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Gymgala
brengt
lenige
toppers
naar
Antwerpen

Cultuurmagazine bij

GymnastiekFederatie Vlaanderen brengt zaterdag en zondag internationale gymsterren naar
Antwerpen, zoals de Zwitserse trapeze-artiest
Noé Robert en de Ethiopische Adole Brothers.
Tijdens het Gymgala in de Lotto Arena worden
tal van speciale acts gepresenteerd. Gymfanaten
kunnen na de shows ook kennismaken met de
gymtoppers tijdens de handtekeningsessie. De
show op zondagnamiddag om 15u richt zich iets
meer op jongere kinderen. Het Gymgala wordt
gepresenteerd door Peter Van de Veire (zaterdag) en Charlotte Leysen (zondag). ID
www.gymgala2014.be
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Kris en Koen
Wauters: “Als de
kans voor het
Sportpaleis zich
aandient, laat je
die niet liggen.”
FOTO BERT
HULSELMANS

broers, mooi inkleden met een strijkkwartet. Daarnaast brengen we nog
wat speciallekes, zoals songs in een
ander jasje en wat gasten. Op 28
december komt Will Tura meedoen. De andere namen ga ik
nog niet verklappen, maar
geloof maar dat het heel
plezant gaat worden.”
“Mensen verwachten ook
altijd een groot spektakel.
Dat vind ik een beetje
spijtig, omdat wij het
vooral om de muziek will e n l a te n d r a a i e n .
Natuurlijk gebeurt er
wel iets spectaculairs,
maar ik denk graag
dat de meeste fans in
de eerste plaats voor
de muziek naar het
Sportpaleis
komen en niet om
Koen te zien vliegen of over een
br ug te zien
lopen. Ze komen
voor de ambiance en om te
kunnen meezingen, niet
om stunts te
zien. Wat niet
wegneemt
dat we in het
Sportpaleis
dingen kunnen doen die
in andere
z a l e n n i et
mogelijk
zijn.”

Clouseau-traditie. “Na elf opeenvolgende jaren wilden we even met die
Sportpaleisshows breken”, zegt Kris
Wauters. “We waren het niet beu, maar
we moesten even bekijken wat Clouseau nog kon en wilde doen. We waren
toen 21 jaar non-stop bezig. Zowel voor
ons als voor de mensen was het goed om
eventjes pauze te nemen.”
“Toen we vorig jaar een nieuw album
hadden uitgebracht, voelden we
opnieuw een golf van enthousiasme,
zowel bij het publiek als bij onszelf. Pas
gaandeweg zijn we weer aan het Sportpaleis beginnen denken. We hebben
bewust gewacht. Want lustten de mensen Clouseau nog wel? Al snel bleek de
temperatuur weer heel hoog te zijn. De
voorbije zomertournee langs dorpspleinen in heel Vlaanderen was superplezant. Maar als de kans voor het Sportpaleis zich aandient, laat je die niet liggen.”

NIEUW ALBUM

KORTE PAUZE

“Dit gaan we weliswaar niet meer
opnieuw elk jaar doen. Volgend jaar is
de kans al heel erg klein. Dan plannen
we wel een nieuw album, waarmee we
het jaar nadien een tournee door Vlaanderen ondernemen. Het Sportpaleis
blijft voor ons iets speciaals. Dat willen
we niet laten verwateren tot iets dat
normaal is. Ooit hebben we daar reeksen voor meer dan 250.000 mensen
gedaan. Dat was buiten alle proporties.
Ook de komende vier avonden beschouwen wij nog steeds niet als vanzelfsprekend. Geloof me maar, wij knipperen
nog elke avond enthousiast met onze
ogen dat wij het voor elkaar krijgen om
in die legendarische zaal te kunnen
optreden.”

De Laatste Ronde
betekende in 2010
het voorlopige einde
van een jarenlange

‘Clouseau Centraal’, op 12, 13 en 28 december en 2 januari in Sportpaleis, Antwerpen. Info
en tickets (20 tot 45 euro): 070-345.345, www.
teleticketservice.com, www.sportpaleis.be

GUNTER JACOBS

Welkom
in café
Terminus
Repertoire oppoetsen is al twee
decennia de sterkte van de
Roovers. Om zijn twintigste verjaardag te vieren en als afsluiter
van zijn Dollarcyclus koos het
Antwerpse gezelschap voor The
Iceman Cometh van Nobelprijswinnaar Eugene O’Neill, een uitstekend stuk dat veel gezonde
gekte in zich draagt.
In de kroeg van Harry Hope is het
alle dagen feest. Tenminste, als
er iemand van de berooide klanten een cent op zak heeft. Een
toogfilosoof, een gerateerde
actrice, een rechtenstudent die
de brui gaf aan zijn studies, drie
hoertjes, een wat simpele barman en een kroegbaas die er zelf
maar al te graag eentje lust: ziehier het clientèle van deze bar
Terminus, waar “de waarheid
van geen belang is. Het is de illusie die u in leven houdt.”
Geen van de plannen van deze
kroegtijgers wordt ooit uitgevoerd, geen van hun verwachtingen ingelost, maar toch klampen
ze zich halsstarrig vast aan de
komst van een rijke handelsreiziger. Want als Hickey komt Alsemkomt, zoals de titel van het
stuk luidt - is het feest. Al lijkt het
door zijn nieuwe missie ditmaal
anders uit te draaien: de langverwachte gast wil iedereen verlossen van zijn levensleugen.
De Roovers, die hun feestjaar
zonder veel toeters en bellen vieren, vergasten met uitzonderlijk
tien spelers op de planken hun
publiek op een mooi cadeau. Met
gitarist Mauro, die de scènes
inbedt in een nachtelijke soundtrack, werd de perfecte ceremoniemeester gestrikt. De rol van
toogfilosoof lijkt gastacteur
Wouter Hendrickx op het lijf
geschreven. En dan is er nog de
vermaledijde Hickey, met veel
branie vertolkt door Stefaan
Degand. Opmerkelijk toch, dat
de Roovers zelf op het achterplan
blijven en hun gasten in de mooiste rollen laten schitteren? Nederigheid siert. ID
‘Alsemkomt’, 12/12 CC Aarschot.
Info en speellijst: www.deroovers.be

GENIET U MEE?

Genieten. Dát is wat wij u met deze
bijlage vol uit-tips graag laten doen.
Genieten van het weekend, dat voor
u toch ook op vrijdag begint? Tips,
opmerkingen en/of vragen mailen naar
vrijdag@concentra.be
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