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V’s televisierecensententeam bestaat uit
Haroon Ali, Julien Althuisius, Emma Curvers,
Haro Kraak en, deze week, Frank Heinen.

Vandaag

Tv-recensie
FRANK HEINEN

RECENSIE Benjamin Prins ensceneert Fantasio
als een van de tijd losgezongen kijkfeest
De zangers zijn goed opgewassen tegen Offenbachs beweeglijke noten.
Fantasio

J

e kunt er maar beter om lachen.
Die boodschap staat met onzichtbare letters geschreven boven de opera’s van de Duits-Franse
componist Jacques Offenbach (18191880). Lach om de macht, lach om je
pech, lach om de dood. Vlecht door
die vrolijkheid een prille liefde en je
hebt Offenbachs herontdekte opera
Fantasio. Jaren na de première in 1872
ging de muziek in vlammen op. Een
speurneus reconstrueerde de opera
in 2000. En nu krijgt het stuk zijn Nederlandse vuurdoop van ’s lands
kleinste professionele operaclub.

Dun koord
Typisch Tuinzigt zegt evenveel over zijn
giechelende makers als over zijn
eenzame hoofdrolspelers.

J

Bravo alvast voor Opera Zuid, het
gezelschap dat overleeft op karige
subsidie. En bravo voor Enrico Delamboye, de Nederlandse dirigent die
heerst over het operahuis van de
Duitse stad Koblenz, maar die aan
deze kant van de grens zelden te horen is. Door het Eindhovense Parktheater, met Philharmonie Zuidnederland in de orkestbak, zweven
aria’s en walsjes die zich vastzuigen
aan het oor.
Ze komen aanwaaien uit München,
de hofstad waar student Henri, bijgenaamd Fantasio, een sloeberleven
leidt. Met een list geeft hij zijn schuldeisers het nakijken. Fantasio stapt in
de kleren van de zojuist gestorven
Beierse hofnar. Met zotskap en nepbochel maakt hij aanspraak op bed, bad
en brood, plus de bonus van de niet
onaantrekkelijke prinses Elsbeth. Helaas is deze 16-jarige uitgehuwelijkt
aan de kwallerige vorst van Mantua.

an Koetsier is vooral bekend als DJ Janoesj. radiomaker van zijn eigen internetstation dat hij bestiert vanuit zijn woonkamer. Ik kende Jan Koetsier nog niet, de vorige serie van Typisch Tuinzigt, een op
het oog sympathieke EO-reportageserie over de Bredase volksbuurt waar Jan woont, was aan me voorbijgegaan. Nu is de camera terug in Breda, ‘vanwege de Europese verkiezingen’. Vorige keer ging slechts een op de
drie Tuinzigters naar de stembus, vandaar.

Verdraaid dun koord, waarop je als ‘gewone mensen’ portretterende tv-maker balanceert. Dat je er op
uiteenlopende manieren af kunt vallen, is elke zondagavond te zien in de aandoenlijke, achtdelige reeks
Uitgewoond (VPRO). Daarin filmt Marijke Schonewille
met haar smartphone het leven van alledag in een verzorgingstehuis. Het huis gaat sluiten, de ouderen zullen moeten verhuizen, en dat zorgt voor een hoop onrust. De bewoners blijken heuse characters, de meesten
zijn bovendien geestelijk nog helder genoeg om hun
eigen fysieke neergang in de smiezen te hebben. De bewoners ‘begrijpen geen duvel van’ de aanstaande verhuizing.
Uitgewoond zit vol ontroerende momenten. Het vertrek van Map (102) gaat door merg en been, en alle scènes met Anton, die smeekt om euthanasie, zal ik me
nog lang heugen. Spijtig dat alle sturende vragen, emotionele voice-over en dramatische muziek datgene betekenis moeten verlenen wat al lang betekenis had. Zoals Typisch Tuinzigt evenveel zegt over zijn giechelende
makers als over zijn eenzame protagonisten, leer je van
Uitgewoond vooral veel over Schonewilles betrokkenheid. En daarvoor keek ik eigenlijk niet.

