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HAAG Overal in Den Haag
t de huisldeurvan het Holland
ce Festival voorbijgangers tero€t. Zelfs de rollator van culwethouder fetta Klijnsma was
le opening dinsdagavond verI met de felroze poster van de
e editie van deze grootste more dansbi€nnale van Nederl.
3t typeert het streven van het
ival de komende drie weken
rukkelijk aanwezig te zijn: oP
at (op 4 november is de Dans-

rrtenties
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Stiekem kan hier ofles

parade), scholen en academies
(workshops) en zelfs lichtjes in de
politiek - het vredestichtende Butterfly-project verhuist volgend
weekend van het VN-gebouw in
New York naar het Atrium van het
Stadhuis in Den Haag.
Klijnsma prees de universele
kracht van dans in het algemeen
en die van het Haagsedansfestival
in het bijzonder. De wethouder
ontroerde met haar ontboezeming dat zemet haar weerbarstige
spastischelijf mee kon voelen met
dansers die altild op de been moeten blijvelt.
Wat dat betreft werd de ComPafria Nacional de Danza, het SPaanse gezelschapvan choreograaf Nacho Duato, aan het slot van de oPeAIas (Wings)
ningsvoorstelling
zwaar op de proef gesteld. Acht-

tien dansers maakten fee€riekeslidir.rgs op een met water volstromende ballewloer. Het oPzwiepende vocht aan hun maaiende armen leek de dansers de vleugels te
geven, die de hogfdfiguur aan het
begin van AIss had afgelegd. OP
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ziinjasje en later bp zijn T-shirt resteerden'littekens': twee snedenter
hoogte van ziinschouderbladen.
De 5o-jarige Duato danste zelf
deze ex-engel,geinspireerd oP de
beroemde film Der Himmel iiber
Berlin van schrijver Peter Handke
en regisseur Wim Wenders. Er rolde beitaanswagen over ziinliPPen
('Waarom ben ik ik en niet jou?')
die leidden tot de ruil van onsterfelijktreid voor een menselijk bestaan. Fraai waren de momenten
waarop Duato als zoekende bood'
schapper tussen ziin jonge dansers stoof. In duetten, trio's en
groepsstukken vertolkten zij m€n_
selijke gernoedstoestanden - lief'
devol, verward, recalcitrant.
Toch kreeg Alas zeker niet de
vleugels die je verwacht bii een
openingsvoorstelling en bij dit ge-
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'Alshetverhaalmaar
goedis,luisterenz;Ewel'
II
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ien intrigerende inkiik in een ons
rbekendesamenleving.'Hugo Borst
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zouden meer van dit soorf boeken
geschrevenmoeten worden.'
KaderAbdolah

Ensennbte
HetWervelwind
speeltoperavoorkinderen.

ra Festival doet dat door naar buiten te treden, zelfs bij mbnsen aan
te bellen om muziek te laten horen. Dan komt opera uit die cocon,
kan het rnensen raken. Het is toch
een stukje bagage dat je kinderen
niet mag onthouden.'

Rudyvan Hest

Vanonzeverslaggeefster
Wendelade Raat

waar gaat uw opera over?
'limmy gaat over een jongetie dat
Het Yo! OPeraFesti- het moeilijk vindt om vrienden te
AMSTERDAM
val brengt tot en met zondag in maken .Ziinmoeder heeft het druk
Utrechtopera'svoor de leeftijdsca- en aan ziin stiefuader heeft hii
tegorie 8-plus. I(larinettist Rudy niets. Bovendien denkt hii steeds

van Hesten zijn collega'svan het
WervelwindEnsemblesPelendaar
Jirnrny.'Als het verhaalmaar goed
is,luisterenzewel.'
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Wat doet een blaassextetals het
tussende
WeruelwindEnsemble
operazangers?
'Al sinds2oo2houdenwe ons bezig met devraaghoeklassiekemuziekvertaaldkan wordennaareen
jonger publiek.We speeldenstukken als Peferen de Wolf,maar wilden zelfeensietsmaken.Datwerd

Wie maken er meer herrie in de
concertzaal,de kinderen of u?
'Tijdens eerdere uitvoeringen
merkten we dat de kinderen
ademloos naar ons luisteren. Zelfs
aaneenmeisjeuit ziin klas.Eigen- op scholen waar kinderen geen erlijk gaatJimmyovervriendschap. varing hebben met toneel, was het
stil. Aileen als het oververliefdheid
ging,werd er volop gegiecheld.'
Zijnkinderennietwat te iongvoor

opera?
'Zelf ging ik op 12-iarigeleeftijd

voor het eerstnaar de opera.Ikwas
onder de indruk en vond die maniervan zingen helemaal niet raar.
het verhial maar goed is, denk
Als
Yo!
het
oP
zich
thuis
voelt
u
Dus
ik altijd.Wij laten van te voren alOperaFestival?
tiid een stukje van Dekaninqnv&n
'pit festival past bij onze manier
de Nachfuit Die Zsuberfl\te horen,
van denken. ne organisatie wil
die melodie die almaar hogergaatmuziek toegankelijker maken
voor kindereri, net als wij..Ygl"Ope- Kinderen moeten daar ontzettend
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Maar begrijpen ze wel waar het
over gaat?
'De opera wordt in het Nederland,s
gezongen en sluit aan bii de leefwereld van een kind van B.De muziek ondersteunt het verhaal. Elk
personage krijgt een eigen mefodie. Zo wordt de slome stiefuader
aangekondigd met een schertsende melodie van fagot, klarinet en
hobo, telkens als hij oPkomt.'

'Slome
wordt
stiefuader
met
aangekondigd
melodie'
schertsende

opera: een prachtig medium om
.itt verhaal mee te vertellen.'
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orn lach€n.Als ze daarna.Jimmryhoren, schrikken ze niet meer van de
zangers, die genoeg volurne hebben om de zaalte vullen.'

'Loopt het net zo akelig af als bii
'grote mensen' oPera's?
'lk kan beloven dat niemand de gifbeker drinkt of zich zelf met een
dolk doorsteekt, maar hoe het wel
afloopt is een verrassing"
Jirnmyvrijdagom 13.30en 19.30
Utrecht.
uur,Stadsschouwburg
www.yo-opera.nl

+i$*ffiiii,*,

re;*ffiffiq ffi.r$'.€$

I

