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Cabaretière Lenette van Dongen interviewt, voor het eerst van haar leven. En dat vindt

ze best eng. Vijf van onze beste kunstenaars nog wel, met de vraag: ben je de bullshit nou

eindelijk voorbij? Of denk je nog steeds door de mand te vallen? Dat je maar wat doet?

En een vooruitblik op het culturele seizoen 2014/2015. Theater, film, exposities, muziek

en lezen: alles wat u niet mag missen. Ook trakteren we op héél veel cultuurcadeaus! Dit

ter ere van het nieuwe theaterseizoen en Zin.nl, dé cultuursite van Nederland, natuurlijk

zijn de bullshit voorbij
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Theaterbeest Brigitte Kaandorp
Gaan! Kunstzinnige en culturele happenings
Taalkunstenaar Kees van Beijnum
Boekenvoorpret
Beeldschepper Joram Lürsen
Jac. Goderie tipt de beste films
Alleskunner Angela Groothuizen
Luisteren klassiek
Luisteren pop
Kunstenmaker Wouter Stips
Niet te missen exposities
Zin deelt culturele cadeaus uit!
Tot 38% korting op een abonnement

Meer Zin? Zin digitaal!
Op Zin.nl vindt u dagelijks nieuwe culturele tips. Maar u kunt
veel meer Zinvolle momenten beleven op het web!
Zin op de tablet
U kunt Zin ook op uw tablet
lezen. Dan heeft u direct
toegang tot extra’s, zoals
filmpjes, muziek en andere
leuke links. Zin.nl/digitaal
Zin op Facebook
Dagelijks nieuwe actuele
berichten vanaf de redactie
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van Zin? Meldt u aan bij
Facebook.com/zinmagazine
Zin nieuwsbrieF
Zin heeft er maar liefst twee.
Voor de culturele nieuwsbrief
schrijft u zich in op Zin.nl/
cultuur-nieuwsbrief en voor de
maandelijkse nieuwsbrief via
de startpagina van Zin.nl

De bullshit voorbij

Zin shop
Leuke spullen gezien in het
blad? Snel een cadeautje
nodig? Fijne spullen voor in
huis, tuin of keuken bestelt u
meteen via Zin.nl/shop
Zin op twitter
Redactioneel gekwetter volgt u
via Twitter.com/zinmagazine

Lenette, Siegfried, Iris
en wij maakten deze
special ter ere van
de lancering van de
compleet vernieuwde
site van Zin.nl. Dé
cultuursite, met elke
dag frisse nieuwtjes,
verrassende uit-tips,
recensies, agenda,
fotografie, film en veel
meer. Ter verhoging
van de feestvreugde
geeft Zin.nl meer dan
650 culturele cadeaus
weg. Aan u! Zin in
cultuur? Zin.nl!

Film

4
intErviEws

27

zin dEElt uit!

Terwijl de premièredatum
dichterbij kwam, lag ik in
versleten ochtendjas
depressief op de bank

Hoofdredacteur Zin

© 2014 New Skool
Media B.V.
Niets uit deze special
mag worden verveel
voudigd, opgeslagen
in een gegevensbestand
of openbaar worden
gemaakt, zonder schrif
telijke toestemming van
de uitgever

Soms krijg je een heel leuk telefoontje: “Hallo, met Nathan
van Zin Magazine, zou jij het leuk vinden om te gaan interviewen? Vijf cultuurdragers over het maakproces.” “Wow!
Echt? Ja leuk! Wat zeg je?” Nathan legt het me uit in hoog
tempo: over twijfel, faalangst en het door-de-mand-valgevoel. Nathan: “We maken een cultuurspecial, er komen
vijf korte filmpjes bij voor op de website en vijf selfies.” Oh
ja, of ik er ook een editorial bij wil schrijven. Het duizelt me,
dus ik roep: “Leuk Nathan, maar mag ik er misschien één
dagje over nadenken?”
Ik weet het niet hoor, interviews over faalangst, dat worden
vast geen blije gesprekken. Terwijl ik samen met mijn hond
langs het strand loop en nadenk over mijn eigen maakproces, schiet ik in de lach. Weken liep ik in volle wanhoop
rond met mijn vaste negatieve mantra: ik weet niks, ik kan
niks, ik ben niks. Ja, de vorige show was erg goed gelukt
maar nu wist ik het zeker: deze keer weet ik écht niets meer.
Terwijl de premièredatum dichterbij kwam, lag ik in versleten
ochtendjas depressief op de bank. Ik probeerde met zakken
chips en liters chocolade-ijs mijn naderende noodlot weg te eten en duwde
daarbij de complete serie van Little
house on the prairie in de dvd-speler.
Toch veranderde dat rotgevoel op een
gegeven moment en kreeg ik meer zelfvertrouwen, meer rust in mijn hoofd.
Het kan niet negen theatershows lang
toeval zijn, ik moet het toch echt kunnen. En inmiddels weet
ik: gewoon beginnen en bouwen. Die negatieve stem heb ik
ondertussen bij de vuilnisbak gezet. Ik zoek niet meer met
een loep naar de mindere zinnetjes uit een mooie recensie,
die bullshit ben ik voorbij. Ik stel Nathan voor om ‘de bullshit voorbij’ als thema te nemen. Dat vond hij gelukkig ook
een goed idee.
De vijf interviews inspireerden me enorm. Angela, Wouter,
Kees, Brigitte en Joram maken dan wel ongelooflijk verschillend werk, het bleek dat we allemaal door de jaren ervaring
de bullshit er aardig van afgebikt hebben. Dat we ondertussen vertrouwen op ons talent en onze feilloze intuïtie. Of
zoals Wouter Stips dat formuleert: “Als die stem vanbinnen
zegt: daar moet een konijn, dan komt daar een konijn.” En
zo is het.

“Wie is toch dat blije hoofd tussen
Brigitte en mij in? Omdat de
opdracht voor een beginnend
interviewer zoals ik best wel pittig
was met gefilmde quotes en selfies,
ging journaliste Iris Hannema met
me mee op pad. Het werd een toffe
week samen.”

Lenette van Dongen, cabaretière
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Vlak voor ons gesprek gaat haar telefoon. Ik
hoor een fabrieksinstellingen-ringtone. Brigitte
pakt een retro Nokia uit haar tas. Een plakbandje houdt het ding bij elkaar. Brigitte: “Ja
sorry hoor, het is niet dat je denkt: kijk mij
nou eens alle bullshit voorbij met die oude
telefoon. Ik raak gewoon altijd in de knoop
met die dingen. Op een dag ben ik natuurlijk
een bejaarde als ik niet aan de smartphone
ga. Maar ga ik aan een nieuwe telefoon, dan
ben ik drie weken van slag door dat ding.” De
eerste harde lach klinkt. Niemand die zo goed
is in het vertellen van klein leed als Brigitte.
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Volgens mij is de eerste conference van je
nieuwe programma al bijna af!
“Nou, qua nieuw programma maken zit ik
momenteel in een heerlijke positie. Ik heb
vorig seizoen een programmaatje in elkaar
gezet: De Bonbonnière tour. Lekker voor de lol
touren langs de rood-pluchen-kroonluchtergouden-tierlantijnen-theaters. Het is heel erg
leuk, al zeg ik het zelf, met oude liedjes en
nieuwe conferences. En omdat het zo enthousiast ontvangen werd dacht ik: dat ga ik nog
wat langer doen.”
Wordt het maken van een show makkelijker?
“Jazeker! Hoewel, ik denk toch altijd weer:
nu kan ik niets meer verzinnen. Nachtmerries
krijg ik ervan. In een maakperiode
droom ik vaak dat ik m’n eindexamen scheikunde moet doen en het
niet haal. Of ik loop door eindeloze
gangen en kan het toneel niet
vinden. Vreselijk! Maar ik saboteer
minder, er is minder ruis. Ik kom er
steeds meer achter dat ik gewoon
niet zo moeilijk moet doen. Ik merk
dat mensen het meest genieten als ik er zelf
enorme lol in heb.”
Ben je de bullshit voorbij?
“Ja, in mijn werk wel. Vroeger, toen ik nog
maar net begonnen was, zat het niveau van
mijn shows gevoelsmatig wel eens op twintig
procent, qua kwaliteit. Wilde ik met een zak
over m’n hoofd het theater uit. Nu kom ik

nooit meer onder de tachtig procent. Als ik
verdrietig ben, ongesteld of mijn kind is ziek,
dan blijf ik op mijn vlieguren en ervaring wel
drijven. Maar je hebt avonden van honderdtien procent en die zijn magisch, dáár doe ik
het voor. Qua de bullshit voorbij merk ik dat
ik mezelf niet meer zo afval en tegen mezelf
zeg: oké Kaandorp, dit is het en het is goed.”
Het ‘ik val door de mand-gevoel’, heb je dat nog?
“Het is een rare mix van ‘ik kan het nooit
meer’, terwijl ik weet ik dat ik het wel kan en
‘ik doe maar wat’, terwijl ik weet wat ik doe.
Aan de ene kant heel bescheiden blijven
naar je talent toe, maar aan de andere kant
ook juist helemaal niet. Het door de mand
vallen ervaar ik meer in het gewone leven,
als de twijfel toeslaat. Dat ik een moeder van
niks ben, faalangst heb, overal spijt van. Ik
denk vaak achteraf: ik had beter zo en zo…”
Probeer je daarvan af te komen?
“Ja, in gesprek met iemand krijg ik soms een
inzicht waar ik mee verder kan. Ooit was ik
bij een bevriend acupuncturist, type vrijbuiter. Met hem had ik vaker iets opgelost, al
pratend, zonder naalden. Halverwege het
gesprek zag ik een beeld van mezelf: ik zat in
een schuurtje, donker, akelig, koud, zo’n plek
waar je niet wil zijn. Ik had een soort kleren
van dweilen aan. Buiten was het zonnig,
watervalletje, gezelligheid. Ik
stond half in de deuropening
naar buiten te kijken maar ik
durfde niet naar buiten. ‘Oké,’
zei hij, ‘mooi, dan zijn we nu
klaar.’ Ik: ‘Hoezo? Ik moet toch
nog janken en zo?’ ‘Nee hoor,’
zei hij, ‘ga jij maar lekker bedenken of je in dat schuurtje wil
blijven zitten.’ Dat zijn heldere momenten.”

‘ik Blijf wel
drijven op
vlieguren
en ervaring’

De zon is inmiddels achter een gebouw verdwenen en het wordt koud op het terras. Ik zet
het opnamedingetje uit. Tijd voor een selfie.
We hadden allebei geen zin in het gedoe van
een glamourfoto met uren make-up en styling.
Die bullshit zijn we voorbij.

Brigitte kaandorp

begon haar carrière in 1983
met het winnen van het
Camerettenfestival. Na
meer dan vijftien one womanshows tourt ze
nu met Kaandorp grande
de luxe. In 2009 is ze
benoemd tot Officier in de
Orde van Oranje-Nassau.
Brigitte is getrouwd, heeft
twee kinderen en woont in
Overveen.
Brigittekaandorp.nl

interview: Lenette van Dongen. productie: Iris Hannema. illustratie: Siegfried Woldhek

Cabaretière Brigitte Kaandorp (1962) trekt al dertig jaar volle zalen. Ze doet nu een programma
met oude liedjes en nieuwe conferences. “Het is heel erg leuk, al zeg ik het zelf.”
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Kunstzinnige en culturele happenings die u niet mag missen. Zin proeft elke maand voor.

