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CD-recensies

Luijkx, bij het grote publiek vooral
bekend als Adam in de televisiese-
rie ’A’dam & E.V.A.’, is blij met zijn
rol. „Natuurlijk is elke rol de moei-
te waard. Maar met de ene heb je
toch meer affiniteit dan met de
andere.” Even vroeg hij zich nog
af: hoe ging hij het aanpakken? „Ik
heb zelf geen kinderen om te toet-
sen wat zij wel of niet begrijpen of
aankunnen, hoe je zo’n rol moet
benaderen om ze aan te spreken.
Maar toen ik het script eenmaal
las, viel mijn twijfel weg. Qua
thematiek is dit verhaal leeftijds-
loos. Iedereen krijgt in zijn leven te
maken met dood en verlies, ieder-
een heeft wel een broer of zus of
heel goede vriend met wie je hefti-
ge dingen meemaakt.”

’De Gebroeders Leeuwenhart’
vertelt het verhaal van de broers
Jonathan en Karel. De kleine Karel,
bijnaam Kruimel, is ongeneeslijk
ziek en zijn grote broer Jonathan
vertelt hem verhalen over het land
waar hij na zijn dood naartoe zal
gaan: Nangijala. Dan breekt een
brand uit en als Jonathan met
Kruimel uit het raam springt,
sterft hij en blijft Kruimel alleen
achter. Kort daarna overlijdt ook
hij en inderdaad, zoals Jonathan al
voorspeld had, treffen de broers
elkaar weer in Nangijala. Maar
daar is sprake van een gevaarlijke

draak, van verraders en strijd.
„Bijna iedereen gaat dood”, con-

stateert Luijkx. „We hebben er heel
veel met elkaar over gepraat hoe je
daar in een kindervoorstelling mee
omgaat. Maar de conclusie was
toch, en dat hebben we ook ge-
merkt toen we een deel van de
voorstelling voor een schoolklas
speelden, dat kinderen dit heel
goed snappen. Je hoeft het hele-
maal niet kinderlijk te maken. Ik
denk dat het voor zesjarigen nog
wel wat te confronterend zal zijn,
maar vanaf een jaar of acht pikken
ze de essentie heel goed op, merk-
ten we.”

Slaapkamertoneel
Wat daarbij misschien helpt, is dat
het hele stuk vormt krijgt als een
soort slaapkamertoneel. Het bed
(immens groot om te benadrukken
dat Kruimel en Jonathan klein
zijn) verandert gaandeweg in het
land Nangijala. Een stuk matras
wordt zadel, een zwabber is een
paardenkop. „Het is toneel zoals ik
het zelf vroeger ook thuis speelde
met en voor mijn twee zussen: drie

kussens op elkaar is een toren, je
matras schuin zetten en je hebt een
glijbaan. Met een vriendje speelde
ik de ’Home alone’-films na en
voor mijn kleine zusje verzon ik
altijd voor het slapengaan toneel-
stukjes met behulp van knuffels en
kussens. Zoiets is dit ook.”

Luijkx is blij met Rick Paul van
Mulligen als zijn tegenspeler in de
rol van Jonathan. „Ik speelde al
meerdere malen met hem bij To-
neelgroep Oostpool en hij speelde
ook in ’A’dam & E.V.A.’. Het is fijn
als je meteen een klik hebt als je
twee broers moet spelen, anders
zou het veel harder werken zijn.
Maar het klopt tussen ons gewoon
helemaal, ook emotioneel.”

,,En ook het werken met regis-
seur Casper Vandeputte maakt het
maken van deze voorstelling heel
fijn. Ik ken hem van de toneel-
school en hij is al jaren een van
mijn beste vrienden. Dit is onze
tiende productie samen. Ik voel me
veilig bij hem en dat maakt dat ik
meteen vol in mijn rol kan duiken.
Er is geen gêne, geen afwachtend
aftasten, we weten wat we aan
elkaar hebben.”

Wat is nou leuker om te doen:
theater of televisie en film? „Daar
kan ik niet uit kiezen. Het heeft
allebei zijn eigen dynamiek. In
periodes dat ik veel theater doe,
mis ik het televisiewerk en anders-
om. Voor film of televisie moet je
vaak hyperrealistisch spelen, an-
ders is het niet geloofwaardig.
Theater is magischer. Jij en je toe-
schouwer beleven samen iets, tege-
lijkertijd. Je gelooft voor de duur
van de voorstelling in die zwabber
en dat blokkenpaard.” 

Sonja de Jong

Gebroeders Leeuwenhart komen op toneel tot leven

Het bed in ’De gebroeders Leeuwenhart’ verandert gaandeweg in het land Nangijala. FOTO BAS DE BROUWER

Gebroeders Leeuwenhart
komen op toneel tot leven
Hij kende het boek eerder niet,
maar toen hij de rol van Krui-
mel kreeg in de toneelbewer-
king van Astrid Lindgrens ’De
Gebroeders Leeuwenhart’ begon
Teun Luijkx meteen te lezen.
„Op bladzij twee moest ik al
huilen. Dat is denk ik een goede
graadmeter. Dit verhaal is ont-
zettend goed en ontroerend.”

