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JeugdtheaterhuisBRONKS
lanceertOperatie Charlie,
waarin vier jonge
wereldverbeteraars op
zoekgaannaar elkaar én
eenvlagomzichachter
te scharen.Acteurs
DominiqueVanMalder
enNataschaPirewegen
engagement vanvroeger
ennu tegenelkaar af.

EVELYNE COUSSENS

‘Ikwas tien toenLiveAidop
tvkwam”,herinnert acteur
DominiqueVanMalder zich.

“Bonomaakteopmij eendiepe
indruk, evenalsdie schrijnende
beeldenvanEthiopië. Ikhebelk
Greenpeace-T-shirtwel gehaden
metonze school, eenkatholiek
college, dedenwemeeaande
acties vanBroederlijkDelen. Ik
wasdusbehoorlijk geëngageerd,
al denk ikdat je je opdie leeftijd
tochniethelemaalbewustbent
vandedraagwijdte van je engage-
ment.Veelheeft gewoon temaken
methet verlangenombij een
groep tehoren.”
“Zelfshetmeest oprechte enga-

gement is daarnaastnatuurlijk
altijd vervlochtenmetdedrang tot
zelfprofilering.Opwelkpunt gaat
het eneover inhet andere?Dat is
natuurlijkdehamvraagbij de
Bono’s vandezewereld. Enook
als twaalfjarigeben je erg vatbaar
voorde coole ‘vorm’ van je enga-
gement, inmijngeval demuziek,
metMTVdatnet opkwam.”

Liggen de twaalfjarigen
vandaag nog steedswakker

van dezelfde dingen als jullie?
DominiqueVanMalder: “Ik heb
het gevoel dat dewereldse pro-
blematieken van toen -Afrika,
hetmilieu - nog steeds leven,
maar dat er individuele proble-
matieken bijgekomen zijn.
“Wijwistennietwat datwas,

psychiatrie. Nuheeft elke jonge
gastminstens een gezinslid in
therapie. In de jaren 80washet
ook crisis, alleenheb ik daar als
kindniet zo heel veel van
gemerkt, terwijl het nu veelmeer
tot bij kinderen doorsijpelt. Ze
hebben onmiddellijk en ongefil-
terd toegang tot die grotewereld.
De psychiatrische instellingen
voor kinderen zitten volmet de
slachtoffers van deze tijd. Elke
tijd heeft zijn positieve ennega-
tieve kanten,maar het lijktme
niet simpeler omnuop te groeien
dan toen.”
NataschaPire: “Hoewel je er ook
wel rekeningmeemoet houden
datwij de overganghebbenmee-
gemaakt:wijwaren al twintig
toen de gsmopde proppen
kwam.Die gasten vannu stellen
zich geen vragenmeer bij de
razendsnellemanier van infor-
matievergaring en communica-
tie.Misschien projecterenwij de
problemendiewij ondervinden
te veel ophen.”

Jongeren zouden zich enkel
nog bezighoudenmet hun
Pods en Pads.
VanMalder: “Ach, dat jongeren
enkel zouden geïnteresseerd zijn
in hunnavel zeimen over onze
generatie ook al. Elke generatie
moet datwel eens gezegd hebben
over de vorige. Het probleem is
eerder dat je vroeger één vlag
had omachter te lopen, en er nu

3.000 vlaggen zijn. Het logische
gevolg van die versplintering is
gewoon dat er in verhouding
mindermensen achter die vlag-
gen lopen.Maarwij zijn in ieder
geval niet de dertigers die nu
eens gaan vertellen hoe jongeren
denken, hoe zij in elkaar zitten en
wat zijmoeten doen.Operatie
Charlie gaat over onze bezorgd-
heid, alsmens.”

Wat is dan jullie antwoord dan
op die verwarrende tijd?
VanMalder: “De Charlies probe-
ren een groep te vormen, en voor
die groep een vlag te zoeken. Dat
ismakkelijker gezegd dan
gedaan. Het zijn vier individuen,
en voor elk lid van de groep is de
motivatie om ‘Charlie’ teworden
anders. Ik denk datwe vooral de
spanning van de groep tegenover
het individu laten zien. En hoe
moeilijk het is om een groep te
vormen, hoemoeilijk elk indi-
vidu het heeft binnen de groep,
en binnen zijn leven.”
Pire: “De onmacht ook, de naïvi-
teit vanmensen die ietswillen
doenmaar niet goedwetenwat
en hoe. In dat opzicht zijn de
Charlies ongeleide projectielen.
Ze handelen allemaal vanuit een
eigen kwetsuur, vanuit hun eigen
geschiedenis.Maar de gemeen-
schappelijkmotor is dat ze iets
willen betekenen, dat ze iemand
willen zijn.”
VanMalder: “Als ze dood zijn,
willen ze herinnerdworden. Dat
staat vast.Maar hoe zewillen
herinnerdworden, daarover ver-
schillen ze vanmening.”

