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Josephine B.
Tot 31/3 in Fakkeltheater,
Antwerpen
www.judastheaterproducties.be

Het cartoonpersonage Kavinsky, alter ego van Vincent Belorgey, cruist als een zombie in een Ferrari Testarossa door de nacht. © rr
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‘Soms past je
eigen smoel
niet in je visie’
‘Ik heb altijd van zombiefilms gehouden,
vooral die van de cineast George A.Romero. Sommige zijn ronduit grappig zoals
The evil dead van Sam Raimi, andere weer
angstaanjagend.’
‘Ik ga niet beweren dat in de jaren tachtig
alles beter was, maar zeg nu zelf: de hedendaagse televisieprogramma’s die grappig zouden moeten zijn, zijn hopeloos
flauw. En de zogenaamd griezelige series
laten me meestal koud. Behalve The walking dead, want die reeks is lekker bloederig, met echt gore zombies. Ze jagen je de
stuipen op het lijf. Heerlijk vind ik dat.
(glimlacht)’
Jouw zombiepersonage rijdt met een
rode Ferrari Testarossa, maar zelf
scheur je met een Vespa door Parijs.
‘Betrapt! (lacht) Ik ben opgegroeid met
coole televisieseries waar Ferrari’s een
hoofdrol in speelden, zoals Magnum of
Miami Vice. Of neem nu The ATeam of
Starsky & Hutch: daar zat ik als jongetje
met grote ogen naar te kijken. De blitse
auto’s verdrongen er elkaar. En zoals je
weet is er maar één kleur voor een Ferrari
en dat is rood.’
Al dat televisiekijken tekent jouw mu-
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Leki triomfeert als Josephine Baker

KAVINSKY COMBINEERT ZOMBIES EN ELEKTROPOP OP ‘OUTRUN’
Hij werd bekend toen zijn liedje ‘Night call’ op de soundtrack van de film ‘Drive’
terechtkwam. Al is bekend misschien een groot woord. De Franse producer Vincent
Belorgey verschuilt zich namelijk achter zijn alter ego Kavinsky, een ‘levende dode’.
Sasha Van der Speeten

avinsky is een vlotte kerel die
in 1986 in zijn bloedrode Ferrari Testarossa crashte. Als
een zombie stapte hij uit het
autowrak, strompelde terug
naar zijn vriendin en smeekte haar om
hem terug te nemen. Maar zij zag een romantische relatie met een levende dode
niet meteen zitten en sindsdien cruist Kavinsky in zijn spookwagen door de nacht,
gedoemd om de fouten die hij in zijn leven
maakte weer recht te zetten.
Vincent Belorgey ziet er in het echt een
stuk frisser uit dan de zombie-cartoonversie die hij verzon om zijn alias Kavinsky
wat kleur te geven. De onderkoelde Parijzenaar heeft zijn zaakjes op een rij. Zijn
eerste ep’tjes kregen een mooie cultstatus
en leverden hem respect op uit de Franse
dancescene. Vandaag heten zijn beste
vrienden Mr. Oizo (van wie hij zijn eerste
computer kocht), Sebastian, Brodinski en,
jawel, Daft Punk.
Hun invloed ligt lekker dik over het debuut Outrun gesmeerd: funky pompende
elektro met smeuïge analoge synths, kitscherige gitaarsolo’s en vette stofzuigerbeats. Oh ja, en zijn hit ‘Night call’ staat erop.
‘Night call’ werd een hit toen de regisseur Nicolas Winding Refn het liedje gebruikte in de openingssequentie van
zijn film ‘Drive’. Da’s geluk hebben.
‘Ik zei meteen ja tegen Nicolas toen hij
vroeg of hij mijn “Night call” mocht gebruiken. Ik was fan van zijn geniale Pusher-trilogie. Blijkbaar speelde Nicolas
mijn liedje keer op keer als hij van de filmset naar zijn hotel reed. Hoe fantastisch is
het dat een liedje dat geïnspireerd is door
autorijden wordt opgepikt in een film over
een chauffeur van bankovervallers? Toen
ik de film zag, voelde ik me een tienjarig
jongetje dat voor het eerst naar Eurodisney mag. (lacht) Ik ben er apetrots op.’
Je bent zelf een fan van films uit de jaren tachtig. Vooral horrorfilms, blijkbaar?
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ziek enorm. Ik hoor invloeden van legendarische soundtrackproducers als
Tony Scott (‘Top gun’) en Harold Faltemeyer (‘Beverly Hills cop’).
‘Waar is de tijd dat je meteen het themamuziekje van een film kon meeneuriën? Jaws, Terminator, Star wars: ze zijn
onlosmakelijk verbonden met hun soundtracks. Vandaag is dat veel minder het geval. Weet je, mijn moeder heeft me ooit
een piano cadeau gedaan omdat ik te vaak
voor de televisie zat. Maar ik moest er de
lessen notenleer in de muziekschool bij

