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Dagelijks portret
facing faces

ODE

DE POGING

Facing Faces

Tekst: JAN MARTENS

In 2014 stond ik voor de vierde en dusver laatste keer op
Festival Cement, met de première van mijn solo Ode to the
attempt, een ode dus, een ode aan de poging. Ik ben dan
ook snel ingegaan op de vraag om hier een ode te berde te
brengen over iets wat me fascineert.
Deze vraag wijkt mijns inziens trouwens niet ver af van wat ik
in mijn werk doe: wat me fascineert een vorm geven en die
vorm vervolgens delen, in de hoop dat die fascinatie universeel blijkt te zijn.
[..]
Ik wil terug meer focus.
Meer concentratie.
Meer aandacht voor de dingen.
Ik wil niets te veel zeggen.
Ik wil geen ruis.
Ik wil doordringen tot de essentie. Accuraat en nauwkeurig zijn.
Ik wil dat we dat met z’n allen doen.
Ik wil dat we terug de tijd nemen voor de dingen.
Fragment van de ode die choreograaf Jan Martens gisteren
uitsprak tijdens de officiële opening van deze editie van Festival
Cement.

Rita Hoofwijk
Installatie | première | 15 minUTEN
doorlopend programma
Verkadefabriek - hal
Dinsdag 21 t/m zondag 26 maart
Toegang gratis
mijn lieve collega

AANKONDIGING

KOM NAAR DE WERFPLAATS
Vandaag is het allereerste publieksmoment van De Werfplaats te bezoeken. De Werfplaats is een experimenteerruimte waarin plezier, risicovreugde, samenkomst en participatie
centraal staan. Het bestaat uit een losse coalitie van schrijvers, spelers en muzikanten die elkaar niet kennen. Deze
editie verwelkomen we Marie Pien, Britt Bakker, Stijn van Erp,
Nicoline Soeter en Coen van der Hilst. Zij krijgen tijdens deze
18e editie een residentie aangeboden en werken tijdens de
festivalperiode samen aan een werkstuk of interventie. Op
gezette tijdstippen gooien zij de deuren van hun atelier open,
waardoor het publiek kan rondsnuisteren en volgen in het proces

Vandaag 23.00 uur | Gratis toegankelijk
VERKADEFABRIEK - Cabaretfirma
Voor meer publieksmomenten vraag bij de infobalie

WOENSDAG 22 MAART
17.00

18.00

19.00

* = première
** = NederlaNdse première
lNp = laNguage No problem
es = eNglish spokeN

20.00

21.00

22.00

Festivalhart 16:30 - 00:30 Verkadefabriek - Festivalhart
de Troffel
pitches
13:00 - 16:15
Verkadefabriek Clubzaal

bordje Cement
17:30 - 19:30
Verkadefabriek - Festivalhart
Joey schrauwen
stopping the
world
Turbulentie i: edoardo
19:00 - 19:50
ripani + siska baeck &
Artemis - Boven
louis
simon Van schuylenbergh
Vanhaverbeke
17:00 - 18:30
mulTiVerse
Pand 18 - Zaal
19:00 - 20:05
Verkadefabriek Grote zaal
sam scheuermann
Nomaden *
18:30 - 20:00
Tramkade - Kaaihallen lNp

rita hoofwijk | facing faces Verkadefabriek - Hal
mardulier en deprez | open atelier Tramkade - Buitenterrein
de Werfplaats | residentie Verkadefabriek - Cabaretfirma
Doorlopend programma: vraag naar de publieksmomenten bij de infobalie