Julliemaken of spelen allebei
vaak voor een jong publiek.
Watmatcht er tussen jullie en

jeugdtheater?
VanMalder: “Als ik denk aande
stoffige toneelstukkendie ik vroe-
ger zelf zag, vind ik hetwel fijn
omaan jonge gasten te laten zien
wat toneel ook kan zijn. Dat is
danmijn eigen bijdrage tot een
beterewereld. (lacht)Bovendien
klopt het cliché: de eerlijkheid
waarmee een jong publiek kijkt,
is bijzonder spannend.Als je ze
meehebt is het geweldig, als het
niet goed is, kan je inpakken. Ze
houden jewakker. Je kanmakke-
lijk allerlei dingenbeweren over
de jeugd of de jonge generatie,
maar je stoot pas op de realiteit
wanneer je om tienuur ’s och-
tends inKoksijde voor tweehon-
derd zesplussers staat.”

Het avondcircuit produceert de
ene geëngageerde voorstelling
na de andere; in het jeugdthea-
ter blijft het op dat vlak angst-
vallig stil.
VanMalder: “Ik vermoeddat
sommigemakers denkendat jon-
gerenniet bezig zijnmetwerelds
engagement, en er daaromde zin
niet van inzien omhet themaaan
te snijden. De angst omeen gei-
tenwollen sok te zijn is groot.
Engagement, dat klinkt een beetje
vies, enwewillen toch vooral niet
met het vingertje zwaaien?”

Wordt jeugdtheater dan niet te
vaak gemaakt vanuit de vraag
‘wat bij de leefwereld van de
jongeren aansluit?’, in plaats
van uit een eigen noodzaak?
VanMalder: “Ik bennognooit
bezig geweestmet de vraag ‘Welk
‘jongerenthema’ gaanwehier
eens aansnijden?’ Je denkt na
overwat hunbezorgdheid is, over
wat je raakt enwat jewilt vertel-
len. Vandaaruit koppel je terug
naar het feit dat je voor een jong
publiek speelt.
“Uiteindelijk blijf je altijdmet

je eigen blik naar dewereld kij-
ken, enhet is die blik die jewilt
delen. Dat dat ook voor jonge
mensen iets kanbetekenen, is
enkel een pluspunt.”

Operatie Charlie is deze week
nog te zien in BRONKS,
Brussel en gaat vervolgens op
tournee. www.bronks.be.

‘Deangstomeen
geitenwollensokkentype
tezijn, isgroot’

Engagement in hopeloze tijden: BRONKS zwaait vooral niet met het vingertje in ‘Operatie Charlie’

lNataschaPire (boven)enDominiqueVanMalder.©CLARAHERMANS

‘Ikvindhetwel fijnomaan jonge
gasten te latenzienwat toneelook
kanzijn.Dat isdanmijneigen
bijdrage toteenbeterewereld’
DOMINIQUE VAN MALDER
ACTEUR

De Roovers zetten zwartgallige scheldpartij naar hun vaardige hand

TimonvanAthene is eennaar stuk
waarmeeregisseurszeldenaande
slaggaan.Erbestaat twijfel over in
hoeverredezewrange tragedie
(enkel) vandehandvan
Shakespearezouzijn.De figuurvan
Timonvertoontalvast gelijkenissen
metKingLear.Beidenondergaan
denoodlottigegevolgenvanhun
grootmoedigheid.
Timon,alomgewaardeerdbur-

gervanAthene, is “dezieldergul-
heidzelf”.Hij leeft in “eenroesvan
geven”, zijngebrek is zijnedelmoe-
digheid.Diewaanzinnigevrijgevig-
heidbreekthemzuurop.Als zijn
helebezit verpandenverbeurd is,
kerenallevriendenzichvanhem
af.Vervuldvanhaatvervloekt
Timonalles en iedereenen trekt
zich terug inhetwoud.Zijnwalgen
zwartgalligheidgaanuiteindelijk
over inzelfhaat enhijpleegt zelf-
moord.
TimonvanAthene isniet

