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Je kunt veel van
Martien Meiland 
vinden, maar
spraakmakend is
hij zeker. De tv-
serie Chateau
Meiland, waarin
Martien handen-
wapperend rond-
fladdert, trok we-
kelijks meer dan
een miljoen kij-
kers. In de bio-
grafie Martien,
van burgemees-
terszoontje tot
kasteelheer
schetst Jan Dijk-
graaf het veelbe-
wogen leven van
de inmiddels in
Hengelo (Gld)
neergestreken
BN’er. 

Cultuurpodium
LUX in Nijmegen
bestaat 20 jaar.
Het vierde lus-
trum wordt zater-
dag gevierd.
Sinan Can en
Martin Koolhoven
gaan in gesprek
over religie, Dis-
ney, intolerantie
en manipulatie.
Ze delen favo-
riete fragmenten
en er zijn live-op-
tredens. Nazmiye
Oral leidt het ge-
sprek. Voor 30
bezoekers in de
zaal en een live-
stream voor de
liefhebbers thuis.

� lux-nijmegen.nl 
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� Josee Hussaarts.
FOTO LAURA LUCA

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. 

Een voorstelling  

Downloaden 
voorr 48 uur 

Mirjam van Zelst

W
at is het
verschil
tussen luis-
tertheater
en een
hoorspel of
luister-

boek? Artistiek directeur Josee
Hussaarts van Kwatta legt uit:
,,Een luisterboek wordt ingespro-
ken door één persoon, vaak de au-
teur. Zoek is een theatertekst, inge-
sproken door verschillende ac-
teurs, onder wie Leendert de Rid-
der, de acteur die Mees Kees
speelt. Het is de moderne versie
van het hoorspel, met heel realisti-
sche geluiden. Het verhaal ont-
wikkelt zich in vijfenveertig mi-
nuten, niet te lang, en de luiste-
raars krijgt alle ruimte om zich
een voorstelling te maken in hun
hoofd.” 

Hoe maak je zoiets als theater-
gezelschap?
,,Dit was een heel nieuwe ervaring
voor mij als theaterregisseur. We
zouden het eerst gewoon opvoe-
ren, 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 geluids-
decor onder gezet. Daarmee creëer
je sfeer in het verhaal. Dat ge-
beurde 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. Min-
der pastelkleuren, meer elemen-
taire 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-

gen geleerd en we willen ook
graag meer van dit soort luister-
theater maken.”

Kunnen kinderen de concentra-
tie opbrengen om alleen te luis-
teren?
,,Theater is een heerlijk medium
voor kinderen. Kwatta werkt altijd
met materiaal dat niet perse hele-
maal ingevuld is; je moet het zelf
aanvullen als kijker. In dit geval zit
er helemaal geen beeld bij. Er zit-
ten verschillende sferen in het ver-
haal; 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-

Je kunt Zoek, geschikt
voor kinderen vanaf 8 jaar,
48 uur lang beluisteren
door het te huren via cul-
tuurticket.nl. Dat kost €
3,99. Goedkoper dan
theater, maar je krijgt wel
een echte voorstelling. ,,En
je steunt Kwatta”, bena-
drukt artistiek leider Josee
Hussaarts. ,,Wij proberen
inventief om te gaan met
deze coronatijden en rich-
ten ons meer op digitaal.
De ervaring die we daar-
mee opdoen, gaat zich wel
uitbetalen. Natuurlijk hoop
ik dat live-theater terug-
komt. Maar intussen moe-
ten we toch echt onze ver-
halen blijven vertellen.”
� kwatta.nl. 
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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 veel-
zijdig pianist op het po-
dium gestaan met
Najib Amhali, Crazy Pi-
ano’s, De Corona’s,
Twarres en vele ande-
ren. Vanavond speelt
hij liedjes van Billy Joel,

een van de meest suc-
cesvolle artiesten uit
de popgeschiedenis,
bekend van Piano Man.

n mozaiekwijchen.nl

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

2.Doe-het-zelf
Plufest

Wat: Plufest
Waar: Paraplufabriek
Wanneer: 31/10, online 

Plufest is een jaarlijks
festival in het woon-
werkpand de Paraplu-
fabrieken. 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