de Troffel
uitreiking
20:30 20:45
Verkadefabriek Festivalhart

sabine molenaar
/sandman
almost alive
21:00 - 21:55
Artemis - Beneden
lNp

Øystein Johansen
someone or other
21:00 - 22:15
Verkadefabriek Kleine zaal
es

graven & graven
de elyzeesche velden *
21:00 - 22:30
Verkadefabriek - Matzer

Tilt
schrijft
columns
22:30 22:45
Verkadefabriek Festivalhart

COLOFON
Hoofdredactie: Maaike Schuurmans
redactie@festivalcement.nl
Eindredactie: Esther Bruls
Bijdragen van:
Alexander Nieuwenhuis, Lisa
Reinheimer, Elise van Dam, Louis
Vanhaverbeke, Rita Hoofwijk, Rineke
Roosenboom, Jan Martens, Roos
Vlogman, Alexia Leysen, Olga Kaat,
Sanne Nouws, Siska Baeck, Simon van
Schuylenbergh
Fotografie: William van der Voort
(cloakture.com), Salih Kilic
Ontwerp: Adam Oostenbrink
(misteradamtype.com)
Festival Cement Marketing &
Communicatie: Eugenie Verschuren,
Sofie de Leede, Jessica van der werf
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VANDAAG in Première
de Elyzeesche Velden, een gelukzalig oord

© Salih Kilic

zich laten vermengen. In de aanloop naar het repetitieproces
interviewde de broer van Marijn, Rein Graven, de acteurs en
integreerde materiaal daaruit in de tekst van Williams.

‘Op het grensvlak van fictie
en realiteit,
als een rollenspel in een
therapiesessie’
Tekst: Elise van Dam
Elise van Dam, Dramaturg bij deze voorstelling van gezelschap
Graven & Graven, ligt toe.
De voorstelling de Elyzeesche velden, een gelukzalig oord
begeeft zich op het grensvlak van fictie en realiteit. Vrijwel
alle kunst raakt aan beide, maar in haar werk maakt regisseur
Marijn Graven steeds meer dat grensvlak zelf tot het centrum
van haar voorstellingen. Deze voorstelling is voor mij een logische vervolgstap in haar onderzoek naar hoe je dat grensvlak
vormgeeft en wat je daar tracht te vinden.
Het concept voor de Elyzeesche velden is ontstaan uit
enerzijds Tennessee Williams’ klassieker A Streetcar Named
Desire en anderzijds twee actrices die de zussen Blanche en
Stella spelen: de echte zussen Evelien en Marlies Bosmans.
Daarmee kom je als vanzelf op een terrein waarin feit en fictie

Vervolgens verplaatste het onderzoek zich naar de speelvloer, die al snel zelf inzet werd van dat onderzoek. Want wat
betekent het eigenlijk om als acteur een podium of vloer op
te stappen? Volgens de afspraak is dat het moment waarop het spel begint, maar zoals we in de Elyzeesche velden
laten zien, hoeft dat helemaal niet zo te zijn. Wanneer we als
toeschouwer naar het theater gaan, zijn er allerlei van dat
soort afspraken waar we ons niet bewust van zijn, omdat er
zelden mee gebroken wordt. Codes die ingesleten zijn. Dat
jij gaat zitten naast de speelvloer. Dat als het licht uitgaat de
voorstelling begint. En dat die voorstelling zich vervolgens op
de speelvloer voltrekt.
Pas wanneer die codes worden genegeerd, worden we ons
er opnieuw bewust van en ontstaan er breuklijnen waarmee
iets nieuws kan worden ontsloten. Dat geldt voor zowel de
toeschouwers als de acteurs. Want ook zij worden daardoor
met vragen geconfronteerd.

Ben je eigenlijk kwetsbaarder als
je op dat toneel staat of ernaast?
Kan een bekentenis in een artificiële
situatie geloofwaardig zijn?
De bewerking van Tennessee Williams’ stuk fungeert bijna als
een instrument om dat soort vragen te ontrafelen. Een manier
om een stap buiten jezelf te zetten die je dichter bij jouw kern
brengt. Als een rollenspel in een therapiesessie.
Een cruciale rol daarbinnen is ook weggelegd voor de muziek,
die afwisselend begeleidt, stuurt en zich terugtrekt. En voor
acteur Victor IJdens, die de mannenrollen voor zijn rekening
neemt. Waar de mannen, voornamelijk Stanley Kowalski, in
het oorspronkelijke stuk centrum van het conflict zijn, daar
zweven ze in de Elyzeesche velden op de grens van personage
en verdichtsel. Zij zijn een instrument van de zussen, maar
ontworstelen zich ook weer aan die rol. Zo ontstaat tussen al
deze elementen een wisselwerking waarbij de vraag wat realiteit en fictie is niet interessant is, maar die uitnodigt om binnen
dat grensvlak op zoek te gaan naar het waarachtige.
Elise van Dam is dramaturg bij de Elyzeesche velden, een
gelukzalig oord. Daarnaast werkt ze als film- en theaterrecensent bij onder meer Cine.nl en Theaterkrant.nl.

