
MarienvanStaalen, scheidendcello-
aanvoerdervanhetRPhO, eenhalf
uur langzomooimogelijkgestalte
gaf aandeonbestemdewoelingen
dieaandegeest vandecomponist
zijnontsproten.DeRaaffs idioomis
minderdissonantdandatvanStra-
vinsky,maarongrondtonigenzet
zichniet vast inhetoor. Zijnconcert
valtuiteen inpassagesvoorcello solo,
vooralleenorkestof vooreencombi-
natie vanbeide. Inhet laatstegeval
delftdecello steevasthetonderspit.
Als aanhef fungeerde LaValse,waar-

meeMauriceRavel zeven jaarna Le Sa-
credewortel trokuit allewalsenvan
JohannStraussendiemeteenweer
totdederdemachtverhief.Muzikaal
dynamiet invermommingdus.He-
laasbrachtNézet-Séguinhet iets te
vroeg totontploffing.

FFrriittss vvaann ddeerr WWaaaa

Klassieke muziek
✪✪✪✪✪

rpho
Ravel, De Raaff en Stravinsky door
het Rotterdams Philharmonisch
Orkest o.l.v.Yannick Nézet-Séguin.
16/5 De Doelen, Rotterdam.

RotterdamseSacre is
eeuwfeestwaardig

Welke redevoering
overtuigt hetmeest:
Hitler, King, Troelstra?


