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RECENSIE
FILMTHEATER

door Gerrit Jan Tempelman

„Vlieg niet te hoog, want dan
smelt de was.” Deze waarschu-
wing uit de welbekende legende
over de jonge Icarus galmt meer-
dere malen dringend door in de
toneelbiografie over vliegenier
Anthony Fokker.
De lotgevallen van beide ambiti-
euze avonturiers raken tijdens De
Vliegende Hollander op een heel
subtiele manier met elkaar verwe-
ven. Bijna pal onder de brede vleu-
gels van zijn erebasis Aviodrome
trekt Fokkers leven in vogelvlucht
aan het publiek voorbij.
Theater Nomade brengt hem in
Lelystad helder voor het voetlicht
en profiteert daarbij dankbaar van
diens eigen nagelaten materiaal.
Met beperkte en klassieke midde-
len legt het kleine gezelschap ef-
fect in de voorstelling. Als Fokker
in 1911 rond de Bavokerk vliegt,
klimt acteur Maarten Hutten op
een eenvoudige houten stellage.
Veel meer hoeft hij op dat mo-
ment ook niet te doen, want op
het scherm achter hem kleuren
bewegende zwartwitbeelden van-

uit een vliegtuig de sleutelscène
perfect in.
Ook de creatieve geluidstechniek
geeft de voorstelling een bijzonde-
re dimensie. Met behulp van aller-
lei wonderlijke toeters en bellen
wordt ieder effect namelijk ter
plaatse nagebootst. Rijdende trei-
nen, vliegende vliegtuigen en ras-
pende fabriekszagen klinken met
een sambabal in de hand of een
snelle slinger aan het wiel verras-
send vertrouwd.
De acteurs hebben het maar druk
vanavond. Regelmatig duiken ze
even weg achter de coulissen om
zich in de juiste rol te manoeuvre-
ren. Verteller Ab Gietelink komt
na een kort moment ineens te-
voorschijn als gast van koninklij-
ken bloede en blijkt daarnaast
ook gewoon voor vader, officier
en schoolmeester te spelen.
Tussendoor staat hij plots als een
radiozanger uit de jaren tien voor
de microfoon om de halve zaal
met veelal vijftigplussers de vroe-
ge spotdicht Het Wijnglas toe te
sneren.
Bij monde van zijn hoofdpersoon
spreekt theater Nomade vanuit al-
le hoeken van het toneel tot de
verbeelding. Hiermee tekent zich
tegen het grote witte doek een
prachtig belichte theaterprojectie
van Anthony Fokker af.

Gezien: Agoratheater Lelystad, 31/10
Nog te zien: Steenwijk 12/11,
Zutphen 22/11, Emmeloord 19/12
★★★★✩

RECENSIE
WERELDMUZIEK

door Hans Invernizzi

Geen spoortje slijtage. Van dat eu-
vel heeft Flairck, Hollands trots op
het terrein van de akoestische we-
reldmuziek, geen last. De groep is
tijdloos geworden. De oprichters
Peter Weekers (fluiten) en Erik
Visser (gitaren), Sylvia Houtzager
(viool en harp) en Pablo Ortiz
(basgitaar en gitaren) zijn niet
meer piep maar nog buitenge-
woon vitaal in de weer. Eye-
catcher Houtzager, bijna zestig,
springt op blote voeten rond als
een jonge meid.
Het is zeker voor de oudere lief-
hebbers een genoegen om drie le-
den van de oorspronkelijke bezet-
ting uit 1978 - Erik, Peter en Syl-
via - weer in het theater aan te
treffen met de aan Houtzagers te-
rugkeer refererende show The la-
dy’s back. De fijnproevers moeten
er tot de finale op wachten, maar
krijgen als eclatant slot één van

de eerste succesnummers: Varia-
ties op een Dame.
In dit nummer staat de ronduit
virtuoze violiste met ruim drie de-
cennia extra ervaring op de plan-
ken en dat is te horen. Overigens
zijn alle op de Keltische en Ro-
maanse traditie geënte composi-
ties van Flairck van grote klasse,
maar ze kenmerken zich - hoe
energiek ook uitgevoerd - door
één gegeven: een zekere eenvor-
migheid, die inherent is aan het
gebruik van de pentatonische
toonladder.
Flairck varieert daarom met inge-
togen klassiek-romantische stuk-
ken en het creatief gebruik van
percussie. Het thema van het pro-
gramma is zo breed als je het
kunt bedenken, namelijk het le-
ven zelf.
Visser kleurt dat onderwerp in
door op droogkomische toon in
dichtvorm te vertellen over de car-
rière en wederwaardigheden van
zijn groep. Geen Flairck zonder
zelfspot. Ook die komt gelukkig
in ruime mate voorbij.

