
Suver Nuver terug in vorm met 'Sevenup'. 
Plaats üc Bodem, West-Terschelling. 
Gebeurtenis: 'Sevenup', voorstelling van 
de groepen Suver Nuver en Growing Up 
In Public. Herhaling: morgen lot en met 
zaterdag, behalve woensdag. Belangstel
ling: uitverkocht. 

TERSCHELLING - De zeven 
doodzonden hebben door de 
jaren heen altijd tot de verbeel
ding gesproken. Dante wist er al 
raad me, drie jaar terug was er 
de bloedspannende film 'Se7en' 
en nu is er 'Sevenup'. Zoals de 
titel al doet vermoeden, nemen 
Growing Up In Public en Suver 
Nuver deze thematiek in hun 
gezamenlijke voorstelling met 
een korreltje zout. Maar de spe
lers zijn met z'n zevenen en ze 
hebben er een in alle opzichten 
flitsende voorstelling van 
gemaakt: heftig, vol theatrale 
vondsten en, zoals van te voren 
al werd gewaarschuwd, zéér 
.ongeschikt voor jeugdige kij: 
kers. 

-'.•' f :••••:• i »'•; 

Ex-Friezen Suver Nuver staan 
bekend om hun beeldende 
talenten, Growing Up In Public 
doen meer met tekst. Beide ele
menten hebben hun plek in de 
voorstelling, maar volgens de 
traditie van Oerol (waar Suver 
Nuver al enkele malen te gast 
was) neemt het beeld toch een 
grotere plaats in. Erg bar is de 
video-sequentie, waarin frag
menten porno, geweld, toilet
scènes en beelden van totale 
vervreemding elkaar in duize
lingwekkend tempo afwisselen. 

Eerder al zijn we getuige 
geweest van een uiterst scabreu-
ze verbeelding van het schep
pingsverhaal, inclusief seks
scènes tussen Adam en Eva en 
de onvermijdelijke zondeval: 
die onfrisse geschiedenis met die 
appel. Daar begon de ellende 
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Silhouetten in de weer met de doodzonden, in de voorstelling 'Sevenup'. 

met die zeven doodzonden 
immers mee. 
Wellust is volgens de makers 
kennelijk de grootste doodzon
de, want dit onderwerp wordt 
het meest prominent en het 
meest expliciet uitgebeeld. 
Schunnige silhouetten op een 

met stroboscooplicht beschenen 
scherm, een meisje (Dette Glas
houwer) dat met afgehakte 
armen getuige of slachtoffer is 
van allerlei vreselijks: het kan 
niet op. 
Of deze en de andere doodzon
den vandaag de dag nog zo erva

ren worden, is waarschijnlijk 
eerder een kwestie van moraal, 
of het gebrek daaraan. Dat is 
misschien het eigenlijke onder
werp van deze voorstelling, die 
zich in razend tempo en met ver
pletterende beeldende kracht 
voorlslingert en geen mens 

Folo LC/Wletze Landman 

onberoerd raakt. Wie na hel 
moeizame geploeter op het 
Frysk Festival van drie jaar gele
den nog twijfelde aan de moge
lijkheden van Suver Nuver, mag 
daar nu wel mee ophouden. 
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Vrije val van 'Sevenup' komt 
prima op z'n pootjes terecht 
Utrecht 

'Als we vallen dan vallen we metz'n 
allen'. Een mooie, opvallende zin 
uit de voorstelling 'Sevenup', die 
misschien nog wel het meest van 
toepassing is op de zeven makers 
zelf. 

De acteurs, afkomstig uit de groe
pen Growingup in Public en Suver 
Nuver, maken theater zonder val
scherm. Geen bescherming van 
een afgerond verhaal, geen hou
vast van de psychologie, geen dui
delijke structuur, maar wel heel 
veel lel', een sterk ontwikkelde 
theaterintuïtie en een gemeen
schappelijk - tamelijk nihilistisch -
levensgevoel. 

Wie met deze eigenschappen ge
zegend is kan het zich permitteren 
om te springen. 'Sevenup' laat zich 
zien als een vrije val vol grillige en 
bizarre wendingen, met als uitein
delijk resultaat een voorstelling die 
prima op zijn pootjes terecht komt. 

Iets van een thema valterwel uitte 
halen: de zeven hoofdzonden, of -
ruimer geformuleerd - wat voor 
zeggingskracht hebben de bijbelse 
normen en waarden nog? Al snel 
laat de voorstelling er geen enkel 
misverstand over bestaan, dat de 
makers het traditionele geloof als 
een archaïsme zien. Zij venten het 
scheppingsverhaal uit als marktlie
den op de Albert Cuyp: oude zooi, 
maar vooruit, wie wil koopt het 
maar voor een paar centen. Puur 
cabaret, dat doet denken aan de 
hoogtijdagen van Monty Python. 
Andere scenès - het tempo ligt 

hoog - hebben daarentegen weer 
de doem van de punk, de stroming 
die een woedende wijsvinger op
steekt tegen alles en iedereen. 'Ik 
doe geen ruk, geen reet, geen fuck' 
klinkt het opstandig als een heden
daags commentaar op de hoofd
zonde Traagheid. En zo passeren 
ook de andere hoofdzonden de re
vue: na ruw uit hun vrome context 

Jeroen Kriek, Peer van den Berg en Don Duyns in Sevenup. 
(Foto Reyn van Koolwijk) 

te zijn gehaald, krijgen zij een ver
taling die aansluit bij de realiteit 
van nu. De realiteit van pornofilms, 
van junkfoot, van weerloze men
sen die op straat worden doodge
schopt. 

