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‘Het Holland 
Festival is altijd 
divers geweest’
Na twee door corona gemankeerde edities hoopte 
directeur Emily Ansenk de 75ste verjaardag van 
het Holland Festival ‘normaal’ te kunnen vieren. Dat 
was buiten de oorlog in Oekraïne gerekend. ‘Goede 
kunstenaars raken aan de tijdgeest.’
Jan Pieter Ekker

Directeur Emily Ansenk: ‘Veel 
kunstenaars in ons programma 
zijn bezig met onderwerpen  
als duurzaamheid en raciale 
 ongelijkheid.’ FOTO LIN WOLDENDORP
 

“We leven in een drastische en dramatische tijd die vraagt 
om een helder standpunt, ook vanuit de culturele wereld. 
Want hoe vier je eigenlijk een jubileum terwijl er in Euro-
pa een grote oorlog woedt?” zei directeur Emily Ansenk 
begin april op de persconferentie van het 75ste Holland 
Festival.

Enkele weken voor aanvang van het festival gaat Ansenk 
in haar werkkamer op de vierde verdieping van het Mu-
ziekgebouw dieper in op die nijpende vraag. “Het Holland 
festival is 75 jaar geleden ontstaan in de tijd van de weder-
opbouw, omdat het belangrijk werd gevonden internatio-
nale kunst en kunstenaars te presenteren én toeristen te 
trekken – niet alleen met tulpen en molens, maar ook met 
‘High Art in the Lowlands’, zoals het festival in eerste 
 instantie heette.” 

Ansenk: “Juist in deze complexe tijd is het belangrijk om 
ons goed te realiseren waarom we destijds zijn opgericht 
en wat het nú betekent om met elkaar samen te werken, 
om voorstellingen te brengen waarmee je hoopt op 
 wederzijds begrip, of bepaalde prangende onderwerpen 
te agenderen.”

Op het Holland Festival zijn veel grote voorstellingen te 
zien waaraan jaren is gewerkt. Kunnen die eigenlijk wel 
inspelen op de actualiteit?
“Niet expliciet; er zitten geen voorstellingen in het pro-
gramma die rechtstreeks gaan over de oorlog in Oekraïne. 
Maar ik denk dat goede kunstenaars altijd aan de tijdgeest 
raken. Dat zie je in de programma’s die zijn samengesteld 
door Nicolas Stemann en Angélique Kidjo. Het program-
ma van Kidjo focust op de klimaatcrisis, de zorg voor de 
aarde en wat ons aandeel daarin is – Mother Nature is 
daar een goed voorbeeld van. Kidjo’s wortels liggen in 
 Ouidah, een stad van waaruit eeuwen geleden de slaven-
schepen vertrokken, en die nog altijd is doordesemd van 
de geschiedenis. Dat zie je terug in haar muziektheater-
voorstelling Yemandja – An African Fairytale.”

“We dachten dat Kidjo een interessante combinatie zou 
vormen met Nicolas Stemann, maar wisten van tevoren 
niet of er een gezamenlijkheid zou zijn tussen de asso
ciates, die ieder hun eigen achtergrond, werk en bood-
schap hebben. Maar er bleek verrassend veel overlap in 
hun boodschap en thematiek te zitten, met name over het 
onderwerp klimaat en representatie: wie mag welk ver-
haal vertellen?”

“In Nicolas’ theatervoorstelling Contreenquêtes bij-
voorbeeld, speelt kolonialisme een belangrijke rol. Daarin 
ensceneert hij een ontmoeting tussen de naamloze 
hoofdpersoon uit De vreemdeling van de Franse schrijver 
Albert Camus en de broer van de hoofdpersoon uit Mous
sa, of de dood van een Arabier van de Algerijnse auteur 
 Kamel Daoud. Deze ontmoeting, tegen een achtergrond 
van  wederzijdse misverstanden, biedt een interessante 
kijk op de geschiedenis, die tal van nieuwe vragen op-
roept over de verhouding tussen Algerije en Frankrijk, 
maar ook over de positie van Stemann zelf, een 52-jarige 
Duitse theaterregisseur.”

“Kein Licht, het operawerk gebaseerd op een tekst van 
Elfriede Jelinek dat Stemann samen met componist 
 Philippe Manoury heeft geproduceerd, is geïnspireerd 
door de kernramp in Fukushima en toont de gevolgen 
voor het klimaat en de mensheid. Ook tal van andere kun-
stenaars in ons programma zijn bezig met onderwerpen 
als duurzaamheid en raciale ongelijkheid. Maar voor alle 
duidelijkheid: de thematiek die in het programma naar 
voren komt, is niet bedacht door het programmateam van 
het Holland Festival; die komt voort uit de kunstenaars 
die we een podium geven.”

Maar het programmateam kiest ervoor bepaalde stem-
men een podium te geven. Zijn daar andere stemmen bij 
gekomen? Ergo: is het Holland Festival een minder wit 
feestje aan het worden?
“Er komen ieder jaar nieuwe stemmen bij. Maar minder 
wit? Ik kreeg net een aantal foto’s van Maria Austria ge-
maild, van het bezoek van de Afro-Amerikaanse choreo-
grafe Katherine Dunham in 1954. De programmering van 
het Holland Festival is altijd al divers geweest, onder mijn 
voorganger Ruth Mackenzie zijn er in dat opzicht ook 
weer belangrijke stappen gezet. Onze associates dragen 
ook bij aan een kleurrijke, veelzijdige programmering, 

Dit is er te zien op het 
Holland Festival

Drie tips van de 
kunstredactie

Erik Voermans
Klassieke muziek

CIRCULUS
Het nieuwe, tweede pianoconcert 
van de geweldige Nederlandse 
componist Robin de Raaff belooft 
een gebeurtenis van jewelste te 
worden. Circulus heet het stuk.  
En dus zit het publiek in de Gas
houder op 10 juni in een cirkel om 
de solist (Ralph van Raat) heen, 
met daar weer achter het orkest, 
ook in een cirkel. Het geheel doet 

denken aan een klok en dat klopt 
ook, want De Raaff had een stuk 
over de vergankelijkheid in het 
hoofd. Daarna klinkt Coro, een 
meesterwerk van de Italiaanse 
grootheid Luciano Berio, voor zan
gers en instrumentalisten die in  
de vorm van veertig duo’s over de 
ruimte verspreid staan.
Circulus/Coro door Radio Filharmo-
nisch Orkest en Groot Omroepkoor 
o.l.v. Matthias Pintscher. Solist: 
Ralph van Raat (piano), 10 juni,  
de Gashouder, 20.30 uur