‘Waarom veel Franse
danceproducers hun
carrière gemaskerd
uitbouwen? Omdat we
allemaal spuuglelijk
zijn’

nemen en die waren verschrikkelijk. We
mochten zelfs geen piano aanraken. Ik
deed mijn uiterste best om zo slecht mogelijk te spelen, zodat mijn wanhopige moeder mij uiteindelijk terug voor tv heeft geplant. (lacht) Ze kon mijn valse gepingel
niet meer aanhoren.’
SebastiAn produceerde de plaat en
zingt ook in ‘Odd look’, met een vervormd feminien stemmetje. Hoe kom je
daar bij?
‘Hij heeft zijn stem al op een gelijkaardige
manier gebruikt in “Embody”, een van zijn
eigen songs. Om die speciale klank te verkrijgen zingt hij niet in een microfoon
maar in de schelpen van een hoofdtelefoon. Vervolgens verhoogt hij de toonhoogte van zijn stem. Il fait du yaourt,
zeggen we in het Frans. Amerikanen begrijpen die uitdrukking niet. Nu ja, ik vertaal het altijd als it’s kind of a yoghurt.
Sebastians stem doet me er nog het meest
denken aan Thaise ladyboys: weird en androgyn.’
Daft Punk heeft de robotmaskers, Justice zijn crucifix, Mr. Oizo zijn gele pop,
jij spant een zombiefiguur voor je
kar.Wat hebben Franse danceproducers
met anonimiteit?
‘Misschien omdat we allemaal spuuglelijk
zijn? (grijnst) De jongens van Daft Punk
zijn onze grote voorbeelden, onze papy et
mamy. De manier waarop zij zich in de
popindustrie bewegen, is enorm inspirerend. Zij bepalen zelf de regels. Het idee
om gemaskerd een muziekcarrière uit te
bouwen, lijkt geschift maar ik vind het
briljant. Net dat aspect maakt van Daft
Punk een magisch duo. Soms past je eigen
smoel niet in jouw visie. Hoe ik er in het
echt uitzie, doet er niet toe.’
‘Outrun’ verschijnt op
Record Makers/Universal
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Met Josephine B. brengt Judas
Theaterproducties een voorstelling die niet te vergelijken is met
eerdere voltreffers als Ganesha
en Lelies. Maar het is wél opnieuw een parel aan de kroon van
het huis, met dezelfde emotionele resonantie. Een viersterrenvoorstelling.
De eerste ster is voor de inspiratiebron: Josephine Baker, de eerste zwarte superster, die een uitzichtloos leven in het Amerikaanse Saint Louis ontvluchtte
om in Parijs de podia te veroveren als revuester en vandaaruit
de wereld te veroveren.
Een tweede ster is voor de inhoud en vorm. De voorstelling
heeft een knap script van Frank
Van Laecke en Allard Blom. Sleutelmomenten en -figuren komen
en gaan, maar de schrijvers en regisseur Martin Michel klinken
die momenten mooi aan elkaar
tot een aangrijpende levenslijn,
die meer is dan een aaneenschakeling van biografische feitjes.
Dé schakel is een dramatische gebeurtenis uit Bakers kindertijd,
die haar verdere leven, ambities
en beslissingen heeft bepaald.
Haar strijd tegen rassendiscriminatie, het feit dat ze liefst 24 kinderen uit de hele wereld adopteerde, haar verzetswerk in de
Tweede Wereldoorlog: de kiem
ervoor is gelegd toen ze acht was.
Naast de songs die Josephine Bakers handtekening dragen, componeerde Sam Verhoeven – op de
spitse liedteksten van Allard

