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Woordje van de redactie
Het Cultuurkrantje Atheneum sluit zijn
derde jaargang af met een zomers
nummer vol tips voor een prettige
vakantie! En jawel, na de doffe coronaellende lijkt het culturele landschap
minder dor geworden. Er is zowaar hoop
op een zwoele festivalzomer! We kunnen
ook weer “gewoon” naar de bioscoop en
in de theaterzaal kan mondmasker en
reserveringssysteem overboord. We
herademen, letterlijk en figuurlijk. Nu
alleen nog hopen dat de zon ook van de
partij is J!

Terugkijken op het voorbije jaar leert ons
dat de Avondgasten weer van de partij
waren met onder meer Het gezin van
Paemel, een mooie herwerking van
Buysses klassieker door Valentijn
Dhaenens. Het stuk vindt nu zijn weg naar
het Theaterfestival waarin de beste
voorstellingen van het jaar in september
hernomen worden. Ook de voorstelling
van oud-leerlinge Amelie Albrecht bleek
een schot in de roos.
Minder leuk was dat we afscheid moesten
nemen van heel wat grote namen uit de
culturele wereld, ik denk aan Reinhilde
Decleir, Arno, Jeroen Brouwers. Dit in
combinatie met de hommages maakte dat
ons krantje soms gedrenkt was in
melancholie. In de vierde jaargang zal het
anders zijn, we focussen dan elke maand
op een stad en vertellen jullie wat er
allemaal te beleven is. Haal die railpass
maar al boven.

Anderzijds, nieuw werk van Lanoye, drie
belangrijke prijzen in Cannes, Dealer die
alle Ensors (terecht) wegkaapte, Arno met
zijn emotioneel testament Vivre, de
tentoonstelling van Rinus Van de Velde, ….
Het was ook een “schoon jaar”!

Op school herleefde het GWP en mochten
we fier zijn op heel wat leerlingen die
prijzen wonnen op olympiades.
Gedichtendag moest jammer genoeg nog
op alternatieve wijze doorgaan, maar
volgend schooljaar gaan we weer voor een
knallende editie.
En, natuurlijk, 2022 was ook “het jaar van
het paard” J! Op 29 mei huppelde het
beestje gezwind door onze straten en
naast Harry De Paepe, die het geheel
voorzag van deskundige commentaar,
zagen 90.000 mensen dat het goed was!
Wat een sfeer en dat ondanks het
mindere (zeg maar slechte) weer en de bij
momenten erg lange wachttijden op het
parcours. Het aftellen naar 2030 (goddank
maar 8 luttele jaren) kan beginnen!
De redactie kijkt dan ook tevreden over
haar schouder en hoopt dat jullie een fijne
culturele zomer tegemoet gaan. In deze
editie dan ook volop aandacht voor wat er
allemaal te beleven valt op cultureel vlak
de komende maanden. Geniet van al het
moois dat er te rapen valt en tot in
september.
Jirka Claessens
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Hommage van de maand:
Toots Thielemans
Geboren 29 april 1922
Gestorven 22 augustus 2016
Belgisch jazzmuzikant en componist
Instrument: mondharmonica en gitaar

•

1939: ULB - wiskunde
1948: Amerika en ontmoeting Benny
Goodman
1955: eerste soloplaat: Toots Thielmans:
the whistler and his guitar.
1962: Bluesette
1975: samenwerking met Paul Simon
1983: samenwerking met Billy Joël
1989: snor van het jaar
1997: The Birthday Album
1998: Chez Toots
1964: Grammy Award voor Bluesette
1995: North Sea Jazz Bird award
2001: Edison Jazz carrièreprijs
2007: Klara carrièreprijs
2017: MIA Lifetime Achievement Award
1997: Commandeur in de Belgische
Leopoldorde
2001: tot baron verheven door Albert II
Ridder in de Franse Orde van Kunsten en
Letteren
Commandant in de Braziliaanse Orde van
Verdienste van Rio Branco
Eredoctoraat aan de VUB en ULB
Mondharmonicafabrikant Hohner noemde
2 modellen naar hem
In Vorst is er een Toots Thielemansstraat
De asteroïde 13079 heet Toots
Ereburger van Dinant, Molenbeek, SintAmands en Terhulpen

Jean-Baptiste Victor Fréderic
Isodoor Thielemans is een typisch
Brussels ketje. Hij begint zijn leven
in de Marollen (volkswijk in
Brussel) waar pa en ma in de
Hoogstraat een café uitbaten.
Muziek zit hem echt in het bloed
en reeds als kind entertaint hij op
het Vossenplein de bezoekers van
de rommelmarkt. Hij speelt liedjes
van Piaf en Trenet op zijn
kinderaccordeon. De verhalen
willen dat hij dit vanaf zijn derde (!)
jaar deed. Hij is veertien wanneer
hij zijn eerste mondharmonica
koopt … a match made in heaven.

I like to believe that my strong
point is projecting emotion. People
cry when I play Smile, Ne me quitte
pas, What a wonderful world.
(Toots)
Maar Toots was meer dan alleen muziek,
als kind uit een volks gezin klom hij dankzij
mooie rapportcijfers naar een
universitaire opleiding. Hij volgde
wiskunde aan de ULB. Bij het uitbreken
van de oorlog gaat de universiteit dicht en
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Thielemans zal zijn studie niet voltooien.
Wat wel leuk is om te weten: in 2001 krijgt
hij van de ULB de eretitel “doctor honoris
causa”.

zijn Belgische nationaliteit op en settelt
zich in New York.