geschrevenmet inkt,maarmetgal

enmierenzuur.Vrolijkword jeer
geenmomentvan, al zorgende
immervrolijkeRooverservoordat
de toeschouwersnietonherstel-
baardepridezaaluitstrompelen.
Zoalswevanhengewoonzijn,
latendespelersgeengelegenheid
onbenutomeenstuknaarhun
vaardigehand tezetten.Robbie
Cleirenmagzichuitlevenals
Timon,diewordtneergezetals een
verkwisterwiensvrijgevigheid
meerop ijdelheiden liederlijkheid
gestoeld isdanopgoedheid.
Dankzij dezeergenietbarever-

talingvanKomrij zorgende
Rooversvoornogmeerspettersop
dit taalfeest.Hetoorspronkelijke
discours, vol verhevenengezwol-

len frasencontrasteertmetdesce-
nischsobere invulling.Dominant
aanwezig isdeenormediamant- en
trechtervormige luchterdie later
zorgt vooreeneenmaligenuniek
theatraal effect.TimonvanAthene
is teksttheatergebrachtdoor
acteurs inbloedvorm.De troep
speelt opeenkluitje, alleomkleed-
werkgebeurtopenenblootop
scène,watdoordevele snelwisse-
lende tonelenen talrijkenevenper-
sonagesdoorlopendhetgeval is.
DezeTimonzindertna.Timon

enzijnantagonistApemantus,
spiegelenonsvoordatwemoeten
wordenwiewezijn, ongeachtde
prijsdiedaarvoorbetaaldmoet
worden. (JDS)

Een theelichtje indeduisternis
lllll

THEATER
Timon van Athene gaat op
tournee in Vlaanderen:
www.deroovers.be

lRobbie Cleiren (midden) is de liederlijke Timon. © STEF STESSEL

Tg STAN brengt met ‘Nora’ zijn versie van Ibsens ‘Een poppenhuis’

TgSTANwilmetNora de
ondergeschikte rol vande
vrouw inde 19deeeuw
naarnudoortrekken,
maarbevrijdt zichniet uit
het korset van
museumtheater.

JAN DE SMET

Nog terwijl dezaal volstroomt,
etaleert actriceWineDierickx
haarpersonage.Noramaaktmet
kinderlijk enthousiasme iedereen
deelachtigwatzevaneenkoopjes-
jachtmeebracht.Ditdametje is
dolopwinkelenenvanechtge-
nootTorvaldHelmer (Frank
Vercruyssen)magdatvoluit.
Gezegendmetkinderenen

gesetteld,hetgaatdit koppel voor
dewind.Totbankbediende
Krogstad (TiagoRodrigues)opde
proppenkomtmeteenschuldbe-
kentenisdieNora frauduleusanti-
dateerde.Daarvoorvervalste zede

handtekeningvanhaaroverleden
vader.Datgeldhadzenodigvoor
hetverblijf vanhaar toenzieke
echtgenoot ineenhersteloord.
In 1879versliktedegoege-

meentezich toenHenrik Ibsen
(1828-1906)metEenpoppenhuis
eensteen indekleinburgerlijke
kikkerpoel gooit.Hij zet gevestigde
waardenopdehellingdooreen
vrouwteportretterendie tegen
haarmanendeheiligehuwelijks-
bandrevolteert envoorzichzelf
kiest.Noraevolueert vaneen
oppervlakkig,materialistisch
nufjenaareenautonoomden-
kendwezendat consequenthan-
delt als zeerachterkomtdathaar
ridder in feite eenzielenpoot is
wiens liefdevoorwaardelijk is.
Dat emancipatorischeaspect

vanhet stukblijft overeind.
Jammerdataandeontknoping
een tweeuur langezit voorafgaat.
ZelfsSTANkandeoubolligheid
dieaandeplotkleeftniet afschud-
den.Hetverhaal,metzijn roman-
tischenevenplots,heeft veelweg
vaneenkeukenmeidenroman.