Holland 
Festival:  
75 jaar en nog 
net zo jong  
en druistig  
als toen

Het Holland Festival, dat in Amster-
dam plaatsvindt van 3 tot en met  
26 juni, bestaat 75 jaar. Gewoonlijk is 
dat een leeftijd waarop de energie wat 
begint te kwelen en te kwijnen en de 
gedachten misschien wat meer uit-
gaan naar vroeger, toen alles beter 
was en jijzelf jonger, maar voor het 
oudste en grootste internationale 
 podiumkunstenfestival van Neder-
land gaat dat niet op. Het Holland 
Festival is nog net zo jong en druistig 
als in 1947, toen het allemaal begon, 
als een naoorlogs initiatief om de 
 ellendige voorbije tijd even te ver-
geten en het publiek zich verbonden 
te laten voelen in het genot van hoog-
waardige kunstvormen.

Ook onder leiding van de tiende 
 directeur in de geschiedenis van het 
festival, Emily Ansenk, is er aan de 
doelstellingen niets veranderd. Je 
zou zelfs kunnen zeggen dat, om een 
modewoord te gebruiken, de urgen-
tie daarvan in deze tijd allesbehalve 
aan waarde heeft ingeboet.

Sinds 2019 wordt het programma 
mede ingevuld door zogeheten asso-
ciate artists, dit jaar de Frans-Beninse 
zangeres Angélique Kidjo (1960) en 
de Duitse theaterregisseur Nicolas 
Stemann (1968). Gelet op hun ge-
boortejaren en achtergronden staan 
zij garant voor de voortzetting van de 
wijde programmatische blik die het 
festival sinds jaar en dag kenmerkt.

Maar het festival is behalve een reis 
vol ontdekkingen ook altijd een weer-
zien met oude bekenden, zoals dit 
jaar met Heiner Goebbels, Ben Frost, 
Tiago Rodrigues, Sami Yusuf, Mary 
Finsterer, Robin de Raaff, Philippe 
Manoury, Trajal Harrell en Abd Al 
Malik. 

In deze speciale bijlage treft u inter-
views met en profielen van Emily 
 Ansenk, Angélique Kidjo en Nicolas 
Stemann, choreograaf Arno Schuite-
makers en componist Mary Finsterer.

Tot slot komen de voorstellingen in 
deze jubileumeditie precies op het 
juiste moment. Hopelijk zitten de 
 zalen weer vol, want de voorstellin-
gen van de afgelopen twee jaar kon-
den vanwege de coronamaatregelen 
alleen online worden bekeken.

Op naar de volgende 75 jaar!

Erik Voermans
Kunstredactie 

Peter van Brummelen
Popmuziek

MOTHER NATURE
Time Magazine zette haar vorig 
jaar op een lijst van de volgens het 
blad honderd invloedrijkste per
sonen van de wereld. Dit jaar is de 
Afrikaanse zangeres en activiste 
Angélique Kidjo een van de twee 
associate artists van het Holland 
Festival. Ze breng het muziek
theaterstuk Yemandja naar het ITA 

en zal Afrikaanse muziek en 
modern klassiek mengen in het 
Concertgebouw, maar er is in 
Carré ook een ‘gewoon’ concert 
van haar. Net als op haar meest 
recente, met een Grammy onder
scheiden album zijn daarbij de 
nodige Afrikaanse collega’s te 
gast. Uit ons land doet Jeangu 
Macrooy mee.
Mother Nature door Angélique Kidjo 
en gasten, 3 en 4 juni, Carré,  
20.00 uur

Jan Pieter Ekker
Chef kunst

CASTING
De eerste voorstelling die Florian 
Myjer, Vincent Rietveld en Ward 
Weemhoff maken onder de 
‘nieuwe’ noemer toneelgroep 
Amsterdam, klinkt als vintage  
De Warme Winkel. ‘Casting wordt 
een gespannen en ongemakkelijke 
auditie, waarin niet alleen de 
hoofdrolspelers worden beoor
deeld maar ook de regisseur, de 
castingdirector en de netmanager,’ 
aldus het persbericht. ‘Macht, 
aantrekkingskracht en artistieke 
hoogmoed buitelen over elkaar 

heen in deze integere, maar 
scherpe analyse van de Neder
landse cultuur.’ Opvallend: hun 
eerdere Holland Festivalvoorstel
lingen Gavrilo Princip (2014), 
 Privacy (2016) en Gesualdo (2018) 
werden opgevoerd in steeds 
 grotere zalen en zorgden ervoor 
dat De Warme Winkel tot het 
 esta blishment ging behoren.  
Met  Casting zoekt het theater
gezelschap nu de intimiteit van  
de kleine zaal weer op: theater
broedplaats De Sloot heeft maar 
75 plekken. 
Casting door toneelgroep Amster-
dam, 20 juni t/m 15 juli, De Sloot, 
21.00 uur

omdat zij een heel breed en genereus denkframe hebben 
en de samenwerking opzoeken met kunstenaars die an-
ders misschien niet zo snel op ons podium zouden zijn 
beland. Dat is precies het idee erachter; dat je daarmee je 
eigen blinde vlekken invult. In het kielzog van Angélique 
Kidjo presenteren we bijvoorbeeld de zangeressen Yemi 
Alade en Zeynab Habib, die beiden waanzinnig populair 
zijn, maar bij een publiek dat niet per se bekend is met het 
Holland Festival.”

U memoreerde zojuist dat het Holland Festival in 1947 is 
begonnen als High Art in the Lowlands. Draait het nog 
steeds om high art?
“Het ligt er maar aan wat je daaronder verstaat. Wij bren-
gen kunst die niet mainstream is. En daarmee bedoel ik: 
lekker gepresenteerde, goed in het gehoor liggende kunst 
die je het hele jaar door op andere festivals kunt zien en 
horen. Wij voegen iets toe aan het Nederlandse veld, door 
makers en voorstellingen te programmeren die iets ex-
tra’s te bieden hebben, door hun complexiteit of door de 
vorm. Het is vaak kunst die zich lastig laat commerciali-
seren, maar ik spreek liever niet van high art, misschien 
moet je het add art noemen.”