Tijdens de oorlog maakt de jongeman
kennis met Amerikaanse jazz, meer
bepaald met jazzlegende Louis Armstrong,
en een nieuw puzzelstukje wordt gelegd:
hij probeert deze muziek te imiteren. Met
dank aan een harnekkige longontsteking,
die hem verbiedt mondharmonica te
spelen, leert Thielemans zichzelf in
recordtempo gitaar spelen. Zijn grote
voorbeeld hier is Django Reinhardt (een
Belgisch zigeunerartiest, ga hem zeker
youtuben! Zalige muziek!)

(Toots)

Na de oorlog timmert Thielemans verder
aan zijn muzikale carrière en speelt in het
orkest van Bobbejaan Schoepen (jawel, de
bezieler van Bobbejaanland!). Wanneer
Piaf naar Brussel komt voor een concert,
vraagt ze hem als muzikant. In 1948
spotten we hem al in Amerika, hét land
van de jazz. Hij zal er geregeld naar
terugkeren, emigreren kan hij niet, want je
hebt een “greencard” en een geldig visum
nodig. Toenmalige jazzlegendes Benny
Goodman en Charlie Parker raken onder
de indruk van ons Brussels ketje en nemen
hem mee op hun Europese tournees.
Vooral Zweden valt als een blok voor
Thielemans melancholische klankkleur.
Het pad naar de roem lijkt geplaveid.
In 1957 accepteren de Verenigde Staten
hem als Amerikaans staatsburger, hij geeft

Ik zen ne veramerikaniseerde
Brusseleer.
Wanneer dan in 1962 Bluesette uit zijn
mondharmonica borrelt na een
improvisatiesessie met jazzviolist Grappelli
is Thielemans broodje helemaal gebakken,
het deuntje wordt wereldberoemd, Ray
Charles maakt er een Engelstalige tekst
op, Ella Fitzgerald zingt ….

Ik besef dat al die namen van jazzlegendes
jullie relatief onbekend in de oren klinken
(wat jammer is, maar kom, er is nog altijd
youtube J), maar jullie kennen
ontgewijfeld de begintune van Witse of
Baantjer? Neen? De begin- en eindtune
van Sesamstraat dan? Allemaal van de
hand van Thielemans, net als heel wat
overbekende sountracks van jaren ’70
klassiekers als Turks fruit, Midnight
Cowboy en The Getaway. Niet alleen zijn
naam, ook zijn faam is wereldwijd
gemaakt!
(hij werkte ook mee aan talloze
reclamespots, wat hem door het
jazzmilieu niet in dank werd afgenomen,
maar kom, ook de grote Claus trachtte ons
ooit kaas te verkopen!)
Begin jaren ’70 raakt Thielemans in de ban
van de Braziliaanse muziek en maakt twee
platen vol met aanstekelijke bossa nova’s.
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Voor die bijdrage aan de Braziliaanse
muziek wordt hij in 2006 erkend: hij
ontvangt van de minister van Cultuur
Gilberto Gil de titel van Commandeur van
het Legioen van Eer van Brazilië. Ik zei het
toch, zijn naam en faam verspreiden zich
wereldwijd, maar ook in België blijft hij
platen opnemen en geregeld optreden.

Toots was a pleasure. Hij was altijd
goedgeluimd, er zat geen gram
slechtheid in hem. Hij bracht mij
rust.

Daarop staan 16 nummers, waaronder
Chanson de Victor en Waltz for Debby.
In april 1998 wordt de cd Chez Toots,
opgenomen in de "Plus XXX Studio's" in
Parijs. Toots ontvangt hier bekenden als
Marcel Azzola, Oscar Castro-Neves, Philip
Catherine, Dianne Reeves en Johnny
Mathis. Op dit album staan o.a. de Franse
klassiekers La vie en rose, Ne me quitte
pas en Le temps des cerises.

(Paul Simon)
Aan de goed nieuws show komt een stop
wanneer Thielemans in 1981 getroffen
wordt door een hersenbloeding, de tol die
hij betaalt voor een onregelmatig leven
aan 110 kilometer per uur. Het wordt een
lange revalidatie, zijn linkerhand wil niet
meer echt goed mee, vanaf dan speelt
Toots minder vaak gitaar. Ook problemen
met zijn mototriek zullen toenemen, net
als gehoorproblemen.

Bebop spelen gaat al lang niet
meer. Te veel nootjes, te snel.
Vroeger kon ik heel snel spelen. I
was trying to impress. Zo speel ik
nu niet meer. Misschien wil ik wel,
maar ik kan het niet meer. In my
mind, yes! Of course.
(Thielemans)

Een rustige plaat is het album Toots
Thielemans & Kenny Werner, dat in 2001
verschijnt. Volgens Toots het mooiste en
beste album dat hij ooit heeft ingeblikt.
Aan erelintjes en onderscheidingen geen
gebrek. In 1997 krijgt Toots de eretitel
commandeur in de orde van Leopold II, en
in 2001 verheft koning Albert II
Thielemans tot baron. Bij zijn titel van
baron hoort een wapenspreuk: "Be
yourself, no more, no less". In het Engels:
een uitzondering omwille van zijn dubbele
nationaliteit. Toots is bijzonder trots op
die spreuk, hij heeft immers altijd in
zichzelf geloofd.

In april 1997 verschijnt de verzamelaar
The Birthday Album naar aanleiding van
de vijfenzeventigste verjaardag van Toots.
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In de zomer van 2001 ontvangt Toots op
vrijdag de dertiende juli een speciale
Edison tijdens de openingsavond van het
"North Sea Jazz Festival".