Meidengroep
Drie zangeressen willen ontsnappen aan hun
grauwe leven en vormen een meidengroep: Dream
Girls. De gelijknamige musical van Albert Verlinde
Entertainment trekt vanaf dit najaar het hele land
door. Het verhaal is gebaseerd op de geschiedenis
van The Supremes en Diana Ross en in Nederland
zal de soulvolle cast gevormd worden door Berget
Lewis, Pearl Jozefzoon en Aïcha Gill met Edwin
Jonker als hun gewiekste manager Curtis. Vanaf
28 september, Dreamgirlsdemusical.nl

Bloedige BarBier
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liefhebbers
van klassieke
muziek in het
algemeen
en bach in het
bijzonder opgelet:
het bachfestival
dordrecht komt
er weer aan!
19-28 september,
Bachfestivaldordrecht.nl

Vuur gedoofd

Ze zijn er weer: de waaghalzen
van de Peking Acrobats. Laat u
verbazen door hun weergaloze
stunts met draaiende borden,
menselijke piramides en slangenmensen. De show kenmerkt zich
door kracht, souplesse, elegantie,
lenigheid en bovenal verbluffende
evenwichtskunsten. Hun wereldrecord stoelen stapelen staat al
geboekstaafd in het Guinness
book of records; wie weet welke
unieke prestatie ze dit najaar
gaan leveren.
6 t/m 29 december,
Wereldtheater.com

Met hits als Niet of nooit geweest,
Het regent zonnestralen, Ren
Lenny ren en Laat me slapen is
Acda & De Munnik het meest
succesvolle Nederlandstalige duo
van de afgelopen
tijd. Na bijna twintig
jaar trekken ze door
het land met hun
afscheidstournee,
waarin ze nog een
keer de grootste hits
uit hun repertoire
zullen spelen. Laat u
deze laatste kans niet
ontzeggen! Vanaf 14
november t/m maart,
Acdaendemunnik.nl

Annemiek Rooymans

Chinese waaghalzen

Marc de Groot

Marco Borggreve /Nederlandse Reisopera

Een bloeddorstige kapper die
met geslepen messen uit is
op wraak en een aan lager
wal geraakte pasteienbakster
die haar neus niet
ophaalt voor onorthodoxe
ingrediënten. Dat is het
grimmig-komische duo dat
de inktzwarte, maar vrolijke
musical Sweeney Todd
voortstuwt. De Nationale
Reisopera speelt de
beroemde musical van
Stephen Sondheim dit
najaar, met een volledig symfonieorkest
en met Sanne Wallis
de Vries in een van
de hoofdrollen.
Vanaf 5 september,
Reisopera.nl

Boeken inBoeken

late Bloei
Hij lijkt een seniele bejaarde die in zijn bed
schijt, maar dat is maar een rol. Désiré is
zijn leven en zijn vrouw zat en doet alsof hij
dement wordt. In zijn wrang hilarische roman
De laatkomer beschrijft Dimitri Verhulst de
bevrijding van Désiré. Het Noord Nederlands
Toneel zet het verhaal nu op het toneel, met
Hans Dagelet in de hoofdrol. Wees er vroeg bij
en bezoek een van de try-outs in Groningen!
Kaarten winnen? Kijk op p. 30 in deze special.
Vanaf 25 september, De-oosterpoort.nl

Met het reizende boekenfestival Manuscripta
wordt het boekenseizoen
geopend. Dit jaar strijkt
Manuscripta neer in
Utrecht, tijdens het
Uitfeest op zondag 7 september. Naast de internationale auteurs Jill Mansell en John Boyne
zijn onder anderen Adriaan van Dis, Isa Hoes,
Henk Spaan en Humberto Tan van de partij. Zij
worden geïnterviewd op podia in en rondom
het stadhuis, in de Winkel van Sinkel, Theater
Kikker en de Bibliotheek Utrecht. Manuscripta
is gratis toegankelijk. Manuscripta.nl
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buitenlanDse legenDes
Katinka Krijgsman

Al jaren brengt theater Chassé in Breda
bijzondere internationale theaterproducties
naar Nederland. Aankomend seizoen kunt
u onder meer genieten van nieuw werk van
choreografe Anne Teresa De Keersmaeker
(Vortex temporum) en theaterlegende Peter
Brook (The suit). Zuivere schoonheid door
zowel gevestigde grootheden als roergangers
van de jongste generatie.
Een abonnement op de
hele serie is mogelijk!
1 oktober, 10 januari, 7
april, 21 mei en 3 juni.
Kaarten winnen? Kijk
op p. 29 in deze special.
Chasse.nl

Nog meer VoorPreT

Het hilarische en ontroerende verhaal van het
toneelstuk dat Annie M.G.
Schmidt schreef speciaal
voor Koningin Juliana. Annie
M.G. op Soestdijk, vanaf
oktober, Hettoneelspeelt.nl
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Wanhoop, racisme, aids
en hebzucht in New York.
Angels in America is een van
de mooiste toneelstukken
van de modernste tijd. Vanaf
maart 2015 in de intieme
theaterzalen,
Toneelgroepoostpool.nl

De epische roman
De ontdekking van de
hemel van Mulisch wordt
op het toneel gezet. Met
Waldemar Torenstra en
Sieger sloot. Vanaf oktober,
Hummelinckstuurman.nl

Door De bank verleiD
De Verleiders zijn terug met hun theaterfaction: op ware feiten gebaseerde
voorstellingen over bestuurlijke schandalen
in Nederland. Het derde deel heet Door de
bank genomen, en het hele team is weer bij
elkaar: Pierre Bokma, Victor Löw, Leopold
Witte, George van Houts en Tom de Ket. Een
zinderende voorstelling over hebzucht in de
financiële sector, van DSB, ING, ABN AMRO,
en de Rabobank tot SNS.
Vanaf 24 oktober op tournee, De-verleiders.nl

Het betoverende kinderboek Minoes van Annie
M.G. Schmidt staat nu ook in
het theater. Vanaf december.
Bostheaterproducties.nl
(Kaartjes winnen? Kijk op
p. 27 in deze special)
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De Friese zanger Syb
van der Ploeg en de
Limburgse troubadour Gé
Reinders maken samen een
luchtig liedjesprogramma.
Vanaf oktober, Senf.nl
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Een van de topvoorstellingen van vorig seizoen
komt terug: Drie Zusters van
Het Nationale Toneel. Vanaf
mei 2015, Nationaletoneel.nl

hij kán toveren!

De waarheiD van Minis

In Londen en Berlijn tot Wenen en Antwerpen werd zijn laatste show al bejubeld en
nu komt hij naar huis. Zeven weken lang
staat Herman van Veen dit najaar in Carré.
Zijn programma is al in diverse wereldsteden getest, maar zal pas in Amsterdam
definitief vorm krijgen en altijd actueel
zijn. Maak deze weergaloze avond mee
met een van onze internationaal meest
gewaardeerde artiesten.
23 oktober t/m 6 december, Carre.nl

Een nuchtere diva is ze. Hadewych
Minis werd bekend als actrice (o.a.
in de films Phileine zegt sorry en
Borgman en op toneel bij Toneelgroep
Amsterdam en in Zij gelooft in mij),
maar haar roots liggen in de kleinkunst. Vorig jaar maakte ze haar
eerste album en aankomend seizoen
tourt ze langs de theaters met The
truth and nothing but the truth.
Vanaf 1 oktober, Hadewychminis.nl

productie: Simon van den Berg
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Vanaf 3 september in Amsterdam,
Bergen op Zoom, Hertme en Eindhoven,
Ticketmaster.nl

letja verstijnen

Dit seizoen staat een
echte superster op het
toneel. Juliette Binoche
speelt in april 2015 Antigone
bij Toneelgroep Amsterdam.
Tga.nl

Glitterkleuters en
showbizz-bejaarden,
sneue jazz-zangeressen tot
rode-broeken-mannen, in de
nieuwe show van Plien en
Bianca komen ze allemaal
voorbij. Gaat het nog door?,
vanaf november,
Plienenbianca.nl
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Drie Shakespearetragedies, drie visies op
leiderschap: Kings of war,
met o.a. Ramsey Nasr en
Hans Kesting, juni 2015,
Toneelgroepamsterdam.nl

Paul Posse/hardromance.com

1

‘dance... boogie
wonder-la-hand’
en nog veel meer
meezingers bij de
earth, wind & fire
experience.
mét al mckay!
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Ik zit met Kees van Beijnum bij zijn uitgeverij
De Bezige Bij in Amsterdam, achter het Rijksmuseum. Posters van schrijver Philip Roth
hangen aan de muur en dik gevulde boekenkasten reiken tot aan het plafond.

.nl!
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Hoe verzin je een verhaallijn voor een nieuw
boek?
“Dat is heel verschillend. Bij De oesters van
Nam Kee hoorde ik al een tijdje de stem
van een jongen, jaar of 18. Zijn taal, ritme –
leuk, dacht ik, daar wil ik wat mee. Op een
gegeven moment zat ik in een café, kwam er
een man binnen met van die lichtgevende
duivelshoorntjes op zijn hoofd. Hij verkocht
die dingen. Toen hij weg was, zag ik dat hij
zijn tas vol duivelshoorntjes had vergeten.
En opeens dacht ik: de jongen van die stem
vindt die tas en gaat die hoorntjes verkopen.
En zo begint het boek ook.”
Zo simpel is het?
“Je krijgt een inval, het is een moment. Het
gaat bij mij heel intuïtief, alsof ik even word
aangesloten op een energiecentrale, alles is
even vol van licht. Dan zie ik wat ik wil
maken en daarna is het beeld ook weer weg.”
En dan?
“Dan moet ik op zoek naar wat die ingeving
behelst. Als ik dat eenmaal weet,
wordt het mij ook duidelijk hoe ik
het ga doen. Ik probeer het moment
van schrijven zo lang mogelijk uit
te stellen. De eerste maanden maak
ik alleen maar aantekeningetjes,
verzamel beelden uit het echte
leven, schrijf losse stukjes dialoog.
Als ik het echt niet meer houd,
begin ik pas met schrijven.”
Ik las jouw boek Een soort familie, ik vind jou
ongelooflijk goed in sfeer en details. Eén
scène greep me zó aan. Een vrouw heeft net
haar zoon verloren, maar ze blijft controle over
haar emoties houden. De condoleancevisite is
weg en zij ligt languit op de grond en voelt
met haar hand over de vloer, totaal van slag
over de putjes die hoge hakken van de visite

in haar vloer hebben gemaakt. Hoe kom je op
dat prachtige beeld?
“Toen een collega van mij te horen kreeg dat
hij ernstig ziek was, is hij na dat bericht als
een gek het hele huis gaan stofzuigen. Je
moet íets doen, maar je weet niet wat. Zo’n
beeld onthoud ik dan. Nou ja, onthouden, ik
heb een heel slecht geheugen, ik maak de
hele dag door aantekeningen die in mappen
verdwijnen. Diepgevoelige dingen zijn vaak
klein en surrealistisch.”
Wat is jouw ‘bullshit voorbij’?
“Ik heb nu het vertrouwen dat ik het kan. Ik
weet dat ik bereid ben te researchen, het verhaal uit te denken en dan te schrijven, dag in
dag uit, tot het volbracht is. En ik weet nu dat
ik een lange adem heb. Aan mijn nieuwste
boek De offers heb ik vier jaar gewerkt.”
Tas aan de vlaggenmast en feesten?
“De eindfase van een boek is een rottijd. Ik
moet me er altijd doorheen slepen. Je moet tot
het laatste toe gedreven blijven om naar het
eind toe te kunnen werken. Er zit dan zoveel
in mijn kop. Toen ik De offers had ingeleverd,
was ik totaal rusteloos. Uiteindelijk ben ik
in de tuin gaan werken, klooien, scheppen,
snoeien, van die oerdingen en dat hielp.”
Jij praat zo gedreven over je werk. Ik kan me
niet voorstellen dat jij ooit met
pensioen gaat.
“Schrijven is een instinctieve
behoefte voor mij. Het is bijna
als ademhalen. Ik ben niet zo’n
prater over de grote dingen. Die
komen bij mij niet zo gauw in een
gesprek naar boven, ik moet ze
op een andere manier benaderen.
Ik doe dat door al schrijvend te denken en er
vervolgens weer over te schrijven.”