De vormgeving refereert aan de 
bekende cliché's over de hel: blote 
lijven, vuur, handelingen die zich 
eeuwig herhalen. Zelfs Carls Orffs 
pathetische Carmina Burana 
wordt ironisch uit de kast gehaald. 

Van de locatie - een voormalige 
brandweerkazerne - wordt vooral 
de pui dramatisch benut: de toe
gang tot de bel, makkelijk toegan
kelijk voor iedereen zondcrGocl of 
gebod. 

Eric van der Velden 

Festival a/d Werf. Gezien: 26 mei. Te 
zien: t .m. zo 31 mei. Brandweerkazer
ne, Korte Minrebroederstraat, 
Utrecht. 
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Provocerend beeld van 
de verruwing der zeden 

27 mei 1998 

Voorstelling: Sevenup door Suver 
Nuver en Growing up in Public. 
Van en door Peer van den Berg, 
Daphne de Bruin, Don Duyns, 
Paul Feld, e.a. Regie: Peter 
Eversteyn. Gezien: 26/5 Festival 
a/d Werf, Brandweerkazerne 
Minrebroederstraat Utrecht. 
Aldaar t/m 31 /5, daarna tournee 
t/ml7/10.Inl.(030)23153 55. 

Door NOOR HELLMANN 
Wie kent tegenwoordig nog de Ze
ven Hoofdzonden? Hebben deze 
ondeugden — Hebzucht, Onkuis
heid, Gramschap, Nijd, Hoog
moed. 1 raagheid en Onmatigheid 
— voor de moderne mens nog eni
ge betekenis of zijn op de grens van 
de eenentwintigste eeuw „de kwa
den van weleer gepromoveerd tot 
Hoofddeugden" zoals in de voor
stelling Sevenup wordt veronder
steld? 

Het vierkoppige regisseurscol
lectief Growing up in Public en het 
drie man sterke mimegezelschap 
Suver Nuver hebben onder leiding 
van regisseur Peter Eversteyn de 
handen ineengeslagen en de Zeven 
Hoofdzonden tot inzet van hun 
project Sevenup gemaakt, een titel 
die zowel naar de zeven ondeug
den verwijst als naar de zeven ac
teurs en actrices. De productie, die 
tijdens het Utrechtse Festival aan 
de Werf is te zien in een brand
weerkazerne annex tent en de ko
mende maanden allerlei theater-
en zomerfestivals zal afreizen, is 
een combinatie van tekst, muziek 
en groteske beelden. 

Het resultaat balanceert voort
durend tussen meligheid en provo
cerende spotzucht, het is ludiek 
vermaak maar met grof geschut, 
kennelijk bedoeld om ons keihard 
te confronteren met de moderne 
verruwing der zeden.. Soms be
zorgt dat even een schok maarzo'n 
ogenblik wordt even later weer on
dermijnd door al te vette overdrij
ving of een scène die niet valt te 
duiden. 

De bonte stoet carnavaleske fi
guren die in een uur aan het pu
bliek voorbij trekt wordt aange
voerd door twee Anna's, een blon
de en een zwarte (Dette Glashou
wer en Daphne de Bruin), wier 
schunnige taal niet strookt met het 
beeld van twee schattige meisjes 
die hand in hand opkomen. In de 
daarop volgende scène zien we een 
karikaturale en nogal flauwe uit
beelding van het Paradysverhaal 
met Don Duyns als een dikke ver-

Suver Nuver en Growing up in Public in Sevenup 
(Foto Reyn van Koolwijk) 

teller in een bruine pij die een hou
ten kar trekt waarop de Hof van 
Eden met behulp van plastic gras, 
planten en dieren tot leven wordt 
gewekt. Nadat Adam en Eva uit dit 
goddelijke oord zijn verdreven 
heeft het morele verval ingezet en 
zijn de mensen er als wilden op los 
gaan leven, zo tonen de resterende 
taferelen. 

Achter een scherm verschijnen, 
scherp uitgelicht, naakt copule-
rende en masturberende silhouet
ten; tussen de pilaren van de kazer
ne verzamelen zich zeven rare ge
drochten in wie we waarschijnlijk 
de Zeven Hoofdzonden moeten 
herkennen; Adam slaat met een 
hamer op zijn hand en vraagt zich 
woedend af waarom we geboren 
worden als we toch mllen sterven; 

er zijn filmbeelden met flitsen v"aH' 
geweld en pomo, afgewisseld mëf 
opnamen van de acteurs, de een in 
de weer met plasseks, de andeVWft'' 
werpselen uitkotsend en een derde" 
somberend op een bed — het mo* 
derne leven is n u eenmaal niet voor 
iedereen een even grote vreugde. 

