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Je krijgt een paar attributen mee voor op reis en daar sta je dan, een beetje
verloren op het perron....

Theatervormgever Dries Verhoeven maakte voor het Utrechtse Festival a/d Werf
een bijzonder project:

Sporenonderzoek, gesitueerd in het Spoorwegmuseum. Je loopt langs prachtige
wagons en in een ervan mag je zelfs plaatsnemen. Je reisdoel is aan jou om te
bepalen, zoals het aan jou is om te zorgen dat je het bereikt. Want het onderzoek
uit de titel betreft voor een groot deel jezelf; waar liggen jouw sporen, wat liet in
zeker tijdsbestek bij jou zijn sporen na - deze voorstelling verleidt je ertoe (hoe
precies moet hier even in het midden blijven) erover na te denken.

In de tussentijd krijg je iets lekkers, is er mooie muziek te horen en lijkt het soms
alsof je naar een film zit te kijken - één waar je zelf in zit. Het Spoorwegmuseum
(gerestaureerd en binnenkort weer officieel open) krijg je bovendien te zien
vanuit hoekjes waarvan je niet zou bevroeden dat ze bestonden. Al met al een
origineel, liefdevol uitgewerkt concept dat een sterke ervaring oplevert.

Ook op een fraaie locatie staat de voorstelling The Bitch: in bed with Macbeth
(Growing up in Public): het voormalig Utrechts pesthuis. Hier, tussen de
gebrandschilderde ramen, is de lady Macbeth van Daphne de Bruin goed op
haar plaats en bereiken de snaren van haar tegenspeler/gitarist Andreas Suntrop
een galmend hoogtepunt.

De Bruin maakte The Bitch enigszins analoog aan de voorstelling Eva van vorig
jaar: een compact stuk vol sfeer en muziek over een spraakmakende vrouw -
een fenomeen op haar manier - waarmee ze de zomerfestivals aandoet. Ditmaal
dus de vrouw die haar man aanzet tot daden, waarbij je niet alleen aan
Shakespeares heldin kunt denken, maar ook aan ijzeren dames achter Milosevic,
Hitler of Clinton.

Machtswellust, publieksgeilheid en behoorlijke gewetenloosheid strijden om
voorrang bij deze Beth en De Bruin weet dat mooi te verbeelden. Op de paar
vierkante meter die ze tot haar beschikking heeft, plaatst ze een furie met de
nodige zelfspot: ze kent haar behoeften (niet in de laatste plaats een paar
Manolo Blahniks) en gaat er vol voor. Suntrop als zwijgende mafioos Mac met
zijn onheilspellende muziek is al net zo'n markante verschijning als zijn
weelderige wederhelft. Zelfs bij warm weer goed voor een rilling.
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	   	  Ploumen	  geeft	  zes	  miljoen	  euro	  aan	  Syrië
  Het kabinet stelt 6 miljoen euro beschikbaar aan de VN voor noodhulp aan
Syrische vluchtelingen. Dat maakte minister Lilianne Ploumen ...
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	   	  Indonesisch	  kolonialisme	  mag?
  De vraag of de Zuid-Molukken zelfbeschikkingsrecht hadden, kan niet zo
rechtlijnig worden beantwoord als door historicus Cees Fasseur. In zijn ...
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	   	  Wantrouwen	  groeit	  rond	  Sotsji-‐delegatie
  Voor de Russen zijn de Winterspelen op voorhand een eclatant succes. In
Den Haag klinkt steeds luider kritiek op de statuur van de Nederlandse ...
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	   	  De	  vijanden	  van	  Hollande
  De timing kon niet desastreuzer. Daags voordat hij zijn presidentschap
wilde redden met de presentatie van zijn hervormingsagenda, kreeg de ...
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	   	  Waarom	  slapen	  oudere	  mensen	  minder
lang?
  In het bejaardenhuis zijn wekkers overbodig. Heeft een baby zeker 18 uur
slaap per etmaal nodig, bij een kleuter is dat nog maar 11 uur, een ...
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	   	  Stem	  vóór,	  zegt	  het	  Egyptische	  leger
  Vandaag stemmen Egyptenaren over de nieuwe grondwet, opgesteld onder
regie van het leger. In de hoofdstad Caïro zijn alle sporen van de ...
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1. 	  Gelukkiger	  met	  kinderen?	  Dat	  blijkt	  tegen	  te
vallen

2. 	  Veel	  hartpatiënten	  in	  gevaar	  door	  richtlijn
bètablokkers

3. 	  Waarom	  betaalt	  Google	  3,2	  miljard	  dollar	  voor
een	  slimme	  thermostaat?

4. 	  Overactief	  immuunsysteem	  kan	  oorzaak
depressie	  zijn

5. 	  Seedorf	  trainer	  van	  AC	  Milan,	  geniale	  zet	  of
grote	  gok?

PROSTRESS

zoeken op Volkskrant.nl 	    WEER BEURS VIDEO FOTO BANEN

HOME NIEUWS POLITIEK OPINIE BUITENLAND SPORT TECH	  &	  MEDIA SERVICEVKSHOP

	  

AANMELDENDINSDAG 14 JANUARI 2014

ShareShareShareShare

	   Ploumen	  geeft	  zes	  miljoen	  euro	  aan	  Syrië

	   Indonesisch	  kolonialisme	  mag?

	  Wantrouwen	  groeit	  rond	  Sotsji-‐delegatie

	   De	  vijanden	  van	  Hollande

zoek

functie, trefwoord of bedrijfsnaam

plaats of postcode

Lady Macbeth als een furie met de nodige zelfspot - Archief - VK http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/de...

1 van 2 14-01-14 23:09



14/01/14	  00:00

	   	  Nieuw	  tientje
  De Europese Centrale Bank (ECB) heeft maandag het nieuwe 10 euro-biljet
onthuld. Op 23 september 2014 zal het nieuwe tientje in omloop komen. ...
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	   	  Vaak	  bewolkt,	  lichte	  regen
  Vandaag, morgen en donderdag hebben we te maken met meerdere
frontale storingen die allemaal in de omgeving van Nederland tot stilstand
komen. ...
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	   	  Bertens	  doet	  zichzelf	  opnieuw	  tekort
  AMSTERDAM -  Tot het takenpakket van de nieuwe Fed Cupcaptain
behoort ook de begeleiding van zijn speelsters bij de grandslamtoernooien.
...
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	   	  Overheid	  valt	  zich	  geen	  buil	  aan	  wind
  De kop 'Fyra op een paal met wieken' boven de column van Martin Sommer
is ijzersterk. Iedereen die dit leest, schiet meteen in de Fyra-stress. ...
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