‘schrijven is
voor mij
bijna als
ademhalen’

Tijd voor onze selfie. We gaan in de boekenkasten op zoek naar de boeken van Kees. Elke
kast heeft een eigen alfabet. Het valt hem niet
mee om in de rijen zijn eigen werk te vinden.
Maar als we de boeken van Kees in een stapel
op tafel zetten, verdwijnen we er bijna achter.

Kees van beijnum

werkte als journalist voordat
hij debuteerde met de misdaadroman Over het IJ. Hij schreef al
tien boeken waarvan De oesters
van Nam Kee werd verfilmd. In
2008 verscheen bestseller
Paradiso en in 2010 werd Een
soort familie genomineerd voor
de AKO Literatuurprijs. Ook
schreef hij scenario’s. Kees is
getrouwd met schrijfster
Tatjana van Zanten en heeft
twee kinderen.
Keesvanbeijnum.nl

interview: Lenette van Dongen. productie: Iris Hannema. illustratie: Siegfried Woldhek

Auteur en scenarioschrijver Kees van Beijnum (1954) debuteerde in 1991 als schrijver. Zijn nieuwste
boek ‘De offers’ komt uit in oktober. “Schrijven gaat intuïtief. Opeens zie ik wat ik wil maken.”
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BOEKEN
Tessa de Loo – Een goed nest
Roman over twee zussen van
50 die niet samen kunnen.
De toneelbewerking is er al.
De Arbeiderspers, € 18,95
Annie Cohen-Solal – Marc
Rothko Fascinerend beeld van
de invloedrijke, intellectuele
en rebelse kunstschilder.
Meulenhoff, € 22,50
Esther Gerritsen – Roxy
Grote nieuwe roman na Dorst.
Roxy staat op uitbarsten: haar
man is aangereden en naakt
aangetroffen met een vriendin.
De Geus, € 18,95
Gregor Vincent – Congo
Op feiten gebaseerde
thriller over de kolonisatie
van Congo door België.
AW Bruna, € 22,95
Joost Zwagerman – Voor alles
Gedichten in twee cycli. In de
eerste lijkt alles uitzichtloos,
in de tweede wordt de liefde
bezongen.
De Arbeiderspers, €16,50
Paulo Coelho – Overspel
Moet je een grote liefde altijd
volgen? Of is dat overspel?
Nieuwe roman van de meester.
De Arbeiderspers, € 19,95

VOOR PRET
okTobeR

Kader Abdolah – Papegaai
vloog over de IJssel
Nieuwe roman over het
veranderende Nederland.
Prometheus, € 19,95
Joris Luyendijk –
Dit kan niet waar zijn
Banken laten de economie
draaien maar kunnen ons
ook de afgrond in storten.
Wat gebeurde er in 2008?
Atlas Contact, € 19,99
John Cleese –
Kortom… De biografie
Levensverhaal en inkijk in
de omgeving van de acteur.
Prometheus, € 19,95
Günter Grass –
De woorden van Grimm
Literair meesterwerk over
de liefde voor taal.
Meulenhoff, € 29,95
Tomas Ross – De vrienden
van Pinocchio
Faction-thriller geïnspireerd
op de Demmink-affaire.
Cargo, € 19,90

Pa0lo Giordano –
Het zwart en het zilver
Van de auteur van De
eenzaamheid van de priemgetallen en weer zo mooi.
De Bezige Bij, € 16,90
Juan Gabriel Vásquez –
De reputaties
Roman over hoe leven en
politiek elkaar kruisen.
Signatuur, € 18,95
Hanna Bervoets – Efter
Over de verhalen die we
vertellen om met onszelf en
elkaar te kunnen leven.
Atlas Contact, € 19,99
Richard House – Gunnersen
Tweede deel van The kills.
De enige thriller die ooit
genomineerd werd voor de
Man Booker Prize for Fiction.
De Geus, € 19,95
John Grisham – ?
(titel nog onbekend)
Verschijnt wereldwijd op 21
oktober.
AW Bruna, € 19,95

Mikel Buwalda

Litza Kapitzaki

Etienne van Heerden – Klimtol
Roman van een groot Afrikaans
schrijver over vrijheid en schuld.
Podium, € 22,50
Just Enschedé – Rock & roll
cabaret Oud-manager van Freek de
Jonge en Bram Vermeulen tekende
de jonge jaren van het duo op.
Nieuw Amsterdam, € 17,95
Karl Ove Knausgård – Schrijver
Deel 5 van Mijn strijd. Over een
turbulente tijd waarin Karl Ove
debuteert en zijn vader sterft.
De Geus, € 25
Bert Natter – Goldberg
Roman over het korte leven van de
jongen die zijn naam leende aan
Bachs Goldberg-variaties.
Thomas Rap, € 19,90
Sophia Loren – De autobiografie
De koningin van het witte doek
vertelt haar eigen verhaal.
Luitingh Sijthoff, € 19,95
Meir Shalev – Een geweer, een
koe, een boom en een vrouw
Over mannenvriendschap, liefde
en bedrog, wraak en verzoening.
Ambo | Anthos, € 19,99
Buyse & Mulder – Tot u spreekt
Jan Mulder Jan blikt ongeremd
terug op zijn voetballeven.
Thomas Rap, € 18,95
Bart Chabot – Zestig
Chabot viert zijn 60ste met een
vrolijke verzamelbundel.
De Bezige Bij, € 18,90
Armando – Ter plekke
De ultrakorte verhalen tot nu toe.
Plus honderd nieuwe.
Atlas Contact, € 25
Philip Huff – Boek van de doden
Een wanhopige zoektocht naar
geluk. Aangrijpend.
De Bezige Bij, € 18,90

Peter Buwalda – Suzy vindt van niet
De Volkskrant-columns van de auteur
van Bonita Avenue.
De Bezige Bij, € 14,90
Paul Theroux – De vrouw van de
reiziger Verhalen die een duistere
kant van de schrijver tonen.
Atlas Contact, € 21,99
Philip Snijder – De volcontinu
Over ervaringen die onuitwisbare sporen nalaten in de persoonlijkheid van
de ik-persoon. Scherp, geestig-pijnlijk.
Atlas Contact, € 19,99
Graeme Simsion – Het Rosie effect
Blijdschap alom: het vervolg op Het
Rosie project!
Luitingh Sijthoff, € 17,95

noveMbeR
Adriaan van Dis –
Ik kom terug
Tragikomedie over een
bizarre moeder, een
hunkerende zoon en een
David Baldacci –
huiveringwekkend
De ontsnapping
machtsspel.
Flitsende nieuwe actieAtlas Contact, € 24,99
thriller over machtsStephen King – Revival
misbruik en corruptie.
Een briljant verhaal met alle
AW Bruna, € 19,95
King-thema’s: angst, verslaJan Donkers –
ving en leven na de dood.
Kabaal & sentiment
Luitingh Sijthoff, € 29,95
Over rock-’n-roll en
Per Petterson –
ouder worden.
Ik vind het best
Atlas Contact, € 19,99
Verfijnde, emotionele roman
Ellen Ombre – Erfgoed
Een parel van een roman van de meest geprezen,
gelezen en vertaalde auteur
over afkomst en cultuur.
van Noorwegen.
Nijgh & Van Ditmar,
De Geus, € 19,95
€ 18,50
René Appel –
Arnold Karskens –
De kortste nacht
De zaak-Zorreguieta
Schokkende weerslag van Over een gelukkig ge het definitieve onderzoek trouwde man die na een
gedwongen afspraak met
naar Jorge Zorreguieta
een jeugdvriend akelig
met het definitieve
in de problemen komt…
antwoord.
Ambo | Anthos, € 19,99
Querido, € 19,99

DeceMbeR

Sara Arnald

Annaleen Louwes

Op welke boeken mag – nee, móet u zich verheugen? Zin presenteert de ultieme boekenselectie
voor de komende maanden.

Arne Dahl – Woede
IJzingwekkend spannende en snelle
actiethriller, sterke maatschappijkritiek en perfect verweven verhaallijnen, vakmanschap, prijswinnend
auteur, combineert wereldwijde

Javier Cercas – Outlaws
Grote roman van een van
Spanjes belangrijkste
hedendaagse romanciers
waarin een fraai tijdsbeeld
wordt neerzet.
De Geus, € 22,95
Stefanie Zweig – Terugkeer
in de Rothschildstraat
Afsluitend deel van de
familiekroniek. Hoe is het
de familie vergaan na WOII?
Boekerij, € 21,95
Nicolaas Klei –
Omfietswijngids 2015
Voor deze 14de editie
stonden maar liefst 3000
wijnen in zijn proefkelder
klaar om geproefd te
worden. Proost!
Podium, € 15
Lars Kepler – Stalker
Scherpe, bloedstollende
thriller van internationaal
succesvol schrijversduo.
Vijfde boek met inspecteur
Joona Linna in de hoofdrol.
Cargo, € 19,90

intriges met vernuft, spanning en
echte literaire kwaliteiten.
De Geus, € 21,95
J.R.R. Tolkien – Beowulf
Niet minder dan 88 jaar na dato verschijnt Tolkiens Beowulf-vertaling.
Interessant voor de fans, maar ook
omdat dit oudste Engelstalige literaire werk nog zo goed kan vandaag.
Boekerij, € 24,95
David Mitchell – Tijdmeters
Ontroerend, krankzinnig, bloedstollend, hilarisch en Mitchelliaans.
Terloops voert Mitchell u een
spannende, bovennatuurlijke oorlog
van goed en kwaad binnen.
Nieuw Amsterdam, € 24,95
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Op het terras van het College Hotel in Amsterdam-Zuid zijn we al twee keer opgestaan en
hebben we de boel verhuisd op zoek naar een
rustige tafel. Nu zitten we perfect. Ik gun
Joram het plekje in de zon, maar nee, “Kom
maar aan deze kant zitten,” zegt hij, “dan zit
je met je rug naar de mensen en staat je
microfoon de goede kant op.” Ja, je bent filmregisseur of je bent het niet.
Wanneer voelde je je echt filmregisseur?
“Daar heb ik een hele tijd over gedaan. Ik was
lange tijd klein, figuurlijk maar ook letterlijk. Op mijn 16de was ik nog steeds maar een
meter vijftig en ik voelde me ook klein. Toen
ik op de filmacademie kwam, waren de anderen allemaal ouder en dominanter. Iedereen
wist veel meer over film dan ik, ze spraken
bijna in filmcitaten. Wat ik eigenlijk wilde
doen, heb ik heel lang uitgesteld.”
Hoe lang duurde dat?
“Ik heb er samen met Frank Ketelaar veertien
jaar over gedaan om van In oranje, onze goed
gelukte eindexamenfilm, een speelfilm te
maken. Tussendoor deed ik allerlei projecten
en pas na tien jaar hadden we een goed verhaal. Daarna duurde het nog eens vier jaar
om de financiering rond te krijgen.”
Vier jaar om een film gefinancierd
te krijgen? Dat haalt het tempo
ook flink uit het creatieve proces.
“Ja, dat vind ik soms erg lastig.
t v an
en er nie
d
u
o
h
Als het idee af is, ben ik ongeloofrs
chijRegisseu
ra te vers
e
m
a
c
lijk geïnspireerd en wil ik meteen
e
d
ig is
om vó ó r
. Gelukk
m
ra
Jo
k
o
gel aan de slag. Maar dan moet je het
n e n , zo o
de n de e n
d
re
e
d
r
idee indienen bij allerlei fondsen
da a
afloopt?
n hoe dit
ie
en ben je zo twee, drie jaar verder.
Z
.
e
m
tt
e
ra
L en
r Zin.nl/jo
Dan moet je je weer helemaal opladen. Soms
Surf naa
denk ik: rot nou maar op met dat project.”
Hoe kom je op de set aan dat goede humeur?
“Ik zorg dat ik fysiek fit ben: gezond eten,
sporten, goed uitgerust zijn. Maar ik zorg
ook dat privé-conflicten uitgepraat zijn. Ik ga
bijna als een topsporter de wedstrijd in.”
Jij deed de tv-registratie van mijn show NIKE.
Tijdens de voorbereidingen en opnames was

