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ERFGOED

Jordanië wil Dode
Zee-rollen terug

Jordanië wil de Dode Zee-rol-
len terug en heeft westerse lan-
den gevraagd te helpen om de an-
tieke schatten van Israël terug te
krijgen. Israël nam de rollen tij-
dens de Zesdaagse Oorlog in 1967
in beslag . De Jordaanse minister
van toerisme zei dat zijn land de
hoop heeft opgegeven dat Israël
de rollen uit zichzelf teruggeeft.
Landen waar de rollen worden
tentoongesteld, krijgen de vraag
om ze na afloop van de expositie
niet aan Israël, maar aan Jorda-
nië te retourneren. 
De Dode Zee-rollen hebben in be-
langrijke mate bijgedragen tot de
kennis over het judaïsme en de
begintijd van het christendom. Ze
worden vanaf 22 januari tentoon-
gesteld in Milwaukee, in de Ame-
rikaanse staat Wisconsin. (ap)

KUNST

Koen Vanmechelen
stuurt kippen-DNA
naar Noordpool
Koen Vanmechelen, de kunste-

naar bekend van zijn kruisings-
project ‘The cosmopolitan chic-
ken’, trekt noordwaarts. Hij geeft
de poolreiziger Dixie Dansercoer
vloeibaar kippen-DNA mee dat
voor toekomstige generaties in
het ijs begraven wordt. Enkel een
klein vlaggetje zal de locatie aan-
geven. 
Vanmechelen wil met zijn kunst-
project door de grenzen van ex-
treme leefomgevingen breken.
Hij hoopt zijn ‘Cosmopolitan
chicken’ naar de maan te sturen
en naar de diepten van de oceaan.
(gvds)

MUZIEK

Mika op 5 mei 
in Antwerpen

Het uitverkochte concert van
de Libanees-Britse popzanger Mi-
ka in het Sportpaleis in Antwer-
pen, dat eerst op 12 maart zou
plaatsvinden, wordt verplaatst
naar 5 mei. Volgens Live Nation
zijn ‘productietechnische proble-
men’ de reden van de verschui-
ving. Tickets blijven geldig of
kunnen terugbetaald worden. 
(belga)

zijn actrices, die ook enkele dans-
pasjes aan de voorstelling toevoe-
gen. Hoewel de combinatie van
Les ballets C de la B en Theater-
groep Ceremonia ongetwijfeld tot
fascinerende resultaten zou kun-
nen leiden, doorbreekt de korte
interventie het ritme van Out of
context. De scène kan hooguit
bizar genoemd worden, hoewel
daar in deze context ook iets voor
te zeggen valt.
Out of context laat je uiteindelijk
meer dan een uur ronddwalen
in een intimistische, hysterische
wereld en is er met zijn visuele
en inhoudelijke soberheid in ge-

slaagd ons van onze sokken te bla-
zen. Dit zou wel eens de beste
voorstelling van dit seizoen kun-
nen zijn.

‘Out of context’, te zien op 13 > 17/1
in Kaaitheater, Brussel. Ook op 30/1
in CC Genk, 5 > 6/2 tijdens Charle-
roi Danses, 12/3 in CC Sint-Niklaas,
15 > 17/4 in NTGent, 15/5 in CC
Kortrijk, 26-29/5 in De Singel,
Antwerpen, 28/9 in CC Brugge, 25
> 26/11, Stadsschouwburg Leuven
en 10/12 in De Warande, Turnhout.