En over de grote oorlog die in Europa woedt: het meest 
ingrijpende gevolg is dat de filminstallatie Euphoria van 
de Duitse kunstenaar en filmmaker Julian Rosefeldt, die 
gepland stond als jubileumvoorstelling, niet te zien is.
“Julian Rosefeldt, die in 2017 op het Holland Festival 
stond met Manifesto, zijn installatie met actrice Cate 
Blanchett, werkt sinds lange tijd samen met een Oekra-
iense filmploeg. Door de toenemende dreiging uit Rus-
land werden de opnames in Kiev kort voor het uitbreken 
van de oorlog afgebroken. We hebben overwogen om de 
delen die nog niet af zijn te vervangen door tekst met uit-
leg, maar Julian geeft er de voorkeur aan dat niet te doen. 
Het zou afleiden, want het werk gaat niet over Oekraïne 
maar over het ongebreidelde consumentisme en kapita-
lisme in onze samenleving. Dat het in Kiev is gefilmd had 
te maken met eerdere ervaringen met de locaties en de 
Oekraïense crew. Julian geeft er de voorkeur aan om 
 Euphoria volgend jaar op het Holland Festival te laten 
zien zoals hij het in zijn hoofd heeft. Er moet nog van alles 
voor worden geregeld, maar dat ziet er gelukkig goed uit.”

Op de persconferentie zei u dat het dankzij de inzet van 
vele dappere strijders 77 jaar geleden is ‘dat we hier  
nu kunnen doen wat we doen’: het Holland Festival als 
 ultieme uiting van vrijheid. Gelooft u daar werkelijk in?
“Ik geloof niet dat een festival in staat is de problemen 
van de wereld op te lossen, maar er kan wel iets worden 
aangewakkerd op individueel niveau. Als je één iemand 
kunt bewegen, beroeren, aanraken, dan is het al de moei-
te waard.”

‘De opnames in Kiev 
werden kort voor  
het uitbreken van de 
oorlog afgebroken’ 

Colofon
Coverbeeld: Desiré van den Berg
Coördinatie: Jan Pieter Ekker
Eindredactie: Hanna Bijl en Darya Sutikno
Beeldredactie: Iris Timmer
Vormgeving: Jasmijn Jongejan
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Als klein meisje durfde Angélique Kidjo al groot te dro-
men. “O nee, dat kan helemaal niet!” reageerde haar moe-
der toen de kleine Angélique vertelde wat ze wilde wor-
den als ze groot was: James Brown. Verontwaardigd ging 
ze daarom naar haar vader. Maar ook hij, zelf muzikant,  
achtte het onmogelijk dat zijn dochter later James Brown 
zou worden.

Tijdens een bezoek aan Amsterdam vertelt Angélique 
Kidjo (61) het verhaal gierend van de lach. “In mijn jeugd 
was James Brown enorm populair in Benin. Mijn broer 
had een band die zijn muziek speelde. De zanger maakte 
werk van zijn imitatie van James Brown, met een pruik op 
stond hij hard te schreeuwen en deed hij de split. Ik stond 
erbij en dacht: dat kan ik veel beter.”

James Brown is ze nooit geworden. Ver geschopt heeft 
Kidjo het wel, in de muziek, maar zeker ook als activiste. 
Time Magazine zette haar vorig jaar op een lijst van de 
 volgens het blad honderd invloedrijkste personen van de 
wereld. ‘Afrika’s belangrijkste diva’ noemde Time haar 
ook, maar sterallures heeft ze allerminst. In het gesprek is 
Kidjo bevlogen en vriendelijk en ook nog eens heel grap-
pig.

Mooie quote van de Amerikaanse oud-president Bill 
Clinton achter op haar in 2014 verschenen autobiografie 
Spirit Rising: ‘Het enige dat groter is dan Angélique Kid-
jo’s stem is haar hart.’

Afrikaanse traditie en westerse funk
Ze werd geboren en groeide op in Ouidah, de Beninse 
kustplaats van waaruit veel Afrikaanse slaven naar vooral 
 Brazilië werden verscheept. Ook Nederlandse slaven-
handelaars waren er actief. “Tegenwoordig staat op het 
strand van Ouidah een groot monument: The Door of no 
Return, maar in mijn jeugd werd niet gesproken over de 
slavernij, dat is in Afrika vaak een enorm taboeonder-
werp. Evengoed voelde ik als kind dat er iets gebeurd 

‘Ik stond erbij en 
dacht: dat kan ik  
veel beter’
De Frans-Beninse 
zangeres en activiste 
Angélique Kidjo  
is dit jaar samen met 
Nicolas Stemann 
associate artist van het 
Holland Festival. Op het 
programma staat onder 
meer haar muziektheater- 
voorstelling Yemandja – 
An African Fairytale.’
Peter van Brummelen

Vijfvoudig 
Grammywin-
naar Angélique 
Kidjo: ‘Op mijn 
zesde duwde 
mijn moeder 
me het podium 
op. Doodeng! 
Maar de dag 
 erna vroeg ik: 
‘Wanneer mag 
ik weer?’’ FOTO 
FABRICE MABILLOT

zei tegen me: ‘Na het eerste jaar wordt het beter, geloof 
me, ik heb het ook meegemaakt.’”

En het werd beter, veel beter. Als zangeres die in haar 
muziek Afrikaanse traditie mengde met westerse funk  
en soul werd Kidjo een ster, geliefd in de hele wereld.  
Voor haar jongste album Mother Nature, waarop ze 
 samenwerkte met collega’s uit heel Afrika, werd ze april 
dit jaar nog onderscheiden met een Grammy Award (haar 
vijfde al).

Mister Brown aan de lijn
Een kleine greep uit de lange lijst van westerse collega’s 
met wie ze eerder werkte: Alicia Keys, Peter Gabriel, Bono, 
Yo-Yo Ma, Sting, Herbie Hancock, Branford Marsalis, 
 Carlos Santana, Philip Glass, John Legend...  Fijn weetje: 
in de jaren tachtig was ze enige tijd zangeres in de band 
van Jasper van ’t Hof, de Nederlandse jazz- en wereld-
muziekpianist. Ze hebben nog altijd contact.

Was ze wel eens starstruck? Tsss, het idee. “Als muzikan-
ten muziek maken zijn ze bezig met muziek, niet met 
 elkaars ego’s.”

