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Balletcabaret of cabaretballet
Er is een nieuw theatergen-

re geboren: hei balletcaba-
ret. Ofzullen we het caba-
retballet noemen? Feit is Karina Holla

dat theatermaker Karina Holla
met haar voorstelling Zwa-
nen-Zang humorvolle choreografie-
ën combineert met toneelspel. Dat
is even wennen, maar de zaal laat
zich gestaag veroveren.
Holla, een van de kopstukken in
de wereld van de mime, bracht ac-
trice Elsje de Wijn, danseres Pauli- nen, armen en hoofd zitten in het
ne Daniëls en de choreografen verband. Andreas Denk, de enige
Bambi Uden en Andreas Denk sa- man in het stuk, zorgt voor hen.
men in een authentieke voorstel- Maar waar hij aan het begin van
ling over de kracht van de ouder- de voorstelling controle lijkt te heb-
dom en de woede over het verlies ben, wordt die in de loop van de
van decorum. voorstelling volledig door de danse-
Het toneel toont een klinisch wit- ressen overgenomen.
te ruimte, verlicht door tl-buizen. Zwanen-Zang is een voorstelling
Decorstukken: rolstoel, ziekenhuis- over de schoonheid en kwetsbaar-
,bed, een paar witte kastjes. De heid van het ouder wordende
drie danseressen op het podium lichaam. Drie vrouwen en een
.maken een zieke, maar vooral mat- man streven, niet zonder een

"re en moedeloze indruk. Hun be- vleugje ironie, nog één keer naar
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THEATER
de totale perfectie. Met gedoseerde
zelfspot tonen zij hoe de geest
nog van alles wil, maar beperkt
wordt door een aftakelend
lichaam.
Af en toe wordt de parallelle vertel-
ling van een stervende zwaan ten
tonele gebracht. Deze is vastgevro-
ren is het ijs, maar verzetzich fier
tegen iedere hulp. Wat zij met
haar leven moet bekopen. Het
vergt weinig fantasie om in het ver-
haal van de stervende zwaan het
lot van de drie danseressen te her-
kennen.
Muziek speelt een zeer belangrijke
rol in de voorstelling. Stanko Iuz-
basi begint en eindigt met
Brahms' Wiegenlied (Morgen früh,
wenn Gatt will, wirst du wieder ge-
weckt), maar ook stevige rock en
hoempapa's passeren deze avond
de revue.
Zwanen-Zang is een verrassende,
bondige voorstelling met krachtige
beelden en sterk spel.



~.--------------------------------------------------~~

I-~-ç"",
:;.~;'=

3
T

~- .. ~~-._-:-

Balletcabaret of cabaretballet
Er is een nieuw theatergen-

re geboren: hei balletcaba-
ret. Ofzullen we het caba-
retballet noemen? Feit is Karina Holla

dat theatermaker Karina Holla
met haar voorstelling Zwa-
nen-Zang humorvolle choreografie-
ën combineert met toneelspel. Dat
is even wennen, maar de zaal laat
zich gestaag veroveren.
Holla, een van de kopstukken in
de wereld van de mime, bracht ac-
trice Elsje de Wijn, danseres Pauli- nen, armen en hoofd zitten in het
ne Daniëls en de choreografen verband. Andreas Denk, de enige
Bambi Uden en Andreas Denk sa- man in het stuk, zorgt voor hen.
men in een authentieke voorstel- Maar waar hij aan het begin van
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de totale perfectie. Met gedoseerde
zelfspot tonen zij hoe de geest
nog van alles wil, maar beperkt
wordt door een aftakelend
lichaam.
Af en toe wordt de parallelle vertel-
ling van een stervende zwaan ten
tonele gebracht. Deze is vastgevro-
ren is het ijs, maar verzetzich fier
tegen iedere hulp. Wat zij met
haar leven moet bekopen. Het
vergt weinig fantasie om in het ver-
haal van de stervende zwaan het
lot van de drie danseressen te her-
kennen.
Muziek speelt een zeer belangrijke
rol in de voorstelling. Stanko Iuz-
basi begint en eindigt met
Brahms' Wiegenlied (Morgen früh,
wenn Gott will, wirst du wieder ge-
weckt), maar ook stevige rock en
hoempapa's passeren deze avond
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retballet noemen? Feit is

dat theatermaker Karina Holla
met haar voorstelling Zwa-
nen-Zang humorvolle choreografie-
ën combineert met toneelspel. Dat
is even wennen, maar de zaal laat
zich gestaag veroveren.
Holla, een van de kopstukken in
de wereld van de mime, bracht ac-
trice Elsje de Wijn, danseres Pauli-
ne Daniëls en de choreografen
Bambi Uden en Andreas Denk sa-
men in een authentieke voorstel-
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van decorum.
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nen, armen en hoofd zitten in het
verband. Andreas Denk, de enige
man in het stuk, zorgt voor hen.
Maar waar hij aan het begin van
de voorstelling controle lijkt te heb-
ben, wordt die in de loop van de
voorstelling volledig door de danse-
ressen overgenomen.
Zwanen-Zang is een voorstelling
over de schoonheid en kwetsbaar-
heid van het ouder wordende
lichaam. Drie vrouwen en een
man streven, niet zonder een
vleugje ironie, nog één keer naar

De q-e-(du-~cU/: ,ty)Q 'tDkl- 2010

de totale perfectie. Met gedoseerde
zelfspot tonen zij hoe de geest
nog van alles wil, maar beperkt
wordt door een aftakelend
lichaam.
Af en toe wordt de parallelle vertel-
ling van een stervende zwaan ten
tonele gebracht. Deze is vastgevro-
ren is het ijs, maar verzetzich fier
tegen iedere hulp. Wat zij met
haar leven moet bekopen. Het
vergt weinig fantasie om in het ver-
haal van de stervende zwaan het
lot van de drie danseressen te her-
kennen.
Muziek speelt een zeer belangrijke
rol in de voorstelling. Stanko Iuz-
basi begint en eindigt met
Brahms' Wiegenlied (Morgen früh,
wenn Gott will, wirst du wieder ge-
weckt), maar ook stevige rock en
hoempapa's passeren deze avond
de revue.
Zwanen-Zang is een verrassende,
bondige voorstelling met krachtige
beelden en sterk spel.
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