in.nl!
Joram op Z
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het alsof jouw rust door het hele gebouw trok.
Zo prettig.
“Echt? In het begin van mijn carrière was ik
driftig, wilde de controle houden en was
geïrriteerd als de crew aan het eind van de
dag ging keten. Soms reed ik na de opnames
met 180 kilometer per uur naar huis.”
Vind je het prettig om ouder te worden?
“Ik vind ouder worden he-le-maal niks! Ik
heb opeens last van mijn heup, kan ik niet
meer voetballen. Zegt de dokter: ‘Meneer,
voor uw leeftijd zie ik op de foto een normaal
slijtagebeeld.’ Ik had die man wel over zijn
bureau kunnen trekken! Voor mijn leeftijd?!
Ik voel me niet oud. Mijn kop past steeds
minder bij mijn innerlijk. Ik word ook alleen
verliefd op jonge vrouwen. Dat is prima als je
25 bent, maar nu wordt dat wel een dingetje.”
Dus voorlopig nog geen wijze, rustige Joram
die ‘de bullshit voorbij’ is?
“Nee! Ik zal misschien ooit dat punt bereiken,
maar ik wil voorlopig nog zoveel doen: leren
vliegen, reizen, mooie dingen maken. Ik vind
het gewoon heel onrechtvaardig dat ik ooit
dood ga. Zelfs met drie levens zou ik nog
steeds hetzelfde gretige gevoel hebben.”
Wat is je grootste uitdaging?
“Om te blijven werken op de millimeter. De
mensen die bij jou de zaal inkomen weten: dit is een decor, het is
nep en iedereen accepteert het.
In een film wil je geen nep zien,
dan denk je: dit slaat nergens op.
Maar zet ik op datzelfde nep het
juiste licht, pas ik de juiste kleurcorrectie toe en zet ik er de juiste
muziek onder, dan werkt het wél.
En echt, het scheelt vaak maar een fractie.”
Heb je wel eens heel lang zitten fucken op
zo’n fractie?
“Dat is mijn beroep, ik fuck op fracties. Nou,
zet dat maar boven je stuk: Joram de fractiefucker, haha.”

‘ik ga biJna
als een topsporter de
wedstriJd in’

Sorry Joram, het staat onderaan, maar ik vond
het gewoon te leuk om niet op te schrijven.

Joram lürsen

is film- en televisieregisseur.
Hij studeerde in 1990 af aan de
Filmacademie. Hij regisseerde
tv-series als All stars, Baantjer
en Flodder en de speelfilms In
oranje, Dolfje Weerwolfje, Alles
is liefde en Alles is familie.
Joram heeft twee dochters met
regisseuse Antoinette Beumer.

interview: Lenette van Dongen. productie: Iris Hannema. illustratie: Siegfried Woldhek

Film- en televisieregisseur Joram Lürsen (1963) regisseerde veel series, zoals ‘All stars’ en
‘Baantjer’. Voor ‘Alles is liefde’ kreeg hij een Gouden Kalf. “Ik wil nog veel mooie dingen maken.”
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d o o r J ac. J . M . G o der ie

Jac. Goderie blikt vooruit op de films die we dit jaar nog in de bioscoop kunnen verwachten.

te veel van het goede
Ik ben de tel kwijt maar geloof mij
maar dat Woody Allen meer dan
veertig films als regisseur, scenarioschrijver en vaak ook als acteur, op
zijn naam heeft staan. Bijna 79 jaar
jong en nog steeds going strong. Zijn
voorlaatste film, Blue Jasmine, vond
ik geweldig en dus toog ik met nogal
wat verwachtingen naar Allens
nieuwste film Magic in the moonlight.
Het is een totaal andere film dan
Blue Jasmine, daarin zaten nogal
wat scherpe randjes en onvervalst
commentaar op de consumptiemaatschappij. Magic in the moonlight is
een film vol nostalgie naar de lang
vervlogen tijden van de roaring
twenties aan de Zuid-Franse Rivièra.
Binnen een decadente familie is
een medium opgenomen die de
goedgelovige Amerikaanse vrouw
des huizes en haar zoon om de
elegante vinger windt met haar voorspellingen, seances en verklaringen
over onverklaarbare verschijningen.
Deze Sophie (Emma Stone) woont bij
de familie in. Op verzoek van een
vriend wordt de ‘Chinese’ magiër Wei
Ling Soo ingehuurd om Sophie van
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haar troon te stoten. Wei Ling Soo is
het theater-alter-ego van Charlie, een
magiër van de oude stempel, en wordt
naar Frankrijk gebonjourd om een
oogje in het zeil te houden en Sophie
van haar voetstuk af te kegelen omdat
ze – waarschijnlijk – fraudeert.
Charlie wordt gespeeld door de altijd
romantische Colin Firth. Door zijn
aanwezigheid zit er een romantische
saus over de film die naar mijn
smaak niet goed werkt. Ik ben groot
fan van Firth, de man maakt toch
films die er toe doen, en aan hem ligt
het dus niet. En nee, er mankeert
weinig aan de film. Als u houdt van
een wat zijige, eindeloos durende
afwisseling van kleine actietjes,
romantische ontmoetinkjes en
grenzeloos Engels gezeur dan heeft u
een prima avond. Voor mij was het
net eventjes te veel van het goede.
Vanaf 21 augustus in de bios

tHe 100-foot journey

Het rijksmuseum – de film

Bloedlink

Een Indiase familie opent een
Indiaas restaurant op het Franse
platteland, recht tegenover het
sterren restaurant van Madame
Mallory (Helen Mirren). Een film
met een lach, een traan en de
fusionkeuken van traditionele
Franse haute cuisine met een
kick-infuus van Indiase kruiden
en specerijen. Heerlijk… de film
dan hè. Vanaf 9 oktober

Regisseur-documentairemaakster
Oeke Hoogendijk gaf ons in de tvserie een kijkje achter de schermen
bij een van de langdurigste
verbouwingen uit de Nederlandse
geschiedenis: van Het Rijksmuseum.
De documentaire in de bioscoop
komt in een versie van iets langer
dan anderhalf uur. Fascinerend om
te zien waarin een klein land zowel
groot als allerzieligst klein is. We
zijn getuige van de overwinning van
twee Spaanse architecten om te zien
hoe de toenmalige directeur van het
Rijks dat ontwerp in de prullenbak
mietert. En dat de Fietsersbond het
belangrijker vindt om een tijdwinst
van veertig seconden te hebben
dan een majestueuze ingang voor
’s lands belangrijkste museum.
Vanaf 11 december in de bioscoop

Tygo Gernandt en
Marwan Kenzari
spelen de twee
ex-gedetineerden
Victor en Rico, die de
dochter, Laura Temming
(Sarah Chronis) van
een rijke zakenman
ontvoeren. In dit
kammerspiel van
regisseur Joram
Lürsen (Alles is liefde)
is niets wat het lijkt
en als kijker word je van
de ene verbazing naar
de andere verrassing
gesleept, met als gevolg
een onverwacht en
verrassend einde!
Vanaf 25 september in
de bioscoop

C

nationale filmdaGen

In Nederland zijn de toegangsprijzen
tijdens de Nationale Filmdagen voor alle
films in alle bioscopen en in alle film
theaters verlaagd naar € 5. Film is feest!
Van 18 t/m 24 september

vooruitkijken
■ Pijnstillers
(25 september)
Het zoveelste boek van
Carry Slee (ik ben de tel
kwijt) nu eens niet door
Maria Peters of Dave
Schram verfilmd, maar
door Tessa Schram;
inderdaad de dochter
van Maria en Dave. Om de
zaak compleet te maken
heeft componist Quinten
Schram (de zoon) de film
muziek gecomponeerd.
Heerlijk zoveel talent in
de familie.

GooiscHe vrouwen 2
We hebben er drie jaar op
moeten wachten. Natuurlijk
hebben de dames zelf flink
bijgedragen aan de hype, met
Linda de Mol voorop: “Alleen
als er zich een heel goed
script aandient.” En dat
schijnt gebeurd te zijn, want
de film is af. Ik heb er nog
niets van gezien. Alleen een
trailer(tje) bij RTL Boulevard
– ja, een mens moet zijn
huiswerk doen, nietwaar –
maar eerlijk gezegd kan ik er
bijna niet op wachten.
Heerlijk zo’n ijkpunt in de
vaderlandse cinematografie
en heerlijk ook dat de film
rond Kerstmis uitkomt.
Vanaf 4 december in de bios

dorsvloer vol confetti
Het romandebuut van Franca Treur was een gigantische hit
en natuurlijk moet dat verfilmd worden. Regisseur Tallulah
Hazekamp Schwab en scenarist Chris Westendorp zijn erin
geslaagd een evenwichtige film naar het boek af te leveren.
De film doet geloofwaardig aan en laat je terugverlangen
naar de tijd dat alles duidelijker was dan in deze hectische
tijden. Overigens; het Zeeuwse landschap is adembenemend
en dat geldt zeker ook voor de hoofdrolspeelster Hendrikje
Nieuwerf. Vanaf 18 september in de bioscoop

■ Wonderbroeders
(2 oktober)
Als er een klooster
gesloten dreigt te worden,
omdat er een wellness
centre van moet worden
gemaakt, komt de hele
broederschap daartegen
in opstand. Alleen een
wonder kan ze nog
redden. En ja… ook
wonderen kunnen worden
gemaakt!

