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Tweedaags Biesenrock roept geest
van legendarisch Jazz Bilzen op

Vader van Peeping Tom. FOTO HERMAN SORGELOOS

Theaterfestival brengt beste werk
van vorig seizoen voor het voetlicht
Zopas is Het Theaterfestival van start gegaan, ditmaal in Brussel. Uit wat er vorig
seizoen op de planken stond in Vlaanderen
en Nederland werd een selectie gemaakt
van de meest spraakmakende voorstellingen. Sommige ervan zijn enkel genomineerd, en kunnen niet meer hernomen
worden. Zoals de clash tussen Lanoye en
Flat Earth Society in Revue Ravage, of The
Fountainhead van Ivo Van Hoves drukbezette Toneelgroep Amsterdam.
Met andere producties is het een blij weerzien of ontstaat de kans om de toppers van
het seizoen 2014-2015 toch nog op te pikken. Het is alleszins een unicum om Anne
Teresa De Keersmaekers ‘levende expo’
Work/Travail/Arbeid in Wiels nog te beleven. In het kunstencentrum voerden dansers en musici van Ictus wekenlang een
choreografie van negen uur op. Ter gelegenheid van Het Theaterfestival herneemt
Rosas gedurende drie dagen de basiscyclus
van negen uur (van 11 tot 13/9).
De selectie van Het Theaterfestival bevat

Een halve eeuw geleden kende ons land
nog geen wildgroei van zomerfestivals.
Dit weekend is het precies vijftig jaar geleden dat Jazz Bilzen begon met het verrichten van pionierswerk. Op dat oerfestival
speelden tot de verbeelding sprekende internationale artiesten zoals Ike & Tina
Turner, AC/DC, The Police en The Clash.
Dit weekend brengt Biesenrock Meets
Jazz Bilzen dat legendarische evenement
in herinnering, met groepen die de sfeer
van weleer oproepen. In een tent tegenover het kasteel van Alden Biesen (Bilzen)
spelen vandaag en zaterdag onder meer
Uriah Heep, Don Airey (Deep Purple), The
Wild Romance (Herman Brood), The Kids,
The Scabs en Belgian Asociality. Voorts refereren tal van cover- en tributebands aan
de muzikale geschiedenis van Jazz Bilzen.
Dat bewogen verleden is uitvoerig gedocumenteerd in het boek Jazz Bilzen, tijd voor
muziek (en veel meer) van schrijver-historicus Koenraad Nijssen. “In 1965 wisten
mensen niet wat er ging gebeuren. De eerste twee edities trokken vooral een rustiger, ouder jazzpubliek aan. Vanaf 1967

gingen de pop- en rockfans het beeld bepalen”, getuigt hij. In de beginjaren wordt
de lokale judoclub ingeschakeld voor de
veiligheid. De uitbater van een plaatselijke
electrozaak regelt het geluid. “Soms werd
er elektriciteit gezocht bij een buur, maar
plots viel de stroom op het podium uit omdat de buurman de stekker had uitgetrokken om zich te kunnen scheren”, weet
Nijssen.
Toch slaagt het festival erin om grote namen naar Bilzen te halen. “Midden jaren
zestig was de muziekwereld nog niet zo
strak georganiseerd. Er waren ook veel
minder festivals. In de jaren zeventig veranderden de zaken snel. De rellen van
1978 waren niet de enige reden voor de teloorgang van Jazz Bilzen. De eisen van de
overheid namen toe, en in 1979 was de
opkomst opvallend kleiner. Toen werd er
een financiële put geslagen die nooit meer
kon worden gedicht.”
Tickets voor Biesenrock kosten aan de kassa 25 euro (vrijdag), 30 euro (zaterdag) of
50 euro (combi). Kamperen is mogelijk.
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www.biesenrock.be

ook vijf jeugdvoorstellingen, waaronder De
Bank (6/9) van het Turnhoutse Theater
Stap. Uit het Antwerpse werden ook nog
geselecteerd: Theater Zuidpool met Al te
luide eenzaamheid (4/9), Toneelhuis met
Augustus ergens op de vlakte (4 en 5/9) en
De Koe & Tg Stan met The Marx Sisters.
Ons hart ging het afgelopen seizoen vooral
sneller slaan van Vader van Peeping Tom
(11 en 12/9). De voorstelling met bejaarde
acteurs en jonge dansers is gelokaliseerd in
de wachtruimte van een bejaardentehuis.
Vader pijlt naar hoezeer onze herinneringen met het ouder worden de realiteit beginnen te overwoekeren. Is wat men denkt
nog steeds waar? Of vervallen herinneringen stilaan in hallucinaties? Eén troost: ouder worden is niet alleen kommer en kwel.
Precies door hun hoge ouderdom hoeven
bejaarden de schijn niet meer op te houden
en kunnen ze zijn wie ze echt zijn. Deze
voorstelling wordt ook dit seizoen nog hernomen.
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www.theaterfestival.be
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Connie Palmen
Jij zegt het

¨¨¨¨
In het schrijven van liefdesgeschiedenissen,
al dan niet uit haar eigen leven gegrepen, is
Connie Palmen (60) onovertroffen. Na haar
debuut De Wetten (1991), het indrukwekkende De Vriendschap en een aantal doorwrochte essays en romans, raakte ze vriend en vijand met haar flamboyante autobiografische
romans I.M. en Logboek van een onbarmhartig jaar, over haar relaties met respectievelijk
journalist Ischa Meyer en politicus Hans van
Mierlo. In deze nieuwe, lijvige roman kruipt

ze in de huid van de in 1998 overleden Engelse dichter/kinderboekenschrijver Ted
Hughes, die getrouwd was met de Amerikaanse, zichzelf geniaal noemende en eeuwig depressieve Sylvia Plath. Ze kregen drie
kinderen, maar hun passionele relatie kwam
tot een plots en droevig einde toen Plath op
haar dertigste zelfmoord pleegde. Er zijn
nogal wat biografisch getinte geschriften
over Sylvia Plath verschenen, waarin ze als
martelares en als slachtoffer van Hughes
wordt afgeschilderd. Hij zou haar slecht behandeld en verraden hebben. Connie Palmen
neemt het op voor Hughes en geeft hem in
haar nieuwste boek een - fictieve - stem.
Vanaf de eerste zinnen is de toon gezet, je

kunt als lezer niet anders dan sympathie krijgen voor de man met zijn ingewikkelde persoonlijkheid die vaak werd afgeschilderd als
een duivel. Palmen beschrijft op onnavolgbare wijze de tragiek die vanaf het prille begin
op de relatie van Hughes en Plath rust. Ze
mogen dan wel het beroemdste liefdespaar
uit de moderne westerse literatuur genoemd
worden, hun liefde was onmogelijk en gedoemd om tragisch af te lopen. Jij zegt het is
een groots verhaal over liefde en dood, dat
zowel ingetogen als uitbundige, bijna dierlijke
passages bevat en dat weer eens aantoont
dat we over de liefde nog lang niet uitgeschreven zijn. (dibr)
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Prometheus, 240p, 19,95 euro
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