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‘Weverplichtendetoeschouwerof
de toevallige passant als hetware
om zich af te vragen: het nieuw-
stedelijkwat?’Erwarenpoëtischer
namen voorhanden, bekent alge-
meen directeur Stijn Devillé. Na-
mendiemeer aanslotenbij de ro-
mantiek die rond het Leuvense
muziektheatergezelschap Braak-
land of het Hasseltse theaterma-
kershuis de Queeste hangen.
‘Maar de blik moest vooruit.’ De
plannen zijn ook ambitieus. Het
nieuwe ensemblewil een ‘steden-
theater’ zijn voor de as Leuven-
Hasselt-Genk en het hele hinter-
land tussen Brussel enMaastricht
bestrijken. ‘We plooien bewust
niet alleenophet eigenkliekje te-
rug,maar nemende tijd omeven
uit te zoomen. De naamverplicht
ons om stil te staan bij de vraag:
wat is dat, een stad in verande-
ring?’
De verloving tussen de twee

theaterhuizenwerd vorige herfst
beklonkenendit jaaropValentijn
wereldkundig gemaakt. Ze biedt
volgensDevillézowelartistiekeals
organisatorische en strategische
voordelen. ‘Tijdensdegesprekken
die totde fusiehebbengeleid, stel-
denwe vast dat elementen die in
dewerking van Braakland funda-
menteel aanwezigwarenzichook
indekiembevondenbijdeQuees-
te. Ik denk aande combinatie van
tekst enmuziek, het schrijven van
nieuwrepertoireendingen ineen
maatschappelijke context probe-
ren te bedden. Omgekeerd zaten
voor de Queeste fundamentele
dingen, zoals werken op locatie,
uitgaanvan interviewsenhetcoa-
chen van jong talent, ook al in de
werkingvanBraakland,maarveel-
eer in de marge. De uitwisseling
van expertise vergrootte de aan-
trekkingskracht.’
Dat er ooit een huwelijk van

moest komen, stond inde sterren
geschreven.Braakland/ZheBilding
endeQueeste, allebeiopgericht in
1997, waren generatiegenoten. Ze
legdentegelijkhuneersteproject-
dossier voor bij de Vlaamse Ge-
meenschap. ‘De Queeste had als
ondertitel voor zijn dossier ‘Plan
vooreenbraakland’,waardoorbij
de commissie verwarring ont-
stond’,bliktDevillé terug. ‘Hetwa-
ren sowieso twee dossiers van
nieuwegezelschappenrondjonge
makers, die focusten opdemaat-
schappelijke context en die nieu-
wetekstenschreven.Aanvankelijk
vondenwehetniet zo leukdatwe
vergeleken werden, maar na een
eerste gezamenlijke project - in

2009onderzochtenwesamenhoe
je vanmondelinge getuigenissen
theaterkanmaken- leerdenweel-
kaar beter kennen. Vooral tijdens
decoproductie ‘Angst’,het tweede
deel vanonze crisistrilogie, besef-
ten we hoezeer onze onder-
bemande teams op elkaar afge-
stemdwaren.Datwaseenverade-
ming,nadatwedevoorbije 18 jaar
constantopons tandvleeshadden
gezeten.’

Hoewelhetnieuwstedelijknog
in zijn nuljaar zit, en de huidige
theaterprojecten inganggestoken
werden voor de fusie beklonken
was, geeft ‘Vuur’ al vrij goed aan
watwe indetoekomstmogenver-
wachten.TheatermakerChristop-
he Aussems onderzocht hoe een
ramp ingrijpt op een lokale ge-
meenschap,opbasis vanpersoon-
lijke getuigenissen over de brand
die in1974 ineenslaapzaalvanhet
college van Berkenbos (Heusden-
Zolder) 23 jongens de dood in-
joeg. ‘Eigenlijk was het hele land
toen in rouw’, zegt Devillé, die de
traumatische feitenvergelijktmet
de impact die het busongeval in
Sierrehad, inLimburgenverdaar-
buiten. ‘Hetnieuwstedelijkwilver-
halen vertellen diemet twee voe-
ten inde gemeenschap staan, ter-
wijl het toch het bredere plaatje
voor ogenhoudt’, besluit hij.

