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Elke week vijf zinnenprikkelende activiteiten
in jouw regio die je niet wilt missen. Voor stille
genieters en drukke doeners.

UIT DE KUNST

Lachend het jaar uit
Nog twee maanden en dan sluiten
we een buitengewoon bijzonder
jaar af. Guido Weijers houdt je in
zijn oudejaarsconference een
lachspiegel voor, terwijl de
wereld in brand staat.
31/10, 20.15u, Musis,
musisenstadstheater.nl

1. Liedjes van
Billy Joel
Wat: Alex Broussard
Waar: ‘t Mozaïek
Wanneer: 30/10, 2x
Alexander heeft als
veelgevraagd en veelzijdig pianist op het podium gestaan met
Najib Amhali, Crazy Piano’s, De Corona’s,
Twarres en vele anderen. Vanavond speelt
hij liedjes van Billy Joel,

een van de meest succesvolle artiesten uit
de popgeschiedenis,
bekend van Piano Man.
n

mozaiekwijchen.nl

2. Doe-het-zelf
Plufest
Wat: Plufest
Waar: Paraplufabriek
Wanneer: 31/10, online
Plufest is een jaarlijks
festival in het woonwerkpand de Paraplufabrieken. Hoewel het
festival niet ‘in het
echt’ doorgaat, kun je
zaterdagavond wel een
live-stream volgen. Je
geniet dan gratis van

Janssen & Janssen,
Blue Band, Mt. Echo,
Captain Ortega en
OUST.
n

intonijmegen.com

3. Eigenwijze
verzameling
Wat: Fuse
Waar: Overasselt
Wanneer: 31/10, 2x
Voor kijkers van het
tv-programma Podium
Witteman behoeft
Fuse geen introductie;
het Amsterdamse zestal laat al jaren zijn
veelzijdigheid zien in
de muzikale show.
Fuse creëert een eigen

wereld met sporen van
klassieke muziek, jazz,
volksmuziek en minimal music.
n

theateroverasselt.nl

4. NEC live op
groot scherm
Wat: Voetbal kijken
Waar: Pathé Nijmegen
Wanneer: vanaf 6/11
Voor NEC-fans die
door corona niet naar
het stadion kunnen,
biedt Pathé Nijmegen
een alternatief. In de
bioscoop worden
vanaf 6 november de
wedstrijden van de Nijmeegse eerstedivisio-

nist vertoont. Doekje
voor het bloeden, maar
wel een groot doekje.
npathé.nl/bioscoop/
nijmegen

5. Slapstick
voor kleuters
Wat: Pak ‘m!
Waar: De Lindenberg
Wanneer: 1/11, 15.30u
Een kindervoorstelling voor de allerkleinsten. We zien drie
ogenschijnlijk ‘volwassen’ presentatoren in
een ﬂitsende tv-studio
vechten om aandacht.
In een grappig decor
ontstaat een slapstick

in de geest van Tom en
Jerry, Road Runner en
Bugs Bunny, maar dan
op Duploniveau.
n

kunt
350
veel
tek
van
Kopje
Je
Martien
Xxxxxxxx
Meiland
vinden, maar
spraakmakend is
hij zeker. De tvserie Chateau
Meiland, waarin
Martien handenwapperend rondﬂaddert, trok wekelijks meer dan
een miljoen kijkers. In de biograﬁe Martien,
van burgemeesterszoontje tot
kasteelheer
schetst Jan Dijkgraaf het veelbewogen leven van
de inmiddels in
Hengelo (Gld)
neergestreken
BN’er.

delindenberg.nl

Een voorstelling
Luistertheater De sfeer is met
dertig man publiek in een theaterzaal
soms ver te zoeken, maar
jeugdtheatergezelschap Kwatta heeft
een oplossing: luistertheater. Dat kun
je - om met Bassie te spreken - aan de
binnenkant van je ogen bekijken.

XXX
20 W
Kopje 350 tek
Cultuurpodium
LUX
Xxxxxxxx
in Nijmegen
bestaat 20 jaar.
Het vierde lustrum wordt zaterdag gevierd.
Sinan Can en
Martin Koolhoven
gaan in gesprek
over religie, Disney, intolerantie
en manipulatie.
Ze delen favoriete fragmenten
en er zijn live-optredens. Nazmiye
Oral leidt het gesprek. Voor 30
bezoekers in de
zaal en een livestream voor de
liefhebbers thuis.
■

lux-nijmegen.nl

Mirjam van Zelst

ZOEK

at is het
verschil
tussen luistertheater
en een
hoorspel of
luisterboek? Artistiek directeur Josee
Hussaarts van Kwatta legt uit:
,,Een luisterboek wordt ingesproken door één persoon, vaak de auteur. Zoek is een theatertekst, ingesproken door verschillende acteurs, onder wie Leendert de Ridder, de acteur die Mees Kees
speelt. Het is de moderne versie
van het hoorspel, met heel realistische geluiden. Het verhaal ontwikkelt zich in vijfenveertig minuten, niet te lang, en de luisteraars krijgt alle ruimte om zich
een voorstelling te maken in hun
hoofd.”

