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VORMGEVING

Tijdschrift
nieuwerevu
vernieuwd
NieuweRevu ziet er vanaf van-
daag volledig anders uit. De
vormgeving is aangepast en er
zijn nieuwe rubrieken toege-
voegd aanhet blad. Sportjour-
nalist EdwinStruis heeft een
eigen sportpagina en inHoe is
het numet? spoort Andries de
Jong vergetenBN’ers op. Het
blad is bovendiendikker dan
voorheen. Sinds het dubieuze
vertrek vanMarijn Schrijver als
hoofdredacteur in september –
zijn laatste editorial werd niet
door hemzelf geschreven–
staat Jonathan vanUrsumaan
het roer bijNieuweRevu.

KUNSTENARES

UrokShirhan
artist-in-
residencenias
KunstenaresUrokShirhan
wordt per februari 2017 de
nieuweartist-in-residencebij
hetNetherlands Institute for
AdvancedStudy (Nias). Ze ver-
blijft daarvoor vijfmaandenbij
hetNias inAmsterdamenont-
vangt eenbeurs. Ze zal in die
periode gaanwerken aan haar
projectEmptyOrchestra –
Xenophones, over vervreem-
ding, identiteit, taal en geluid.
Shirhan heeft gestudeerd aan
deRietveldAcademie en zal ge-
durendehaar tijd als artist-in-
residenceeen aantal bijeen-
komsten houden.

FILM

Prixeurimages
voorleontine
Petit
DePrix Eurimages, eenprijs die
debelangrijke rol van coproduc-
ties in deEuropese filmindustrie
erkent, gaat dit jaar naar deNe-
derlandseproducent Leontine
Petit. Petit is bestuursvoorzitter
enproducent bij LemmingFilm
inNederlandenHamster Film in
Duitsland.Onder haar films als
producent bevinden zichLepel
vanWillemvandeSandeBak-
huyzen (2005), Iep! vanEllen
Smit (2009)Tony 10 vanMischa
Kamp (2012) enFull Contact van
DavidVerbeek (2016). DePrix
Eurimageswordt uitgereikt op
10december in Wroclaw.

ARTHUR&CLAIRE

ActriceHannah
Hoekstra speelt
inDuitse film
DeNederlandse actriceHannah
Hoekstra (29), goed voor twee
GoudenKalveren voor haar
rollen inHemelenDeHelleveeg,
krijgt een hoofdrol in deDuitse
speelfilmArthur&Claire. In de
zwarte komedie van regisseur
Miguel Alexandre ontmoet een
stel elkaar in eenAmsterdamse
hotelkamer; de ernstig ziekeAr-
thur heeft euthanasieplannen,
terwijl in de kamer naast hem
Claire aan zelfmoorddenkt. De
film is gebaseerdopeen toneel-
stuk endeNederlandseprodu-
cent Topkapi is een vande co-
producenten.‘Het iseenverslavingwaar ik

nietmeervanafkanstappen’
rajkoDisseldorp
AMSTERDAM

Hoewel cabaretier ThijsKemperink
inde randstadnog redelijk onbekend
is, trekt hij in het oostenvanhet land
volle zalen. ‘ik bengeencabaretier
waarvoor je op je hoedemoet zijn.’

In het Rabotheater in Hengelo speel-
de cabaretier Thijs Kemperink (33)
vorig theaterseizoen zijn derde voor-
stellingZleur in eenuitverkochte gro-
te zaal voor zevenhonderd mensen.
Een week later stond hij in Friesland
te spelen voor dertig man. Hij kan er
zelf wel om lachen. “Hier in Overijs-
sel, maar ook in Gelderland en Dren-
the, zitten de zalen een stuk voller. In
andere delen van het land is dat nog
iets minder het geval.” Lachend:
“Maar dat houdt je ook met beide
beentjes opde grond.”

Verslaving
Kemperink begon op zijn 25ste met
stand-upcomedy. Hij imiteerde daar-
voor vooral bekendeNederlanders en
was nieuwsgierig hoe het zou zijn om
op een podium te staan als zichzelf.
De cabaretier ging naar open podia in
Amsterdam en ontdekte de enorme
kick en verslavende uitwerking die
het optreden met zich meebrachten.
Kemperink: “Dat mensen lachen om
iets wat jij hebt bedacht, dat is elke
keer weer de kick. Het is ook een ver-
slaving waar ik niet meer van af kan
enwil stappen.”
Aanstaande vrijdag treedt Kempe-

rink op in het Amsterdamse Betty
Asfalt Complex met de reprise van

Zleur. Nu heeft hij vertrouwen in de
voorstelling, omdat hij deze al een
seizoen lang heeft gespeeld.Maar het
lastige aan cabaret vindt de cabare-
tier het try-outen van een nieuwe
voorstelling. “Bij de eerste try-outs
van een nieuwe voorstelling denk ik
altijd voordat ik het toneel oploop:
waar ben je in godsnaam mee bezig?
Ga gewoon lekker pannenkoeken
bakken.”