Paddington
(10 december)
De avonturen van de
zeldzame beer uit Peru.
Met Hugh Bonneville
(van Downton abbey)
als Mr. Brown van de

gelijknamige familie
die Paddington in huis
neemt en voor hem
zorgt. Heb er slechts vijf
minuten van gezien maar
die spraken boekdelen;
ziet er echt geweldig uit.
■ The hobbit 3
(10 december)
Het derde en laatste
deel naar De hobbit van
Tolkien. Toch wel curieus
dat een betrekkelijk dun
boekje een filmtrilogie
oplevert waarvan elk
deel minimaal 150 minuten
duurt. Zoiets noemen
we ook wel uitmelken,
ook al ziet het er allemaal
geweldig uit.
■ A most wanted man
(4 september)
De Nederlandse regisseur
Anton Corbijn (o.a. The
American) maakte een film
die zich grotendeels in
Hamburg afspeelt waar een
Tsjetsjeense Moslim door
meerdere partijen in de
gaten wordt gehouden in de

■

war on terror. Deze film is
de laatste waarin de veel
te vroeg overleden Philip
Seymour Hoffman een
indrukwekkende hoofdrol
speelde.
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We hebben afgesproken in het Conservatorium
Hotel, mijn Amsterdamse ex-buurvrouw en ik.
Het binnenplein heeft een glazen dak gekregen en is nu een chic restaurant. Wij kiezen op
aanraden van Angela ‘de IJstafel’, een buffet
met ‘een selectie voortreffelijke verse en biologische producten van lokale herkomst’.
Waarom wilde je hier graag afspreken?
“Ik wil ergens zitten waar ik me niet bekeken
voel. In dit soort chique tenten val je niet op,
omdat iedereen zichzelf belangrijker vindt.
En als je naar het buffet loopt, hoef je niet op
je tas te passen, zij hebben een duurdere.”
Niet een beetje erg kak, botox en toupeerhaar?
“Oké, misschien een beetje kak, maar zoom
in op de mensen en het verschil is bullshit.
Als er hier nu een bom ontploft, zijn wij
ineens een groep. Dan ben ik een onderdeel
van het geheel en dat ontroert me.”
Neem je dit gevoel mee in je muziektheater
voorstelling Eeuwige jeugd?
“Ja, zo geef ik een tip voor een leuke oude
dag: zorg dat je mensen om je heen hebt die
van je houden. Zoek buren, vrienden, familie, blijf niet alleen. Ik kreeg daar zoveel
lieve reacties op. Daarom ben ik nu een cd
aan het opnemen met de liedjes uit de show.”
Schrijf je zelf je materiaal?
ie
“Veel wel. Liedjes maken is zó fijn.
s
n
e
c
g atieve re
s
d
Ik ben een echte maker. Ik vind
Welke ne
e
te
s
ela nog
kent Ang
t:
het prachtig als uit het niets iets
in
h
n
é
hoofd? E
.
uit haar
ts
ontstaat. Laatst werkte ik samen
o
D
olly
o ve r d e D
?
n
e
met Joost Marsman (zanger, bekend
he t g a at
ord
ierig gew
t
e
Nieuwsg
h
van de nederpopband Is Ook Schiter telt
Angela v
la
e
terend, red.), we gingen samen naar
in.nl/ang
o ns o p Z
mijn huisje in Vinkeveen. Allebei
waren we die dag geraakt door een
krantenbericht dat er wereldwijd 51
miljoen vluchtelingen zijn. Ik begon met:
‘mijn voeten dragen me al dagen, ik ben
onderweg, onderweg’. Joost ging daar in mee
en binnen een half uur hadden we een mooi
liedje. Daar word ik heel erg gelukkig van.”
Nooit twijfels bij het liedjes maken?
“Soms zit ik te schrijven en hoor ik de stem

Zin.nl!
AngelA op

van een beetje zurige man van rond de 60,
die hoofdschuddend over mijn schouder
meekijkt en mompelt: ‘Denk je dat de wereld
hier op zit te wachten, Angela?’ Dan probeer
ik die stem te negeren. Kijk, ik kan het ook
laten. Maar als ik me in mijn leven iets aan
had getrokken van zurige mannen-met-eenmening, had ik nooit meer iets gemaakt.”
Veel kritiek over je heen gehad?
“Man, wat wij met de Dolly Dots over ons
heen hebben gekregen. Recensenten zetten
ons neer als dom en klein. Hoe we ook ons
best deden, het maakte niet uit, het beeld
was er al. Dan leer je gauw de behoefte aan
goedkeuring los te laten.”
Heb je je daarna nooit meer onzeker gevoeld?
“Jawel, na de geboorte van mijn tweede
dochter. Ik was zo uitgeput en door vermoeidheid ontstaan angsten. Een lange tijd
kwam er toen niets uit mijn handen. Dat
heeft me geen goed gedaan. Ik zei al: ik ben
een maker, alleen of samen. Het gevaar van
veel ervaring is dat je een houding krijgt
van: jongens, ik doe dit al dertig jaar, zó
moet het. Tegenwoordig werk ik veel met
jonge mensen. Ik luister, sta open en ben
oprecht benieuwd hoe zij het aanpakken. Ik
doe er niet meer zo veel toe, daarom kan ik
een stappie achteruit doen.”
Wat is voor jou de bullshit
voorbij zijn?
“Dat ik niet alles meer zo op
mezelf betrek. Als ik zie hoe
sommige mensen zich opwinden over niks, roep ik: jongens,
maak je niet druk, het is geen
burgeroorlog in Syrië! Misschien is dat wel mijn grootste
talent, mijn veerkracht. Wat er
ook gebeurt, je krijgt me niet klein.”

‘prAchtig Als
uit het
niets iets
ontstAAt’
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Als de microfoon uitgaat, nemen we nog even
snel de laatste buurtnieuwtjes door. Ik woon
heerlijk in mijn huisje bij zee, maar soms mis
ik de stad en mijn superbuuf naast me. De
grote zonnebril gaat op, dag schat!

AngelA groothuiZen
werd na haar carrière
bij de Dolly Dots televisieprogrammamaker. Ze werd
in 2012 geridderd in de Orde
van Oranje-Nassau voor haar
inzet voor goede doelen.
Ze is getrouwd met Rob Mooij,
heeft twee dochters en woont
in Amsterdam.
Angelagroothuizen.nl

interview: Lenette van Dongen. productie: Iris Hannema. illustratie: Siegfried Woldhek

Zangeres, presentatrice en coach Angela Groothuizen (1959) begon haar carrière bij de Dolly Dots.
Komend voorjaar brengt ze de muzikale theatershow ‘Eeuwige jeugd’. “Liedjes maken is zó fijn!”

Luisteren
klassiek

d o o r J a n rot

De Vlaamse Opera
Van 1980 tot 2002 woonde ik in
hartje Amsterdam. Hoe vaak ben ik
toen naar de opera geweest? Nul.
Hoeveel klassieke concerten heb
ik gezien? Jessye Norman solo,
een Winterreise, een Matthäus, de
Vijfde van Mahler, meer kan ik
me niet herinneren. Geen tijd voor
(over), te duur, al uitverkocht of op
een datum dat je niet kon. En als
geen van deze afhakers opging,
moest je maar net zin hebben ook.
Ik kocht cd’s, zag het op tv, hoorde
het op de radio, las erover, maar
de klassieke concertzaal zat niet
in mijn systeem.
De afgelopen twaalf jaar woonden
wij op het platteland, dan is elk
uitje een bevalling – ver weg,
parkeerproblemen, gedoe met oppas, et cetera enzovoort. Er past veel
in een leven, maar niet allemaal tegelijk.
En hoera, nu kan ik het inhalen, want – zie ook mijn Nederbelgverhaal in dit nummer, wij gaan terug naar de grote stad. Antwerpen
nog wel. Als tegenhanger van de Franse Schouwburg werd daar in
1907 de Vlaamse Opera geopend, uitgerekend aan de Frankrijklei.
Snelle blik op Google Maps: vijf minuten fietsen van ons nieuwe huis.
Heel goed. Ik check de website.
‘Het neobarokke gebouw gedecoreerd in Lodewijk XVIstijl was meteen
geliefd. Al het publiek, rijk en minder rijk, kwam binnen in de hal, een
voor die tijd zeer democratisch idee,’ lees ik en klik vol verwachting
naar het programma voor september. Ha, Elektra van Richard Strauss.
Modernistisch werk uit 1909, dat het uiterste vraagt van orkest en
zangeres, die in een onewomanshow van anderhalf uur op het
podium wacht tot haar broer hun moeder omlegt die hun vader heeft
laten vermoorden, waarna ze uit vreugde om de voltrokken wraak
dood neervalt – om een Griekse tragedie in tweetlengte te vatten.
De top cd met Birgit Nilsson zit nog in een verhuisdoos, dus zoek ik op
YouTube een uitvoering met ondertiteling, dan hoef ik straks live niet
naar de boventiteling te kijken. Weet je wat, ik boek ook meteen voor
de inleiding vooraf, rond de piano met een dramaturg. Hoe meer je
weet, hoe dieper je gaat.
Als het winkelmandje is afgerekend, kijk ik tevreden naar het scherm.
Laat het open en je hebt tegen die tijd wat anders te doen, maar koop
een kaartje en je zit eraan vast. Iedereen een mooi seizoen gewenst!

koop een
kaartje en je zit
eraan vaSt
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Luisteren
pop

Behept met een groot hart

LUISTER OOK
Omdat deze Zin wordt
verspreid tijdens de
Amsterdamse Uitmarkt, ook
nog even een plaatselijk
tipje: de Chinese pianiste
Yuja Wang is terug bij het
Concertgebouworkest, van
18 t/m 21 september. Hier
speelt ze Rossini,
Sjostakovitsj en Prokofjev.
Citaatje uit de Volkskrant
over haar laatste cd: ‘Met
verbazende flair stuift ze in
wolken glittertjes over de
toetsen en transformeert
haar vingers even makkelijk tot felle mokertjes als
tot poederdonsjes. Dat je
je aan zo’n verzameling
snoepgoed makkelijk
overeet hoeft geen betoog.’

En opeens is er een groeiend leger van
jongens en meisjes dat zich afficheert
als singer-songwriters. Liedjesschrijvers met een gitaar en een – als het
goed is – persoonlijk verhaal.
Tot de grootste talenten onder hen
moet Luke Sital-Singh gerekend worden. Nog maar 26 jaar oud, in alles very
British en toch met een exotisch aroma,
dat niet is toe te schrijven aan zijn
Indiase genen.
Luke bezit een uiterst verfijnd stemgeluid, voorzien van een duidelijk,
maar niet storend tremolo. Hij roept er
een gevoel van kwetsbaarheid mee op.
Vergelijkenderwijs vallen voortdurend
de namen van Bon Iver en de jonge Neil
Young. Sital-Singh is dus bepaald niet
het archetype van het soort artiesten
dat bij de jongste editie van Lowlands
(15-17 augustus) voor de leeuwen is
gegooid.
“Ik probeer niet te miserabel te klinken,” zegt Luke aarzelend. “Op mijn
eerste echte album, The fire inside, kan
ik me echter niet onttrekken aan mijn
woelige emoties. Zo zit ik nou eenmaal
in elkaar. Een van mijn nieuwere songs
gaat daar over. In 21st century heart

beat stel ik mezelf de
vraag: wat moet je in deze
tijd, als je behept ben met
een groot hart?” Tegelijkertijd klinkt de opname
intiem en bedrieglijk pop
py, haast als een slaapkamertrack van Beck. De
overgrootvader van vaders
zijde heeft Indiase roots –
diens generatie vertrok
naar Jamaica om er op
Britse plantages te werken.
“Een connectie met die
voorgeschiedenis voel ik
niet echt,” vertelt Luke. “Ik
ben nooit op Jamaica of in
India geweest. Ik weet zelfs niet eens
waarom er een streepje staat tussen
Sital en Singh, maar het was voldoende
om recent in India opeens te worden
genomineerd als meest belovende
artiest met Indiase roots (VH1 Awards).
Maar ik ben niet grootgebracht met
Indiase muzikale tradities – muzikaal
gezien ben ik opgegroeid in een Londense voorstad. Een man van de
wereld.”
Luke SitalSingh – The fire inside
(Warner)
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Luke SitaL-Singh
iS meer dan
een jongen met
een gitaar

LUISTER OOK
The Kooks – Listen
Het funkvirus turnt het
witste rockbandje uit
de UK om in een aanstekelijk vette live act.
The Kooks danst in het
voetspoor van Talking
Heads en Arcade Fire.
(Virgin/EMI)

Rustie – Green language
Mooi afwisselend en
sfeervol tweede album
van elektropionier uit de
Glasgow scene. Rustie
maakt een kristalheldere
mix van edm (electronic
dance music) en dubstep.
(Atlas/Warp/V2)
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Toekomstmuziek! John Oomkes blikt vooruit op wat we dit jaar kunnen verwachten.