Nou vooruit, van één ontmoeting was ze wel erg onder 
de indruk, een ontmoeting per telefoon nog wel. “Ik was 
op de redactie van Billboard. Zonder dat ik ervan wist had 
de hoofdredacteur een gesprek voor me geregeld. ‘Ik heb 
hier mister Brown voor je aan de lijn, Angélique.’ Mister 
Brown? Ik kende helemaal geen Mister Brown. ‘Pak hem 
nou toch maar even.’”

De man aan de andere kant van de lijn herkende ze 
 meteen: “Jááááámes Brown!!! Mijn Engels was nog niet zo 
goed en hij had zo’n heel vet zuidelijk Amerikaans accent, 
dus ik begreep niets van wat hij zei. Maar toen begon hij te 
zingen en kon ik meteen invallen: Say it loud! I’m black 
and I’m proud!”

Yemandja – An African Fairytale, 16 t/m 18 juni, ITA, 20.30 uur 

Associate artist Nicolas Stemann is een muzikale 
regisseur met een grote liefde voor maatschappelijke 
onderwerpen. ‘Ik beschouw mijn werk als politiek.’

Statements, maar dan wel 
in de vorm van kunst

Hoe kom je in het gevlei van een van 
’s werelds grootste toneelschrijvers, 
door haar werk níet te willen regis-
seren? Het lukte de Duitser  Nicolas 
Stemann (53) bij de Oostenrijkse 
 Nobelprijswinnares Elfriede Jelinek 
– toneelschrijver van onder meer  

Lorianne van Gelder

jaren negentig zat  Stemann in de 
band Musik für Alle, waarmee hij 
 trashy punk en  experimentele Duitse 
popmuziek maakte. 

Vluchtelingen
Dit jaar is Stemann met Angélique 
 Kidjo associate artist van het Holland 
Festival, waar zijn voorstellingen 
Kein Licht, Contre-enquêtes en Der 
Besuch der alten Dame te zien zijn. 

Hoewel hij niet meer met bas of 
 piano optreedt, is de muziek nooit uit 
zijn werk verdwenen. Heel af en toe 
betreurt hij nog een gemiste pop-
carrière, ‘als het theaterwerk weer 
eens ingewikkeld is’, zei hij tegen het 
Thalia Theater. Dat  muzikale is soms 
letterlijk – in zijn regie van  Jelineks 
opera Kein Licht (gecomponeerd 
door Philippe Manoury, over de kern-
ramp in het Japanse Fuku shima) op 
het Holland Festival – maar ook in-
directer in de ruimte die hij geeft aan 
 improvisatie in zijn voorstellingen. 

Voor Der Besuch der alten Dame  

The Piano Teacher, later verfilmd met 
Isabelle Huppert in de hoofdrol.

Het was 2001, Stemann was een 
veelbelovende maar nog jonge regis-
seur, zo’n fase waarin je eigenlijk alles 
moet aannemen om naam te maken. 
Maar toen hij werd gevraagd om een 

(10 tot en met 12 juni op het Holland 
Festival), bewerkte Stemann het stuk 
van Fried rich Dürrenmatt met vijfen-
dertig  personages voor een cast van 
slechts twee acteurs, die hij ook veel 
liet improviseren.

Het verhaal, dat door elke Duitse 

Kein Licht: opera over de Fukushimakernramp. FOTO VINCENT PONTET

scholier wel een keer wordt gelezen, 
gaat over een rijke, oude vrouw die 
haar geboortedorp bezoekt. Zij be-
looft het dorp uit de financiële pro-
blemen te helpen, mits zij hun bur-
gemeester, die haar ooit zwanger 
maakte en links liet liggen, doden. 

Een soort MeToo met tanden, avant 
la lettre. De acteurs spelen de uiteen-
lopende rollen en een dj zet daar een 
stevig geluidsdecor onder.

Stemann is geen onbekende voor 
het Holland Festival, en persoonlijk 
is hij ook verbonden met Nederland. 
Zijn vrouw is Nederlandse en zijn 
 kinderen daarmee Duits- Nederlands. 
Eerder stond hij op het festival met 
onder meer Die Schutz befohlenen, 
ook van Jelinek, over het schrijnende 
vluchtelingenbeleid in Europa. Daar-
in speelden uitgeprocedeerde vluch-
telingen uit Amsterdam mee. 

Spelen met identiteit
Maatschappelijke thema’s schuwt hij 
niet, maar activistisch wil Stemann 
zichzelf niet noemen. ‘Ik beschouw 
mijn werk als politiek, niet als activis-
tisch. Ik geloof dat als kunst te poli-
tiek wordt, zij haar kracht verliest.’ 

De vluchtelingen liet hij overigens 
na afloop niet links liggen: op ver-
zoek van Theater Frascati maakte hij 

een jaar later nog een voorstelling 
met hen, Labyrinth.

De voorstelling Contre-Enquêtes  
(14 en 15 juni op het festival) heeft net 
zozeer dat politieke. Het is een ont-
moeting tussen De vreemdeling van 
Albert Camus en het ‘tegenboek’ van 
de Algerijnse schrijver Kamel Daoud, 
Meursault contre-enquête, waarin 
Daoud zich afvraagt waarom de ver-
moorde Arabier in het iconische werk 
van Camus geen naam heeft. 

Stemann laat de twee acteurs, een 
Fransman en een Marokkaan, spelen 
met hun eigen identiteit en het ver-
haal van het kolonialisme van de 
Fransen. Politiek, provo cerend en 
maatschappelijk geëngageerd. Het 
toont de durf van Stemann, die zelf 
concludeert: ‘Ik maak statements, 
maar wel in de vorm van kunst.’

Kein Licht, 24 t/m 26 juni, Muziekgebouw 
diverse tijden; Contre-enquêtes, 14 en 15 
juni, ITA, 20.00 uur; Der Besuch der  alten 
Dame, 10 t/m 12 juni, ITA, 20.30 uur

stuk van Jelinek te regisseren omdat 
de beroemde regisseur Einar Schleef, 
voor wie Jelinek het werk had ge-
maakt, plotseling was overleden, zei 
hij nee. Hij wist niet wat hij met het 
stuk aan moest. Wel wilde hij Jelinek 
graag ontmoeten. 

Jelinek bleek verrassend genoeg 
juist gecharmeerd van Stemanns 
 weigering. Ze zei dat ze het zelf ook 
zou hebben afgewezen. ‘Ze zei zelfs: 
je mag ook grappen over mij maken! 
Dat was allemaal zo ruimhartig en 
amusant, dat ik besloot het toch te 
proberen,’ zegt Stemann in een inter-
view op de Holland Festivalsite.