regelmaat
InZleurbrengtKemperinkvooral een
persoonlijk verhaal, over alledaagse
dingen. “Devoorstellingspeelt zichaf
in de tuin van mijn ouderlijk huis in
Albergen, dat ik van mijn ouders heb
overgekocht. Het gaat over de angst
omineensleur terecht tekomen,over
dat ikmerkdatmensendieangstvaak
hebben. Terwijl ik als cabaretier met
heel onregelmatig werk juist af en toe
verlang naar die regelmaat, naar die
sleur.”
Hoewel de voorstelling een per-

soonlijk verhaal is, gaat het ook over
grotere thema’s als zwart-wit denken
en religie. “Iedereenheeft vooroorde-
len over de ander,” zegt Kemperink.
“Maar ik vind het interessant om me
af te vragen: wat doe je met die voor-
oordelen? Je kunt erbij blijven en zeg-
gen dat het klopt of ermee aan de slag
gaan. Ik heb bijvoorbeeld een heel
sterke mening over religie, maar ik
probeer in de voorstelling die sterke
meningwel te heroverwegen.”
De cabaretier is er duidelijk over.Hij

behandelt inderdaad graag zulke
thema’s, maar met de vinger wijzen
wil hij niet. “Uiteindelijkwil ikdathet
voor het publiek een leuke, gezellige
avond is. Als toeschouwer kun je bij
mij gewoon achterover zitten en ge-
nieten. Ik ben geen cabaretier waar-
voor je op je hoedemoet zijn.”

Televisiepersoonlijkheid
Nog even over die goed en minder
goed gevulde zalen in Nederland:
Kemperink heeft niet per se de ambi-
tie om de allergrootste cabaretier van
het land te worden. “Ik wil ook geen
bekendeNederlander zijn of een tele-
visiepersoonlijkheid. Anders had ik
wel een beroep op televisie gekozen.
Maar mijn doelstelling is wel om in
elke plaats in Nederland gezien te
worden, zodat mensen weten wie ik
ben. Als je nu mijn naam zegt, is de
kans groot dat iemand vraagt: wie?
Het lijktmemooi als dat verandert in:
o, die.”

ThijsKemperink staatmetZleur op
vrijdag 18novemberom20.30uur in het
BettyAsfaltComplex.

Alleen leukvoor
deacteurszelf
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Ophet podiumstaat een replica van
het podium.Daaromheenvindenwe
vijf acteurs: dansend, springend,
spelend, dolend. Ze verzinnenge-
dichten, stotenmoeizaamzinnenuit,
rijdenhitsig tegen elkaar opof pissen
gezamenlijk over de vloer. Inde
pauzeblijven zedoorspelenophet
podium, omvrijwel direct nadie
‘pauze’ het toneel voor twintigminu-
ten te verlaten.
Learninghowtowalk is eenoefe-

ning in leven, onderverdeeld in vijf
hoofdstukken: lopen, praten, bewe-
gen, alleen zijn, sterven.
Denieuwe regie vanBennyCleas-

sens is een vier uur durendepoging
omdeabstracte voorwaardenvanhet
levenvorm te gevenop toneel. Een
pogingdie bij voorbaat gedoemd is te
mislukken, datwetendemakers zelf
maarwat goed; de oorspronkelijk-
heiddie ze pretenderen, smoren ze
meteen al inde kiemdoor de volledi-
ge voorstellingsstructuur indepro-
loog almet de zaal door te nemen.Er
staat niet voorniets eenkopie vande
theaterzaal ophet podium.

Maar is dit eenoefening voor de spe-
lers, het publiek, of hen allebei? Zelf
vindende acteurs (behalveClaessens
zelf ookLaraBarsacq, Elsie deBrauw,
Lisi Estaras enRistoKübar) hunon-
derzoekmaarwat interessant enhu-
morvol. Erwordt ophet arrogante af
omelkaar gelachenof gefascineerd
naar elkaar opgekeken.
Learninghowtowalkblijft voortdu-

rendbinnendekaders vande ab-
stractie, endaarinwerpt het evenmin
vragenopals dat het antwoorden
biedt. Inhaar veelomvattendeonder-

zoeknaar cruciale facetten vanhet
leven, blijft de voorstelling erg vrij-
blijvend.
Het is een grote exploratie,waarin

alles kan, en er dus geen accenten
zijn, geen stellingname, geen focus.
Sommige sequenties zijn bovendien
ronduit saai.
Het handjevol toeschouwers dat de

pauze gehaaldheeft, krijgt twintig
minuten leeg toneel voorgeschoteld.
Het zalwel als baanbrekend compro-
misloos toneel bedoeld zijn,maar
voelt toch vooral als publieks-
provocatie.
Sander Janssens

→ThijsKemperink:
‘Als cabaretiermet
heel onregelmatig
werkverlang ik
juist af en toenaar
die sleur.’ FOTO
FRANKVISSCHEDIJK

‘Ikwil geenbekende
Nederlanderof een
tv-persoonlijkheid
zijn’

Hethandjevol publiekdat
depauzehaalt, krijgt
20minuten leeg toneel