Sevenup is een schaamteloos de
masqué van hoe de mens in moreel 
opzicht is geëvolueerd. De Zeven 
Hoofdzonden van vroeger bestaan 
niet meer, ze lijken zowaar in hun 
tegendeel veranderd. „Ik doe geen " 
ruk, geen reet, geen fuck", zingen 
de acteurs met verbeten koppen en 
ze leven zich uit op hun bonkende 
trommel en snerpende gitaarmu
ziek, voor even de feestmuziek van 
de naburige Utrechtse horeca 
overstemmend. 



komen de zonden 
allemaal aan bod 
THEATER 
Sevenup door Suver Nuver en Gro-
wing Up in Public, regie: Peter 
Eversteyn. Festival a/d Werf, 
Utrecht, 26 mei. Herhaling: t /m 
31 mei. Tournee. 

Bizarre Fellini-types met een bo
chel, een gruwelijk dikke buik, op
bollende borsten of een hoge poe
derpruik storten zich op een ver
baasd kijkend meisje. Dat er geen 
armen uit de moüwtjes van haar 
zomerjurk steken, maakt haar nog 
brozer. 'Per ongeluk' trappen deze 
griezels haar dood, rennen weg en 
daar ligt ze, roerloos op de grond. 

Regisseur Peter Eversteyn laat 
dat beeld in Sevenup seconden-
lang staan eri ongemerkt brandt 
het in je netvlies. Intussen schalt 
het Dies Irae uit boven de andere 
geluiden van buiten. Want als pu
bliek zit je in feite op straat. Daar 
staat de tribune opgesteld, over
dekt door een tentzeil en met 
zicht op de Utrechtse Brandweer

kazerne waarvan de begane grond 
dient als toneelvloer. 

Daar wordt het ene na het ande
re beeld neergezet, zonder dat je 
de betekenis meteen thuis kan 
brengen. Blote mannen met een 
lendendoek voor, trippelende 
vrouwen in witte bruidsjurken die 
een plastic zak in hun mond prop
pen, tot kotsens toe. Het is vooral 
die visuele kracht waarvan deze 
zomerproduktie het moet hebben. 

Wie iets zinnigs wil zeggen over 
de huidige tijd, moet eerst kijken 
naar het verleden. Die stelregel 
hebben de makers van Sevenup 
wel heel letterlijk genomen, ze be
ginnen hun voorstelling met het 
scheppingsverhaal. Alles loopt 
mis en tot slot wordt het Paradijs 
afgevoerd op een handkar. 

Hoewel hel een vrolijke pro-
duktie moest worden die de ko
mende maanden langs de zomer
festivals reist, geven de toespelin

gen op onze gewelddadige tijd er 
een zwartgallig tintje aan. De spe
lers vragen zich af waar we met 
zijn allen naar toe gaan en waar de 
grens ligt tussen goed en kwaad. 
Wat in de Middeleeuwen nog zon
dig was lijkt nu wel bon ton. 

Net als in De zeven hoofdzon
den van Brecht, verschijnen er 
twee Anna's. Laat Brecht zijn An-
na's zondigen voor een ideaal, 
deze Anna's doen het uit pure 
wellust. In hun zwart-witte mini's, 
modieus forse schoenen en dread
locks, rekenen Dette Glashouwer 
en Daphne de Bruin giechelend af 
met de bloemetjes en bijtjes. 

Meteen daarna zien we ze ach
ter een verlicht scherm uit de kle
ren stappen, de heren draven op 
en als copulerende schimmen 
wringen de spelers zich in boch
ten. Pas aan het slot zien we de 
Anna's weer terug, als twee afge-
lebberde kinderen in veel te grote 
pumps. In de tussentijd komen 
alle zonden in losse fragmenten 
aan bod. 

De produktie is een samenwer
king tussen Suver Nuver en de 
vier regisseurs van Growing Up in 
Public. Die laatsten zullen mis
schien onontbeerlijk zijn geweest 
bij het maken, op het toneel kijk je 
liever langs ze heen. Nee, dan de 
spelers van Suver Nuver. Peer van 
den Berg steekt op een eenwielig 
fietsje fakkels aan en doet meer 
moois, terwijl de prachtige Dette 
Glashouwer dellerig en onschul
dig tegelijk is. 

Van een verder reikende bood
schap dan ,Als we vallen, vallen 
we met zijn allen' hebben de ma
kers afgezien. De luchtige toon ze
geviert en een moraal mag het pu
bliek er zelf in leggen. Of niet. 
Tenslotte kan de suggestie op het 
eind, dat 'we er beter aan doen te 
springen dan te vallen' van alles 
betekenen. 

Marlan Buljs 
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TELOORGANG VAN DE MENS BELICHT 
Voorstellingen: 'Sevenup' door Su-
ver Nuver & Growing up in Public 
en 'Todje' door Harm van Geel en 
Co. Gezien: Festival a/d Werf, 
Utrecht; info: 030-2315355. 