Experimentele popmuziek
Sindsdien is Stemann de vaste regis-
seur van Jelinek. Meestal zet hij de 
teksten helemaal naar zijn hand. De 
eerste keer maakte hij iets dat zo-
danig anders was dan de tekst, dat hij 
bloednerveus was toen ze langs-
kwam. Maar ze was juist blij. ‘Ik weet 
wat ik geschreven heb, maar ik wil op 

moest zijn in Ouidah, het hing gewoon in de lucht.”
De geschiedenis van Ouidah en die van haar familie inspi-
reerden haar tot de muziektheatervoorstelling Yemandja, 
een coproductie van het Holland Festival. Helemaal 
nieuw is het theater niet voor haar. “Mijn moeder was 
 actrice. Ik zat altijd in haar kleedkamer en probeerde de 
kostuums en maskers uit. Op mijn zesde duwde ze me het 
podium op. Doodeng vond ik het. Dat nooit meer! Maar  
de volgende dag vroeg ik mijn moeder: ‘Wanneer mag ik 
weer?’”

Angélique Kidjo werd geen actrice, maar zangeres. Ze 

had er in West-Afrika al een zekere bekendheid mee opge-
bouwd toen ze in 1983 naar Frankrijk trok. “Het was de  
tijd van de communistische dictatuur in Benin. Je kon 
worden gearresteerd als je papa of mama tegen je ouders 
zei in plaats van het verplichte kameraad. Mijn vader zag 
hoe ik leed en hoe kwaad ik was en zei: ‘Jij moet hier weg, 
anders loopt het slecht met je af.’”

In Parijs, waar al een oudere broer woonde, was het 
 afzien de eerste tijd. “Ik miste mijn familie en vrienden, 
kreeg te  maken met keihard racisme. Ik heb me nooit  
zo onge lukkig en verdrietig gevoeld als toen. Mijn broer 

Nicolas Stemann.  
FOTO GINA FOLLY

‘Als muzikanten 
muziek maken zijn ze 
bezig met muziek, 
niet met elkaars ego’

toneel zien wat anderen erin lezen,’ 
zou Jelinek daarover gezegd hebben.

Inmiddels is Stemann een van de 
meestgevraagde regisseurs in het 
Duitstalige gebied. Hij werkte bij het 
Thalia Theater in Hamburg, het 
Deutsches Theater in Berlijn en het 
Burgtheater in Wenen. Nu is hij in-
tendant van Schauspielhaus Zürich. 

Toch was het niet vanzelfsprekend 
dat hij het theater in zou gaan; zijn 
wortels liggen in de muziek wereld. Al 
jong begon hij met piano en gitaar, hij 
zong en speelde drums en bas. Begin 
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In de studio boven in broedplaats De Vlugt, in Amster-
dam-West, zijn negen dansers reeksen bewegingen aan 
het uitproberen. Het ene groepje focust op vloeiend, de 
armen horizontaal, het andere op ritme, verticaliteit en 
onderlijf. Tussendoor krijgen ze aanwijzingen van Arno 
Schuitemaker. “Ah,” klinkt het na een kwartier, “dit voelt 
goed.”

Een maand geleden was Schuitemaker nog in Italië 
voor de première van de eerste opera waarvoor hij de 
choreografie leverde: Orphée et Eurydice in de regie van 
Pierre Audi. Schuitemaker verbond de twee afzonder-
lijke balletten uit het oorspronkelijke libretto, die zich 
 afspelen in een boven- en onderwereld, tot een groot 
dansdeel waarin de energie en sfeer geleidelijk trans-
formeren.

Het creëren van een langgerekte bewegingsstroom 
waarin het een zich ontwikkelt uit het ander is een han-
delsmerk van Schuitemakers werk, dat de afgelopen vijf-
tien jaar in meer dan twintig landen te zien is geweest. 
Schuitemaker: “Ik vond het een hele interessante uit-
daging om uit te zoeken hoe ik met mijn hedendaagse 
benadering van dans een ontmoeting met deze barok-
muziek zou kunnen leveren.” 

“Ik ben natuurlijk wel gewend om muziek als een 
 belangrijk ankerpunt te gebruiken, maar dit was een 
compleet andere manier van werken. Je gaat uit van be-
staande muziek, terwijl voor mijn eigen voorstellingen 
de compositie altijd parallel aan het creatieproces met de 
dansers in de studio wordt ontwikkeld. Een traject van 
ideeën uitwisselen, dingen uitproberen. Nu was het: dit 
is het, muziek van bijna tweehonderd vijftig jaar oud. 
Maar ik merkte al snel dat ik mijn weg  erin vond.”

Prachtige paradox
Voor 30 Appearances Out of Darkness werkte Schuite-
maker opnieuw nauw samen met componist Aart Stroot-
man en lichtontwerper Jean Kalman. Dans, muziek en 
licht zijn voor hem drie pijlers die tijdens het maakproces 
min of meer gelijk op gaan. De componist komt regel-
matig naar de studio, met de lichtontwerper zocht hij 
meteen bij aanvang van de repetities een aantal dingen 
uit in een theater. Zo kon de dialoog vanaf week één van 
start gaan.

“Een nieuw stuk begint altijd met iets waar ik op een 
 bepaald moment in mijn leven mee bezig ben. Soms kan 
een boek een trigger zijn, in dit geval was dat Chroma. A 
Book of Color van Derek Jarman. Daarin beschrijft hij op 
een hele poëtische manier het hele kleurenspectrum. In 
het hoofdstuk over de kleur zwart staan drie zinnen die 
iets in mij in gang zetten: ‘Is zwart hopeloos? Heeft niet 
elke donkere onweerswolk een zilveren rand? In donker-
te ligt de mogelijkheid van hoop.’” 

“Toen ik dat las, dacht ik: dat er in zwart iets hoopvols 
kan schuilen is een prachtige paradox waar ik eigenlijk 
nog nooit goed over heb nagedacht. Wat kan het ons op-
leveren als we op die manier naar het donker kijken? We 
hebben natuurlijk allemaal bepaalde dingen waar we 
bang voor zijn, drempels waar we op een goed moment 
overheen moeten. Misschien kunnen we verlichting vin-
den door helemaal in het donker te verdwijnen en er aan 
de andere kant uit te komen.”