■

adele

■

Scott Walker

Adele brengt waarschijnlijk

Veteraan muzikant en avant-

nog dit jaar haar derde

gardist Scott Walker komt op 22

album uit. Via Twitter voe-

september met Soused. Hij nam

den haar berichtjes de ver-

het vijftig minuten lange, en vijf

wachting dat de titel 25 zal

stukken tellende album op in

zijn – niet zo vreemd gezien

samenwerking met de metal-

het feit dat haar debuut als

band SunnO))). Het wordt het

19 en haar tweede album als

eerste geluid van de zeventiger

21 door het leven gaan en

na zijn formidabele album Bish

nog steeds verkooprecords

bosh uit december 2012.

breken. Adele Laurie Blue

■

Adkins wordt op 5 mei 2015

David Bowie liet zich in 2013 na een lange afwezigheid

26 en mag dus niet al te

weer horen, met The next day. Nadat zijn producer ont-

veel tijd verliezen. Anders

hulde dat er twee of drie verbazingwekkend goede opna-

wordt het 26 en loopt haar

men van die sessies resteren, namen de geruchten toe

verwachte wereldtour

dat The Thin White Duke komt met een follow-up. In 2015

vertraging op.

eerst maar naar de Bowie expo in het Groninger Museum.

david BoWie

Daniel Maissan

Advertentie

VIJF EXCELLENTE BUITENLANDSE VOORSTELLINGEN

2014 / 2015
■

CHASSÉ THEATER BREDA
CHASSE.NL – 076 530 31 32

red Hot + artHur

■

Bade

ruSSell

In eigen land wordt uitgeke-

Een van de mooiste series

ken naar het solodebuut

verzamelalbums komt van

van Bade, het nieuwe

LOD / JOSSE DE PAUW & JAN KUIJKEN

The Red Hot Organization.

project van Bart van Liemt,

Met behulp van samplers

voorheen zanger/gitarist

VORTEX TEMPORUM

wordt geld bijeen gebracht

van het Nederlandse

ANNE TERESA DE KEERSMAEKER

om bewustwording van aids

britpopbandje The Sheer.

ZA 10 JAN, 20.30

en hiv te bevorderen. Red Hot

Miracle wave is het resultaat

EL PASADO ES UN ANIMAL GROTESCO

+ Arthur Russell verschijnt

van een samenwerking met

MARIANO PENSOTTI

op 21 oktober en is een ode

de Britse producer Sam

DI 7 APR, 20.30

D’APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE

aan Arthur Russell, een sleu-

Williams, bekend van

telfiguur in de underground

Supergrass en Kula Shaker.

dance en discowereld van

De single Hide no more was

NY. Hij stierf in 1992 aan aids.

al een flinke radiohit en liet

Met o.a. Sufjan Stevens, Hot

horen dat Bade flirt met

Chip, Devendra Banhart en

goed gedoseerde elektro-

Scissor Sisters.

nica. Begin oktober.

HUIS

WO 1 OKT, 20.30

CHRISTIAN RIZZO
DO 21 MEI, 20.30

THE SUIT

PETER BROOK
WO 3 JUN, 20.30
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Als ik bij het Hilversumse atelier van Wouter
aankom, hoor ik keiharde, maar heerlijke
muziek door de open ramen van het voormalige
schoolgebouw. Als hij mij ziet, zie ik aan zijn
lippen dat hij waarschijnlijk iets van “Hallo,
wat leuk dat je er bent” zegt, maar ik versta
het niet. Terwijl hij naar de stereo loopt om de
muziek zachter te zetten, kijk ik om me heen.
Een tafel vol verfflessen, schildersezels met
werk in wording, kwasten als boeketten in potten en overal aan de muur vrolijk, gekleurde
schilderijen. Ik schrik want op randjes en
richels staan grote fragiele glazen sculpturen.
Snel zet ik mijn rugzak op de grond, typisch
iets voor mij om zo’n mooi ding van zijn sokkel
te lopen. Ik lijn mijn hond ook maar aan.
Heb je altijd muziek op als je werkt?
“Ja, muziek werkt inspirerend en ik kom er
door in mijn flow: jazz, klassiek, pop, alles is
goed, als het maar kwaliteit heeft.”
Altijd al geweten dat je schilder wilde worden?
“Dat was wel het plan, ja. Ik heb ook op de
kunstacademie gezeten, maar heb eerst lang
televisie gemaakt.”
Dus je was in je vorige leven zakenman?
“Nou nee, ik had samen met een compagnon
een tv-productiebedrijf; ik was de creatieve
man, hij deed de zakelijke kant. We hebben
r
a
leuke dingen gemaakt en met leuke mensen
a
w
n
dere
n b e won
rd
gewerkt. Ik bedacht concepten, regisseerde,
e
e
n
Het konij
io
o g e pa ss
?
w
Wouter z
schreef teksten. Op een gegeven
ie
v
r
inte
lt in het
te
r
e
e
v
s
r
moment hadden we vijftig man in
e
m
v
u
o
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n zijn Hil
is
r
dienst. Het was een erg leuke tijd en
a
Wij doke
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en tadáá
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alles ging super, tot we een inval
r
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! Zien? G
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t
van de FIOD kregen. Mijn partner
he
l/wou
naar Zin.n
bleek de boel stelsel matig belazerd
te hebben. Ik wist van niks, maar
was medeverantwoordelijk voor de
torenhoge schulden.”
Hoe ben je daar weer uitgekomen?
“Dat heeft wel even geduurd. Ik heb een paar
jaar keihard gewerkt om uit de schulden te
komen. Precies toen de balans weer op nul
stond, ben ik gestopt met televisie maken en
begonnen met schilderen.”

Zin.nl!
Wouter op

En gevoelsmatig?
“Mijn vertrouwen in mensen was naar de
kloten en ik ben heel selectief geworden in
mijn vriendschappen. Maar ik heb ook bezit
leren relativeren.”
Dat klinkt als: elk nadeel heeft zijn voordeel.
“Weet je, bullshit is niet altijd alleen maar
bullshit, het kan je ook verder helpen. Als
het niet gebeurd was en mijn compagnon een
eerlijk man zou zijn geweest, was ik nu misschien ongelukkig in een veel te dure auto.”
Hoe begin je eigenlijk met een schilderij?
“Ik heb nooit een plan als ik begin. Het komt
eruit zoals het eruit moet komen.”
Hoe moet ik me dat voorstellen?
“Het is een energie die ik voel. Hoe meer mijn
ego er tussenuit blijft, hoe beter het gaat.
Neem nou dit schilderij. Ik was bezig met dat
mannetje hier, toen ik een stem hoorde die
zei dat er een konijn moest komen.”
Verbaas je je daar niet over?
“Niet meer, ik volg die inspiratie blind. Alleen
had ik nog nooit een konijn geschilderd maar
het klopte: als je het konijn weghaalt, klopt
het schilderij niet meer.”
Dat klinkt alsof je nooit twijfelt.
“Het is een balans tussen kritisch zijn en
mezelf laten gaan. Ik heb geleerd: bij twijfel,
niet doen. Dan veeg ik het ook zo weer weg.
Dat mannetje daar op dat andere schilderij,
zie je dat glazen bolletje op zijn hoofd? Ik ben
daar dagen mee bezig geweest,
het moest perfect worden. Maar
toen het af was, keek er naar en
dacht ik: haal toch weg.”

‘Bullshit
kan je
verder
helpen’
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Zijn zelfvertrouwen is aantrekkelijk. Ik ben stiekem verliefd
geworden op een glassculptuur
naast me. Een lachende vrouw
op een hond. ‘Trust me’ heet het kunstwerk en
ik weet er nu al een perfecte plek voor: op een
voetstuk voor mijn grote tuinraam. Maar ik
bedenk me net op tijd: dit blijft bij ons nooit
lang heel. Jammer! Dan maar sparen voor een
Wouter Stips aan de muur.

Wouter stips
werkte vijftien jaar als
tv-programmamaker en
regisseur. Vanaf 1990 was
hij creatief directeur bij IDTV
en Endemol. Daarna keerde
hij terug bij zijn oude liefde:
schilderen. In september viert
hij zijn 70ste verjaardag met
een expositie in Het Singer
Museum in Laren. Wouter
Stips is getrouwd met Martine
van Os en heeft twee kinderen.
Wouterstipsgallery.nl

interview: Lenette van Dongen. productie: Iris Hannema. illustratie: Siegfried Woldhek

Beeldend kunstenaar Wouter Stips (1944) was creatief directeur bij IDTV en Endemol voordat hij
koos voor zijn grote liefde: schilderen. Vanaf september exposeert hij in Laren.

Veel VOORPReT

Geisha als stijlicoon
De Geisha is met haar spierwitte
gezicht en rode lippen een stereo
type van Japanse esthetiek. Het
Rijksmuseum Volkenkunde in
Leiden wijdt een tentoonstelling
aan geisha’s. Ontmoet de vrouw
achter het masker. De expositie
biedt een exclusieve kijk in
de Japanse elite cultuur. Vanaf
10 oktober, Volkenkunde.nl

expert in een daG
De Nachtwacht naast de
Mona Lisa, De Schreeuw
naast Victory boogie woogie.
De tweehonderd belangrijk
ste schilderijen uit de
kunstgeschiedenis hangen
voor een paar maanden
naast elkaar in de Fenix
loods in Rotterdam. Niet de
echte, maar zeer precieze
reproducties. T/m 30
september, 200paintings.nl

uitvindinGen van de profeet
In de gouden eeuw van de moslimbeschaving
werden uitvindingen en ontdekkingen gedaan
waarvan wij nu nóg de vruchten plukken. Op
de tentoonstelling 1001 Inventions in Rotterdam
worden ze voor het voetlicht gebracht. T/m 11
januari 2015, 1001inventions.nl

Vijftig jaar stijlicoon: James Bond
in de Rotterdamse Kunsthal. Vanaf
oktober, Kunsthal.nl
■

■ Hoogtepunten uit de belangrijkste
Amerikaanse kunstcollectie komen
naar het Haagse Mauritshuis: The
Frick Collection. Vanaf februari 2015,
Mauritshuis.nl

De eerste Nederlandse Rothko
tentoonstelling sinds veertig jaar in
het Gemeentemuseum Den Haag.
Van 20 september t/m 1 maart 2015,
Gemeentemuseum.nl

■

■ Bekijk en koop werk van veel
belovende jonge kunstenaars op het
Amsterdam Art Weekend. 27 t/m 30
november, Amsterdamartweekend.nl
■ Klassieke auto’s en stoere weg
monsters staan op de Internationale
Oldtimerbeurs & Hotrodshow. 15 en
16 november, Autotron.nl

Burden van Marlene
duMas
Ze is een van de belangrijkste levende
kunstenaars en het Stedelijk Museum
in Amsterdam wijdt nu eindelijk een
grote solotentoonstelling aan haar
werk. Marlene Dumas maakt intense,
emotioneel geladen schilderijen en
tekeningen, die raken aan existentiële
onderwerpen: dood, liefde en ver
langen. De tentoonstelling The image
as burden bevat meer dan honderd
schilderijen en tekeningen, uit
particuliere en museale verzame
lingen over de hele wereld.
Vanaf 6 september, Stedelijk.nl
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■ Het beste uit dé cultuurstad
van Duitsland: ‘Het geheim van
Dresden – Van Rembrandt tot
Canaletto’. 13 december t/m 25
mei, Groningermuseum.nl

■ Piet Klaarhamer, de leermeester en
inspiratiebron van Mondriaan krijgt
een eigen tentoonstelling: ‘Vakman,
voorganger en vernieuwer’. Vanaf 20
december, Centraalmuseum.nl

De mode van de toekomst in Rotter
dam. Met werk van onder anderen
Viktor & Rolf. The future of fashion is
now, vanaf 11 oktober, Boijmans.nl
■

■ De onwaarschijnlijk prachtige
videoinstallaties van Isaac Julien in
Tilburg. Vanaf 31 januari 2015,
Depont.nl
■ De rijkdom van een van de grootste
steden van de oudheid: Carthago. In
het Rijksmuseum voor Oudheden in
Leiden, vanaf 27 november, Rmo.nl

Om onze vernieuwde cultuurwebsite Zin.nl te vieren, verloten we vele, vele prijzen! Boeken,
dvd’s, culturele cursussen, cd’s en heel veel kaartjes voor musea, pop, film, ballet, klassiek, jazz
en cabaret. Voor ieder wat wils! Ga naar Zin.nl/winnen en kies uw prijs!