de Elyzeesche Velden, een gelukzalig oord

Graven & Graven
Theater en muziek | première | 90 minUTEN
Verkadefabriek - Matzer
Woensdag 22 maart 21:00 | donderdag 23 maart 19:00 | vrijdag 24 maart 19:00
Toegang € 13,50 | € 10,00 | € 8,50

ESSAY
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© William van der Voort

Succes in de Kunst
Bach vs Bieber, who will
win the fight?

Turbulentie I Eduordo Ripani - Fratelli / Broers

Tekst: Alexander Nieuwenhuis

1

Soms vliegt een voorstelling. Je voelt dat alles – publiek,
spelers, het licht, het geluid, de atmosfeer – samenspant
om iets fenomenaals mogelijk te maken. Hoe het komt
weet niemand, een redelijk gevulde zaal helpt soms, maar
het kan ook de opkomst zijn, te veel gedronken te hebben de
vorige avond, juist helemaal niet gedronken hebben de vorige
avond, of misschien wordt deze staat van genade bereikt door
iets onbenulligs dat door iedereen altijd over het hoofd wordt
gezien. Die avonden, hoe zeldzaam ze ook zijn, zijn denk ik
de reden dat mensen nog naar het theater gaan en ik stel me
voor dat iedereen dat weet. Dat alle gezelschappen en al het
publiek iedere avond denken: het zou zo’n avond kunnen zijn.
Als het gebeurt, gebeurt het.

2

Zulke avonden zijn per definitie zeldzaam en daarom
waardevol, maar je kunt er geen carrière mee vullen.
Het zijn spaarzame ogenblikken die niet als maatstaf voor
succes kunnen gelden. Hierdoor is het lastig om te bepalen

wat succes in de kunsten eigenlijk wel inhoudt, en moeten
we wanneer we eerlijk zijn eigenlijk toegeven dat we dat niet
weten.
Op het eerste gezicht lijkt het duidelijk dat wie een zekere
bekendheid geniet en zijn kunst goed verkoopt een succesvol kunstenaar genoemd kan worden. Maar we zien ook dat
sommige van de meest ‘succesvolle’ kunstenaars dit succes
tijdens hun leven niet hebben mogen genieten. Overstijgt de
verkoop van Bach niet die van Bieber? Is Van Gogh niet meer
waard dan Hirst? Kafka dan Kluun?
We kunnen Kafka onmogelijk als een succesvolle kunstenaar
beschouwen terwijl er weinig schrijvers van groter belang zijn,
zowel artistiek als commercieel. Voor wie dit laatste betwijfelt volstaat het om de duurzaamheid van een schrijver als
Kluun met die van Kafka te vergelijken en ook zijn invloed
op andermans werk in de vergelijking op te nemen. Verkoop
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en bekendheid alleen zijn dus niet voldoende als maatstaf
voor het succes in de kunsten. En ook lopen we, door aan
die maatstaf vast te houden, het risico misleid te worden door
kunstenaars die de zakelijke aspecten van hun werk goed
beheersen maar die inhoudelijk weinig te melden hebben, iets
wat men dagelijks kan zien gebeuren.

ze montagevoorstellingen over onder meer Becket, Kafka,
Stanislavski, Kant en Shakespeare, die naar mijn mening tot
het interessantste behoorden dat het Nederlandse toneel op
dat moment voortbracht, ook al zat er soms maar zes man in
de zaal.
Dat er maar zes man in de zaal zat betekent niet dat Discordia geen idee had hoe een publiek te bereiken. In 2011
speelden ze ook een onvergetelijke Kersentuin in Frascati 1
voor volle zalen. Maar ze kozen ervoor om het meeste van
hun tijd te steken in voorstellingen die niet noodzakelijk veel
publiek zouden trekken omdat ze dat interessanter vonden,
een juiste keuze die niet zoveel gezelschappen tegenwoordig
nog durven te maken.

Hoe moeten we dan kijken
naar succes in de kunst?
We moeten de meeste
kunst als noodzakelijk
5
falen zien.