Tentoonstelling: Toots The
Sound of a Belgian Legend

Zeven jaar later krijgt hij de titel "Jazz
Master" van de National Endowment for
the Arts, de hoogste onderscheiding die in
de USA in de jazz wordt uitgereikt. Toots is
de eerste Europeaan die deze eer te beurt
valt.
In de late herfst van zijn leven, op zijn
negentigste, speelt hij nog een aantal
memorabele concerten zowel op
Belgische bodem (Jazz Middelheim) als in
New York. Na deze zegetocht besluit hij
definitief op rust te gaan, vier jaar later
overlijdt hij in zijn slaap.

Waar? Koninklijke Bibliotheek (KBR) in
het Paleis van Karel Van Lotharingen op
het Museumplein 11 te Brussel.
Let op: publieksingang via de hoofdingang
van de KBR, Kunstberg 28.
Hoe raak ik daar? Eenvoudig, neem de
trein en stap af in Brussel Centraal. Aan
de hoofduitgang van het station en ga je
naar links op zoek het ruiterstandbeeld
van Koning Albert I. Gevonden? Wandel
de helling op aan je rechterhand bevindt
zich de ingang van de koninklijke
bibliotheek.
Openingsuren?
Van dinsdag tot zondag: 10u tot 17u

Niemand minder dan Manneken Pis krijgt
als eerbetoon aan Toots een
Tootskostuum en mondharmonica
toegemeten. Geef toe, de allergrootste
eer die een Brussels ketje uit de Marollen
ten deel kan vallen, naast het feit dat
producer Quincy Jones hem eerde als een
van de grootste muzikanten van onze tijd.

Lieve Hugette, ik was diep bedroefd
toen ik het heengaan van uw man
vernam. Weet dat u de komende
dagen in mijn gedachten zult zijn.
(Barack obama)

Wat krijg ik te zien?
Op 29 april 2022 zou Toots Thielemans
100 jaar zijn geworden. KBR en het MIM
(muziekinstumentenmuseum) brengen ter
gelegenheid van zijn 100ste verjaardag
een eerbetoon aan Toots, in zijn thuisstad
Brussel. Toots, the sound of a Belgian
legend is een belevingsexpo waarin klank
en muziek de hoofdrol spelen.
Na het overlijden van de muzikant schonk
de Stichting Toots Thielemans zijn
persoonlijk archief aan KBR. Zijn
instrumenten kregen een nieuwe thuis in
het MIM. Vandaag komen de twee
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collecties opnieuw samen en worden ze
voor het eerst aan het publiek getoond.
Ontdek een indrukwekkende verzameling
muziekinstrumenten, platen, persoonlijke
briefwisseling, partituren en nooit eerder
gepubliceerd muziek- en beeldmateriaal.

Maar Toots, the Sound of a Belgian Legend
gaat nog een stap verder: de bezoeker zal
zich volledig kunnen onderdompelen in de
‘sound’ van Toots. Bereid je voor op een
onvergetelijke jazztrip.
Decor van deze belevingstentoonstelling
zijn de vertrekken van het Paleis van Karel
van Lotharingen, een 18de-eeuwse parel
in het hart van Brussel. Het paleis maakt
vandaag deel uit van het gebouw van KBR,
maar de gevel en de vertrekken werden in
hun oorspronkelijke grandeur bewaard.

Tip: vijf luchtige
zomertentoonstellingen
Brussel, KBR en MIM, Toots, the
Sound of a Belgian Legend
Vooruitblik van de redactie: zowel de
setting (het mooie Paleis van Karel van
Lotharingen) als het onderwerp (Toots)
spreekt aan. Wie reeds het MIM bezocht,
weet dat ze daar muziek op een
aantrekkelijke manier bij het publiek
krijgen. En dan is er nog het prachtige
oeuvre van Toots Thielemans. Je moest al
op de trein naar Brussel zitten!

Knokke, Helmut Newton, Legacy
Beleef een wandeling van de fifties naar
de nineties, met verrassende, soms
provocatieve maar altijd krachtige beelden
van de legendarische topfotograaf Helmut
Newton.

(bron:
https://www.kbr.be/nl/evenement/toots100/)

Foto’s vol Hollywood-glamour, toch nooit
oppervlakkig: dat is zijn bijzondere stijl en
verbeelding. Ontdek bovendien zijn nooit
eerder getoond werk. De architectuur van
het net vernieuwde Ravelingengebouw
vormt het decor voor deze retrospectieve,
de enige tussenstop in de Benelux.
Vooruitblik van de redactie: Newton is
een van de topfotografen van de tweede
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helft van de 20ste eeuw. Heel wat van zijn
foto’s zitten in ons collectief geheugen.
Newton toont de vrouw in haar kracht en
schoonheid, denk ik, al vrees ik dat gezien
vanuit de woke visie van vandaag men
eerder geneigd zal zijn hem te verwijten
de vrouw als (lust)object voor te stellen.
Ik zou zeggen, ga naar de tentoonstelling
en oordeel zelf!
(meer info: https://helmutnewton.be/)

Oostende, Léonard Pongo,
Primordial Earth
De atmosfeer van een landschap op een
foto doet de realiteit zelden eer aan. Een
afgesneden vlak kan het mystieke en het
ongerepte onmogelijk evenaren. Léonard
Pongo is zich bewust van deze
fotografische beperkingen en zoekt
andere manieren om gestalte te geven
aan de bovenmenselijke kracht van de
aarde. In Primordial Earth laat hij de
natuur spreken, zonder te willen vertalen.
In de Kasaï-regio maakt hij kennis met een
wereld waarin de mens zich niet als
protagonist begeeft, maar als personage,
ondergeschikt aan plant en dier.

