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Heksie (6+)
Het Paleis en 4Hoog. Gezien in Antwerpen,
21/12. Nog tot 2 februari in Het Paleis.
Van 22>25 januari in CMine Genk.

Heksenfamilies met een hoek af: open
de kast met films en prentenboeken, en ze
tuimelen er gewoon uit. Ze lijken ook alle
maal wat op elkaar. Rare, maar redelijk
onschuldige snuiters, met bizarre ge
woontes en in het oog springende uiterlij
ke kenmerken. Hun drukdoenerij leidt
nergens toe en hun toverformules zijn tot
mislukken gedoemd. Tiens, zou het kun
nen dat ze, in de kinderlijke verbeelding,
iets hebben van de nonkels en tantes aan
de feestdis?
Met het eindejaarsspektakel Heksie
schaart Het Paleis zich in een lange tradi
tie. Hugo Matthysen, kampioen van de
plezante flauwekul, schreef een absurd
verhaal op klassieke leest geschoeid. We
volgen een avontuurlijke tocht langs drie
levels, met in de hoofdrol een verdwaald
heksenjong dat uiteindelijk het goede
spoor ontdekt.
De halfzachte moraal nemen we maar
voor lief. It’s all in the family: het heksen
jong zal moeten leren leven met haar rare
nonkels en tantes.
Heksie is oldskool Matthysen: geniaal of
onnozel, altijd landt hij perfect tussenin.
De buitenissige heksenfamilie, met op
kop een twerkende Tine Embrechts als
heksenmoeder, is vet aangezet. De voet
ballende dribbeldraak met staartverdriet,
de rappende Dolomieten die graag de af
was doorschuiven, de Chouchou’s met in
hun kinderwagen een baby die uit een

bloemkool geboren is: je zou je ze zo gek
niet kunnen verzinnen.

Keineig cool

Veel van de lol schuilt in de taal, met dank
aan de versprekingen, verdraaiingen en
herhalingen. In de zelfverzonnen tover
spreuken, de onuitputtelijke rijmelarij, of
een plechtig volkslied dat abrupt eindigt
met van de la la, is de kolder heer en
meester. En dat Matthysen graag keineig
cool wil overkomen bij het jonge volkje,
maar dat iets te vaak zelf zegt: laten we dat
gemakshalve over het hoofd zien.
Humor die over the top is, laat zich maar
moeilijk vertalen naar het podium. Wat
regisseur Frans Van der Aa en zijn ploeg
aangereikt kregen, kon enkel leiden tot
theater zonder vangnet. Gelukkig be

schikt Heksie daarvoor over een geknipte
cast. Ze ontkracht ter plekke de stelling
die je wel eens over tvseries hoort: dat
acteurs altijd hetzelfde typetje spelen.
Wat Tine Embrechts, Tom Vermeir en
consorten uit de kast halen, is pure uitslo
verij.

Kikker

Een buitenbeentje is Katelijne Verbeke als
de omaheks. Ze krijgt het hele speelvlak
ter beschikking om te dollen met een ver
haalinhetverhaal. Over een omgetover
de kikker, zoals je er in elk rechtgeaard
sprookje eentje vindt. De omaheks is bo
vendien het enige personage dat mag uit
groeien tot meer dan een flinterdun strip
figuurtje.
Heksie is vermakelijke eindejaarspret,

maar grijpt iets te veel naar de ouwelijke
beeldtaal en de kostuums van goedkope
musical om te kunnen verrassen. En alle
inspanningen van Matthysen ten spijt:
het tekstloze Wiejoow, de vorige einde
jaarsshow van Het Paleis, klopte Heksie in
speelsheid en spitsvondigheid.

GEERT VAN DER SPEETEN

Kolder
zonder
vangnet

Die rare nonkels en tantes, je moet er maar mee leren leven. © kurt van der elst

Dit is ‘oldskool’
Hugo Matthysen:
geniaal of onnozel,
altijd landt hij
perfect tussenin

DE ARCHITECT

SPORT IN EEN BROODDOOS

KOEN VANSYNGHEL

De voorstad groeit. Ook in Antwerpen.
In de schaduw van de modernistische
woonblokken van Renaat Braem op het
Kiel – vergane glorie van het optimisti
sche naoorlogse bouwen – ligt sinds
enige tijd het sportcentrum Zuidrand.
Vooral ’s avonds trekt het complex de
aandacht, dan lichten de sportzalen op
als een toverlantaarn. Jammer dat de
sporthal niet heel de nacht zachtjes
blijft branden. Het zou effectiever kun
nen blijken dan de doordeweekse straat
verlichting, die veeleer een unheimliche
sfeer creëert.
Natuurlijk wordt een sportcentrum niet
in eerste instantie gebouwd om een
wijk te doen oplichten. Maar UR Archi
tects uit Antwerpen heeft met dit ‘lich
tende’ gebouw toch een al te vaak ver
geten dimensie van de architectuur aan
de orde gesteld. Ze laten zien dat een
gebouw niet per se in het licht moet
worden gezet, maar dat het zelf bij
nacht de bakens kan uitzetten van een
meer leefbare publieke ruimte.
De kracht van het centrum ligt in zijn
eenvoud. Het bestaat uit drie blokken:

een grote rechthoekige sporthal, een
vierkante polyvalente ruimte en een ma
gazijn voor de uitleendienst.
De zalen worden gevormd door stalen
skeletstructuren, die bekleed zijn met

superisolerende polycarbonaatplaten.
De architecten daagden de fabrikant
van de licht doorschijnende kunststof
platen uit om een bijzondere groene
kleur te ontwikkelen. Het lichte geel