“Die gedachte werd mijn startpunt. Misschien is het wel 
mooi om met zijn allen in het donker te verdwijnen. Niet 

In het donker zit 
iets waar we wat 
mee kunnen
Vier jaar geleden presenteerde danser en 
choreograaf Arno Schuitemaker het bekroonde 
The Way You Sound Tonight. Nu keert hij terug  
naar het Holland Festival met een choreografie  
over hoop: 30 Appearances Out of Darkness. 
Jacq. Algra

Arno Schuite-
maker: ‘Ik ben 
vooral op zoek 
naar een staat 
van zijn waarin 
je als danser 
kunt verkeren.’ 
FOTO'S DESIRÉ  
VAN DEN BERG 

alleen de dansers, dat zij daar op het podium wat doen 
voor ons. Nee, 30 Appearances wordt een ervaring waar 
iedereen aan kan deelnemen.” 

“Het draait er in mijn werk niet om wat buiten ons om 
gebeurt en wat anderen doen. Het gaat erom: wat laat ik 
als toeschouwer toe, wat kan ik absorberen en wat gaat 
dat mij diep van binnen zeggen. Dat is de reden om het 
donker op te zoeken: er zit misschien iets in waar we alle-
maal wat mee kunnen. Dan denk ik ook aan het boek 
 Hope in the dark van Rebecca Solnit, die benadrukt dat 
donker niet hetzelfde is als hopeloos. Mijn voorstelling is 
een uitnodiging om het donker in te gaan. Een onbeken-
de ruimte.”

Nieuwsgierige houding
In de studio deelt Schuitemaker tijdens de eerste repeti-
tie uitgebreid zijn inspiratiebronnen. Daarna start hij de 
muziek en beginnen zijn dansers te bewegen. “Ik ben 
niet zozeer op zoek naar bewegingen, eerder een staat 
van zijn waarin je als danser kunt verkeren. In dit geval: 
ik heb besloten dat ik dat donker in ga en wat voel ik? Het 
is spannend, eng, maar het is wat ik moet doen. Hoe vind 
ik het licht? Hoe kom ik erachter waar ik ben en waar ik 
naartoe wil?”

“De opdracht aan de dansers was om de ruimte aan-
dachtig af te tasten. Niet alleen met de handen, maar met 
het hele lichaam. Vanuit zo’n nieuwsgierige houding 
ontstaat op een gegeven moment iets. Ik ben nooit op 
zoek naar beweging zelf, maar naar de intentie waar die 
uit voortkomt. Na verloop van tijd ontwikkelt zich op een 
heel organische manier iets wat je samen verder kunt 
ontwikkelen: welk gevoel komt op, welke reactie veroor-

zaakt dat in het lichaam, in welke richting schuiven we 
het stapje voor stapje verder. Mijn werk gaat niet over het 
vinden van mooie bewegingen, maar over de belicha-
ming van iets. De beweging is een uitkomst, niet het doel 
op zich.”

“Het bewegingsmateriaal dat we uiteindelijk zien in  
30 Appearances is een melange van die belichaming door 
alle dansers. Het is echt gemaakt in samenwerking met 
hen, een heel diverse groep mensen. Daar kies ik bewust 
voor: voor de verschillen tussen mensen die vanuit een-
zelfde uitgangspunt aan het werk gaan en daarbij altijd 
hun eigenheid behouden. Daardoor wordt het voor mij 
heel menselijk. Dit stuk gaat over de manier waarop ze 
mens zijn, niet over dat ze dansers zijn. De mens is niet 
meer los te koppelen van wat ze doen op het toneel.”

Spel met beelden
Welke beelden opdoemen in de ogen van de toeschouwer 
hangt mede van haar-/hem-/henzelf af. Wat Schuite-
maker biedt, is een donkere ruimte waarin telkens weer 
geconcentreerd bewegende mensen verschijnen.

“30 Appearances presenteert een grote hoeveelheid 
verschijningen. Maar om dingen te laten verschijnen 
moeten er ook dingen verdwijnen; het laten verdwijnen 
en laten verschijnen zijn even relevant. Het verdwijnen 
levert de opening, het gaat er niet alleen om wat er komt. 
Je ziet niet elke danser altijd, maar iedereen is wel voort-
durend op het toneel. Dat voel je.”

Wat ervaar je? Tot wanneer neem je nog iets waar, hoe-
lang houd je nabeeld? Wanneer zie je iets nieuws? Welke 
beelden zie je voor je en welke zitten in je hoofd? Dat is 
het spel dat je volgens Schuitemaker in 30 Appearances 
kunt verwachten.

“Het is echt een uitnodiging. Het gaat niet over mij, het 
is niet louter kijken naar wat de dansers doen. Ik zeg niet: 
zie je nou wel dat er iets moois te zien is in het donker. 
Dat die dansers ondertussen mooi bewegen is fijn, maar 
dat is niet het enige dat relevant is. Dit is een voorstelling 
waar je jezelf onderdeel van kunt maken. “

30 Appearances Out of Darkness, Arno Schuitemaker:  
8 t/m 10 juni, Westergas, diverse tijden

De Australische componist Mary Finsterer ging in  
de leer bij Louis Andriessen. Na enkele decennia in de 
luwte componeert ze nu haar tweede opera.

Mary Finsterer 
mocht voor  
het Holland 
 Festival haar 
tweede opera 
schrijven: 
 Antarctica.  
FOTO TOM TEN 
 SELDAM

Van Die Hard 4.0 tot een 
opera over Antarctica

Die Hard 4.0 ooit gezien? De film  
met Bruce Willis in de rol van John 
McClane, die bij een gevecht met een 
stunt-double een naaldhak in zijn 
 gezicht kreeg en de shoot moest af-
maken met zeven hechtingen in zijn 
toet? Bij die film hoort muziek, ge-
schreven door Marco Beltrami. Bel-
trami kreeg bij het vervaardigen van 
de score hulp van de Australische 
componist Mary Finsterer, die op  
de aftiteling de orchestrator wordt 
genoemd.