Met zijn atypische kadrering toont
Léonard Pongo niet de ambitie om de
natuur te vatten, maar geeft hij ons de
indruk dat we er middenin staan en
slechts een fragment van een groter
geheel kunnen waarnemen.
Vooruitblik van de redactie: zoals reeds
gebleken in het verleden heeft de redactie

een zwak voor fototentoonstellingen. Ik
ken het werk van Pongo niet, maar wat
rondstruinen op het wereldwijde web
maakt dat ik het zeker wil ontdekken. Hij
verbindt op eigenzinnige wijze fotografie
en schilderkunst.
(meer info:
https://www.muzee.be/nl/enter-14leonard-pongo)

Gent, Huis Van Alijn, Licht uit, pop
op.
Wanneer het licht uitgaat en de poppen
op scène verschijnen, begint de magie. In
de expo Licht uit. Pop op toont het Huis
van Alijn zijn bijzondere collectie
theaterpoppen van de 20e eeuw tot nu.
Wat typeert het poppen- en
figurentheater? Hoe komt een voorstelling
tot stand? En wat maakt dit erfgoed zo
waardevol? Ontdek de magische wereld
van poppen en figuren voor en achter de
schermen.

Vooruitblik van de redactie: ik heb een
zwak voor het Huis van Alijn, een prettige
locatie aan de Kraanlei te Gent. Verder
heb ik een zwak voor poppen en pluchen
knuffels. Need I say more! Hou ook de
kalender in het oog want tijdens de
schoolvakantie en de Gentse Feesten zijn
er voorstellingen van het poppentheater
Pierke van Alijn.
(meer info:
https://huisvanalijn.be/nl/agenda/lichtuit-pop-op)
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Gent, Universiteitsmuseum,
Phallus. Norm en vorm.
De penis is overal. Waar mensen zijn,
duikt de vorm op: in oeroude
grottekeningen, in kunst op een wc-deur
of social media. In wetenschappelijk
onderzoek komt het mannelijke lid ook
uitgebreid aan bod. De vrouwelijke
genitaliën krijgen een bescheiden bijrol.
Terecht? Of sluipen maatschappelijke
normen (on)bewust het onderzoek
binnen?

Voor tips en meer info over een aantal
musea verwijs ik graag naar het
Cultuurkrantje van juni 2021, nog altijd te
lezen via Smartschool
(https://athenea.smartschool.be/Wopi/ini
t/pdf?WOPISrc=https%3A%2F%2Fwopi1.s
martschool.be%2Fwopi%2Ffiles%2Fc4327
a3411336b6f16e7c7a7be55539c&access_t
oken=6af4265c-9edc-447c-b116c788a68be69b)

Om naar uit te kijken: opening
museum Antwerpen

In Phallus. Norm & Vorm richten
wetenschappers en kunstenaars de blik
naar beneden. Is de penis baas over de
voortplanting? Zijn seksspeeltjes het
resultaat van wetenschappelijk
onderzoek? Maakt de fallus de man, of
net niet?

5 september 2022, schrijf die datum alvast
in uw agenda. Op die dag heropent
eindelijk het gerenoveerde Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten (KMSKA) in
Antwerpen. "Eindelijk" schrijven we, want
het museum is intussen al dicht sinds
2011. Meer hierover in het
septembernummer van ons
Cultuurkrantje!

Vooruitblik van de redactie: Waarom
moet je hier naartoe? Wel, kunstenaars
slaan de handen in elkaar met
wetenschappers om ons alles (?) te leren
over de nukken en kuren van de piemel.
Een aloud gezegde beweert dat het
verstand van de man in dit lichaamsdeel
schuilt, reden te meer om het te proberen
doorgronden, denk ik dan! J
(meer info:
https://www.gum.gent/nl/event/phallusnorm-vorm)

Newsflash: overlijden van
Sophie Lauwers.
Sophie Lauwers, goed een half jaar
directeur bij Bozar, is onverwachts
overleden. Het Brusselse kunstencentrum
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verliest een zachte kracht die rust in huis
moest brengen.
Sophie Lauwers werd in 1966 in Halle
geboren als dochter van een patissier. Ze
studeerde eerst rechten en daarna
kunstgeschiedenis en was onder meer
actief bij het cultuurjaar Brussel 2000. Ze
werd moeder van twee kinderen, die
intussen volwassen zijn.

Literatuur: Tom Lanoye, De
draaischijf
De collaboratieroman dreigt een genre op
zichzelf te worden hier in Vlaanderen. De
toon werd gezet door Claus met zijn
Verdriet van België, volgden onder meer
Wil van Olyslaeghers en De opgang van
Hertmans.
Nu is er De draaischijf van Tom Lanoye.
Hij houdt het onderwerp dicht bij wat hij
goed kent, bij het theater en bij de
politieke verantwoordelijkheid van de
kunstenaar. Wat doet hij dat, mijns
inziens, goed! De ondertussen bijna 64
jaar jonge slagerszoon weet hoe hij een
boek moet schrijven, zoveel is zeker!