Doordevoorspelbaarheidenuit-
leggerigheid looptalle spankracht
wegals luchtuit een lekkeband.
Daarbovenopkomtdedistantie

dievoortvloeituitde ironiserende
speelstijl, eigenaan tgSTAN.De
acteursbrengendeeerder slappe
tekstberekendkoel.Die stijlwerkt
dezekeerminder, ookomdatde
voorstelling ingrotezalenstaat,
zoalsdeAntwerpseBourla.
Toch isNoraaf en toegeniet-

baar theater,waarbij je stoptmet
naarhet eindeaftellen.Dat ishet
gevalwanneerWineDierickx
haar flamboyante solodansuit-
voert endaarnazonderverpinken
haar tekstweeropneemt.
Het slot is sterk.Deafstandelijk-

heidwaarmeeNoraenTorvald tot
danneergezetwerden,wordt
opgeheven.Aangrijpendzijn
vooraldewoordenvanNora.Geen
klaagfeminismeavant la lettre,
maareen treffenddiscours in
naamvanvelevertrappeldevrou-
wendie ‘genoeg’ zeggen tegenhet
huis endeopgedrongenrol van
handpop.

lllll

Nora tot 8 juni op
tournee in Vlaanderen en
Nederland: www.stan.be

Deopstandvandehandpopjes

Zelfs tgSTANkandeoubolligheid
dieaandeplotkleeft
nietafschudden
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KLASSIEK OP DINSDAG

Bij oudemeesters vande schil-
derkunst is het fenomeen
bekend: of eenwerk een echte
Caravaggio - zelfs vanmindere
kwaliteit - of een kopie is,
maakt een verschil vanmiljoe-
nen. In het recente schandaal
rond een variant vanDe vals-
spelers vande Italiaansemees-
ter, die bij Christie’s te koop
werd aangeboden,was het ver-
schil tussen ‘een kopie van’ of
‘een versie van’ dat tussen
48.600 euro en 11,5miljoen.
In demuziek van oude

meesters gaat hetminder om
miljoenendanom ‘to be or not
to be’. Bachwordt uitgevoerd,
MelchiorHoffmannniet, en
duswordt de voorheen zeer
populaire cantate ‘Meine Seele
rühmtundpreist’ nietmeer uit-
gevoerdnu ze nietmeer van
Bachblijkt te zijnmaar van
Hoffmann.De ‘Concerti armo-
nici’ vanPergolesi zijn nog
twee of drie keer opgenomen
sinds zeworden toegeschreven
aanUnicoWilhelmvan
Wassenaer, eenHollander,
godbetert! Opde concertpro-
gramma’s komen ze heelwat
minder vaak voor.

Herontdekking
Het omgekeerde kan ook
gebeuren. De ‘Septemverba a
Christo in Crucemoriente pro-
lata’ (de ‘Zeven kruiswoorden’),
die op verschillendemanu-
scripten aandezelfde Pergolesi
worden toegeschreven,werden
doormusicologen vanbij het
begin vande vorige eeuw
scheef bekeken.Dirigenten,
met nameHermann
Scherchen, dachten daar
anders overmaar het konniet
baten. Pas recent heeftweer
eens iemandde verschillende
handschriften geanalyseerd
en... tja,misschien tochwel?
DirigentRené Jacobs heeft

er prompt een opname van
gemaakt en betoogt in het bij-
behorende boekje samenmet
de ‘herontdekker’ Reinhard

Fehling dat de identiteit van de
maker eigenlijk niet uitmaakt.
De kwaliteit daarentegen! Van
Jacobs kun je dat aannemen;
wie is er beter geplaatst voor
dat oordeel dan een goed geïn-
formeerduitvoerder?Van zijn
platenfirmaminder; zonder de
naamPergolesi had zij het
risico vande opname zeker niet
genomen. Eennaamverkoopt,
de verzekering vanhoge kwali-
teit niet noodzakelijk.

De ‘Zeven kruiswoorden’ is een
eigenaardigwerk.Het hoort
thuis in een specifieke context
uit de Spaans-Napolitaanse
katholieke kerk, de ‘donkere
dienst’ opGoedeVrijdag. Dat
was een afwisseling van lezin-
gen en gesproken of gezongen
beschouwingen over de doods-
strijd vanChristus, die in een
schaars verlichte kerk plaats-
vonden. In ons geval gaat het
omdialogen tussenChristus en
de ziel in tal van da capo-aria’s.
Het eerstewat opvalt is hoe
goedPergolesi - als hij het al
geschrevenheeft - zich in de
Napolitaansemuziektraditie en
-stijl inpast.Meer dan in dat
veel bekenderewerk, het
‘Stabatmater’. Is dat een argu-
ment voor of tegenhet auteur-
schap?Moeilijk te zeggen.Het
getuigt enkel vanminder ver-
nieuwingsdrang.
Is dit dus Pergolesi’smees-

terwerk?Wellicht niet. Is dit
hetwerk van een grootmees-
ter? Zekerwel.Meer dan reden
genoeg omhet uit te voeren en
op te nemen.Merci, René! (SM)

‘Septem verba a Christo in
Cruce ’ van Pergolesi (?)
werd uitgebracht bij
Harmonia Mundi.