Eindhoven.
Tournee t/m 30/6. Tegen Offenbachs
Oﬀenbachs Fantasio in de regie van
Benjamin Prins.
Foto Joost Milde

Met de schamele plot kan de Franse
regisseur Benjamin Prins wel uit de
voeten. Hij ensceneert Fantasio als een
van de tijd losgezongen kijkfeest. Romeinse legionairs stuiten op anarchopunkers, jarendertiggepeupel belaagt
adel in barokke plunje. Mooie geste,
om de uitzinnige kostuums van Lola
Kirchner en de jonge ontwerpers van
Fashionclash bij het slotapplaus een
parade te gunnen op discobeat.
Meer weerstand ondervindt regisseur Prins van de gesproken dialogen,
een vast trekje van 19de-eeuwse komische opera’s. Aan de Franse teksten
heeft Prins lustig herschreven. Een
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‘Kom kijken’, zegt Jan. De poes sloft naderbij en Jan
zet een Europees vlaggetje op het dressoir. ‘Zo.’
Er werden meer Tuinzigters gevolgd. Hicham bijvoorbeeld, die thuis zat met schulden en nu koerier
was. Het nieuwe werk viel hem niet licht, er kwam veel
bij kijken: route onthouden, beleefd blijven… En dan
was er Bertus. Bertus had een traplift en een gehoorapparaat met een piep erin. En Co, die de dagen chattend
doorbracht, met zijn Ghanese vriendin. Op het beeldscherm verscheen een
meisje met een kolossaal
Geportretteerden decolleté. ‘Mooie voetbalknieën’, stelde Co vast. Of
scharrelden in
ze echt bestond wist Co
verschillende
niet zeker, maar hij had
wel geld gestuurd. Voor
stadia van
eenzaamheid door haar verjaardag en voor
Kerst. Of misschien wel: als
het leven
dank voor het gezelschap
dat de persoon aan de andere kant van de chat hem
verschafte.
‘Je bent alleen, maar je
bent ook nie alleen.’
Plots begreep ik wat me
niet beviel aan Typisch Tuinzigt: alle geportretteerden scharrelden in verschillende
stadia van eenzaamheid door het leven en de microfoons legden hun terloops uitgesproken gedachten
vast. De indruk dat de hoofdrolspelers en de makers
iets anders nastreefden, liet me niet meer los. Elk vilein
voice-overzinnetje (‘Gelukkig heeft Bertus nog zijn allesie in het leven: zijn karaokeset’) zette een extra karikaturale streep in de ongetwijfeld liefdevol bedoelde portretjes.

woordspeling op
z’n tijd houdt de
glimlach erin (‘DosJJJJJ
tojevs-qui? Ah, DosMuziek
tojevski!’). Het
JJJJJ
identiteitsgevoelige heden krijgt
Van Jacques
een knipoog (‘Ik is
Oﬀenbach. Regie een illusie’). Maar
Benjamin Prins.
hoog, helaas, is het
Door solisten,
Louis-de-FunèsgePhilharmonie
halte van gesproken scènes tussen
Zuidnederland
de verwijfde vorst
en Theaterkoor
van Mantua en zijn
Opera Zuid o.l.v.
Enrico Delamboye. kolderieke adju19/5, Parktheater, dant Marinoni.
Opera
Regie

THEATER
Emily Ansenk nieuwe
directeur Holland Festival
Emily Ansenk (48), de huidige directeur van de Kunsthal in Rotterdam, wordt per 1 september directeur van het Holland Festival.
Zij volgt in die functie Annet
Lekkerkerker op.
Ansenk wordt net als de huidige
directeur verantwoordelijk voor
zowel het artistieke als het zakelijk beleid van het festival. In de
artistieke profilering wordt zij bijgestaan door programmeurs
Jochem Valkenburg (muziek) en
Annemieke Keurentjes (podiumkunsten). Daarnaast geven sinds
dit jaar zogenaamde ‘associate
artists’ hun eigen accent aan de
programmering. Deze editie zijn
dat William Kentridge en Faustin
Linyekula, volgend jaar wordt het
choreograaf Bill T. Jones.
Kunsthistoricus Ansenk leidt
sinds 2008 de Rotterdamse
Kunsthal. Eerder was ze curator
van de ING Collection en oprichter en directeur van het particuliere Frisia (later Scheringa) Museum in Spanbroek. Ansenk zegt
over haar benoeming: ‘Ik verheug
me er enorm op om een bijdrage
te leveren aan het succes en verder te werken aan de groei en
bloei van het festival.’

beweeglijke noten
zijn de solo- en
koorzangers uitstekend opgewassen.
Voorop sopraan
Anna Emelianova, de in Maastricht geschoolde Russin die prinses Elsbeth
secuur uittekent, half bakvis, half
jonge vrouw. Romie Estèves, de Franse
mezzo, stopt ziel en zaligheid in de
travestierol van Fantasio. Een handvol
Nederlanders volgt op de voet, van
Huub Claessens tot Roger Smeets en
Francis van Broekhuizen (als komische page-verpleegkundige).
Onthoud: de middelvingers die de
machthebbers van Beieren en Mantua te zien krijgen als ze elkaar de oorlog verklaren. Zoek het lekker zelf uit,
lacht het volk.
Guido van Oorschot