De beeldende kunsten waren haar terrein.
Onder haar leiding passeerden in Bozar de
voorbije jaren succesvolle
tentoonstellingen van klassieke snit, van
onder meer Fernand Léger, Yves Klein, het
beeldhouwwerk van Picasso en Spaanse
stillevens. Evengoed pleitte ze voor
uitgesproken hedendaagse kunst. Recente
bezoekcijferkanonnen waren de
retrospectieve Keith Haring, die piekte na
de eerste coronagolf, en de dubbelexpo
rond David Hockneys lente-taferelen.
(Bron, De Standaard van 8 juni 2022)

In een huis dat Paleis voor Schone
Kunsten heet, moet de nadruk op
de kunsten liggen’
(Sophie Wauters)

Lanoye stelt zijn hoofdpersonage al in de
eerste zinnen voor als een arrogante
ijdeltuit, een verwaande diva van de
kunst. Het hoofdpersonage beschrijft in
deze aanzet zijn eigen begrafenis op het
ereperk van het Antwerpse Schoonselhof,
tussen de “andere beroemde doden”. De
toon is gezet, ook stilistisch. Uiteraard
over smaak en kleur kan men niet twisten,
maar ik smul van de barokke zinnen die
Lanoye uit zijn pen tovert. Hij is een
zonder twijfel de literaire zoon van zowel
Claus als Brouwers.
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De echte Joris Diels staat model voor Alex
Desmedt, de flamboyante ik-verteller.
Diels was een regisseur en in de Tweede
Wereldoorlog directeur van de Koninklijke
Nederlandse Schouwburg (KNS) in
Antwerpen. Zijn Joodse vrouw, de actrice
Ida Wasserman, heet in de roman Lea
Liebermann, broer Hendrik, dirigent bij de
Koninklijke Vlaamse Opera in Antwerpen,
duikt op als Rik.

Tijdens de Duitse bezetting maakten beide
broers zich schuldig aan culturele
collaboratie, Hendrik nog enthousiaster
dan Joris. Allicht is het geen toeval dat
Lanoye hun alter ego een smet in hun
naam geeft. Verder is het boek
opgedragen aan de nagedachtenis van de
schilder Lon Landau, decorbouwer in Diels’
KNS, die als Joods en communistisch
verzetsman de oorlog niet overleefde. Ik
voel al hoe een aantal lezers van deze
recensie afhaken, dit is een te ver van hun
bed show! Is het nu nodig de echte
geschiedenis te kennen om van het
verhaal te genieten? Ik vind van niet, je
kunt dit boek perfect los van zijn
historische context lezen, de schrijver zelf
benadrukt dit ook in zijn nawoord.
De draaischijf is in de eerste plaats een
(erg goed geschreven en geconstrueerde)
roman met Wereldoorlog II en de
collaboratie in Vlaanderen als historische
achtergrond. Zo brengt Lanoye onder
meer in de herinnering hoe de pas
bevrijde Antwerpse haven met

revolutionair nieuwe, maar niet al te
precieze, V1- en V2-bommen werd
bestookt, wat vaker wel dan niet tot
tragische nevenschade leidde.
Zoals vermeld is de ik-verteller een
collaborateur die tot de culturele elite
behoort. Als lezer word je dus in zijn
perspectief gedwongen en dat hij meer
dan welbespraakt is, doet je soms wel
onbehaaglijk voelen. Komaf maken met
dat collaboratieverleden en de
daaropvolgende repressie is niet
eenvoudig, het is nog steeds -na al die
jaren- een heikel thema, of, zoals de
verteller beweert: een maatschappelijk
theater.
Een goedgekozen metafoor, want Lanoye
laat geen twijfel bestaan over de
betekenis van Desmedt (Diels) als
vernieuwer van het Vlaamse theater.
Net als Diels koos Desmedt ervoor om
tijdens de oorlog in de KNS alle artistieke
vrijheid te nemen die hij kon grijpen, maar
tegelijk accepteerde hij ook de strikte
controle die de nazi’s op het cultuurleven
uitoefenden. Dit leidde ertoe dat er voor
decorbouwer Landau in de KNS geen
plaats meer kon zijn en dat ook Desmedts
Joodse vrouw niet langer in Antwerpen
haar vak als actrice kon uitoefenen.

De kunst is Desmedts reddingsplank, of
liever, zijn excuus. Deze kunstenaar acht
zich dus te geniaal voor deze ondankbare
wereld. Hij beweert door iets hogers te
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zijn bevangen en hoeft zich niet door
futiliteiten te laten afleiden. Het is een
waan die hij met veel gelijkmoedigheid
etaleert, alsof het de evidentie zelf is en
uiteraard gaan je als lezer mee in die
waan. Net in Lanoyes theatrale zinnen
kan die mentaliteit met zoveel verve
gestalte krijgen. Dit is, denk ik, de
absolute kracht van dit boek, de
beheersing en de kracht van de taal.
Lanoye blies me destijds met Sprakeloos
reeds stilistisch van mijn sokken, maar dit
boek is nog straffer.

Trouwens, ook over het onderwerp kun je
lang nadenken of eindeloos discussiëren
met een medelezer. Leidt Desmedts
houding tot hypocrisie die uiteindelijk
uitmondt in zelfbedrog. Gelooft Desmedt
zelf wat hij beweert? En, hoe staat de
schrijver, de regisseur tegenover die
sociale en historische achtergrond? Moet
hij een keuze maken? Naast politiek en
kunst gaat dit boek ook over persoonlijke
oprechtheid.
U had het al begrepen, De draaischijf is
een aanrader, een must. Verplichte
lectuur, als het ware J!