Growing up in Public en Su-
ver Nuver lijken wel een 
beetje op elkaar. Beide thea
tergroepen vallen op door hun 
expressieve, theatrale spel. 
Het is daarom niet verwonder
lijk dat ze samen een project 
doen, 'Sevenup' dat in premiè
re ging in Utrecht, in het Festi
val aan de Werf. 

Confronterend en carnava
lesk laten de acteurs in dit pro
gramma de teloorgang van de 
wereld zien. Hun stuk begint 
bij het ontstaan van de mens. 
In een kolderieke scène zien 
we Adam en Eva hun onschuld 
verliezen, met een God die de 
zondeval treurig gadeslaat. Dat 

het daarna nooit meer goed ge
komen is, wordt er vervolgens 
krachtig ingehamerd, vooral 
visueel. We leven in een lege 
wereld, waarin het draait om 
het bevredigen van op het ego 
gerichte verlangens zoals sex 
en eten. Beelden van copule-
rende, zichzelf volvretende en 
dan weer kotsende mensen 
worden afgewisseld met scè
nes waarin de vertwijfeling 
duidelijk is. Waarom laten we 
kinderen geboren worden? 
Om ze vervolgens weer dood te 
laten gaan? De mens is de weg 
kwijt geraakt, dat is wel duide
lijk. 

Deze boodschap is niet 
nieuw. Wel de manier waarop 
deze theatermakers dat doen. 
De achtereenvolgende scènes 
zijn absurdistisch en grotesk. 
Gebruikmakend van 
lichaamsexpressie, circusacts, 
zang en verschillende visuele 
technieken, tonen de acteurs 
de verdwaalde mens. Ze gaan 
daarin ver en schuwen het ba
nale niet. De Utrechtse brand
weerkazerne vormt daarbij 
het ideale decor. De locatie 
heeft sterke associaties met de 
plek waar, volgens de theater
makers, de mensheid met al 
zijn ondeugden wellicht thuis
hoort: in het vagevuur. 

In hetzelfde festival staan 
Harm van Geel en Co. met 
'Todje*. In dit stuk leven een 
broer en een zus in een door 
henzelf gecreëerde geïsoleer-

• 'Seve
nup', met 
onder an
deren Det-
te Glas
houwer, is 
confronte
rend en 
carnava
lesk. 
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de wereld rondom een koel
kast vol met drank. Niet in 
staat ontluikende gevoelens 
van liefde voor elkaar te ver
woorden, imiteren ze goedko

pe B-films, met romantiek en 
veel geweld. Hun fascinatie 
voor elkaar en de wereld van 
het witte doek gaat zelfs zover 
dat er een klein meisje wordt 
gekidnapt omdat een klein 
zusje ze wel aardig lijkt. „Je 
moet pakken waar je zin in 
hebt, en als het op is haal je 
nieuwe", is het credo van dit 
stel. 

In 'Todje' leven de acteurs 
zich uit. Ze rennen rond, tui
melen over elkaar, springen 
op de koelkast. Vooral Feike 
Looyen doet dat met veel 
elan. Toch kan al dat li-
chaamswerk een zekere leeg
heid in 'Todje' niet verhullen. 
Alleen zit die niet zozeer in het 
bestaan van de personages als 
wel in het stuk. 

Lies Schut 
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Samen de afgrond in 
Keihard theater over het verval van normen en waarden 

Door Marcel-Armand van Nieuwpoort 

SEVENUP 
Gezelschappen: Growing up in Public en Suver Nuver 
Spelers: Peer van den Berg, Daphne de Bruin, Don 
Duyns, Paul Peld, Dette GUshouwer, Jeroen Kriek en 
Henk Zwart 
Eindregie: Peter Eversteyn 
Decor: Pieter Smit 
Kostuums: Manke Kamphuis 

Ti jdens de komende zomerfest ival periode 
zal het verwacht ingspatroon van de eve
nementenbezoeker op sommige momen

ten flink op de proef worden gesteld. Een voor
beeld daarvan is de voorste l l ing Sevenup, d ie 
door het hele land in tenten zal worden gespeeld. 
Doorgaans vindt t i jdens de zomerperiode veel 
geruststel lend theatervermaak plaats, maar de 
bittere ondertoon van Sevenup valt daarbui ten. 
Deze productie is gemaakt dooreen voor deze ge
legenheid gesmeed samenwerkingspact tussen 
de toneelgroep Growing up in Public en de oor
spronkeli jke mimegroep Suver Nuver. De vuur
doop beleefde Sevenup t i jdens het experimente
le Theater aan de Werf Festival i n Utrecht. 