Honderden

cadeaus
culturele

Meedoen? Ga naar Zin.nl/winnen
5x 2 kaarten Agnes van God,
Stadsschouwburg Haarlem
Toneelstuk met Noortje Herlaar,
Eva van de Wijdeven en toneel- en
filmlegende Willeke van
Ammelrooy, 1 oktober

3x 2 kaarten Britse Jazz,
Bimhuis Amsterdam
Toonaangevende UK jazz met
twee bands: Get The Blessing en
Gogo Penguin, 26 september

5x 2 kaarten Gubbels in Oranje
Paleis Soestdijk presenteert
Gubbels in Oranje: meer dan honderd werken van een van de belangrijkste kunstenaars van Nederland:
Klaas Gubbels, 5 sept. t/m 30 nov.

3x 2 kaarten
Nationale Ballet
Het Zwanenmeer is terug. De
sprookjesachtige versie van
Rudi van Dantzig wordt
beschouwd als een van de
allermooiste. Operaballet.nl,
vanaf 14 september

3x 2 kaarten Cello
Biënnale Amsterdam
Cello Biënnale Amsterdam
vindt plaats van 16 t/m 25
oktober. U kunt kaarten
winnen voor Cello Duello &
Salomé Kammer, 20 oktober, Muziekgebouw aan ’t IJ

Paul Posse

in 2014/2015!

Zin deelt uit

Isabella

Niet te missen
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Roy Beusker
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2x 2 kaarten voor Minoes,
DeLaMar Theater Amsterdam
Het beroemde boek van
Annie M.G. Schmidt voor het
eerst op de planken. Minoes
is een familievoorstelling met
poezenpoppen, acteurs en
leuke liedjes, die verwondert en
vermaakt. Leuk voor jong en
oud! 20 december
5x 2 kaarten
Residentie Orkest, Den Haag
Overdonderend: Symphonic Friday
van het Residentie Orkest. Symfonische muziek. U kunt kiezen uit
meerdere data. Residentieorkest.nl,
Dr. Anton Philipszaal

3x 2 kaarten Afrika Museum
Voor een reis naar Afrika is geen
vliegticket nodig! Ontdek
Afrikaanse kunst en culturen
dichtbij in het Afrika Museum in
Berg en Dal
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Het muzikale spektakel door het
Nederlands Blazers Ensemble van
1 februari – Dankbetuiging voor
H.K.H. Prinses Beatrix – op dvd

3x 2 rondleiding Koninklijke
Schouwburg Den Haag
Een unieke kans om de
Koninklijke Schouwburg eens
op een andere manier te
ervaren. Datum naar keuze:
28 sept., 26 okt. of 30 nov.

Het Nederlands Philharmonisch Orkest opent het seizoen in Het
Concertgebouw met Vier letzte Lieder en andere hoogtepunten uit het
grootse oeuvre van Richard Strauss, 4 oktober

30 kaarten Zondagochtend Concert
Het Zondagochtend Concert is er wekelijks tussen september en juni,
van 11 tot 12 uur.
5x 2 kaartjes: Voor iedereen – Sarah Fox, Canteloube en
Moesorgski, zondag 14 september
5x 2 kaartjes: Expressieve Vuurvogel plus lyrische Maltman in
Mahler, zondag 5 oktober
5x 2 kaartjes: Concertgebouw Kamerorkest met Amihai Grosz,
zondag 23 november

5x 2 kaarten Hallen Haarlem
Zo’n 150 kunstwerken tonen hoe
inspirerend de lucht is; LUCHT! in
de Nederlandse kunst sinds 1850,
t/m 7 september, De Hallen
5x 2 kaarten Amsterdam Sinfonietta
Strijkorkest Amsterdam Sinfonietta
brengt Russische romantiek met
Tsjaikovski’s Serenade voor strijkers,
11 oktober, Muziekgebouw aan ’t IJ

3x 2 kaarten cabaret in
Schouwburg Almere
Drie top voorstellingen:
NUHR op 25 september,
Jeffrey Spalburg op 5 oktober
en Hans Dorrestijn op
18 oktober. Schouwburgalmere.nl/cabaret
Gestel Herfst
Arend Velsink

Eendje in de kat (2013)
Dennis Tyfus

30 kaarten klassiek

Op zoek naar verdieping? We geven weg: een
cursus Zing en beleef Mozart (8 avonden
+ concert) voor 2 personen, vanaf 10 september.
Plus twee losse cursussen met concert, elk voor
2 personen; Cursus Bach to the bone! Goldbergvariaties, 9 en 10 februari en Emotie en
spektakel in Steffani’s Niobe, 20 en 27 januari

5x 2 kaarten Frans Hals Museum
Dit Haarlemse museum ademt
de sfeer van de Gouden Eeuw. Naast
Hals, ook schilders als Ruisdael,
Saenredam en Jan Steen

6x 2 kaarten Rocco Granata
De Italiaanse Belg – die een wereldwijde hit scoorde met Marina – geeft
van 2 t/m 18 november vier concerten
op diverse locaties in Nederland.
Voor meer info: Kikproductions.nl

10x 2 kaarten
The hundred-foot journey
Feelgoodfilm over twee
rivaliserende restaurants in een
plaatsje in Frankrijk. Producenten
zijn Steven Spielberg en Oprah
Winfrey, 9 oktober in de bios
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52x avonturen
Vier concerten die net even anders zijn, voor de avontuurlijke Zin-lezer:
6x 2 kaartjes Jazz Club: Jesse van Ruller Trio, de Nederlandse
jazzgitarist brengt een tribute aan de legendarische saxofonist
Joe Henderson, 31 oktober
5x 2 kaarten Nederlandstalig Lied: Gerard van Maasakkers en
JW Roy, twee singer-songwriters samen, 28 november
5x 2 kaarten Scherpdenkers: Twan Huys en harpist Lavinia Meijer,
gesproken woord en muziek in één programma, 8 december
10x 2 kaarten Concertgebouw Classics Kerst: stijlvolle avond met
toegankelijke klassieke meesterwerken door Het Gelders Orkest onder
leiding van Antony Hermus, en violiste Alena Baeva, 13 december

Opera2day brengt de opera van Cherubini
uit 1797. Médée toont een mythische
vechtscheiding. Met 36-koppig live orkest,
vanaf 28 oktober, diverse locaties

Paul de Munnik – bekend van
het duo Acda en De Munnik –
zingt dit najaar Tribute to Neil
Diamond, diverse locaties

3x 2 kaarten pianiste Lise de la Salle
Naast Brahms laat de Franse Lise de la
Salle werken van twee landgenoten
horen: Debussy en Ravel, 30 september,
De Doelen, Rotterdam

© Lynn Goldsmith

6 cursussen

5x 2 kaarten Amsterdam
Drawing
Aan deze jaarlijkse beurs voor
kunst op papier nemen vijftig
nationale en internationale
galeries uit acht verschillende
landen deel, 18 t/m 21 september,
NDSM-werf, Amsterdamdrawing.nl
10x 2 kaarten Médée van Opera2day

6x 2 kaarten Paul de Munnik

3x 2 kaarten Chi Coltrane,
Philharmonie Haarlem
Chi Coltrane scoorde hits als
Go like Elijah en You were my
friend. Ze trakteert op oud en
nieuw werk, 17 oktober

10x 2 kaarten Hector and
the search for happiness
Hector, een excentrieke
Londense psychiater, laat zijn
comfortabele leven achter op
zoek naar geluk, vanaf
9 oktober in de bios

3x 2 kaarten
Bedscènes, DeLaMar Theater
Tjitske Reidinga speelt de
hoofdrol in de komedie over vier
echtparen en hun onvermogen
naar elkaar te luisteren.
t/m 2 oktober, Amsterdam

Marcel van der Vlugt

5x 2 kaartjes voor drie vocale giganten op één podium: Diana
Damrau, Piotr Beczala en Nicolas Testé, begeleid door het Noord
Nederlands Orkest onder leiding van Pavel Baleff, 23 september
5x 2 kaartjes voor Frans Brüggen, die op de drempel van zijn 80ste
verjaardag zijn wensprogramma samenstelde, 21 oktober
5x 2 kaartjes voor Steffani’s Niobe, door countertenor Philippe
Jaroussky en de koningin van de barokopera Karina Gauvin, 27 januari

3x 2 kaarten Tropenmuseum
Een mix van volkenkundige objecten,
popular art en hedendaagse kunst. Het
Tropenmuseum in Amsterdam biedt
een reis door de tijd en de wereld

© Piek

2x 2 kaarten voor Stoner,
Stadsschouwburg Amsterdam
Stoner is het hartverscheurende
levensverhaal van een boerenzoon die docent literatuur aan de
universiteit wordt, 3 januari

Stan Bouman

10x dvd Beatrix

10x 2 kaarten Nederlands Philharmonisch Orkest

Zin deelt uit
Marco Borggreve

De Nationale Opera opent het
seizoen met een primeur: Arnold
Schönbergs Gurre-Lieder worden
uitgevoerd als een muziektheaterproductie. Operaballet.nl,
vanaf 2 september

138x kaarten, cursussen en avonturen
in Het Concertgebouw Amsterdam

Leander Lammertink

3x 2 kaarten Nationale Opera

Graham Mellanby, Ronald Knapp, Marco Borggreve Michael Tammaro

Meedoen? Ga naar Zin.nl/winnen

10x 2 kaarten
Chassé Theater Breda
Het Chassé Theater brengt elk jaar
onder de noemer Internationale
Selectie een reeks voorstellingen
uit het buitenland. We geven 2x 2
kaartjes weg voor de voorstellingen:
Huis, LOD, 1 oktober; Vortex
temporum, Anne Teresa De
Keersmaeker, 10 januari; El pasado
es un animal grotesco, Mariano
Pensotti, 7 april; D’après une
histoire vraie, Christian Rizzo,
21 mei; The suit, Peter Brook, 3 juni
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Roger Cremers

Zin deelt uit

Meedoen? Ga naar Zin.nl/winnen

6x 2 kaarten Nederlands

Amsterdam
Kamerkoor Cappella Amsterdam
brengt het oratorium Luther van
Boudewijn Tarenskeen.
Cappellaamsterdam.nl, 12 novem
ber, Muziekgebouw aan ’t IJ

Remke Spijkers

3x 2 kaarten Cappella

Blazers Ensemble
Het NBE blaast Romeo en
Julia nieuw leven in, vanaf 2
november op diverse locaties

15x

2 kaarten film Chef
Chefkok Carl Casper (Jon
Favreau) neemt ontslag, knapt
een truck op en begint een
road trip met zijn restaurant
op wielen, vanaf 4 september
in de bios

8x 2 kaarten
Patronaat Haarlem
Patronaat Haarlem
barst van de leuke
optredens! The Kik op
20 september,
Giovanca 25 septem
ber, Gare du Nord 23
oktober en Wouter
Hamel 25 oktober.
Patronaat.nl

8x 2 kaarten De Oosterpoort & de Stadsschouwburg Groningen
5x 2 kaarten voor Het Noord Nederlands Toneel met De laatkomer
op 27 september in de Stadsschouwburg en 3x 2 kaarten voor
De Nieuwe Wildernis Live met het Metropole Orkest op 14 oktober
in De Oosterpoort.