Tip: Vijf zomerboeken
Schaduwlicht van Petra Thijs
Victorine Meurent is de geschiedenis
ingegaan als de vrouw die model stond
voor Manets bekendste werken: Déjeuner
sur l’herbe en L’Olympia. Deze historische
roman verkent feiten en fictie in Victorines
leven en verweeft ze tot een boeiend
verhaal over feminisme en
geschiedvervalsing.

Schaduwlicht volgt het leven van Victorine
in haar dagelijkse strijd om respect af te
dwingen als vrouw, model en schilderes in
een mannenwereld waarin vooral goede
afkomst telt.
Vooruitblik van de redactie: net als in
Camille Claudel (muze en minnares van
beeldhouwer Rodin) krijgen we hier het
verhaal van een model, een muze van een
belangrijk kunstenaar. Lijkt me heerlijk
om in het Frankrijk van toen te duiken en
getuige te zijn van hoe moeilijk het was
om als vrouw je plekje te vinden. En, de
schrijver is een Dendermondse dame!

Nicci French, De gunst
Jude is een succesvol arts en is gelukkig
met haar verloofde Nat. Vanuit het niets
duikt haar eerste liefde, Liam, op in het
ziekenhuis waar ze werkt. Ze hebben
elkaar niet meer gezien sinds hun relatie
op dramatische wijze eindigde, jaren
eerder. Liam vraagt haar om een
11
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bijzondere gunst: zou ze hem dat weekend
willen ontmoeten in een cottage in
Norfolk?

Vooruitblik van de redactie: met Nicci
French, het koningspaar van de Britse
hedendaagse thrillertraditie, kun je de bal
nooit misslaan. Gegarandeerd een goed
geschreven pageturner!

Claire-Louise Bennet, Kassa 19
In een arbeidersstadje ten westen van
Londen krabbelt een schoolmeisje,
betoverd door de eerste vonken van haar
verbeelding, verhalen achter in haar
oefenschrift. Terwijl ze opgroeit,
verandert alles en iedereen in brandstof
voor haar vurige talent. Kassa 19 is een
levendige en betoverende reis door de
kleine trauma’s en triomfen die ons
definiëren – als lezers, als schrijvers, als
mensen.

Tina Brown, De Palace papers
In De Palace Papers beschrijft de
bekroonde onderzoeksjournalist Tina
Brown hoe de oude koningin in de
afgelopen 25 jaar de regie over haar
familie heeft proberen te behouden.

Als geen ander weet Brown, voormalig
hoofdredacteur van Vanity Fair en The
New Yorker, de wederopstanding van
Camilla en de stormachtige opkomst van
Kate en natuurlijk Meghan te verklaren.
Met gevoel voor detail beschrijft ze het
keurslijf waarin Charles, Andrew, William
en Harry werden grootgebracht, en hoe de
affaire rond prins Andrew opnieuw bewijst
dat niemand groter is dan The Firm.

De Palace Papers bevat een schat
aan informatie en smakelijke
anekdoten.
(De Volkskrant)

Heerlijk leesvoer. Behalve voor de
direct betrokkenen. ****
(Elsevier Weekblad)
Vooruitblik van de redactie: roddels op
niveau!! Ideale strandlectuur.

Vooruitblik van de redactie: in zowat elke
recensie de hemel ingeprezen. Het boek
zou met niets te vergelijken zijn. Het zou
een onvergetelijke leeservaring inhouden.
Het zou leiden tot leesgenot in overvloed.
Tja, zie, dat boek wil ik lezen J

Ultieme tip: alles (!) van Jeroen Brouwers
met -in het kader van vakantielectuurlichte voorkeur voor Geheime kamers!
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Muziek: winnaar Koningin
Elisabethwedstrijd
De Koningin Elisabethwedstrijd (genoemd
naar koningin Elisabeth, echtgenote van
koning Albert I) vormt sinds 1937 een
springplank naar een internationale
carrière voor klassiek geschoolde
muzikanten van het hoogste niveau.

De Koreaanse celliste Hayoung Choi heeft
de Koningin Elisabethwedstrijd gewonnen.
Ze scoorde met een eigenzinnige keuze
voor een hedendaags concerto van de
Poolse componist Witold Lutoslawski. De
publieksprijs is voor de enige Belgische
celliste, Stéphanie Huang. Zij is een van de
zes niet-gerangschikte laureaten.
De winnares, de Zuid-Koreaanse Hayoung
Choi, studeerde in Groot-Brittannië en
Duitsland en won ook al eerder
internationale wedstrijden. In de halve
finale ging ze al over de tongen met een
bijzonder stuk van de Poolse componist
Penderecki, waarbij ze haar cello op
allerlei ongebruikelijke manieren
bespeelde en betrommelde.

Dit was punk op cello.
Tussen twee haakjes: deze celliste is in
haar vrije tijd ook jazzdrummer.

Tip: TAZ
TAZ (Theater Aan Zee) is een meerdaags
kunstenfestival in Oostende.
Op tal van locaties presenteert TAZ
podiumkunsten, muziek, literatuur, expo
en meer.

Het zou me veel te ver leiden om het hele
programma en alle zijprojecten hier uit te
rafelen, alle info vinden jullie op:
https://theateraanzee.be/programma

Tip: Gentse Feesten
Misschien beter bekend dan TAZ en zeker
even interessant ook als het om
theatervoorstellingen, podiumkunsten in
het algemeen of allerhande soorten
muziek gaat.

