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MUZIEK
Channel Orange
Motown is de naam van een platenlabel
dat in autostad Detroit werd opgericht
in 1959. Maar meer nog dan een label is Motown een klankkleur, de kleur
van zwarte muziek die voor het eerst
aan een groot blank publiek werd verkocht. De rhythm-and-blues met die bijzondere toon van Marvin Gaye, Diana

Ross, Stevie Wonder of The Four Tops. Die
kregen nadien disco- en funkopvolging
van Michael Jackson of Prince. De jaren
negentig brachten de Neo Sou-beweging
met Macy Gray, India Arie, Erykah Badu
of John Legend. Kort daarna leek het genre
meer en meer te verzanden. Geen vernieuwing meer in de laatste decennia.

JEUGDtheater
Als vader er niet meer is
Hoe omgaan met groot verlies?
Iedereen doet dat op zijn of haar
eigen manier, vaste regels zijn er niet.
Hoe anderen ermee worstelen, kan
misschien wat troost bieden.
Een paar weken geleden ging het
muzikale verteltheater ’Sommige dingen (vallen in het water)’ in première in Bronks. Deze bijzondere
voorstelling wordt vanaf nu op een
paar plekken in Vlaanderen gespeeld.
Theatermaakster Clara van den Broek
maakte samen met haar twee jonge
kinderen deze theatervoorstelling,
over de dood van haar man respectievelijk hun vader. Roel Verniers was
een bekende verschijning in culturele
kringen. Hij was onder meer auteur,
recensent, coördinator van het theaterfestival, directeur van CC Berchem
en cultuurcoördinator van de stad
Antwerpen. Verleden jaar stierf hij,
nauwelijks 37, aan kanker. De laatste
maanden van zijn leven schreef hij
columns in ’De Morgen’. Het maken
van deze voorstelling was voor de
theatermaakster en haar kinderen een
manier om met hun verdriet om te
gaan. Het is riskant om persoonlijk
leed op de planken te grabbel te
gooien. Maar het resultaat is een heel
geslaagde productie waarin ontroerende momenten afgewisseld worden
met momenten waarin gelachen kan
worden. Het is verteltheater, met veel
muziek, en veel zingen, lekker jazzy.

Maar vanaf vandaag kan je met een gerust geweten naar de platenboer: ’Channel
Orange’ van Frank Ocean is een nieuw
pareltje binnen het genre. Verre echo’s van
soulbroeders Marvin Gaye, Stevie Wonder
en Prince worden wonderlijk versneden met
electro en hiphop. Daarbij kan je niet naast
de scherpe songteksten van dit jonge talent.
Ocean viseert genadeloos zijn en onze samenleving die wellustig op zoek gaat naar
adrenaline, kicks en luxe. (Super Rich Kids)
Sensueel zingt Ocean over oude liefdes
(Thinkin bout you); over een taxirit waar
hij twijfelt aan zijn geloof (het prachtige
’Bad Religion’). Maar het toppunt van deze

superplaat is ’Pyramids’. Frank Ocean slaagt
in dit bijna tien minuten durende epos
het verhaal van het oude epische rijk van
Cleopatra te koppelen aan een hedendaags
verhaal van een danseres in de ’Pyramid’
nachtclub. Ocean heeft geen groot stembereik, maar hij klinkt o zo overtuigend in zijn
dramatische verhalen. De R&B staat weer
op de kaart dankzij dit mooie project.
Frank Ocean / ’Channel Orange’ / Def
Jam. Downloadtips: Bad Religion –
Thinking Bout You – Pyramids

Kris Verhoeven

Festival

Een bevrijdende voorstelling die laat
zien dat verdriet en vreugde dicht
bij elkaar liggen, dat je heel veel
verdriet kan hebben en dan toch een
tel later heel blij kan zijn. Die wisselingen mogen, kunnen, moeten zelfs.
Het verhaal is fragmentarisch maar
goed te volgen. Een hartverwarmende
theaterproductie bijzonder eerlijk en
sfeervol.
In het gelijknamige boek is het verlies
getransformeerd naar een metaforisch
verhaal over een mierenfamilie die
in een zondvloed terechtkomt. Vader
mier verdwijnt onder de golven. Voor
altijd. Zich vastklampend aan struiktwijgjes en boomtakjes dobberen de
moedermier en de twee kindmieren
over het water. Een overlevingstocht.
Gelukkig zijn er de hagedissen en de
salamanders.

De Rode Hond
Naast vele plaatselijke voorstellingen in de herfstvakantie zijn
er twee festivals voor peuters, kleuters, kinderen en jongeren. De Leuvense Rode Hond begint te blaffen met een
fietsbellenconcert. Ook heel wat films staan tijdens deze
vierdaagse op het programma. En verder is er muziek
met onder andere een concert van Kapitein Winokio. Het
(figuren)theater mag er uiteraard ook niet ontbreken (van diverse kwaliteit weliswaar). Zo herneemt Laika na twintig jaar Een dame in de kast (4+).
”Vernuftig, knap en aanstekelijk spelplezier” schreef ik destijds. En dat geldt vandaag
nog steeds: een goedgevoel-voorstelling vonden mijn kleinkinderen en ik.
Veel experimentele klanken en mooie combinaties van theater en muziek op het Jonge
Snakenfestival in Brugge. Zonzocompagnie laat je kennismaken met de muziek van
John Cage en combineert in Starend Meisje muziek met filmbeelden. Bijzonder mooi
is de dansvoorstelling (8+) van fABULEUS van een niet kapot te krijgen joggend duo
meiden. Gaat dat zien!

Tuur Devens

Tuur Devens
Bronks, Sommige dingen (vallen in
het water) voor 7+, op 21/10 CC Lier,
op 1/11 De Spil Roeselare, op 10/11
C-mine Genk, op 20/11 Bozar Brussel,
op 25/11 CC Geel, op 22 en 23/12 CC
Berchem; www.bronks.be
Het gelijknamige boek met ook een
interview van Friedl’ Lesage met Roel
Verniers, de columns van zijn laatste
levensmaanden, een paar gedichtjes
en het mierenverhaal is een uitgave
van Vrijdag.

WIN FAMILIE-ARRANGEMENT
De Rode Hond in Leuven, van 27 tot 30 oktober. De organisatie geeft vijf familiearrangementen weg. Mail zo snel mogelijk naar marijn.vandeweghe@leuven.be.
Jonge Snaken in De Werf in Brugge, van 26 oktober tot 4 november www.dewerf.be
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