Kwaliteit boven identiteit

Nogalwatmensenwaren
ontgoocheldnadepremière van
MichaelHanekesCosì . Zijn
vorige voorstelling,Don
Giovanni, was toch radicaler?
Dat is eenvergissing.Het
radicale zit nu –net als inde film
Amour – indedetails.

STEPHAN MOENS

V
oor de première van
Così fan tutte in
Madrid stuurde regis-
seurMichael Haneke
een brief naar alle
premièregasten om
zich te verontschuldi-
gen voor zijn afwezig-

heid: hijmoest naar deOscaruitreiking,
vanwege vijf nominaties voorAmour, en
“zo’n belangrijke gebeurtenis voor film-
makersmag ik nietmissen.” Hij heeft er
één gekregen en als er eenOscar voor
opera zou bestaan, had hij hemook
verdiend.
De setting is om te beginnen heel

spectaculair: een Italiaans palazzo, door
DonAlfonsomet de smaak van een par-
venu gerenoveerd. Links een enorme
koelkastmet een onuitputtelijke voor-
raad drank, die constant en in grote hoe-
veelhedenwordt aangesproken; rechts
de gang naar de in deze opera broodno-
dige slaapkamers. Achteraan een bor-
des dat uitziet op een tuin. Alfonso heeft
een feestje georganiseerdmet de acht-
tiende eeuwals thema. Sommigen,
waaronder hijzelf, hebben zich nave-
nant gekleed, anderen niet, nog anderen
half. De belichting zorgt voor een feil-
loze overgang van stralende dag via
verleidelijke schemering naar vurige
nacht (kaarsen! open haardvuur!). Op

die ene dag leren de twee koppels in de
‘school van de geliefden’ – zo de onderti-
tel van de opera – de liefde kennen. Of
zijn het eerder de zijwegen van de
liefde?Of van de seksualiteit? Bij
Haneke blijkt: dat alles, en daarenboven
vooral het verschil tussen de liefde en
het huwelijk.

Cynisme
WantHaneke heeft Da Ponte’s drama-
turgie een beetje omgebogen. Despina is
niet demeid van de zussen Fiordiligi en
Dorabellamaar de echtgenote van
Alfonso. Zij is zeker twintig jaar jonger
dan hij en tussen beiden heeft zich een
relatie vanwederzijdse vernedering ont-
wikkeld, die ongetwijfeld – zowordt
toch gesuggereerd – opAlfonso’smis-
bruik bij het begin van hun relatie terug-
gaat.WatAlfonso aan de twee jonge
koppelswil leren, is niet zozeer de
ontrouw van de vrouwen (“Ze doen het
allemaal”)maar de desillusie van het
huwelijk.
Cynisme is zijn overtuiging. De kop-

pels, die nogwaarachtige gevoelens
voor elkaar koesteren,moet die onzin
uitgedrevenworden. Het is interessant
om te zien hoeHanekemet het element
van demaskerade omgaat: eventjes
dragen de jongens een valse snor en
hebben zij hun dassen in oriëntaalse
attributen omgevormd. Dat is genoeg;
in de volgende scène zijn zij weer zich-
zelf en toch gaat het spel voort.Wat de
meisjesweten, vermoeden ofwensen,
doet voorAlfonso niet ter zake. Zijn psy-
chologischemanipulatie functioneert
hoe dan ook. En als hij als oplossing
voor het imbroglio dat hijzelf heeft aan-
gericht, uiteindelijk het huwelijk aan-
reikt, dan is dat als straf en omhenmee
te sleuren in zijn eigen hel. Als dat al
niet radicaal is! En vooral: het geeft een
heel ander beeld van het huwelijk dan
Amour. Met dezelfde zin voor detail en