Deze editie loopt van 15 tot 24 juli. Alle
info vinden jullie op:
https://gentsefeesten.stad.gent/nl/day/15
/location
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Ultieme theatertip

Festivalnieuws. Jawel, het

Les damnés in Bostheater Amsterdam (van
15/06 tot 23/7)

wordt opnieuw een hete

Ivo van Hove brengt eindelijk een
Nederlandse versie (in de openlucht!) van
Les damnés, gebaseerd op de gelijknamige
film van Visconti. Deze zinderende
geweldorgie over de verstrengeling van
grootkapitaal en nazisme, gemaakt voor
de Comédie-Française, was in de
terreurzomer van 2016 een mokerslag in
Avignon.

festivalzomer!

Lokerse feesten (5 augustus – 14
augustus, Lokeren)
Gezellig, bij de deur, niet de grote massa
en niet te duur …

Oordeel van de redactie: ik zag de Franse
versie destijds in Antwerpen en was in
Avignon toen het stuk daar in 2016 werd
voorgesteld (info die er totaal niet toe
doet!). Dit is theater dat je de adem
afsnijdt en zo goed is geregisseerd dat je
letterlijk op het puntje van je stoel zit
omdat je niets, maar dan ook niets wilt
missen. De trip naar Amsterdam zeker
waard!

Met onder meer: Kraftwerk, Kings of Leon,
Snow Patrol, The Afghan Whigs, Coely en
Clouseau.
Meer info:
https://www.lokersefeesten.be/

Festival Dranouter (5-7 augustus,
Dranouter)
Een klassieker waar naast traditionele
folkgroepen ook de bekende namen
stilaan hun weg vinden. Bekend om de
gezellige en ongedwongen sfeer.
Met onder meer: Brihang, Portland,
Thindersticks, Silvie Kreusch, Intergalactic
Lovers en Tourist le MC.
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Antilliaanse feesten (11-13 augustus,
Hoogstraten)
Ook een klassieker in het genre, vooral
zomerse Caraïbische muziek en
wereldmuziek.
Met onder meer: Ephrem J., Kaï, Sandro
Reyes, Maurino en Rebels Band.
Meer info: https://antilliaansefeesten.be/

Werchter Classic (25 juni, Werchter)
Kleine broertje van Werchter, maar met
een interessante line-up, zeker nu het
samengesmolten is met Werchter Encore.
Met onder meer: Nick Cave and the Bad
Seeds, Florence and the Machine, Placebo
en Intergalactic Lovers.

The Qontinent (12-14 augustus,
Wachtebeke)
Een dancefestival op het recreatiedomein
Puyenbroeck te Wachtebeke in België. Op
dit festival zijn er allerlei muziekstijlen die
onder de categorie harddance vallen, zoals
hardstyle, hardcore en tekstyle.
Met onder meer: Angerfist, Demi Kanon,
Miss K8, Drs, Irradate, The Purge, Vertile,
Miss Puss en The Viper
Meer info:
https://www.theqontinent.be/nl/home

Pukkelpop (18-21 augustus, Kiewit)
Dit vierdaagse festival behoeft geen
introductie.
Met onder meer: Arctic Monkeys,
Slipknot, Oscar and the Wolf, Selah Sue en
Limp Bizkit.
Meer info:
https://www.pukkelpop.be/en/home/

Rock Werchter (30 juni-3juli, Werchter)
Na twee lange jaren wachten worden
festivalgangers opnieuw verwacht op het
Heilige Gras van de mythische Werchter
weide!
Met onder meer: Pixies, Rag ’n Bone Man,
Pearl Jam, Greta Van Fleet, Metallica,
Phoebe Bridgers, Maneskin, Bazart,
Balthazar en The Red Hot Chili Peppers.

Maanrock (26-28 augustus, Mechelen)
Gratis festival in het park.
Met ondermeer: Clouseau, Compact Disc
Dummies, Metejoor, Praga Khan, CPX en
De kreuners.
Meer info: https://www.maanrock.be/
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Tip: 5 zomerse films
Elvis

Kamping Kitch Club (20 augustus, Kortrijk)
Voor de liefhebbers van slechte smaak,
het grootste verkleedfeest van België.
Voor de gelegenheid mogen de gasten in
de rol kruipen van hun marginale alterego.
Meer info:
https://www.kampingkitschclub.be/

Tomorrowland (15-17 juli, 22-24 juli en
29-30 juli, Boom)
Ook een verkleedfeest maar dan voor de
meerwaardezoeker met veel geld.
Coronagewijs toch maar opletten met al
die buitenlanders die er een vliegtuigreis
hebben opzitten.
Met onder meer: Armin Van Buuren,
Hardwell, Charlotte De Witte, Steve Aoki,
Amelie Lens en Tiësto.
Meer info:
https://www.tomorrowland.com/en/festi
val/welcome

Elvis werd geregisseerd door Baz
Luhrmann (Moulin Rouge) met Austin
Butler en Oscarwinnaar Tom Hanks als
belangrijkste acteurs.
Het verhaal beschrijft de meer dan 20 jaar
durende complexe dynamiek tussen
Presley en Colonel Parker, van Presleys
doorbraak tot aan zijn status als
ongekende superster en dit tegen de
achtergrond van het veranderende
culturele landschap en het verlies van
onschuld in Amerika.

Vooruitblik van de redactie: in
tegenstelling tot wat vorige maand werd
beloofd, geen uitgebreide vooruitblik op
deze film. Ik dacht: Elvis, Luhrmann en
Hanks, hier kan niets misgaan, tot ik een
vernietigende recensie las in The
Guardian. Ik onthoud me dus van een
uitgebreide vooruitblik en wacht af tot ik
de film zelf kan zien en beoordelen. Bij
twijfel, ga toch maar kijken, Luhrmann
regisseert, Hanks heeft een hoofdrol en de
muziek van Elvis is ooit baanbrekend
geweest! Toch?