5x 2 kaarten

3x 2 kaarten Rijksmuseum Volkenkunde

Anthony McCall. ‘You and I Horizontal’
(2005). Photograph by Blaise Adilon

Eén van de oudste volkenkundige musea
ter wereld; van indianentooi tot ijsberenbontbroek,
van Indonesische krissen tot indrukwekkende
beelden uit Papua. Volkenkunde.nl, Leiden

5x cd’s Waylon
Alle nummers op Heaven after
midnight, het nieuwe album van
Waylon, werden binnen tien
dagen geschreven in Nashville en
opgenomen in de legendarische
Capital Studio’s in Hollywood.
Met nieuwste single Love drunk

third side of the river
Regisseur en producent
Martin Scorsese is executive producer van
dit Argentijnse vader
zoondrama, vanaf 28
augustus in de bios
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Gregor Hohenberg

10x 2 kaarten Affordable Art Fair
Zo’n 65 galeries exposeren hun betaalbare
collecties, een must voor verzamelaars en
kunstkopers, 30 oktober t/m 2 november,
Kromhouthal AmsterdamNoord
7x 2 kaarten film The

EYE Filmmuseum Amsterdam
De eerste solotentoonstelling
van de Britse kunstenaar
Anthony McCall in Nederland:
Anthony McCall − Solid Light
Films and Other Works (19712014), 28 september 
30 november

6x 2 kaarten voor Max
Raabe & Palast Orchester
Max Raabe en 120koppig
orkest slepen u mee naar
het nachtleven van Berlijn
in de jaren 20, div. locaties,
3, 4, 5 oktober

5x Wim Helsen – Spijtig, spijtig,
spijtig. Gij die mij niet ziet
Een doodgewoon toiletbezoek groeit
uit tot een feest van absurde humor.
Thomas Rap, € 19,99

10x Martine Kamphuis – Alibi
Tijdens een ontgroeningskamp
wordt het levenloze lichaam van
Belle gevonden op een verlaten
dijkje. De Crime Compagnie, € 14,95

7x Jan Siebelink –
De blauwe nacht (gesigneerd!)
Allesomvattende roman over de
knellende banden van de religie
en macht. De Bezige Bij, € 19,90
10x James Patterson – Minnares
Ben krijgt het vermoeden dat de
president van de VS bij de moord
op zijn vriendin betrokken is.
Cargo, € 18,90

3x Vandensavel/ Ceulemans –
The bright side of Belgium
Dit fraaie kleurrijke boekwerk is een
fotoboek, toeristische gids en
liefdesverklaring aan België ineen.
Luster, € 39,95

5x Jeroen Thijssen – Solitude
Meeslepende realistische familie
roman over het Indonesië
van 1870 tot nu. Nieuw
Amsterdam, € 22,95

5x Emma Hooper – Etta &
Otto & Russell & James
Overtuigend debuut over de
83jarige Etta, die besluit dat
ze voor haar dood de oceaan
wil zien. Podium, € 19,50

10x

Jo Nesbø – De zoon
Sonny is de ideale gevan
gene. Hij luistert naar de
bekentenissen van zijn
medegevangenen en berust
in zijn lot. Cargo, € 19,90

En nog 70 boeken
10x Kees van Beijnum –
De offers
Allernieuwste binnenkort te
verschijnen roman van best
sellerauteur Kees van Beijnum.
De Bezige Bij, € 19,90

5x John Grisham – De afperser
Rechter Raymond Fawcett komt
niet opdagen in de rechtszaal.
Korte tijd later wordt zijn
lichaam en dat van zijn secreta
resse gevonden. AW Bruna, € 15

10x Philip Huff – Boek van de
doden
Aangrijpende generatieroman
over een wanhopige zoektocht
naar geluk. Verschijnt op 18
september.
De Bezige Bij, € 18,90

5x Chan Koonchung – De
ondraaglijke droomwereld
van Champa de chauffeur
Champa is chauffeur van een
zakenvrouw. Als hij naast de
auto ook het bed met haar deelt,
wordt alles ingewikkelder.
Signatuur, € 19,95

5x Frode Grunhaus –
Stormnacht
Tijdens een onweersbui komt
door een aardverschuiving het
skelet van een jongen tevoor
schijn. Ongeluk, of moord?
Q, € 19,99
5x Claire North – De vijftien
levens van Harry August
Harry August gaat dood. Keer
op keer. Telkens keert hij terug
in hetzelfde leven, hetzelfde
jaar, dezelfde plek.
Nieuw Amsterdam, € 22,95
5x Etienne van Heerden –
Klimtol
Kleurrijke roman van een groot
Afrikaans schrijver over creativi
teit, vrijheid, verantwoordelijk
heid en schuld. Podium, € 22,50
5x Stefan Verwey – Hoe open
ik een boek
Verwey breekt een lans voor
het papieren boek. De beste
boekentekeningen uit de
Volkskrant van de afgelopen
jaren. De Harmonie, € 15,90

5x Julia Navarro – Het bloed
van onschuldigen
In de 13de eeuw schrijft een
monnik over de bestorming van
een kathaarse burcht. Eens zal
het bloed worden gewroken.
Wereldbibliotheek, € 24,90
5x Tim Parks – De kunst van
het moorden
Morris Duckworth leidt een
merkwaardig dubbelleven:
naast kunstverzamelaar en
vader is hij een seriemoorde
naar. De Arbeiderspers, € 19,95
5x Katrien Pauwels – Puur
koffie
Over koffiebonen, de invloed
van het branden op de smaak,
welke koffie bij u past, manieren
van koffiezetten.
Lannoo, € 34,99
5x Richard House – Sutler
Stephen Lawrence Sutler heeft
drie problemen: er is $ 53 mil
joen verdwenen, hij moet vluch
ten en… hij is Stephen Lawrence
Sutler niet. De Geus, € 17,50

Zin.nl/boeken
Zin in meer? Check Zin.nl/boeken. Daar vindt u boekbesprekingen,
leestips, schrijversinterviews en elke maand stápels boeken die ú
kunt winnen. Tot Zin.nl!
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video’s, foto’s, recensies en véél prijsvragen.

❉

Jazz
voor

❉

beginners

elke 4 Weken zin in De bus?

Kies uw
Korting

24%
korting

8 nummers Zin
voor € 30
i.p.v. € 39,60

30%
korting

13 nummers Zin
(1 jaar) € 45
i.p.v. € 64,35

Benny
Goodman

✣

38%
korting

26 nummers Zin
voor € 79,95
i.p.v. € 128,70

Geen muzieksoor
t die tegen meer
vooroordelen
Jammer, want moet opboksen...
jazz is
het experiment zoveel meer dan
ele gepriegel dat
bij veel mensen
meteen
Journalist/schrijver op de zenuwen slaat.
Martin Schouten
neemt u bij de
graag een cursus hand en geeft
jazz voor beginners!
TeksT:
MarTin schouTen
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+

John
Coltrane

Charles
Mingus

“Jongen, moet
dat nou zo
hard?” zei
moeder in
mijn
het voorjaar
van 1955. De
speelde een
radio
jazznummer,
ik kreeg kippenvel
en dus moest
de volumeknop
begon een
goed open.
levenslange
Zo
liefde, met
die snel verdampte.
een ruzie
Acht jaar
de etalage
van een platenzaak later zag ik in
vier jazz-lp’s
een doos met
die ik meteen
moest hebben,
wilde ik de
rest van mijn
leven niet
spijt worden
door
verteerd
van deze eenmalige over het laten lopen
aanbieding.
toen niet meer
Ik woonde
in
met een vriendin het ouderlijk huis, maar
op een zolderkamer,
arme studenten.
twee
Zonder overleg
laatste huishoudgeld
gaf ik ons
uit in die
en zij zei:
platenzaak
“Waar moeten
we nu van
eten?”

Mijn gedrag
was dat van
een verslaafde,
maar het is
goed gekomen
les 1: instrumenten
toen ik van
mijn beroep
jazz
maakte. Voor
herkennen
Luister en
musicus had
geen aanleg,
geniet, daar
begint het
ik
schrijven ging
is een landschap,
mee. Jazz
dus zat ik
me beter af
waarin je
al gauw met
en
gevoerd, en
wordt meeeen perskaart
concerten
het is aardig
en kreeg ik
bij
om daar de
te kunnen
platen te recenseren,
weg in
heerlijk. Jazz
vinden. Moeilijk
– is me van
is dat niet.
eerste houvast
die beginjaren
gebleven –
Een
is het herkennen
bijis een
instrumenten.
van de
In de schouwburg,jongensding. Nog steeds.
Elk jazzensemble
ritmesectie
waar ik ook
heeft een
kom, is het
die bestaat
wel eens
publiek
uit drums,
piano, soms
bas en
maar in jazzclubs overwegend vrouwelijk,
aangevuld
met een gitaar
banjo en een
zie ik vooral
oude jongens,
of
enkele keer
jongens,
een tuba, die
ook op het
van de bas
podium. Natuurlijk
de rol
zijn meisjes,
overneemt.
De ritmesectie
ongeacht
leidt vocalisten
begewelkom. Jazzmeisjes, hun leeftijd, daar
en blazers,
ook
die soleren.
meest gebruikte
altijd vertederend,
komen bijna
De
instrumenten
altijd mee
zijn de trompet
in de
met jongens
verstand van
en zijn familieledenfrontline
die ‘er
hebben’, dat
of bugel (in
voel je.
cornet
het Engels:
flugelhorn),
bone, de klarinet
de
en de saxofoon. tromVier

Louis Armstrong
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Toegang tot
digitale editie
van Zin*

*Als abonnee heeft
u op uw tablet toegang
tot de digitale versie
van Zin. Kijk voor
meer informatie op
Tijdschrift.nl/koppelen.
De aanbieding is geldig
tot en met 31 oktober
2014. Ook van toepassing als u in België woont; bel
dan 0031 - 858885651. Prijswijzigingen en druk- en
zetfouten voorbehouden. Zin kost in de winkel
€ 4,95. U abonneert zich tenminste voor de opgegeven periode en tot wederopzegging. Opzeggen is heel
eenvoudig en kan na de actieperiode per maand.

Ga naar Zin.nl/korting2014 of bel 085 – 888 56 51 (ma t/m vr van 9 tot 17 uur)