◆
Jeugdtheater
Voorstelling

’De Gebroeders Leeuwenhart’,
door HNTjong (8+) is te zien in
o.m.: Theater aan het Spuir, Den
Haag 17 en 19/10 en 13 en 14/12);
Het Park, Hoorn (23/10);
Krakeling, Amsterdam (8, 9, 10
en 15/11); De Vest, Alkmaar
(22/11); Zaantheater, Zaandam
(8/12). www.hnt.nl

◆

Veel Engelse bands laten zich inspireren
door de Brexitperikelen in hun land. Zo
ook Guy Garvey en zijn mannen. De sfeer
van het achtste album is er flink door beïn-
vloed. De teksten hebben veel meer een
politieke ondertoon. Het geheel is minder
opbeurend en licht dan voorgaande al-
bums. En daar zit hem nou net de kracht.
Onvervalste donkere emoties, een gevoel
van verslagenheid en teksten als ’I don’t
know Jesus any more’. ’Dexter & Sinister’ is
juist vanwege die verslagenheid zo’n ju-
weel. Ook is dit het kortste Elbow-album
ooit. Garvey’s boosheid heeft geleid tot
focus. Geen wijd meanderende nummers
maar, krachtige statements. Met zwaardere
instrumentatie. Vette synths, snerpende
snaren en zware drums tonen de boosheid
van de eens zo optimistische Garvey.

Hedske Vochteloo

Elbow:
Giants of all sizes

(Universal)

Pop/rock

★★★★★★★★★

Ze zong twaalf jaar lang, tot 2009, de
Vlaamse band Hooverphonic (in 2020 de
Belgische inzending voor het Eurovisie-
songfestival) naar internationale bekend-
heid. In 2010 maakte ze met Spinvis als het
duo Dorléac een album en vorig jaar leerde
zo’n beetje iedereen Geike Arnaert kennen
als de vrouwenstem in de megahit ’Zoute-
lande’ met Bløf. Na al die omzwervingen
lijkt ze nu haar bestemming te hebben
gevonden met dit sterk melodieuze, En-
gelstalige, soloalbum, waarop ze samen-
werkt (composities en teksten) met Joost
Zweegers alias Novastar. Op ’Lost in time’
staat geen enkel slecht nummer, eentje is
matig, de rest is goed tot prachtig (vooral
’Middle of the night’ en ’See love’). Niet in
de laatste plaats door haar stem, die zoals
altijd weemoedig en sensueel is.

Fred Hoogendoorn

Geike:
Lost in time

(Sony)

◆

★★★★★★★★★

Pop

’Defy’ ligt nog vers in het geheugen, maar
Of Mice & Men kwam onlangs alweer met
een nieuw album op de proppen. Leadzan-
ger Aaron Pauley beloofde dat ’Earthands-
ky’ ’zwaarder’ zou zijn dan zijn voorganger
en die belofte wordt wel aardig ingelost.
Helaas klinkt OM&M op dit album hier-
door een stuk minder toegankelijk dan op
eerder werk zoals ’Restoring Force’ en
’Defy’. 
Openingstrack ’Gravedancer’ is misschien
nog wel een van de meest aansprekende
nummers op het album, met name door
het experimenteel gebruik van een Indiaas
instrument. Verder is het lastig om hoogte-
punten te vinden die er voor zorgen dat je
echt van deze plaat gaat houden. Dat gemis
wordt echter wel voor een groot deel goed
gemaakt door de energie die in elke track
aan de dag gelegd wordt.

Frank van der Molen

Of Mice & Men:
Earthandsky

(Rise)

◆

★★★★★★★★

Metal

Alsof Oscar de Jong net zijn eerste synthesi-
zer heeft uitgepakt - en meteen de autoplay
uitprobeert - zo begint ’Pleasure center’.
Hilarisch en aanstekelijk. Dit is het zesde
album van het Leidse drietal De Jong en
dj’s/producers Mark Kneppers en Wim
Plug en het eerste op hun eigen label. Alles
wat samensmelt, beats, samples, melo-
dieën, loopjes, voert terug tot de disco,
breezepop en funk van (vooral) de jaren ’70
en ’80 - hun eigen muzikale referentie.
Een feest der herkenning, deze lounge-
funk, zonder dat je vaak enig idee hebt
waar het nou precies vandaan komt. Ja, je
hebt het Abba-akkoordje uit het openings-
nummer, of de synthesizer uit Prince’s
’Ballad of Dorothy Parker’ (in ’Echo park’).
Ze foppen ons soms ook, doordat ze moei-
teloos meerdere tijdgeesten door elkaar
mixen. Verdraaid knap. En lekker. 

Robbert Minkhorst

Kraak & Smaak:
Pleasure centre

(Boogie Angst/V2)

◆

★★★★★★★★★

Elektro/lounge
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De Concertgebouw Prijs 2020
wordt toegekend aan dirigent Jaap
van Zweden. De prijs wordt hem
op 7 mei uitgereikt, aan de voor-
avond van het Mahler Festival 2020
waarin Jaap van Zweden een pro-
minente rol speelt. 

Tijdens het vorige Mahler Festi-

val (1995) speelde hij de ’Eerste
symfonie’ van Mahler als concert-
meester van het Concertgebouwor-
kest. In 2020 opent Van Zweden
het Mahler Festival met deze sym-
fonie op hetzelfde podium, maar
nu als chef-dirigent van de New
York Philharmonic.

De prijs, die voor de twaalfde
keer wordt uitgereikt, is bestemd
voor musici die over een langere
periode hebben bijgedragen aan
het artistieke profiel van het Con-
certgebouw. Eerdere laureaten
waren onder anderen Cecilia Barto-
li (2004) en Bernard Haitink (2007).

Concertgebouwprijs 2020 voor Jaap van Zweden