Toverlantaarn, maar ook verstikkende stolp. © Dries Luyten

groen schept binnen zacht licht, verge
lijkbaar met de tijdloze schoonheid van
traditionele Japanse rijstpapierarchitec
tuur. Hoewel het om een banaal indus
trieel product gaat, verlenen de gladde
platen de gevel een natuurlijke uitstra
ling.
Toch valt er een kanttekening te maken
bij dit materiaal. Hoewel het zo goed
als onbreekbaar is, is het veel meer dan
glas onderhevig aan verouderingsver
schijnselen. Ultraviolette stralen ver
minderen in de loop van jaren de licht
doorlatendheid van het materiaal en op
termijn kunnen vochtvorming en algen
groei optreden aan de binnenkant van
de platen. Polycarbonaat blijft een
kunststof en de vraag is of sporten in
een plastic brooddoos wel zo gezond is.
Hoe betoverend licht en helder het
sportcentrum er ook uitziet, dit gebouw
ademt niet natuurlijk. Het ligt noodge
dwongen aan de airco, de beademings
machine van de hedendaagse architec
tuur. Hoe splendid ook, dit gebouw
werd de gevangene van zijn radicale
isolatie.
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6 Sergej
Prokofjev –
‘Klassieke symfonie, op.
25’

‘Een Mozartachtig stuk, heel snel
en opwekkend. Een beetje schools
ook, met verschillende toonlad
ders om aan te leren. Niet Peter en
de wolf dus, dat is dan weer te veel
geacteerd. Dit is gewoon heel vro
lijke muziek.’

8 Ludwig van
Beethoven –

‘Wut über den ver
lorenen Groschen
ausgetobt in einer
Kaprize’
‘Een capriccio, van
nature heel vrolijk
dus. Hier kun je on
mogelijk chagrijnig
van worden. De titel
is van Anton Schind
ler, de man die de
laatste jaren naast
Beethoven zat en
zijn muziek noteer
de. Met die titels
heeft hij later veel
geld verdiend, en
Schindler was ook
de man die de bio
grafie van Beetho
ven liet opkuisen.
Pas veel later zijn
we via terugge
vonden brieven te

weten gekomen wat
Beethoven werke
lijk beroerde in het
leven. De verhalen
achter de muziek
maken het nog veel
boeiender om te
luisteren. Lees de
schitterende bio
grafie van Jan Caey
ers maar eens.’

9Wolfgang
Amadeus

Mozart – ‘Sextett, ein musi
kalischer Spaß’

‘Tijdens mijn studie muziekwe
tenschappen liet een professor
dit horen om te tonen hoe het
níet moest. En dat was ook de be
doeling van Mozart zelf. Hij imi
teert in dit stuk de fouten die
tijdgenoten van hem maakten:
te snelle overgangen, hoorns die
uit de bocht gaan, rare dissonan
ten... Mozart heeft de noten be
wust vals opgeschreven. Je
hoort het meteen en dat maakt
het grappig, zeker als je muzi
kant bent.’

10 George Melachrino –
‘Starlight roof waltz’

‘Toen ik jong was, in de jaren 50,
hoorde je nog vaak van die grote
orkesten op de radio. Deze wals
was het deuntje van het pro
gramma Moeders wil is wet.
Geen gemakkelijke harmonie
en, maar zo sappig en mooi ge
orchestreerd. Telkens als ik het
hoor, voel ik me weer even kind.
En zo heeft iedereen wel een
melodietje.’

‘Ick, Hans Liberg’, te zien op
Canvas, op 1 januari om 22 uur
en 2 januari om 14.37 uur.
‘Attacca’ speelt onder meer op
15, 16 en 17 januari in de
Arenbergschouwburg, Antwerpen
en op 8 februari in de AB, Brussel.

koorden in majeur. (zingt) Halle
lujah! Had hij op zijn beurt weer
bij de Engelsen gehoord.’

2 Frederic Curzon –
‘Dance of an ostracised
imp’

‘Deze melodie heb ik leren ken
nen via Paulus de boskabouter
(Nederlands kinderprogramma
in de jaren 70, red.). De maker
van het programma was violist
in het Amsterdamse Concertge
bouw, hij wist goed waar hij
mee bezig was. De Engelse
componisten konden het wel:
lichte muziek maken waar je
vrolijk van werd, en toch met
stijl en klasse.’