nuance toontHaneke hier de schaduw-
zijde.
Haneke is een grootmeester van de

gevoelens en ook hier is er nauwelijks
een aspect dat aan zijn controle is ont-
snapt.Meer dan honderd jonge zangers
deden auditie om twee vrouwen en twee
mannen te vinden die zowel kunnen
zingen en acteren als er geloofwaardig
uitzien. Het kwartet (Anett Fritsch,
PaolaGardina, AndreasWolf en Juan
FranciscoGatell) is dan ook nagenoeg
perfect.
KerstinAvemo is als Despina in haar

zijden pierrot een geknakt vogeltje dat
een pantser omzichzelf heeft gesmeed.
Je kijkt plots anders naar de schilderijen
vanWatteau. EnWilliamShimell (die
ook al inAmour te zien
was als Geoff) is eenAlfonso diewil
laten geloven dat hij de opperste ratio-
naliteit en beheersing bezitmaar die in
werkelijkheid een psychotischemani-
pulator is.

Minpuntje
Het enige aspectwaarHaneke voor
capituleert, zijn de buffo-restanten in de
opera: Despina verkleed als dokter en
notaris. Die scènes zijn erg conventio-
neel gespeeld; daar verandert ook de
tabletcomputer als genezendemagneet
niets aan. Uiteraard zijn datmaskerades
binnen demaskerade.Maar in deze con-
text had ook datwreder gekund. Dat is
dan ook het enigeminpunt van de
enscenering, die voor het overige een
absoluutmeesterwerk is.
Dat kun je niet in dezelfdemate zeg-

gen van dirigent Sylvain Cambreling, die
een –met de jaren iets zachter gewor-
den – gedetailleerdeMozartstijl han-
teert. Als deze voorstelling inmei naar
Brussel komt, zal hij de enige zijn die er
niet bij is, in DeMunt dirigeren achter-
eenvolgens chef-dirigent Ludovic
Morlot en ThomasRösner.

Michael Haneke regisseert ‘Così fan tutte’ in Madrid

Dehel vanhethuwelijk

Metdezelfdezinvoordetail ennuance
als in ‘Amour’ toontHanekehierde
schaduwzijdevanhethuwelijk.Een
Oscarvooroperahadhijookverdiend

lllll

Così fan tutte in het Teatro Real
in Madrid tot 17 maart, in de
Munt van 23 mei tot 23 juni.

lPaolaGardina (Dorabella), JuanFranciscoGatell (Ferrando),WilliamShimell (DonAlfonso),AndreasWolf (Guglielmo)
enAnett Fritsch (Fiordiligi) zingenenacterennagenoegperfect inMozarts opera in tweebedrijven . © JAVIER DEL REAL/AFP

Opera

Uit-tips

Performance
Performatik
Hetblijft eenomstredenbeestje,
dieperformancekunst.Vaakwordt
zegelinktaanhet extremegebruik
vanhetmenselijk lichaam,zoals in
hetgeval vandeBulgaarseperfor-
mer IvoDimchev,die tijdenszijn
voorstellingenzijneigenbloedver-
koopt.DeBrusselsebiënnale
Performatikonderzoektof ermeer
aanperformanceart isdanhaar
spektakelwaarde.

Op diverse locaties in Brussel.
kaaitheater.be/performatik.

Kinderexpo
Oozewiezewatte
‘Zakdoekje leggen’, ‘Kortjakje’...

Welkkindhoudtniet van
deze liedjes?Maarwist je
dat sommigekinderlied-

jes enaftelrijmpjesal eeuwen
bestaan?Deze interactieve ten-
toonstelling laatuoude liedjes
(her)ontdekkenenpluistdehisto-
rischeachtergrondvan tienkin-
derliedjesenaftelrijmpjesuit.

Van 9u30 tot 17u in Hidrodoe,
Herentals, www.hidrodoe.be.

Pop
Sigur Rós
De Ijslanders zijn terug, enwel
met een portie postrockwaarwij
bijzonder high vanworden.Wie
benieuwd is naar de live-versie
van de songs van Jónsi& co op
het nieuwste albumValtari rept
zich naar Vorst Nationaal, waar
de band er hopelijk toch in zal
slagen omwat noordelijke inti-
miteit op te roepen -wat dat ook
moge zijn.

Om 20u in Vorst Nationaal,
Brussel,
www.vorstnationaal.be.

Hetwerkvan
eenmeester?
Zeker!