The last Bus
Het leven is als een reis en The Last Bus
neemt een oude soldaat, de 90-jarige Tom
Harper, mee op een epische reis van zijn
huis (een afgelegen dorp in het meest
noordelijke punt van Schotland) terug
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naar de plaats waar hij werd geboren,
dicht bij het meest zuidelijke punt van
Engeland. Vechtend tegen tijd en leeftijd
begint onze onverschrokken held aan een
ware odyssee.

Vooruitblik van de redactie: eerste troef
van de film is zijn hoofdacteur: Thimothy
Spall (Peter Pippeling in de Harry Potter
films), een Brits acteur die sinds hij
gestalte gaf aan de schilder William Turner
in de gelijknamige film in mijn ogen niets
verkeerds kan doen. Tweede troef: een
road movie met een oudere man deed me
onmiddellijk denken aan About Schmidt
met Nicholson en dat is een compliment
is. Derde troef: Brits!

Bullet Train
Bullet Train is een originele, leuke en
waanzinnige actiethriller van regisseur
David Leitch. Brad Pitt maakt deel uit van
een eclectische cast bestaande uit diverse
huurmoordenaars, tegen de achtergrond
van een non-stop treinrit door het
hedendaagse Japan.

Voorbeschouwing van de redactie: ik zag
de trailer en dacht, dit lijkt me de perfecte
vakantiefilm en laat het nu net vakantie
zijn!

To Olivia
De excentrieke kinderboekenschrijver
Roald Dahl en zijn echtgenote Patricia
Neal hebben zich teruggetrokken op het
Engelse platteland om daar hun jonge
kinderen op te voeden. Wanneer hun
dochter Olivia sterft, heeft dit
onvoorstelbare verlies onvermijdelijk
invloed op hun relatie.
Gebaseerd op waargebeurde feiten.

Voorbeschouwing van de redactie: ik geef
toe, ik sta eerder argwanend tegenover
“waargebeurde feiten”, maar deze film
spreekt me wel aan. Het is Roald Dahl, er
wordt een diep menselijk verhaal verteld
én het is een Britse film. Drie troeven dus!

Where the Crawdads sing
Where the Crawdads Sing vertelt het
verhaal van Kya die als kind in de steek
wordt gelaten en zichzelf moet zien te
redden in het gevaarlijke moerasgebied
van North Carolina. Door de geruchten
over het ‘moerasmeisje’ die jarenlang
rondgaan in Barkley Cove raakt de slimme
en veerkrachtige Kya steeds meer
geïsoleerd. Als ze in contact komt met
twee jonge mannen uit het dorp gaat er
een nieuwe wereld voor haar open. Maar,
als één van die twee dood gevonden
wordt, wordt Kya meteen aangewezen als
hoofdverdachte...
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Drie Belgische inzendingen = drie
belangrijke prijzen: du jamais vu!!

Voorbeschouwing van de redactie: Where
the Crawdads sing is een van de beste
boeken die ik de laatste jaren las. Zelfs al
is het boek beter dan de film, dan nog zal
het nog een goede film zijnJ.

En ondertussen in CC Belgica

Cannes: drie belangrijke prijzen
gaan naar Belgen
De dertigjarige Lukas Dhont heeft met zijn
film Close de Grand Prix gewonnen, dat is
zowat de zilveren medaille. De gouden
palm ging naar een Zweedse film. Close
was echter door velen uitgeroepen tot
favoriet voor de hoofdprijs, wat uiteraard
fantastisch is.

Tweede prijsbeest: Felix van Groeningen
en Charlotte Vandermeersch, zij kregen de
Juryprijs, zeg maar de bronzen medaille,
voor hun Italiaanse film Le otto montagne,
een meeslepende verfilming van het
gelijknamige boek van Paolo Cognetti.
Ten slotte, de broers Dardenne kregen
een eenmalige award ter ere van de 75ste
jubileumeditie van het festival voor hun
film Tori et Lokita.

Programmatie voor het nieuwe seizoen
staat vanaf 16 juni online.
https://www.ccbelgica.be/nl/

Tip: Dender Discover: festival
Stroom op 26 juni 2022

Laat je meevoeren op het ritme van de
muziek in het historische kader van de Ros
Beiaardstad!
- ClubMediéval: Aloeette, voghel clein
Bastion Vijf om 11:00 en 14:00.
- Trio Khaldei: De Vier Jaargetijden in
Buenos Aires
Honky Tonk Jazzclub om 11:30 en 15:30.

18

**** Cultuurkrantje Atheneum ****
** 15 juni 2022 **
- O’Brass: The Planets and Beyond - Een
imaginaire trip door tijd en ruimte
Openlucht hal van Go Talent! om 12:30 en
om 15:30.
- Luc Ponet & Lynn Cassiers
Traditionele orgelkunst ontmoet
experimentele jazz
Onze-Lieve-Vrouwekerk om 14:00.

De voltallige redactie van het
onvolprezen Cultuurkrantje
vertrekt op een welverdiende
vakantie.

- Amor Mundi: a dream for the future
Zaal 't Sestich om 13:00 en om 15:00.
Meer info: Cultuurkrantje van mei 2022
https://www.festivalstroom.be/nl/

Eerste nummer van de vierde
jaargang: 15 september 2022.
Met oprechte dank aan alle lezers.
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