Karoline ‘Leki’ Kamosi is omringd door een prima mannenensemble. © Luk Monsaert

Blom – rijk geschakeerde muziek, perfect passend in de sfeer.
Strakke mannen

Josephine B. is opgevat als een revue: pluimen, boa’s, het mag voor
één keer weer. Een gedurfde aanpak, die wonderwel werkt en die
vooral wordt waargemaakt door
de acteurs. Want het scènebeeld
is al bij al sober, maar krijgt door
de mooie belichtingtoch grandeur.
Het mannenensemble speelt,
zingt en danst strak, en haalt dan
ook de derde ster binnen. De zes
heren krijgen bovendien de kans
om personages neer te zetten die
stevig uitgewerkt zijn. Alexander
Metselaar bijvoorbeeld als Paul
Colin, de schilder die het iconi-

sche beeld van Baker in het bananenrokje creëert. Van de heren
maakt vooral Hein Gerrits, door
zijn spel en grootse zang, indruk
als Bakers derde man Pepito De
Abatino, de man die haar carrière lanceert. Maar Jan Schepens
moet in weinig onderdoen als Jo
Bouillon, orkestleider, waarschijnlijk homoseksueel maar
toch ook een van Bakers echtgenoten.
Leki triomfeert

De vierde ster is onmiskenbaar
voor dé verrassing van de voorstelling: Karoline ‘Leki’ Kamosi
in de titelrol. Dat zij een stevig
potje kan zingen in verschillende
genres, wisten we. Maar dat zij in
haar musicaldebuut in die enkele

Monopoly met
een misantroop

weken repetitietijd tot zulk een
krachtige, indringende vertolking zou komen, is een verrassing van formaat. Zij is ontwapenend, grappig, gevoelig, gepijnigd, gekweld, verward, verheugd. Die immense emotionele
reis legt Leki af zonder één keer
te struikelen.
Er had ook nog een vijfde ster ingezeten, als Josephine niet zo
snel van ‘rags to riches’ was geëvolueerd, en als we enkele iconische Bakervertolkingen integraal hadden kunnen zien en horen, want de voorstelling maakt
niet helemaal duidelijk waarom
zij zo’n bijzondere performer
was. Maar dat zijn slechts enkele
vale plekjes op een voor de rest
stralende regenboog.

Leve de
verwarring
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Timon van Athene
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Gezien op 21/2 in Monty, Antwerpen.
Tournee tot 29/3

Operatie Charlie

Schuif aan bij het slempersbanket! Timon is een rijke Athener, een big
spender die zijn vrienden met buitenissigheden verwent en letterlijk met
muntstukken strooit. Als het geld op
is, zijn ze plots geen vrienden meer
maar schuldeisers. Timon verandert
daarop in een misantroop: een vijand
van het volk, een ziener die alle hypocrisie doorprikt.
Shakespeares weinig gespeelde tragedie Timon van Athene begint uitbundig, maar eindigt somber en donker. Ook bij De Roovers, die hier met
de oorspronkelijke bezetting doen
waar ze goed in zijn: klassiek repertoire spelen op een consequente en lichtvoetige manier.
Maar veel verder dan een brokkelig
stuk vakkundig in elkaar puzzelen en
een groteske grondverf meegeven,
doen De Roovers niet. Ook al wordt
deze voorstelling de inzet van hun
Dollarcyclus, die onze huidige geldzucht aan de kaak stelt: voor een radicale, krachtige omzetting schrikt het
collectief terug. Eén toevoeging per-