Sevenup handelt over de zeven hoofdzonden. 
Het stuk begint dan ook in de H o f van Eden, 
waarui t Adam en Eva na het eten van de verbo
den/vrucht worden weggestuurd door een ver
toornde god. Het wordt hi lar isch uitgebeeld in de 
bekende ironische speelstij l van Suver Nuver, vo l 
mal gebruik van requisieten, maar vervolgens 
worden de hoofdzonden — vooral onku isheid en 
onmat igheid — in harde beelden voor het voet
licht geworpen, zonder relat iver ing. De makers 
zi jn echt boos en hun woede leidt tot een scher
pe beschimping van de hedendaagse moraa l , 
waardoor de makers zich zeer pol i t iek correct to
nen. De excessen van moorden om de lol en van
dal isme uit vervel ing, zonder dat daar door het 
gezag verantwoordel i jk tegen w o r d t opgetreden. 
De verloedering van de (commerciële) televisie 
met een stroom porno- en geweldsf i lms word t 
verbeeld met gebru ikmaking van videobeelden, 
waar in tussendoor opnamen z i t ten van de ma
kers die een patatje eten, o f in de lens kotsen. De 
viezigheid en vunzigheid wo rd t recht voor z'n 
raap uitgespeeld. 

Jammer genoeg zi jn de teksten van de voor
stel l ing nogal voorspelbaar en we in ig tot de ver
beelding sprekend. De enige u i tzonder ing daar
op word t gevormd door de vondst van de dubbel
gangers Anna, vertolkt door Dette Glashouwer 
en Daphne de Bruin. Ze zjjf) ident iek gekleed in 
keurige, maar ultrakorte zwarte overgooiertjes. 

'Ik was vroeger een t rut ' , zegt de een. 'Ik ook', ant
woordt de ander. Hun ont lu ikende seksualiteit 
kwam tot bloei vanu i teen vroom geloof i n Chris
tus, maar de zucht naar vleselijke gemeenschap 
werd steeds groter . Als giechelende bakvissen 
k i r ren ze: 'Maar breek het vliesje n iet ! ' 

Ti jdens de voorste l l ing, waar in de spelers per 
fragment steeds n ieuwe rol len spelen, en dus tel
kens in een n ieuwe, vaak kolder ieke uitdossing 
opkomen, komen de zusjes sreeds terug. Zi j ra
ken steeds verder in moreel verval , waarvan zij 
overigens steeds meer l i jken te genieten. Ze ein
digen — gekleed i n uitdagende l inger ie — wan
kelend op te grote pumps. De ui tbeeld ing van een 
groepsverkracht ing, die ui t loopt op moord — o n 
gelukje — is schr i jnend, maar de daarna afge
speelde 'Carmina burana' van Carl Or f f legt een 
verband met middeleeuwse bacchanalen. Eerder 
was al in een mode rn schimmenspel een Grieks 
bacchanaal getoond met satyrs, faunen en n im
fen, afgekeken van antieke Griekse vaasschilde 
r ingen. 

Het stramien van de voorstel l ing is samen te 
vatten in de frase 'als we vallen, dan val len we 
goed'. Hiermee l i j k t de voorstel l ing de huidige 
discussie in de po l i t iek over het verlies van nor
men en waarden te weerspiegelen. Het bl i j f t ech
ter onduidel i jk we lk standpunt de makers van Se
venup innemen. Z i j n zi j het hiermee eens? Maar 
wat zi jn dan hun waarden? Hun verwi j tende 
bl ikken op het pub l iek , dat 'geen fuck, geen reet 
doet ' z i jn machteloos. En in de f inale wo rd t met 
wel lust de zondeval bezongen: "Samen de af
grond in , maar laten we niet val len, maar sprin
gen... . ' 

De bevrediging wo rd t ook dan niet verkregen, 
want als de toeschouwers de spceltent verlaten, 
schalt een punkversie van het Ro l l ing Stones 
nummer (I can't get no) 'Satisfaction'. Als thea
tervoorstel l ing mist 'Sevenup' af en toe afstand 
van de werke l i j khe id . Het l i jk t een m i x van docu
mentairetheater en absurd realisme — als weer
spiegeling van de uitgangspunten van de twee 
groepen — maar die is niet geheel geslaagd. Die
genen die tussen het onschuldige vermaak op de 
zomerfestivals met keihard theater geconfron
teerd wi l len wo rden , moeten deze voorstel l ing 
niet aan zich voorb i j laten gaan. 

De voorstelling 'Sevenup' is nog te zien tijdens het Ocrol-festival 
op Terschelling {11/6 t/m 20/6). De Parade (Hottcrdam 24/b 
t/m 28/6, liv» Maag t/7 t/m 12/7 en Amsterdam 10/8 t/m 
16/8). Ittc.iler en muziekfestival de NoOrdciM* Groningen 
(21/8 t/m 2.1/8). ZomcrfwivnJ Hof van Verschijnsel, Waardin 
gen (27/8). FestivalCultura Nova. Heerlen (2v/8 t/m'M/S), To 
neclschuui. Haarlem (8/10 t/m 10/10) en Pratcati Amstei'd.ini 
M/IOt/m 17/10). 