Waarom moet de maatschappij dat financieren?
Zodat die dingen kunnen gebeuren waar het eigenlijk om
draait.

3

In de bar na een voorstelling zeg ik vaak dat iedereen het
erover eens is dat 80% van de voorstellingen troep is,
maar dat niemand het erover eens is welke 20% de moeite is. Als je tien voorstellingen ziet, zie je er dus misschien
twee waar je wat aan hebt, als je geluk hebt. Dat lijkt me een
gegeven waar we het over eens kunnen zijn en we kunnen
het er dan ook over eens zijn dat om die 20% waardevolle
voorstellingen te produceren we ook die 80% onzin moeten
produceren. Zeker omdat het een kwestie van smaak betreft en
de 20% die voor de een waardevol is, voor de ander onzin is.
Op eenzelfde manier heeft een tijdperk om een Rembrandt
te produceren een bepaalde markt nodig waarin wel duizend
schilders hun werken moeten kunnen produceren en enigszins fatsoenlijk kunnen overleven. Alhoewel Rembrandt zich
door de aanwezigheid van zo’n markt heeft kunnen ontwikkelen en periodes van voorspoed heeft gekend, kon zijn enorme
talent hem er toch niet voor behoeden failliet te sterven
en werd zijn grote meesterwerk De Nachtwacht in stukken
gezaagd omdat het anders niet door het raam zou passen.
We kunnen toch moeilijk zeggen dat Rembrandt tijdens zijn
leven de receptie kreeg waarvan we nu inzien dat hem die
toekwam.
Wij accepteren dus dat onze interesse in de kunsten en de
financiële waardering die we er als maatschappij aan geven
niet ontstaan omdat we goede kunst onmiddellijk herkennen
en weten hoe het tot stand komt, maar juist omdat wij dat niet
weten.

4

De 35-jarige carrière van Maatschappij Discordia is in
dat verband meer dan relevant. Dit gezelschap ontstond
in de jaren 1980 en vierde haar hoogtijdagen in de jaren
1990 toen er tientallen toneelspelers op de loonlijst stonden,
vele van hen op televisie kwamen en ze een eigen zaal in
Felix Meritis in Amsterdam uitbaatten. In 2001 verloren ze hun
subsidie en overleefden vervolgens acht jaar zonder, totdat ze
in 2009 opnieuw gesubsidieerd werden. Vervolgens maakten

De laatste keer dat ik een vliegende voorstelling meemaakte was in Antwerpen in de Monty tijdens het stuk De
Veere van Maatschappij Discordia, Barre Land, Theatertroep en vele andere toneelspelers. De eerste avond was
zeer moeizaam en traag, er kwam weinig van de grond en het
applaus was matig. Maar de tweede avond was alles anders.
Een bijzonder soort aandacht ontstond bij spelers en publiek
en er gebeurde iets waar het woord sublimatie misschien nog
het beste voor is. Na afloop zei toneelspeler Lucas van der
Vorst die tijdens de voorstelling tien minuten lang een gedicht
voorlas naast een schaal met appels, dat “alles mocht, je
voelde dat alles kon.”
En iedereen voelde dat.
Hoe weet ik dat iedereen dat voelde? Door het applaus dat
uitbarstte, doordat de spelers meer dan zes keer moesten
buigen, door de extatische dans die daarna ontstond en het
publiek dat het podium opstormde om ook te dansen, doordat
we dansten totdat het decor nu écht moest worden afgebroken, doordat iedereen meehielp met afbreken en we als in
een Kusturica-film dansend de spullen naar de vrachtwagen
droegen totdat alles leeg was, doordat de geest van de avond
nog uren in de bar hing.
Als kunst moet slagen en excellent moet zijn, laat het dan op
de manier van de extase zijn en laten we dan accepteren dat
dit slagen zeldzaam is, laten we aanvaarden dat de eerste
avond De Veere in de Monty net zo noodzakelijk was als de
tweede.
Alexander Nieuwenhuis is schrijver van de Intuitieve Encyclopedie, studeert aan DAS master of theatre en is in 2017 artist
in residence in Villa Strauli in Winterthur.
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UITGELICHT
Favoriete beeld van de redactie, Almost Alive | sabine molenaar, Fotograaf: William van der Voort