Die Hard 4.0 bracht uiteindelijk 
 bijna 400 miljoen dollar in het laatje, 
waaruit geconcludeerd kan worden 
dat de bijdragen van Finsterer zijn 
 gehoord door een miljoenenpubliek. 
Of dat ook het lot zal zijn van haar 
opera Antarctica die 5 juni op het 

Erik Voermans

 Ruisselant opdook. ‘On-Andriessen-
achtig,’ schreef de Volkskrant. De 
 criticus vond de muziek ‘kaleidos-
copisch, fel en weerbarstig, op het 
agressieve af’, maar vond dat ze ‘deze 
turbulente materie volledig in haar 
greep’ had. Ook de slotzin in de re-
censie is complimenteus: ‘Dat haar 
verblijf in Nederland niet meer op-
zien heeft gebaard, is merkwaardig’.

In deze krant was de criticus min-
der onder de indruk van Ruisselant. 
Hij noemde het ‘zo’n typisch modern 
studentenstuk vol kabbelende guir-
landes waarvan er duizend in een 
 dozijn gaan en waarvan de noten 
slechts nopen tot onverschillig 
schouderophalen. Slechts de didge-
ridooachtige klank van de basklari-
netten leverde een positief opgetrok-
ken wenkbrauw op’.

Fluisterende slagwerkriff
In later jaren werd het beeld er niet 
per se gunstiger op. De recensent die 
haar in 1995 nog een belofte vond, 
kraakte in 2001 een stevige noot over 
het stuk Pascal’s Sphere: de muziek 
‘slibde meer en meer dicht in einde-
loos geriedel en trompetgestotter’.

Trouw noemde haar werk in 2002 
‘weinig persoonlijk’.

Vijf jaar later dook Finsterer op in 
de jury van de Gaudeamus Muziek-
week, die ruim 280 werken van jonge 
componisten uit 54 landen moest 
 beoordelen. Samen met Kevin Volans 
en Yannis Kyriakides riep ze de Ame-
rikaanse componist Christopher 
 Trapani uit tot winnaar van de com-
positiewedstrijd. Van Trapani werd 
sindsdien weinig meer vernomen

In 2009 was er zowaar weer eens 
een positief geluid in de pers over 
Finsterer. De Volkskrant was tevre-
den over In Praise of Darkness, dat 
werd uitgevoerd door Asko|Schön-
berg. ‘Finsterer kroop in het hoofd 
van de blinde schrijver Jorge Luis 
Borges, een oord waar kennelijk een 
gewemel heerst van pastelkleuren. 
Het kon een bescheiden celesta zijn, 
een fluisterende slagwerkriff of een 
klagend viooltje. Al zwaluwstaartend 
schiep Finsterer een zacht insisteren-

de compositie, een schemerige bin-
nenwereld die door vier oranje lam-
pen in een rossige gloed werd gezet.’

Twee maanden later was ze met het 
gelegenheidsstuk Afmaeli van de 
partij op het concert in het Muziek-
gebouw ter ere van Louis Andries-
sens zeventigste verjaardag. Ze 
mocht de avond zelfs openen.

Hierna houdt de berichtgeving over 
Finsterer op in de landelijke Neder-
landse kranten, wat niet vreemd is, 
omdat ze terugkeerde naar haar moe-
derland. Ze werd Honorary Research 
Fellow aan de Australian Film, Tele-
vision and Radio School, gaf les aan 
tal van universiteiten en hogescholen 
en  begon meer te componeren voor 
films. 

Daarin was ze niet de enige, want 
als  er brood op de plank moet komen, 
is vertrouwen op voldoende inkom-
sten uit een concertpraktijk rea-
listisch gezien een utopie. Dat lukt 
slechts een enkeling.

Ecologische hete hangijzers
Zo bezien mag Finsterer zich in de 
handen knijpen dat ze voor het Hol-
land Festival een nieuwe opera mag 
schrijven, haar tweede, net als haar 
eerste, Biographica, op een libretto 
van Tom Wright.

Antarctica is een fictief verhaal over 
drie personages uit de tijd van de 
 grote ontdekkingstochten: een car-
tograaf, een natuurwetenschapper 
en een filosoof, die allemaal eigen 
ideeën, dromen en verwachtingen 
hebben van en over  het koude land-
schap.

Finsterer ging niet over een nacht 
ijs. Ter voorbereiding organiseerde 
ze aan de Universiteit van Tasmanië 
in Hobart een symposium, waar ze 
met wetenschappers van het Institu-
te for Marine and Antarctic Studies 
uitvoerig sprak over ecologische en 
geografische hete hangijzers. De 
 actualiteitswaarde van de opera zal 
straks dan ook niemand ontgaan.

Asko|Schönberg, Sydney Chamber  
Opera met Mary Finsterers Antarctica,  
5 en 6 juni, Muziekgebouw, 20.30 uur

Holland Festival in première gaat, is 
amper een vraag.

Turbulente materie
Mary Finsterer werd in 1962 geboren 
in Canberra, studeerde af aan de 
 Universiteit van Melbourne en stak 
in 1993 de oceanen over om in de leer 
te gaan bij Louis Andriessen in Den 
Haag. Daar viel ze op, omdat ze an-
ders dan veel collega-Andriessen-
studenten geen Andriessenmuziek 
ging schrijven. Ze wist, met andere 
woorden, al wie ze was. Hooguit wist 
ze nog niet precies hoe ze dat beeld 
kon versterken.

De eerste recensies over haar werk 
in Nederlandse kranten duiken op in 
1995, toen bij het Nederlands Philhar-
monisch Orkest onder leiding van 
Jurjen Hempel haar orkestwerk 

Componist 
Mary Finsterer.
FOTO DEAN GOLJA

‘Je ziet ze niet altijd, 
maar iedere danser is 
voortdurend op het 
toneel. Dat voel je’
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Het is een moment van ontroerende schoonheid, als 
Queequeg van het doodsbed herrijst en zichzelf weer tot 
leven danst, het bovenlijf ontbloot, met gekromde rug een 
denkbeeldige harpoen lancerend. In Moby Dick van Her
man Melville uit 1851 is Queequeg een Polynesische prins 
die zijn eiland heeft verruild voor een bestaan als harpoe
nier; een zwaar getatoeëerde savage in wie verteller Ish
mael een hoge vorm van innerlijke beschavingen ontdekt.

De Queequeg in Moby Dick; or, The Whale van Moved by 
the Motion, een multidisciplinair gezelschap dat produc
ties ontwikkelt voor Schauspielhaus Zürich, is een opval
lend ranke verschijning. De rol wordt gespeeld en ge
dansd door de nonbinaire Amerikaanse performance 
artist Tosh Basco, die eerder de artiestennaam boychild 
voerde – zonder hoofdletter en met de voornaamwoorden 
zij/haar.