De verrassing is
zonder twijfel
Karoline ‘Leki’
Kamosi in de
titelrol. Ze legt
een immense
emotionele reis af
zonder één keer te
struikelen

Bronks. Gezien op 24/2. Tot eind maart

mitteren ze zich, via de omweg van de
allegorie. Precies op het kantelpunt
van het stuk, klinkt een sermoen over
het monopolyspel. Want waar sta je,
als aan het eind al het geld opnieuw
in de doos moet?
De Roovers spelen Timon van Athene
letterlijk van naaldje tot draadje en
scheppen daar zichtbaar plezier in.
Wat we zien, in het zog van de alomtegenwoordige Timon (Robbie Cleiren):
een bonte parade van vleiers en profiteurs in een vaardige rollenwissel. Van
bont wisselen is daarbij voldoende. Een dichter herkennen we aan zijn
wilde muts. Hang die aan zijn kin, en
hij wordt een baardige senator.
Wat we horen, in pakweg vijf kwartier
is woordkunst die soms naar woordkramerij overhelt. Zo jachtig wordt er
geschakeld, zo snel jakkeren Shakespeares bespiegelingen voorbij.
De Roovers spuwen hun gal met
flair. Maar ze sturen je ook naar huis
met tuitende oren van de vloed aan
volzinnen.
GEERT VAN DER SPEETEN

Gezocht: m/v met ideaal, rijbewijs
niet vereist, talent niet belangrijk.
Voor een fulltime opdracht. Succes en
eeuwige roem niet verzekerd! In ware
guerrillastijl sleuren drie gemaskerde
figuren acteur Dominique Van Malder
– met kap over het hoofd – de scène
op. Hij ondergaat er zijn vuurproef
om deel uit te maken van dit team
van wereldverbeteraars.
Operatie Charlie is gemaakt door de
ploeg (Joris Hessels, Dominique Van
Malder, Randi De Vlieghe aangevuld
met danseres Natascha Pire) die eerder al Wawilwiedoen (2008) bracht bij
Bronks. Toen kwamen de personages
vooral uit sociaal achtergestelde gezinnen. Ditmaal zijn het rijkeluizen
die zich verzetten tegen de omgeving
waarin ze zijn groot gebracht. Elk
heeft wel zijn eigen persoonlijke reden
om peperdure artikelen te overplakken met de barcode van witte producten of namaak eersteklasse-treintickets uit te delen aan de daklozen.
Eerder dan verwarrend is Operatie
Charlie vooral leuk. Fout leuk welis-

waar – vooral met de scène waarin iedereen zijn broek afsteekt (‘steek uw
bankkaart hier!’). Maar naarmate de
voorstelling vordert, wordt het steeds
grauwer.
Drie scènes blijven ons bij. Joris Hessels ziedende tirade tegen al wat fout
loopt in de wereld. De bijzondere
droom, met een wuivende Mickey
Mouse die aan politiegeweld ten onder gaat. En het dansstuk van Natascha Pire, waarin haar personage laat
uitschijnen slachtoffer van incest te
zijn.
Operatie Charlie is een gedurfde voorstelling maar blijft – op de bovenvermelde scènes na – te veel in de aaneenschakeling van gimmicks steken.
Al zal dat het doelpubliek niet hinderen om te smullen van deze onhandige action heroes.
Treffend is de antifinale met Van
Malder als de ‘Duts’ van het guerrillateam. Als in eigen kringen al manifeste ongelijkheid heerst, hoe krijgen
we dan gelijkheid in de wereld?
LIV LAVEYNE