Master Performing
Public Space
New masterprogram for artists
who desire impact and change
fontys.edu/performingpublicspace

DILEMMA VAN DE DAG

Voorstellings
concept
Vs
De voorstelling
Wat vind jij? Pak je computer of smartphone en praat mee op:
debat.editthispost.com
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REFLECTIE

Debatteer mee op Debat.editthispost.com
Domein voor Kunstkritiek en de redactie van De Dagkrant
scherpen graag gesprekken aan door elke dag een debat uit
te lokken met een dilemma op debat.editthispost.com. Het
debat wordt gestart door twee mensen, ‘aangevers’ uit het
werkveld, maar iedereen met een smartphone of laptop in
de buurt kan meedoen. Ook u kunt reageren op nieuwe én
lopende discussies. Onderstaand een verkorte weergave van
wat online gebeurt.

Actieve versus passieve maatschappelijke betrokkenheid
Alexia Leysen, theatermaker
Kunst gedijt het best in een vrijplaats waarin ze zich onafhankelijk van eisen van buitenaf kan uitdrukken. Dat kan doordat
er een muur staat tussen werkelijkheid en fictie. Maar de muur
bevat wel ramen. Elk woord in een roman is eerder in de realiteit gebruikt, en elk beeld roept associaties op. Kunst bestaat
dus nooit in het luchtledige.

Olga Kaat, docerend theatermaker
Laatst liep ik op de Albert Cuyp [..] “Wat leuk”, zei een koopman, “dat u met uw grootvader bent.” Ik vertelde de koopman dat het niet mijn grootvader was, waarop de koopman
niet begrijpend keek. Ik schrok van de vanzelfsprekendheid
waarmee de marktkoopman aannam dat de man met wie ik
spontaan een ervaring deelde, een bekende van me was.
Hij ging er blijkbaar vanuit dat voor elkaar vreemde mensen
dat niet doen. Omdat hij eraan gewend is dat wij vaak geen
“Hallo” meer zeggen? Als dat zo is, is dat omdat we bang zijn
dat onze begroeting niet beantwoord wordt? Omdat we niet
belachelijk willen worden gemaakt?
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het je mentaal sterker en gelukkiger maakt als je elkaar “Hallo” zegt.
Dus, als het op straat een te grote stap is en we er te angstig
voor zijn, laten wij theatermakers met onze voorstellingen dan
de opening creëren. Wij hebben de vaardigheid mensen te
laten voelen hoe het is om met elkaar even iets te delen. De
schande van het niet groeten is groter dan die van het niet
gegroet worden.

Alexia Leysen, theatermaker
Kunst moet niets, behalve boeien. Voor wie de wereld wil verbeteren zijn er efficiëntere methodes dan kunst. Dit betekent
niet dat er geen heel straffe, actief maatschappelijke betrokken kunst gemaakt wordt. Maar de actualiteitswaarde is voor
mij geen parameter in de beoordeling van kunst. Kunst kan
evengoed iets universeel of tijdloos verbeelden, en daarin waardevol zijn.

bewondering voor het oude versus
hang naar het nieuwe
Sanne Nouws, regisseur
Ik zelf ben eerder benieuwd naar de actuele verhouding tot
repertoire vanuit de toeschouwer. Naar wat voor verhalen is
de toeschouwer op zoek in het theater? Voegt het bijvoorbeeld, in mijn geval, voor de toeschouwer iets toe dat Hendrik
IV ooit door iemand anders werd geschreven bijna 100 jaar
geleden? Is er iemand die Pirandello heeft gegoogeld na het
zien van dit stuk? Is dit iets wat meer aandacht verdient rondom de voorstelling?

Siska Baeck & Simon van Schuylenbergh, makers
Het nieuwe als een mogelijk maken van nog niet gerepresenteerde verhalen en inhouden, het nieuwe als bewustwording
van de traditie, het nieuwe als het opnieuw in vraag stellen
van reeds geformuleerde antwoorden.