Een opvallende twist waar Melville juist de liefde tussen 
twee mannelijke tegenpolen beschrijft, ‘boezemvrien
den’ die het bed delen, ‘getrouwd’ door het ritueel tegen 
elkaar drukken van hun voorhoofden. Het is Basco die 
met haar intense blik en dwingende dans de stomme film 
die de Amerikaanse kunstenaar en regisseur Wu Tsang  
besloot te maken naar een hoger niveau tilt, waar die 
soms door het uitvergrote spel à la de beginjaren van de 
cinema op de lachspieren werkt.

Tsang (zij/haar) heeft met scenarist Sophia AlMaria het 

Great American Novel 
als stomme film
Multidisciplinaire groep Moved by the Motion van 
regisseur Wu Tsang bewerkte Moby Dick van 
Herman Melville tot stomme film. Met dansers als 
harpoeniers en een roze onderwaterbibliothecaris.

Marjolijn de Cocq

De non-binaire Amerikaanse performance artist 
 Tosh Basco in de rol van  Queequeg in Moby Dick; or, 
The Whale. FOTO GREG AMGWERD 

verhaal van Melville – over de monomane kapitein Ahab 
die de walvisvanger Pequod naar de ondergang leidt – 
flink postkoloniaal gepolitiseerd. De roman is uitgebeend 
tot enkele hoofdstukken waarnaar tussentitels in de 
 traditie van de stomme film verwijzen. ‘The Great Ameri
can Novel’ moest voor Tsang en AlMaria vooral in de 
geest voelbaar blijven, als onderstroom of mythe die het 
boek mettertijd óók is geworden.

Criticaster van kapitalisme
Een belangrijke, zo niet belangrijker inspiratiebron vorm
de de studie Mariners, Renegades and Castaways uit de 
 jaren vijftig, waarin de WestIndische activist en histori
cus C.L.R. James (19011981) het schip de Pequod neerzet 
als strak geleide (walvisverwerkings)fabriek en Melville 
als de eerste grote criticaster van het kapitalisme en tota
litarisme. Die blik op de bemanning als arbeiders/slaven 
in hun klassen en rassenpikorde werd leidend, de jacht 
op de witte potvis die Ahab ooit zijn been kostte symbool 
voor de uitbuiting van de aarde onder het koloniale impe
rialisme.

Moved by the Motion zoekt vaker in het nonverbale naar 
een gemene deler, een ervaring zonder elkaars taal te hoe
ven spreken. In dit geval dus in extremis: door de woor
den uit een boek dat zo rijk is aan taal helemaal te schrap
pen. En in plaats daarvan de taal van film en dans te laten 

De harpoeniers dansen een liefdesduet

Hij is verbonden aan 
Moved by the Motion 
sinds 2017, eerst in Basel, 
nu in Zürich. Josh Johnson 
is danser en choreograaf, 
maar het gezelschap ver-
bindt makers uit verschil-
lende disciplines. “We 
werken samen en 
iedereen voegt iets toe. 
We bespelen niet de con-
ventionele instrumenten, 
maar samen vormen we 
een band.” Een band in 
een bubbel, toen midden 
in de pandemie vorig jaar 
werd gerepeteerd en 
gefilmd voor Moby Dick; 
or, The Whale.
Regisseur Wu Tsang 
praatte de cast door haar 
plannen, het verhaal van 
Melville en het gedachte-
goed van C.L.R. James 
heen, en de performers 
begonnen hun personage 
vorm te geven. “Bij de 
voorbereidingen focusten 
we ons vooral op het 
leven aan boord, het 
schoonmaken, de werk-
zaamheden, de sociale 
orde, maar ook de ver-
broedering die ont-

staat. Daarna moesten 
we de bewegingen 
abstraheren. Voor het 
oldskool effect was in de 
Schiffbau-Halle van het 
Schauspielhaus een 
 hellend vlak neergezet 
waarop alles moest 
gebeuren. Daarop repe-
teerden we met de der-
tien performers. Achter 
het ‘schip’ een scherm 
met beelden van de 
horizon, de zee, de golven 
– zie maar eens je even-
wicht te bewaren.”
Johnson vertolkt zelf, 
naast Tosh Basco in de rol 
van Queequeg, harpoe-
nier Daggoo. De ‘harpoe-
nendans’ die ze samen 
vormgaven, zegt hij, is in 
zekere zin een liefdes-
duet. “Naast de werk-
zaamheden aan boord 
zijn het lange uren en 
dagen op zee waarin niets 
gebeurt. Daardoor ont-
staan bijzondere, haast 
romantische relaties. Het 
is prachtig hoeveel je kunt 
zeggen zonder woorden, 
wij vertellen het verhaal 
met onze lichamen.” 

klinken – en die van de muziek: met een liveuitvoering 
van de op de film toegesneden compositie van Caroline 
Shaw, Andrew Yee en Asma Maroof, op het Holland Festi
val uitgevoerd door strijkorkest Bryggen Bruges Strings.

Onderzees boekenrijk
Twee wezens zijn het die de gebeurtenissen op de Pequod 
becommentariëren, in beelden waarmee de stomme film 
is doorsneden. Allereerst het zeezoogdier zelf dat, on
grijpbaar rondzwemmend en snuivend opduikend, lijkt 
te protesteren tegen het dreigende geweld. Dan is er de 
wondere wereld van een onderwaterbibliothecaris, die 
 citaten debiteert uit de omringende muur van boeken. 
Met roze jurk en lippen, met schelpenkettingen omhan
gen, gespeeld door de AfroAmerikaanse cultuurtheore
ticus en dichter Fred Moten.

Daarmee is de film naar een roman waarvan de woorden 
zijn weggelaten tóch een ode aan het boek. Het is de klei
ne scheepsjongen Pip (m/v), laagste van de laagsten aan 
boord, die zich na het vergaan van de Pequod met een 
knipoog laat zinken naar het boekenrijk op de bodem van 
de zee. Als opvolger, mogelijk, van de Sub-Sub-Librarian, 
hoed(st)er van de wijsheid? Om zo de schat voor de toe
komst te bewaren?

Moby Dick; or, The Whale door Moved by the Motion en Bryggen 
Bruges Strings, regie Wu Tsang. 17 en 18 juni, Muziekgebouw, 
diverse tijden

Het is Basco die met 
haar dwingende dans 
de film naar een 
hoger niveau tilt