- ONLINE
www.lesballetscdela.be

THEATER

VA N  O N Z E  M E D EW E R K E R

WOUTER HILLAERT
EEKLO Eeuwenlang was het in het thea-

ter doodnormaal: mannen die vrouwen
spelen. Vandaag blijft het opvallen. Door-
gaans gebeurt het als een vette parodie, of
net heel ‘art brut’, met een scheve pruik als
eenvoudig teken. Johan Knuts kiest een
derde weg: met geloofwaardige trippelbe-
weginkjes onder zijn nauwe kleedje, maar
ook gewoon zijn mannenstem. Het gaat
hem niet om zijn gelakte nagels, maar om
zijn eenzaamheid. Jacky, vroeger nonkel
Jaak, biedt komiek en tragiek van de bo-
venste plank. Je ziet een mens.
Het wonderlijke aan de voorstelling Madre
is dat beide andere spelers daar niet voor

moeten onderdoen. De titel slaat op de
moederrol van Ineke Nijssen: matrone,
amazone en ijskoningin op een hoge troon.
Ze bestiert een verlaten molen annex ma-
nege op een heuvel, waar broer Jaak na
twintig jaar weer komt aanwaaien. Haar
rijzweepje is ook haar stok: ze slaat, maar
dient zelf gesteund. Alleen heeft ze een
emotionele schutskring rond zichzelf afge-
roepen. Nijssen speelt die kilte majestu-
eus, en tegelijk mistroostig als een herfst-
blad.
Haar zoon Jos, de grote Hendrik Van
Doorn met twee blozende wangetjes, is
moeders enige man die ze nog kan men-
nen. Hijzelf droomt van een meisje, van
ontsnappen. Zijn ‘ma!’ is een afgeknotte
‘maar’. Plomp, naïef, te luid in zijn praat.
Maar een bevrijdende dans met Jacky, op

pure melomuziek, is zijn volledige Bil-
dungsverhaal in een paar passen. Wie hier
niet geraakt wordt door de breekbaarheid
van kromme stripfiguren, moet een beton-
blok zijn. 

Zoveel beeldkracht, zoveel volkse tragiek
in Madre, en toch geen Eric De Volder. Voor
tekst en regie tekende Leen Roels, nu een
paar jaar afgezwaaid aan het Conservatori-
um van Gent. Ze is duidelijk thuis in de Ce-
remonia-stal, maar pakt het soberder aan:
geen kleurig penseel door de lichtvoering,
de grime beperkt. Waar De Volder beeld-

houwt, kiest Roels voor muziek. Madre is
ook minder een herinneringstoestand,
meer een zichzelf ontplooiende plot. Er zit
wel verleden in, maar vooral toekomst.
Ontplooiing is meteen het sleutelwoord
voor wat zich in Madre voltrekt. Zoon Jos
ontketent zich van het ouderlijke gezag,
Roels ontpopt. Ze werpt veel solo’s en duo’s
van zich af voor de meer complexe wissel-
werking op scène. Dat vroegere werk voel
je nog: om beurten schuift er plots een
ander personage in de hoofdrol. Maar wat
ze daar met Knuts en collega’s op de vloer
van maakt, mag in de medaillekast van Ce-
remonia. Het is tristesse met rijlaarzen.
Zo blijkt het Gentse gezelschap niet langer
de familie van één vader-maker, maar ont-
plooit het zich als een gepokt en gemazeld
spelerscollectief. De kinderen bevrijd.

Gezien op 13/1 in Eeklo. Op reis tot 13/2.

- ONLINE
www.toneelgroepceremonia.be

Tristesse met rijlaarzen
Bestaat er in België een prijs voor de mooiste travestierol? Dan zou die Gouden
Hakschoen naar Johan Knuts mogen gaan, voor zijn vertolking in ‘Madre’ van 
het Gentse gezelschap Ceremonia.

Wie in deze voorstelling 
niet geraakt wordt door 
de breekbaarheid van 
kromme stripfiguren, 
moet een betonblok zijn