‘Vuur’ gaat op zaterdag 20 juni
in première in demijnsite
De Verdieping in Heusden-
Zolder.
www.nieuwstedelijk.be

‘Wat isdat, een stad
inverandering?
InHeusden-Zolder gaat zater-
dag het eerste stuk van ‘het
nieuwstedelijk’ in première:
‘Vuur’. Het gezelschap is de
samensmelting vanBraakland/
ZheBilding endeQueeste.

Het nieuwstedelijk wil
verhalen vertellen die
met twee voeten in de
gemeenschap staan,
terwijl het toch het
bredere plaatje voor
ogen houdt.
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Wacht, Sergei Rachmaninov.Waar-
vanmoetenwedie alweer kennen?
Juist, van zijn overweldigende pia-
noconcerto’s. Vingerbrekers, ge-
kniptomuit teblinkenopdeKonin-
ginElisabethwedstrijd. Bekendook
vande film ‘Shine’, hetwaargebeur-
de verhaal van pianist David
Helfgott, die tijdens het spelen van
Rachmaninovs beroemde derde
pianoconcerto een zware zenuwin-
zinking kreeg.
Rachmaninov heeft ook opera’s

geschreven. Voor de eerste produc-
tie extramuros (DeMunt is enkele
maanden dicht wegens renovatie-
werken), in Théâtre National, koos
het operahuis omdrie werken van
deRussischecomponistopéénaffi-
chetezetten.De ‘RachmaninovTroi-
ka’bestaatuit ‘Aleko’, ‘Degierigerid-
der’ en ‘Francesca da Rimini’.
Hebben die opera’s iets met el-

kaar gemeen? Rachmaninov heeft
nooit de intentie gehad omdedrie
stukken als een geheel te presente-
ren,algingende laatste tweeopera’s
welopdezelfdedag, 11 januari 1906,
in het Bolsjoi-theater in première.
‘Aleko’ dateert van 1893. Toch koos
intendant Peter de Caluwe ervoor
omde drie opera’s, die ieder onge-
veer eenuurduren, samenopdeaf-
fiche te zetten. Hij zag een eenheid
in de thematiek: de zeven hoofd-
zonden.
Demoeilijkheidwas omdie the-

matische eenheid ook vormelijk
over te brengen. Vooral omdat de
mogelijkheden scenografisch erg
beperkt zijn. ThéâtreNationalheeft
geenorkestbak.Het symfonischor-
kest vanDeMunt zit dus ophet po-

dium,waardoorde speelruimte erg
beperkt is.
Een regisseurmet veel lopen en

springen inhetachterhoofd, Steven
Spielberg bijvoorbeeld, zitmet die
beperkingen gevangen. DeDeense
regisseurKirstenDehlholmniet. Zij
richtte in 1985 het productiehuis
Hotel Pro Forma op, waarmee ze al
heelwat tentoonstellingen, theater-
en operavoorstellingen creëerde.
Haaroperafilosofie iseenvoudig: re-
gisseurs staan in dienst van demu-
ziek. Dat lijkt logisch, maar in de
operawereld is het vaak andersom.
Voor de ‘Rachmaninov Troika’

zochtzenaareenmanieromdedrie
werken visueel als een geheel te
brengen,met respect voordeeigen-
heidvan iedereopera.Doordeaard
vandesetting -weinigplaatsophet
podium-bestondhetgevaardatde
avondopeenveredeldeconcertante
opvoeringzoulijken,maardat ishe-
lemaal niet het geval. Het resultaat
is simpelweg verbluffend, ondanks
het gebrek aan echte actie.
In de eerste opera, ‘Aleko’, staan

het koor en de hoofdrolspelers op
de trappen. Ze bewegen amper,
maardoordekostuumsende intel-
ligentebelichtingword je tochhele-
maal meegezogen in het verhaal,
bedachtdoordeRussischeschrijver

AleksandrPoesjkin.Hetheeftnietzo
veel omhet lijf: jaloerse echtgenoot
doodt zijn overspelige vrouw en
haarminnaar.Maardeprachtigevi-
suelevoorstellingendemuziekver-
heffen banaliteit tot kunst.
Zeker in ‘Aleko’ is demuziek erg

symfonisch en zit het orkest, onder
leiding vanMikhail Tatarnikov, he-
lemaal terecht op in plaats van on-
der aan het podium.Het zou vaker
moeten gebeuren. Je zou kunnen
opwerpendat Rachmaninov in zijn
operamuziekhelemaalnietvernieu-
wendwas. Dat is ook zo, hijmaakte
eensamenvattingvanveelRussische
muziek voor hem,maar hij waswel
eenuitstekendvakman,diewisthoe
hij partituren voor zang moest
schrijven.
Datblijkt ookuitde tweedeope-