Downloaden
voorr 48 uur

Hoe maak je zoiets als theatergezelschap?

,,Dit was een heel nieuwe ervaring
voor mij als theaterregisseur. We
zouden het eerst gewoon opvoeren, maar door corona besloten we
het anders te doen. Eerst hebben
we gewerkt aan de tekst, wat we
normaalgesproken ook doen.
Daarna hebben we er het geluidsdecor onder gezet. Daarmee creëer
je sfeer in het verhaal. Dat gebeurde heel associatief; het is een
soort boetseren met geluiden.
Wat je toevoegt, moet niet te
subtiel zijn, hebben we gemerkt.
Je zet het allemaal net wat meer
aan, het is wat overdrevener. Minder pastelkleuren, meer elementaire kleuren, dat werkt beter als je
alleen geluid tot je beschikking
hebt. Je kunt ook ruimte creëren
tussen de acteurs op die manier. Ik
vond het niet perse technischer; ik
kon regisseren zoals ik altijd doe.
Ik heb wel heel veel nieuwe din-

Je kunt Zoek, geschikt
voor kinderen vanaf 8 jaar,
48 uur lang beluisteren
door het te huren via cultuurticket.nl. Dat kost €
3,99. Goedkoper dan
theater, maar je krijgt wel
een echte voorstelling. ,,En
je steunt Kwatta”, benadrukt artistiek leider Josee
Hussaarts. ,,Wij proberen
inventief om te gaan met
deze coronatijden en richten ons meer op digitaal.
De ervaring die we daarmee opdoen, gaat zich wel
uitbetalen. Natuurlijk hoop
ik dat live-theater terugkomt. Maar intussen moeten we toch echt onze verhalen blijven vertellen.”
■ kwatta.nl.

gen geleerd en we willen ook
graag meer van dit soort luistertheater maken.”
Kunnen kinderen de concentratie opbrengen om alleen te luisteren?

䊱

Josee Hussaarts.

FOTO LAURA LUCA

,,Theater is een heerlijk medium
voor kinderen. Kwatta werkt altijd
met materiaal dat niet perse helemaal ingevuld is; je moet het zelf
aanvullen als kijker. In dit geval zit
er helemaal geen beeld bij. Er zitten verschillende sferen in het verhaal; soms is het een beetje eng,
soms troostrijk. Je hebt vaak niet
eens door wat je precies allemaal
hoort, maar als het goed is, ga je
helemaal mee met het verhaal.
We bieden zoals gewoonlijk ook
educatiemateriaal bij dit stuk.
Kinderen worden daarmee aange-
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Expositie

Topstukken

Verkiezingen!

Juwelen voor de beau
monde, zoals een onlangs verworven halssieraad dat toebehoorde aan
een Franse markiezin. Het
sieraad is gemaakt van
glas, goud en diamanten.
In Doesburg is een collectie zeldzame sieraden te
bewonderen van René
Lalique en tijdgenoten.

Actueler kan bijna niet.
Komiek Greg Shapiro,
de stem in Arjen Lubachs
video Make The Netherlands Second, vraagt zich
in deze avond vol standup comedy, cabaret en
improvisatie af of Trump 3
november wint. Of weet
hij zijn verlies straks uit te
roepen tot overwinning?

La Réunion, Museum
Lalique, laliquemuseum.nl

Leaving Trumpland, 29/
10, liemerskunstwerk.nl

achter je ogen

Mathilde Lentjes

Therapeutisch
piepers jassen
ls bezoeker van de tentoonstelling Living,
Forgiving, Remembering in De Kerk in
Arnhem kun je deelnemen aan de interactieve performance ‘Old Fashioned’.
Bij deze kunstmanifestatie verdwijnt de installatie van kunstenaar Monali Meher letterlijk
en figuurlijk. Het uitgangspunt van ‘Old Fashioned’ is een berg van zo'n 700 kilo aardappelen
die verspreid over de vloer van De Kerk liggen.
Performance artist en bedenker Meher (India
1969): ,,Op de aardappels staan met zwarte acrylverf negatief beladen woorden, zoals woede,
agressie, angst, geweld, racisme, oorlog en haat
geschreven. Omdat ik 700 kilo aardappelen niet
alleen kon beschrijven, kreeg ik hulp van studenten van ArtEZ en inburgeringkandidaten
van NewBees Arnhem. Zij schreven negatieve
emoties in hun eigen, maar ook in andere talen.”

