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LIEVER LIVE

Bart Cornand

J A Z Z

Douglas & Caine
Kaap/De Singer
Oostende/Rijkevorsel

25/10 &
26/10

Trompettist Dave 
Douglas en pianist 
Uri Caine zijn oude 

bekenden: jaren geleden 
werden ze ingelijfd in de 
wereld van avant-garde-
meester John Zorn. Los 
van elkaar maakten ze carri-
ère met uitdagende maar 
vaak ook zalvende, joods-
geïnspireerde muziek. In 
2014 gingen ze eindelijk 
samenzitten voor een album: 
Present Joys bracht een 
bewerking van Sacred 
Harp-liederen, genoemd 
naar een beroemd liedboek 
voor protestantse koorzang.
In mei jongstleden kwam 
het vervolg uit: Devotion,  
met oude getrouwe  
Andrew Cyrille op drums. 
Geen hogere sferen deze 
keer, wel eigen composities 
van Douglas, die een 
buiging maakt naar zijn  
grote inspiratoren, van  
The Three Stooges en  
Carla Bley tot Mary Lou  
Williams en Dizzy Gillespie. 
Te zien in de huizen van 
vertrouwen in Oostende en 
Rijkevorsel.

Els Van Steenberghe

P O D I U M

Who’s Afraid of 
Virginia Woolf
KVS, Brussel

31/10→
29/02/20

‘I don’t bray!’ – ‘ik 
bries niet!’ – laat 
Edward Albee de dolle 

Martha roepen tegen haar man 
George in Who’s Afraid of 
Virginia Woolf uit 1962. Het 
is de sleutelzin van Albees 
tragikomedie waarin de 
echtelieden klagen tegen het 
jonge koppel Nick en Honey. 
Geen mens die hun gezeur 
niet herkent. Het stuk beleeft 
een revival. Terwijl Els Dot-
termans en Han Kerckhoffs 
rondreizen met Tom Lanoyes 
versie, sleutelt Mesut Arslan 
aan zijn versie. Hij blinkt uit 
in het vertimmeren van klas-
siekers. Vorig seizoen maakte 
hij van Shakespeares Hamlet 
de virtualrealitytrip Hamlet’s 
Lunacy. Nu plaatst hij Frank 
Dierens, Darya Gantura, 
Rashif El Kaoui en Dorien 
De Clippel, die de kibbelende 
koppels vertolken, in een 
strak lichtdecor. Hij omringt 
hen met twaalf stemacteurs 
die telkens een ander perso-
nage ‘versterken’. Dat wordt 
briesen in koor. En smullen 
voor wie houdt van grens-
verleggend toneel.

Als kind leerde ik 
klassieke muziek 
kennen via een 

platenbox van 80 geliefde 
klassieke meesterwerken en de 
Deutsche Grammophon-op-
namen van de allergrootsten. 
Vandaag is dat ‘ijzeren reper-
toire’ voor mij nog altijd het 
warme basiskamp voor een 
eeuwige ontdekkingstocht 
naar het onbekende. Dat 
maar om de vijfde editie van 
het gratis festival Iedereen 
Klassiek met de stad Brugge 
als decor en Klara en het 
Concertgebouw als drijvende 
krachten aan te kondigen. 
Ze doen voor deze dag, die 
inhoudelijk én ruimtelijk alle 
kanten opgaat, waar ze in 
uitblinken: een programma 
voorstellen met een perfecte 
balans tussen vertrouwd en 
verrassend. Dat programma 
is veel te uitgebreid om er in 
deze kolom op in te gaan, u 
kunt het sowieso maar beter 
downloaden en uw keuzes 
maken voor u naar Brugge 
trekt. Als niets u daar kan 
verleiden, begeef u dan naar 
de deur met het bordje ‘Blasé’.

Op  
26/01

Peter Vandeweerdt

K L A S S I E K

De rusteloze Franse 
postimpressionist 
Paul Gauguin 

(1848-1903) maakte zijn 
leven lang portretten. Op 
doek, met inkt of in hout. 
In Parijs, Bretagne of Frans 
Polynesië. Van zijn kameraad 
Vincent van Gogh, van zijn 
vele vrouwen en vooral van 
zichzelf. Hij was goed ver-
trouwd met de Europese  
portrettraditie, maar injec-
teerde die als modernistisch 
nieuwlichter met een 
spirituele lading, en met  
exotische kleuren en  
texturen. De psychologie  
van zijn personages achtte hij 
stukken belangrijker dan 
de fysieke gelijkenis, of hij 
nu de symbolistisch dichter 
Stéphane Mallarmé ver-
eeuwigde, zijn jonge 
Tahitiaanse vrouw Tehamana 
of zichzelf uitgebeeld als 
Jezus op Golgotha. Ontdek 
hoe Gauguin – avonturier, 
genie, sjamaan en charlatan 
tegelijk – de portretkunst 
vernieuwde, vitaliseerde en 
mee de eenentwintigste-eeuw 
in gidste.

Tot  
26/01

Gauguin: Portraits
National Gallery 
Londen

Iedereen klassiek
Concertgebouw e.a.
Brugge

Dave Mestdach

E X P O

Mediargus met docroom pdf