Gezien: Orpheus Apeldoorn, 31/10
Nog te zien: Zutphen 3/12, Lochem
8/1, Emmeloord 16/1, Steenwijk
29/1, Dronten 15/2, Kampen 21/2,
Meppel 27/2, Lelystad 4/3,
Hardenberg 6/3
★★★★✩

door Kim Jacobs

AMSTERDAM – Op speurtocht door
het museum, het eigen gevoel ach-
terna. Het kan in het Stedelijk Mu-
seum Amsterdam. Tijdens de Mu-
seumnacht is daar de Mood App
gelanceerd; een app die de bezoe-
ker een specifieke route laat afleg-
gen langs vrolijke, verdrietige,
bange of verliefde kunstwerken.
De route is afhankelijk van het ge-
voel van de bezoeker zelf.
„Bij sommige stemmingen ko-
men dezelfde kunstwerken voor-
bij”, legt Olmo Garcia Koel uit. Sa-
men met twintig Blikopeners, jon-
geren tussen de 15 en 19 jaar met
een bijbaan in het Amsterdamse
museum, begon hij in september
vorig jaar met het ontwikkelen
van de Mood App.
Wanneer een bezoeker de app
heeft geïnstalleerd op zijn smart-
phone, kan die kiezen uit zes
stemmingen. Brak, bang, verdrie-
tig, verliefd, mysterieus en vrolijk.
Eenmaal gekozen, biedt de app
een route aan. De begeleidende
teksten zijn ingesproken door
Blikopeners.
Tijdens elke rondgang worden zes
kunstwerken besproken, die ver-
spreid door het hele museum te
vinden zijn. De app stuurt de be-
zoeker kriskras door het Stedelijk,
langs diverse kunststijlen. Maar
de tours laten hem ook zalen over-

slaan die op dat moment niet bij
zijn humeur passen.
„Tijdens elke rondgang ga je ook
anders naar een kunstwerk
kijken. En soms moet je langer bij
een werk blijven staan om je ge-
voel te laten kloppen met wat je
ziet”, zegt Olmo Garcia Koel.
Jongeren zijn de doelgroep van de
Mood App. Wellicht dat de rond-
gangen daarom ook echt het ge-
voel oproepen van een speur-
tocht. Een snelle, dat wel. Over
elk kunstwerk wordt hooguit an-
derhalve minuut verteld, daarna
is het volgende schilderij of de-
signstuk aan de beurt. Dat maakt
dat je als bezoeker van het Stede-
lijk soms voorbijraast aan school-
klassen, groepen toeristen en dag-
jesmensen, op zoek naar het vol-
gende onderwerp dat op de platte-
grond in de app staat. Maar het
houdt het ook leuk, laagdrempe-
lig en is lang genoeg om te kun-
nen genieten van de aangeboden
kunst.
Helemaal passend bij de doel-
groep is de ‘brakke’ tour; een
rondgang langs diverse werken
die interessant zijn na een avond
te diep in het glaasje te hebben ge-
keken.
„Daar hebben we bijvoorbeeld de-
signstoelen aan gekoppeld, want
die zijn heel fijn om eens lekker
op uit te brakken”, zegt Garcia
Koel. „Al is het natuurlijk niet de

bedoeling dat je er ook daadwerke-
lijk op gaat zitten”, voegt hij er la-
chend aan toe.
Het idee van een museumtour op
basis van humeur, is niet nieuw.
De Tate Britain in Londen lanceer-
de in 2007 al de Tate Collections,
waarbij bezoekers kunnen kiezen
uit twintig tours gebaseerd op het
gevoel. Maar een app waarbij een
gids als het ware informatie in
het oor van de bezoeker fluistert,
bestond nog niet. Daarnaast kun-
nen bezoekers ook hun eigen tour
bedenken, inspreken en delen
met anderen.
Garcia Koel hoopt dat de app een
nog groter succes wordt dan de be-
staande audiotours. „En ik zou
graag een Engelse versie van de
app willen maken”, zodat die
voor meer bezoekers toegankelijk
is. „Wat de Tate kan, kunnen wij
natuurlijk ook.”

Bijna pal onder de vleugels
van Aviodrome trekt Fok-
kers leven in vogelvlucht
aan het publiek voorbij

Eyecatcher Sylvia Houtza-
ger, bijna zestig, springt op
blote voeten rond als een
jonge meid

Het Stedelijk in Amsterdam komt met de Mood App. De
stemming van de bezoekers bepaalt de rondleiding.

! De Mood App, ook voor vrolijke
museumbezoekers.
foto’s Tom Koene/HH

!

" Het is de bedoeling dat de Mood
App een permanent beschikbare
tour wordt, naast de reguliere
tours die het Stedelijk aanbiedt.

" De app is gratis te downloaden
voor iPhone en Android.

" Stemmingtours kunnen worden
gedeeld via social media en wor-
den opgeslagen als favoriet.

" Ook kunnen bezoekers hun eigen
tour samenstellen en inspreken
met de voicerecorder van de app.
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Toneelbeelden Fokker
kijken weg
als oude prachtfilm

Geen spoortje slijtage
bij Flairck in
eerste bezetting

! De Mood App

MUSEUMAPP

Blij of brak door
museum snellen