3 Johannes Brahms –
‘Tweede symfonie,
laatste deel
(allegro con spirito)’

‘David Hockney, de Britse
schilder, reed vaak in zijn
open auto door Californië
met deze muziek op. Hij wil
de altijd aankomen bovenop
een berg wanneer de muziek
het hoogtepunt bereikte.
Desnoods reed hij nog eens
terug om het Ivanhoemo
ment ten volle te kunnen
beleven.’

4 Pjotr Iljitsj Tsjaikovski –
‘Zesde symfonie,
“Pathétique”, deel 3
(allegro molto vivace)’

‘Eigenlijk een heel tragisch stuk,
met een triest einde ook. Enkele
maanden later was Tsjaikovski
dood. Maar nog voor dat laatste
deel zit dus die allegro molto vi
vace. Hans van Manen, de be
kendste choreograaf van Neder
land, heeft er ooit een ballet bij
gemaakt. Het zijn heel rare flar
den muziek die dan toch allemaal
samenkomen; word je helemaal
vrolijk van. Maar onmiddellijk
daarna volgt dus die afknapper,
de muzikale aankondiging van
Tsjaikovski’s dood.’

5 Edward Elgar – ‘Pomp and
circumstances, nr 4 in G’

‘Niet “Land of hope and glory”
van dezelfde componist, want dat
is te vaak gespeeld. Soms kan ik
het niet meer horen, of het moest
heel goed of bijzonder vertolkt
worden. Ik vind dit ook mooier,
en intiemer. Bij deze muziek zie je
de Engelse vliegtuigen over het
Kanaal vliegen, op weg om Hitler
te bombarderen. Heerlijk.’

D
us die song van The
Beatles is geïnspi
reerd door een stuk
van Bach? En dat kin
derliedje hoor je te

rug bij Mozart? Een show van
Hans Liberg is telkens weer een
feest van herkenning en verwon
dering.
Alleen al in de ouverture van zijn
nieuwe show, Attaca, speelt
Liberg flarden van Bach, Chopin,
Dave Brubeck, Billy Joel en de Ne
derlandse zangeres Lenny Kuhr
(die u misschien kent van het lied
je ‘Visite’). Later komen daar nog
kinderliedjes bij, Hawaïaanse
volksmuziek, indiaanse dansrit
mes, Schumann, Schönberg, ‘The
final countdown’, freejazz, ‘Blue
sette’ en ‘Rapper’s delight’.
Ook Attaca is weer één grote les
muziekgeschiedenis, met een nog
grotere knipoog. Liberg doet je
zingen en klappen, zet je op het
verkeerde been en maakt het dan
toch weer goed. Tussendoor
strooit hij kwistig grapjes rond,
als de volleerde cabaretier die hij
altijd is geweest. Liberg is en blijft
een artiest buiten categorie, een
genre op zichzelf.
Niemand weet beter welke mu
ziek mensen vrolijk maakt. ‘De
mooiste muziek is zelden vrolijk,’
zegt Liberg, ‘zoals de mooiste
kunst ook niet grappig is. Sommi
ge kunst is grappig, maar dat vind
ik geen goede kunst. Zo is vrolijke
muziek vaak saai.’
En toch zijn er stukken die hem
blij maken en doen dromen. Pop
songs als ‘Mr. Blue Sky’ van ELO of
‘Take me out’ van Franz Ferdi
nand, maar zeker ook klassieke
melodieën. ‘Ik hou van het Ivan
hoegevoel.’
Dit is zijn top tien van klassieke
muziek waar je instant vrolijk van
wordt.

1 Johannes Brahms – ‘Eerste
symfonie, deel 4 (allegro
non troppo ma non brio)’

‘Een Ivanhoeachtig stuk: muziek
om te paard door de bergen te rij
den, en licht euforisch boven te
komen. Dat zwelt maar aan, echte
kampioensmuziek. Daar doe je
het voor! Het alle Menschen wer
den Brüdergevoel, samen naar de
horizon. Ik heb in mijn vorige
show de hymne van de Champi
ons League gebruikt, ook zo’n
krachtige, versterkende melodie.
Gepikt van Händel, maar wel goed
gedaan. Een handelsmerk van
Händel trouwens, die grote ak

WORD INSTANT VROLIJK MET DE KLASSIEKEMUZIEKTOPTIEN VAN HANS LIBERG

De populairste klassieke melodieën zijn vaak
triest van toon, geschreven in mineur. Maar
klassiek kan ook levenslustig zijn, weet Hans
Liberg, de man die al dertig jaar cabaret aan
muziekgeschiedenis paart. KAREL MICHIELS

Op zoek naar het
Ivanhoemoment

7 William Walton – ‘Spitfire
prelude’

‘Weer dat gevoel van die Engelse
oorlogsfilms: een kolonel met een
snorretje, vliegtuigen die klaar
staan. Er moet iets of iemand ge
red worden, het happy end is on
vermijdelijk.’

Hans Liberg:
‘Echte kampi
oensmuziek: daar
doe je het voor.’
© Liv Ylva

‘Bij deze muziek
zie je de Engelse
vliegtuigen over
het Kanaal
vliegen om Hitler
te bombarderen.
Heerlijk’