CONCERT

VA N  O N Z E  M E D EW E R K E R

TOM ZONDERMAN
BRUSSEL ‘Nice one’, klonk het

meermaals met een vet Brits ac-
cent. Konden we hem maar het-
zelfde toewerpen. King Monkey
zag er, gladgeschoren en kortge-
knipt, opmerkelijk fris uit, maar
zijn stem klonk dof en amechtig.
Een grootse zanger is Ian Brown
nooit geweest, en in een volgelo-
pen AB Box belandde hij ander-
maal aan gene zijde van de noten-
balk.
Gelukkig heeft de voormalige
zanger van de The Stone Roses,
46 intussen, nog altijd charisma
zat, zodat je alsnog de oren spits-
te. Muzikaal liep het bovendien
beter. Zijn vijf begeleiders musi-
ceerden strak, alleen jammer dat
er zoveel uit een doosje getoverd
werd. Laptopbeats en blieps bon-
den de songs aan het hier en nu,
maar synthetische strijkers en
blazers blijven als goedkoop plas-
tic aanvoelen.
De baggy drumbeats, zwierige
elektronica en psychedelische gi-
taren die eind jaren 1980 de Mad-
chester-scene bepaalden, zijn nog
altijd de ruggengraat van Browns
songs. Rock en dance in een prille
omhelzing zeg maar, met hier en
daar wat dub- en hiphopinvloe-
den. Brown spreidde meteen zijn
minimalistische gehuppel ten-
toon, jonglerend met de tamboe-
rijn. Het publiek ging mee, en
vond het leuk dat hij in beide
landstalen bedankte, maar nieu-
we zieltjes zal hij niet winnen.
Setopener ‘Love like a fountain’
funkte nochtans als een losgesla-
gen Stevie Wonder. Erg geslaagd
was de inbreng van de percussio-
nist Inder Goldfinger. De oosterse
accenten die hij met zijn tabla’s in
‘Golden gaze’ legde, waren heel
fraai, en door ‘All ablaze’ zwierf
iets Bollywoodiaans. Brown gaf
de voorbije maanden te kennen
dat hij interesse heeft voor Arabi-
sche muziek. Dat zou zijn muziek
kunnen verbreden.

Geen spoor daarvan op het nieu-
we My way, niettemin een van
de meer geïnspireerde platen uit
Browns solocarrière. Behoorlijk
wat nieuw materiaal vond zijn
weg naar de setlist. Het geënga-
geerde ‘Crowning of the poor’ in-
jecteerde een weinig spannend
middenluik met wat zuurstof, en
‘Own brain’ ontpopte zich als een
explosief anagram van Browns ei-
gen naam.

Het vertrouwen in de nieuwe
songs kreeg een deuk met ‘Mara-
thon man’, dat Brown na enkele
tellen inruilde voor een mak ‘Sis-
ter Rose’. De tien jaar oude power-
ballad ‘Fear’ was evenwichtiger
opgebouwd, met sinistere violen
die je meezogen in een wereld
zonder vooroordelen. Brown stelt
zich graag altruïstisch op in zijn
teksten, maar dat strookt niet
met zijn reputatie van herrie-
schopper. Net als de Gallaghers
trekt hij een pantser van arrogan-
tie rond zich op, en is het gissen
wat er in hem omgaat.
Fans die al vijftien jaar uitkijken
naar een reünie van The Stone
Roses, werden getroost met het
toemaatje ‘Fool’s gold’, nog steeds
een opwindende brok psychedeli-
ca. Maar de meeste handen gin-
gen op elkaar tijdens de puike sin-
gle ‘Stellify’, waarmee Brown be-
wees dat hij wel een neus heeft
voor pop.
‘Just like you I’m living for today’
zong Brown in de afsluiter ‘Just li-
ke you’, maar we betwijfelen of hij
ooit die erfenis van The Stone Ro-
ses van zich af zal kunnen schud-
den. Zijn passage in de AB zal
daar niet veel aan veranderen.

Gezien in de AB op 13 februari.

Ian Brown aan gene zijde
van de toonladder
We hoopten in de AB een herboren Ian Brown te
zien, maar de voormalige zanger van The Stone
Roses diste een halfslachtige show op.

We betwijfelen of Brown
ooit de erfenis van The
Stone Roses van zich af
zal kunnen schudden

De vrijheid waarmee de dansers op de scène staan, is ontwapenend. © kt 
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