ra, ‘De gierige ridder’, opnieuw ge-
baseerdopeenverhaalvanPoesjkin.
Het iseenverhaalovergierigheiden
een getroebleerde vader-zoonrela-
tie. Geen koor hier, enkel vijf man-
nenstemmen. In dit deel werkt
Dehlholmmetveel video-opnames,
geprojecteerd op een schermwaar-
achter je nognet het orkest ziet zit-
ten. Het is de taaiste opera van de
drie,metveelwagneriaansemuzika-
lewendingen,maaropnieuwvaltde
visuele virtuositeit op.
Het slotstuk, ‘Francesca da Rimi-

ni’, is eenvertellingnaareenstukuit
Dantes Inferno. Opnieuw ver-
moordt een bedrogen echtgenoot
zijnoverspeligevrouwenhaarmin-
naar. Op het trappenpodium ver-
wijst dit stuk ook visueel naar ‘Ale-
ko’,hetbeginvandetrojka,alzijnde
kleurschakeringenhelemaalanders.
DeMunt heeft het zichzelf niet ge-
makkelijk gemaakt met deze pro-
ductie, maar muzikaal en sceno-
grafisch isheteenwaardigeafsluiter
vanhet seizoen.

‘Rachmaninov Troika’, tot 21 juni in
Théâtre National, Brussel.
www.demunt.be

Voor de laatste productie van
het seizoen presenteert De
Munt drie opera’s van Sergei
Rachmanivov als een vormelijk
geheel. Een grote gok,maar hij
paktwonderwel uit.

Het symfonisch orkest van DeMunt speelt een hoofdrol in de drie opera’s van Rachmaninov, op de foto ‘Aleko’. © CLÄRCHEN UNDMATTHIAS BAUS

Britseacteur
JohnHurt lijdtaan
alvleesklierkanker

FILM

De prachtige visuele
voorstelling en
demuziek van
Rachmaninov verheffen
banaliteit tot kunst.

Acteurs die
neerkijken op soaps
zijn dom, kortzichtig
en arrogant

ACTRICE,

LEAH THYS
in Humo

Dezevenhoofdzonden
indriepakkendeopera’s

Weinig plaats op het podium, maar toch doorleefd theater.

WONDERKIND

Sergei Rachmaninovwerd
op 1 april 1873 geboren in
Novgorod. Hij was een
wonderkind, dat aan het eind
van de 19de eeuw al een pak
meesterwerken componeer-
de. Voor de Russische revolu-
tie toerde hij als pianist en
dirigentmet veel succes door
Europa. In 1934 vestigde hij
zich in de VS. Hij stierf in 1943
in Beverly Hills.

Stijn Devillé. © TOM VERBRUGGEN

De Oostenrijkse orkestleider en
violistWalterWeller ismaandagop
zijn 75ste overleden. Hij studeerde
vioolbijhetPhilharmonischOrkest
vanWenen.Opzijn 28ste richttehij
hetensembleQuatuorWellerop. In
1966 werdWeller dirigent van het
PhilharmonishOrkest vanWenen,
en vervolgens van The Liverpool
Philharmonic, TheLondonPhilhar-
monic Orchestra en het Nationaal
Orkest van Schotland. Van 2007 tot
2012washijmuzikaaldirecteurvan
hetNationaalOrkest van België.

Dirigent
WalterWeller
overleden

MUZIEKDRS. P

De zondag overleden tekst-
schrijverDrs. P heeft zijn eigen
rouwbericht geschreven.
Het verscheen gisteren in de
Volkskrant.

De Britse acteur John Hurt (75)
heeft alvleesklierkanker.Datmaak-
te hij zelf bekend op de openbare
omroep BBC. Hij noemt zichzelf
optimistisch over zijn genezings-
kansen. De acteur zegt ook te blij-
ven werken. Hurt werd vorig jaar
benoemdtot ‘knight’ (ridder) inde
Orde van het Britse Rijk (OBE). Hij
kreeg twee Oscar-nominaties voor
zijn rollen in ‘TheElephantMan’ en
‘Midnight Express’. Zijn voorlopig
laatste film is ‘Tarzan’, die volgend
jaar uitkomt.
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