A

De oorsprong
Bezoekers worden 8 november uitgenodigd samen met Meher de piepers te jassen, c.q. ze van
hun giftige ‘huid’ te ontdoen. De aardappels
worden daarna bereid in onder andere De Stadskeuken en vervolgens gezamenlijk opgegeten.
,,Het idee ontstond net na
de aanslagen in New York
en India. Ik maakte destijds
deel uit van een groep inOp de
ternationale kunstenaars
aardappels die deelnamen aan het Residency programma. We
staan
vroegen ons af wat er toch
allemaal gebeurde in de
negatief
wereld en zochten een mabeladen
nier om onze gevoelens te
uiten. Mijn performance
woorden,
‘Old Fashioned’ is ontstaan
zoals angst uit een expressie van mijn
gedachten. In 2003 had ik
mijn eerste versie van deze performance. Nu 17
jaar verder is die helaas nog steeds actueel.”

Old Fashioned
,,Vooropgesteld: ‘Old Fashioned’ is niet negatief
bedoeld. Aardappelen schillen is een dagelijkse
bezigheid die door de eeuwen heen ongewijzigd
bleef: je maakt ze schoon, schilt ze en dan kook
of bak je ze. Een mondiaal ritueel. Met het schillen en reinigen van de aardappels, vernietig je als
het ware oude gedachten. Het is een metafoor.
Wereldwijd is de aardappel een basis voor de
dagelijkse maaltijd, net als rijst. Aardappelen
hebben een lange geschiedenis, ze hebben de
wereld gered van constante oorlog. Ik hoop hiermee mensen verder te helpen in het omgaan
met negatieve emoties.”
■ Living, Forgiving, Remembering, 8/11, De Kerk,

museumarnhem.nl

moedigd in de les, tijdens het luisteren, mee te tekenen met het verhaal. Dat helpt de concentratie. Ze
bereiken een ander bewustzijnsniveau; zo komen ze helemaal in
de voorstelling. In hun hoofden
ontwikkelt zich een filmpje dat
per persoon anders is.”
Waar gaat Zoek eigenlijk over?

,,Het is een sprookje over verlies.
De hoofdpersoon in Zoek is een
meisje dat ’s avonds in bed ligt en
het koud heeft. Haar ouders vertellen verhalen om haar warm te
krijgen zodat ze in slaap valt. Ze
beleeft een avontuurlijke reis,
waarbij ze haar overleden vriendje
Alex terugziet. Na allerlei verwikkelingen vindt ze zichzelf terug in
bed en kan ze beter omgaan met
het verlies van haar vriendje.”

Is de dood niet een te zwaar onderwerp voor kinderen?

,,Als jeugdtheater hebben wij de
opdracht om kinderen serieus te
nemen en hen te helpen met het
ontwikkelen van hun gedachten.

“

Kinderen zijn niet
bang voor wat ze niet
kennen; ze staan juist
overal voor open
— Josee Hussaarts

We proberen ze een perspectief te
bieden dat ze iets oplevert, zonder
ze iets in te peperen. We willen
juist ruimte maken in hun hoofden. Dat is wat je met kunst doet,
vind ik, en dat kan ook op kinderniveau. Kinderen zijn niet bang
voor wat ze niet kennen; ze staan
juist overal voor open. Volwassenen zouden wat meer die openheid moeten behouden.
Los daarvan; kinderen hebben
toch ook grootouders die overlijden? Of een geliefd huisdier dat
niet oud wordt? Ze leven in dezelfde wereld als wij en moeten
omgaan met dezelfde tegenslagen
en teleurstellingen. Je moet alleen
blijven zoeken naar een lichte
toon, een positief perspectief. Al
onze stukken raken wezenlijke zaken en eindigen positief. Dit ook.”

 Vlinder Verspuij laat haar
fantasie de
vrije loop tijdens het luisteren naar
Zoek het
nieuwe luistertheaterstuk
van Kwatta in
coronatijd.
FOTO BEWERKING
ISTAR VERSPUIJ

 Verspreid over de vloer liggen 700 kilo
aardappels met opschrift. FOTO ISTAR VERSPUIJ