Uts M.A.IJ van NieuMpooii is hmilMmillli i l 
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Dette G l a s h o u w c r i n 'Sevenup' van Suver Nuver en G r o w i n g up in Pnhln fOTO Hf/tl 'MMr.fHXWIir. 
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Bezoekers Oerol werken mee aan geslaagde enscenering van de 'Guernica' 

Wij zijn allemaal middeleeuwers 
Er zijn dit jaar meer kaarten 
te koop voor Oerol en het 
kassasysteem is eerlijker 
dan voorheen, maar nog 
altijd is de vraag groter dan 
het aanbod. De organisatie 
van het festival op 
Terschelling kan er niets 
aan doen. Maar je zou 
iedereen een plek gunnen bij 
'20.000 mijlen onderzee', 
een voorstelling in het ruim 
van een vrachtschip. 

Door JOYCE ROODNAT 
TERSCHELLINO. l 6 JUNI. „De 
middeleeuwse traditie heeft vele 
ecuwen overleefd", steil de dichter 
Willem Wilmink vast in zijn recent 
verschenen studie Mijn middeleeu
wen. Hij verwijst naai bouwkunst, 
taal en literatuur. Had Wilmink op 
Terschelling het Oerol Festival be
zocht, dan had hij er zonder twijfel 
'theater' aan toegevoegd. Oerol 
ontstond als straatthealcrfestivai 
en straatthcaler brengt het nog 
steeds van harte. 

Vrijwel anoniem beoefenen ze 
hun vak, de uitbundige 'Oscar uit 
Australië' die zo vingervlug is dat 
je bijna vergeet hoe intelligent en 
meeslepend de one man-show is 
die hij letterlijk weggeeft. Of neem 
de intens charmante Vukilaki 'fa
ro.die als 'Levend Museum' door 
het leven gaat. De 'David' van Mi-
chelangelo zet hij in een oogwenk 
neer, met nadruk op de Icipc blik 
van dat beeld die je nooit was op
gevallen maar die je ogenblikkelijk 
herkent en nu niet meer zult verge
ten. 

Rond kunstenaars als zij spelen 
zich in de straten van Terschellings 
dorpen, aan zee en in hel bos. tafe
relen af die in essentie weinig lijken 
te verschillen van hoe zoiets vijf
honderd jaar geleden toeging: een 
potsenmaker trekt de aandacht 
met vaardigheden die de gemid
delde mens niet machtig is. Hij zal, 
behalve een geslaagd komiek, een 
uitmuntend acrobaat of jongleur 
zijn. maar dat is nooit genoeg. Al 
acterend zal hij zijn publiek moe
ten verleiden, want theater moet 
hij maken, van hoog gehalte. Lukt 
hem dit niet, dan loopt het publiek 
onverbiddelijk door. Kan hij dat 
wel dan neemt hij dal publiek in 
gijzeling, sterker noft, het dort wat 
hij wil en nog mei overgave ook 
Geloof Iwl of niet: ik heb de afgelo
pen dagen dat pubttek duifHltoor* 
denrurrs eten fptitn f» koningen 
en ik zap re in verkrampte houdin
gen htecwe tkt'n mu een geslaagde 
enscenering van Picasso s Cttwni-
ca. "Want ilc mensen laten zich 

Theatergroep Suvcr Nuver mei 'Sevenup' tijdens Oerol. (Foto Sake Elzinga) 

graag meeslepen door zo'n straats-
petcr, alle moderne media, hoog
ontwikkelde kunst en verwennerij 
met licht verteerbaar amusement 
ten spijt. De middeleeuwers leef
den andere levens dan wij, in een 
wereld die voor ons moeilijk meer 
te volgen is, maar in dit opzicht zijn 
ze onze broeders. 

Ook dit jaar is Oerol erg druk en 
erg vol. Ook al zijn er vijftiendui
zend toegangsbewijzen meer te 
koop dan vorig jaar en wordt er 
een eerlijker kassasysteem gehan
teerd, nog altijd is tic vraag groter 
don hel aanbod, 's Morgens om 7 
uur vormen zich al rijen wachten
den voor de kassa's, om een uur of 
elf is alles op. 

Zakelijk leider I Inik Keizer legt 
uit dat inecruicl mogcli|k is. Meer 
publiek dan dit kan festival noch 
eiland aan of er moet worden ge
mikt op minder schuur tjesthcatcr 
tgemiddeld 50 bezoekers per voor
stelling) en meer op grotere evene
menten. Maar dat wil niemand op 
Oerol, dat schuurtjesthcatcr biedt 

ruimte voor experimenten en le
vert veel onzin maar soms ook on
verwacht veel prachtigs op. Het is 
geen ramp: het straatthcaler is 
overal voor iedereen toegankelijk 
en het is te zien zonder dat er ie
mand vraagt naar je kaartje. 

Natuurlijk is het geweldig om 
een plaats te bemachtingen voor 
de ronde circustenl achter de kerk 
van Hoorn om daar te schreeuwen 

O E R O L 
F E S T I V A L 

en Ie genieten bij Puk 'mSianzi(gc-
schreven door Clairc Luckhatn, 
bewerkt en geregisseerd door Jos 
Thic). Het is toneelgroep Tryatcrs 
Friese versie van cen theatrale 
strijd lussen de generaties en de 
seksen, die met catch-as-catch-can 
wordt uitgevochten. De acteurs 
gingen een jaar In training om echt 

te kunnen worstelen, het publiek 
ontkomt er, door de sfeer die Thic 
bouwt, niet aan om net zo echt de 
personages aan te moedigen. 