Siska Baeck & Simon van Schuylenbergh, makers
Het nieuwe als ultieme verrassing. Wat gebeurt er wanneer de
al te oude verwachtingen achterwege worden gelaten en niet
meer ingelost (moeten) worden? Misschien dat de noodzaak
van het onverwachte de noodzaak van het ongedachte ruimte
maakt voor nieuwe, nog onbekende vormen, misschien dat
het net-nog-niet of het nog-net-niet tevens een andere sensitiviteit, een andere fijngevoeligheid teweegbrengt.

Getriggerd? Ook iets te melden? Reageer op nieuwe én lopende discussies,
ga naar debat.editthispost.com en doe mee
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coluMn

illuStratie rineke rooSenBooM

prikkel
tekSt: rooS vlogMan
Aan de bar stelt een van de organisatoren zich voor aan het
nieuwe barmeisjes. “Jou heb ik hier nog nooit gezien.”
“Nee, ik wilde hier werken omdat ik hoorde dat Festival
Cement supergaaf is.” De vrouw van de organisatie laat haar
nieuwe zonnebril zien, in de vorm van twee kussende monden, een toi-toi-toi-cadeau. Ik doe alsof ik een zelfhulpboek
over assertief communiceren lees. “Het probleem vaststellen
in termen van behoeften” staat er op pagina 92 geschreven.
Een van de behoeften – naast meer lichaamsbeweging en
meer vrije tijd – kan zijn: je geest prikkelen. Ik vraag me af
hoeveel mensen hiernaartoe zijn gekomen om hun geest
te prikkelen. Misschien de man in de legergroene jas die
teleurgesteld is omdat zijn wijn een Chardonnay is en geen
Sauvignon Blanc; misschien de jongen met de boerenpet en
het sjaaltje; misschien de vrouw met gestikte rozen op haar
jas; misschien ik wel.
De voorstelling die me het meest is bijgebleven is Tide, van
Bára Sigfúsdóttir & Eivind Lønning. Een danseres en een
trompettist op een podium, twee lichamen, geen decor, geen
opvallende kostuums, geen ingewikkeld lichtplan. Eivind, de
trompettist, zet de bewegingen van Bára in gang. Ze dragen
beiden geen schoenen. De adem die Eivind door zijn trompet
laat gaan klinkt alsof hij door een rietje blaast, alsof hij rode
besjes wegschiet door een pvc-buis. Zij beweegt schokkerig
en hij klinkt afwisselend als een rennend paard en de kralen
die kinderen in de spaken van hun fiets klikken. Hij klinkt als
een brommer waar twee mannen met overgewicht samen
plaats op hebben genomen, te zwaar om over de drempels
heen te gaan. Eivind klinkt als druppend water, een verstopte
gootsteen, een dronken hommel. Bára beweegt haar handen
en voeten alsof ze hetzelfde zijn, hetzelfde kunnen: vastpakken, strelen, wijzen, zwaaien. Het is geen dans, het is geen
muziek. Het is beweging, het is geluid; het is adem.
Naar de ontvangstzaal is een rode loper van linoleum gelegd.
Iedereen is hier bijzonder. In de foyer oefent een acteur voor
de laatste keer zijn tekst. Ik sla mijn boek dicht, mijn geest is
geprikkeld. Ik denk aan Eivind die Bára in zijn armen neemt,
hoe zij op zijn armen blaast, zijn adem overneemt.

dagelijkS wordt de coluMn perSoonlijk voorgedragen door een ScHrijver
van tilt in Het feStivalHart in de verkadefaBriek, vanavond een nieuwe oM
22:30 uur

fleSSenpoSt
Meedoen? laat een (anonieM) BericHt acHter
op een Briefje, Stop Het in een van de fleSSen
die Hiervoor klaarStaan in Het feStivalHart
in de verkadefaBriek Óf Mail naar:
redactie@feStivalceMent.nl

de tafelrede - tHeMa van vandaag: MaterialiSMe en eMotie
verkadefaBriek | 18.00 - 18.45
gratiS toegankelijk

pluriverSe
elke dag een gedacHte, arguMent of SongtekSt van Maker louiS vanHaverBeke

MultiverSe

louiS vanHaverBeke
perforMance | 65 Minuten
verkadefaBriek - grote zaal
dinSdag 21 Maart 21:00 | woenSdag 22 Maart 19:00 | donderdag 23 Maart 21:00