Eropuit

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 zes-
tal laat al jaren zijn
veelzijdigheid zien in
de muzikale show.
Fuse creëert een eigen

wereld met sporen van
klassieke muziek, jazz,
volksmuziek en mini-
mal 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 Nij-
meegse 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 kindervoorstel-
ling voor de allerklein-
sten. We zien drie
ogenschijnlijk ‘volwas-
sen’ 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 delindenberg.nl
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Therapeutisch
piepers jassen 

Expositie 

Als bezoeker van de tentoonstelling Living,
Forgiving, Remembering in De Kerk in
Arnhem kun je deelnemen aan de inter-

actieve performance ‘Old Fashioned’.
Bij deze kunstmanifestatie verdwijnt de in-

stallatie van kunstenaar Monali Meher letterlijk
en figuurlijk. Het uitgangspunt van ‘Old Fashio-
ned’ 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 acryl-
verf 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 stu-
denten van ArtEZ en inburgeringkandidaten
van NewBees Arnhem. Zij schreven negatieve
emoties in hun eigen, maar ook in andere talen.”

De oorsprong
Bezoekers worden 8 november uitgenodigd sa-
men met Meher de piepers te jassen, c.q. ze van
hun giftige ‘huid’ te ontdoen. De aardappels
worden daarna bereid in onder andere De Stads-

keuken en vervolgens ge-
zamenlijk opgegeten. 
,,Het idee ontstond net na
de aanslagen in New York
en India. Ik maakte destijds
deel uit van een groep in-
ternationale kunstenaars
die deelnamen aan het Re-
sidency programma. We
vroegen ons af wat er toch
allemaal gebeurde in de
wereld en zochten een ma-
nier om onze gevoelens te
uiten. Mijn performance
‘Old Fashioned’ is ontstaan
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 schil-
len 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 hier-
mee mensen verder te helpen in het omgaan
met negatieve emoties.”

� Living, Forgiving, Remembering, 8/11, De Kerk,
museumarnhem.nl

Op de
aardappels
staan
negatief
beladen
woorden,
zoals angst

Mathilde Lentjes

moedigd in de les, tijdens het luis-
teren, mee te tekenen met het ver-
haal. Dat helpt de concentratie. Ze
bereiken een ander bewustzijns-
niveau; 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 vertel-
len 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 verwik-
kelingen vindt ze zichzelf terug in
bed en kan ze beter omgaan met
het verlies van haar vriendje.”

Is de dood niet een te zwaar on-
derwerp voor kinderen?
,,Als jeugdtheater hebben wij de
opdracht om kinderen serieus te
nemen en hen te helpen met het
ontwikkelen van hun gedachten.

We proberen ze een perspectief te
bieden dat ze iets oplevert, zonder
ze iets in te peperen. We willen
juist ruimte maken in hun hoof-
den. Dat is wat je met kunst doet,
vind ik, en dat kan ook op kinder-
niveau. Kinderen zijn niet bang
voor wat ze niet kennen; ze staan
juist overal voor open. Volwasse-
nen zouden wat meer die open-
heid moeten behouden.

Los daarvan; kinderen hebben
toch ook grootouders die overlij-
den? Of een geliefd huisdier dat
niet oud wordt? Ze leven in de-
zelfde 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 za-
ken en eindigen positief. Dit ook.”

� Vlinder Ver-
spuij laat haar
fantasie de
vrije loop tij-
dens het luis-
teren naar
Zoek het
nieuwe luister-
theaterstuk
van Kwatta in
coronatijd.
FOTO BEWERKING

ISTAR VERSPUIJ

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

 achter je ogen 

Topstukken
Juwelen voor de beau
monde, zoals een on-
langs verworven halssie-
raad dat toebehoorde aan
een Franse markiezin. Het
sieraad is gemaakt van
glas, goud en diamanten.
In Doesburg is een collec-
tie zeldzame sieraden te
bewonderen van René
Lalique en tijdgenoten.  

La Réunion, Museum
Lalique, laliquemuseum.nl

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

Leaving Trumpland, 29/
10, liemerskunstwerk.nl

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