En natuurlijk gunje iedereen om 
getuige te zijn van de voorstelling 
20.000 mijlen onderzee: in hel ruim 
van een vrachtschip, geholpen 
door de geur van staal en touw, or
ganiseer! Lconard van Goudoever 
met zijn Max-Takftlm- en dansor-
kesi, regisseur Hans Dagelèt en ac-
leur Rcné Groothof een fuif van 
muziek, mime en film. De archie
ven vnnjiet Filmmuseum werden 
geplunderd, Jules Vcrne's Kapi
tein Ncmo werd vrolijk verward 
met Mclvillc's Kapitein Ahab en 
Van Goudoever bewerkte een be
toverende selectie van muzikale 
zee- en zwaar weer-fragmenten. 

Deze voorstelling ontstond di
rect geïnspireerd door Ocrols the
ma van dit jaar:' De diepte van oce
anen'. De Nijmeegse beeldend 
kunstenares Duro Krol zocht het 
llrema verder weg: de namen die de 
droge zeeën en oceanen op de 

maan kregen, inspireerden haar en 
haar collega Anya Koek lot een 
wonderbaarlijk consistente wereld 
in de hoeken en de gaten van een 
van de Ocrolsc boerenschuren. 
Krol grijpt alles aan om, in haar 
even preciese als woeste lijnen en 
kleuren, te lekenen, te schilderen 
of collages te maken — papier, 
doek, plastic, foto's, maar ook 
pannensponsjes. 

Anya Koek, kcranrisle, betoont 
zich in kleur en vorm eerr waardig 
partner en tegenspeelster. Samen 
verklaren ze in die schuur het we
zen err de schijn van oceaan en zee: 
niet alles bestaat daar bij gratie vatr 
zout err nat, dromen en gedachten 
zijrr er nel zo wezenlijk. 

Oerol duurt l/m 22 juni. '20.000 
mijlen onderzee' van hel Max Tak 
Film- en Dansorkest maakt een 
tournee langs de schouwburgen. 
'Pak 'm Stanzi' van I 'ryaler is na 
Oerol nog te zien op het Noorderzon '• 
Festival in (Woningen 22 lm 25 au- i 
gustus. 



OOK alt jaar weer in Honeraam, 

Den Haag, Utrecht en Amsterdam 
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Hebzucht, onkuisheid, gramschap, nijd, hoogmoed, traagheid en onmatig
heid. De zeven hoofdzonden vormen een perfecte inspiratiebron voor theaterma
kers. Vandaar dat er dit jaar op de Parade twee voorstellingen te zien zijn met dit 
thema. Het dansstuk 'Doodzonde' en de voorstelling 'Sevenup'. 

de mime) en Growing ip in 
Public (schrijvend-regisseurs-
collectief) maakten samen 'Se
venup'. „De voorstelling kent 
niet echt een boodschap maar 
toont aan dat er nog wel dege
lijk grenzen zijn. Er bestaat ze
ker nog altijd zoiets als een mo
raal en dat kun je tijdens onze 
uitvoering persoonlijk erva
ren", aldus Daphne de Bruin 
van Growing up in Public. 

Hoofdzonden 
De zeven groepsleden ver

diepten zich volledig in de ze
ven hoofdzonden. Henk Zwart 
iSuver Nuver): „Het was een 
goed zelfonderzoek. Ik kwam 
er bijvoorbeeld achter dat ik 
nijd toch eigenlijk wel het ver
velendste vind. Als dat je te 
pakken krijgt, ben je verloren. 
Maar eigenlijk kun je ze niet 
los van elkaar zien. ' Hoewel 
de zonden zich uitstekend le

nen voor een voorstelling, 
blijft het toch moeilijk om er 
goed mee om te gaan. „Je kunt 
heel gemakkelijk uitglijden. 
Je moet oppassen dat je het 
niet te luchtig maakt", vertelt 
Henk. 

Maar wat hebben beide 
groepen nu eigenlijk van dit 
samenwerkingsproject ge
leerd? „Heel veel. Wat voor 
mij het duidelijkst naar voren 
kwam, was de tekstaanvul
ling. Van de ene op de andere 
dag kunnen zij een stuk tekst 
aanleveren, dat hoefje bij ons 
niet te verwachten. Boven
dien was bet ook weer eens 
heel aangenaam om met ande
ren te werken. Als je al elf jaar 
met elkaar samenwerkt, ga je 
toch wel een beetje naar el

kaar ruiken", aldus Henk. 
Daphne de Bruin: „Deze sa

menwerking heeft vooral veel 
inspiratie gebracht. Je daagt 

elkaar uit met z'n zevenen. Ik 
vond het ook heel bijzonder 
om te zien hoe iets bij anderen 
tot stand komt. Normaal zie je 
alleen het eindresultaat, maar 
nu kon je het proces van heel 
dichtbij meemaken." 

De actrice wil even waar
schuwen dat de aankondiging 

I 'Zomers carnaval in zeven 
I hoofdzonden' nog weleens tot 

misverstanden kan leiden. 
„Het is absoluut geen vrolijke 
familievoorstelling. Het is heel 
confronterend. Je maakt een 
trip van hilarisch tot diep 
'down under'." Henk Zwart: 
„Het raakt en emotioneert 

mensen echt. De voorstelling 
bevat veel beeld en geluid. Dat 
moet ook wel tijdens een festi
val, want als er in de tent er
naast ookie ts tedoenis .kunje 
gewoon niet op subtiele stiltes 
spelen." 

De Parade « { « ^ ^ ^ 

• Oettö Glashouwar 
verbeeldt in da 
voorstelling 'Sevenup 
• • n van da zeven 
hoofdzonden. Te zien 
op feitival Da Parade. 
FOTO: AEYN VAN KOOLWIJK 

staat nog t/m 
28 juni in het 
Museumpark 
in Rotterdam. 
Daarna staat 
het festival van 
3 t/m 12 juli in 

hot Zuiderpark 
in Den Haag, 
ven 17 t/m 26 
juli in Park 
Nieuweroord 
in Utrecht en 
van 31 juli t/m 

16 augustus in het Martin Lu-
ther Kingpark in Amsterdam. 
Informatie bij de landelijk 
VW's. 'Sevenup' is nog in aile 
vier de steden te zien. 
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^ 6 Van iglo's uit waterzakjes tot orkest in de lucht 

Vriendschap rode draad 
Cultura Nova 

Van onze kunstredactie t: :«» « « T ^ W P » » ? * ^ , » ^:-. ̂  •; ;-,•::* •r-aw? •-• -•• •;-:•-«•••.-. 

Theatergroep SuverNuuer brengt in Heerlen de productie Sevenup. 

Voor het eerst in de geschiedenis 
van het Heerlense zomerfestival 
Cultura Nova heeft de organisa
tie gekozen voor een themati
sche aanpak: vriendschap of 
juist een gebrek daar aan. Van
daar ook dat schrijfster Connie 
Palmen op 8 en 9 september in 
Heerlen te gast is en met haar 
publiek in gesprek gaat. Zij 
schreef immers een bestseller, 
getiteld De vriendschap. 

Ook dit jaar waagt Cultura Nova 
zich op alle gebied van de kunst. 
In het oog springt de choreogra
fie voor zeven dansers en zeven 
paarden van Dansgroep Kriszti-
na de Chatel op de Brunsum-
merheide. De productie 'Ló' 
speelt zich af tegen de avond-
schemer op muziek van Peter 
Gabriel, The Chemical Brothers 
enTheOrb. 

Cultura Nova wordt dit jaar ge- -
opend op 28 augustus door het 
Franse gezelschap Transe Ex
press in het centrum van de stad. 
Een heel orkest wordt de lucht in 
gehesen aan een kraan van 45 
meter hoogte en vormt zo een 
mobile dat klokken bespeelt. 
Uiteraard zal het orkest ook con
certeren. 

Theatergroep Suver Nuver, die 
vorig jaar ook al te gast was op 
het festival komt nu met de voor
stelling 'Seven up'. Zeven ac
teurs maken een carnaval van de 
zeven hoofdzonden. De Australi
sche theaterspektakelgroep Stal
ker zal Heerlen aandoen met het 
barokke bloedschip 'Blood Ves-
sel'. Op de zeilen zullen filmbeel
den geprojecteerd worden. Het 
Heerlense filmhuis De Spiegel 

r orpsenteerr gedurende het festi

val vijf films over vriendschap en 
vernietiging. Allereerst is daar 
David Finchers film Seven met 
Brad Pitt en Morgan Freeman. 
Een film die uiteindelijk blijkt te 
gaan over over goed en kwaad. 
Ook wijlen de Poolse regisseur 
Kieslowski hield zich met derge
lijke thematiek bezig. Van hem 
worden twee films uit de deca-
loog-serie ofwel de Tien Gebo
den vertoond: Gij zult niet doden 
en Gij zult geen onkuisheid ple
gen. Tenslotte zijn er twee films 
te zien waarin de mens en zijn 
relatie tot de techniek centraal 
staan: 1001 Rosen en Kracht. 

Vriendschap moet ook de kern 
ziin van de ontmoeting tussen de 

Heerlense klankkunstenaar jeu 
Quadvlieg en de bejaarde Hon
gaarse schilder en sjamaan Joska 
Soos. Soos zal over het sjamanis
me uitpakken. 

Theatergroep Telker is in Heer
len met een waterdans tegen de 
achtergrond van een opmerke
lijk decor: een iglo van staal en 
duizenden waterzakjes. Het pu
bliek dient ook plaats te nemen 
op speciale kussens. 

Om de thematiek van het festival 
nog eens te versterken, wordt 
café Oppidom aan het Pancra-
tiusplein omgedoopt tot festival-
café. Daar kunnen bezoekers en 
artiesten vriendschap *W\tery' 


