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Moment van
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Muzikant Boudewijn Bonebakker (52) zag in
Breda het virus erg dichtbij komen. Alle optredens van zijn band Monomyth vielen weg. Door
thuisisolatie is hij aangewezen op flexibiliteit
en creativiteit. Wat houdt hem thuis bezig?
Willem Jongeneelen

1. Unbelievable
Serie

,,Dit is een indrukwekkende serie op Netflix die handelt over de
maatschappelijke rolverdeling
tussen man en vrouw, onderdrukking en discriminatie. Sterk
vertolkte karakters, als in een
goed geschreven crime-novel. Je
wordt volledig opgezogen en en
passant met je neus op een paar
onprettige feiten gedrukt.”

Ook Jörgen Raymann moet na de
redelijk slimme
lockdown (‘Intelligent is een groot
woord’) ff eruit.
Net als zijn frustraties over de
ophokplicht, de
mondkapjes,
boa’s en medelanders die ff
eruit moesten. Hij
neemt Tante Es
mee naar Oosterhout. Vanavond
om 20.00 uur in
De Bussel.

2. Waiting for the Barbarians
Boek

,,Geen gemakkelijke kost. Een boek
vol naar binnen gerichte overpeinzingen, waarin twijfels steeds meer
de overhand nemen. In prachtig Engels bouwt auteur J.M. Coetzee een
zeer ongemakkelijke spanning op.
Binnenkort komt er een verfilming
van dit boek uit, met Mark Rylance,
Robert Pattinson en Johnny Depp
in de hoofdrollen.”

3. Klussen
Doen

,,Vlak voor het losbarsten
van de coronacrisis was ik
begonnen met het renoveren van mijn huis; deuren maken, keuken plaatsen en zo meer. Ik heb
veel geleerd over mijn
hang naar precisie, zorgvuldigheid en vasthoudendheid. Voor de muziek wist ik dat al, nu kwamen die eigenschappen ook hierbij naar boven.”

4. Online lesgeven
Doen

,,Ik geef ook gitaarles. Lesgeven
via een beeldverbinding zette
mijn vaardigheden als docent
flink op scherp. Verbale instructie bleek belangrijk. Iets samenspelen is lastig door vertraging
op de lijn en slecht geluid. Voor bepaalde leerlingen was het een verademing om de sleur van het
thuiszitten te doorbreken. Als gids in gitaarland
heb ik voor mijn gevoel echt iets bijgedragen.”

5. Muziek maken
Doen

,,We hebben ons met de band gestort op het online muziekschrijven. Alles wat in ons opkwam,
werd via demo-opnames uitgewisseld. Instrumentale muziek
creëren met vijf
uiteenlopende
karakters was altijd al een uitdaging, nu des te
meer. Maar we
gaan door met
de band!”

Tweelingbroers
Sander en Arnout
Brinks, samen
Tangarine, spelen hun folkliedjes in zowel Mezz
(zaterdag, 19.30
uur) als GebouwT (8 augustus,
19,30 uur). Twee
slordige haarbossen, twee identieke stemmen en
twee gitaren. Om
met z’n tweeën
naar te luisteren
aan een tafeltje.

Voorstelling In de Grote Kerk van Breda is twee weken
lang een voorstelling te zien over verlies en afzondering, met
de impact van het coronavirus als directe aanleiding. Tal van
prominente cultuurmakers uit de stad werkten eraan mee.
René van Peer

‘W

e zijn de afgelopen
maanden allemaal gewezen op
twee cruciale aspecten van ons leven: onze sterfelijkheid en overlevingsdrift”, zegt
Jack Timmermans, het brein achter
Stemming en artistiek leider van
dansgezelschap De Stilte.
Op initiatief van de Grote Kerk en
gemeente Breda vindt deze voorstelling de laatste twee weken van deze
maand vrijwel dagelijks plaats.
De uitbraak van het coronavirus
heeft Jack Timmermans ook persoonlijk geraakt. Een van zijn vroegere docenten is eraan overleden,
vertelt hij. ,,Centraal in Stemming
staat het gedicht Weggaan van Rutger
Kopland. Daarin spreekt hij van een
deur waar je dit bestaan door verlaat,
maar die nooit helemaal dichtgaat,
omdat je in de herinnering en de harten van mensen blijft bestaan. Deu-

De vraag is
of we geleerd
hebben van dit
virus, daarom
is het goed om
er even bij stil
te staan
— Jack Timmermans

ren vormen een belangrijk beeld in
de voorstelling. Dansers verdwijnen
erdoor, maar verschijnen ook weer.”
Rond een tafel verbeelden dansers
zaken waar iedereen het afgelopen
voorjaar mee geconfronteerd werd,
met name de fysieke afstand die
mensen in acht moesten nemen om
besmetting te voorkomen. Terwijl
een man hartstochtelijke pogingen
doet toenadering te zoeken tot een
vrouw, doet zij wanhopig haar best
om buiten zijn bereik te blijven. Zo
laten ze zien hoe iedereen op zichzelf
teruggeworpen is. Niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel.

Schuifelen

Dat gegeven komt op meerdere momenten terug in de voorstelling. Meteen al bij het betreden van de kerk,
waar bezoekers één voor één binnengelaten worden. Vervolgens krijgt iedereen een draadloze hoofdtelefoon
om te dragen tijdens een omgang
rond het koor. Daardoor hoort ieder
voor zich een compositie van Dyane
Donck, waarin opgenomen voetstap-
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gedenken

Dancefeest
waar je niet
kunt dansen
Muziek Vier avonden ‘raven’ in popzaal
013 in Tilburg. Het kan weer! Maar dan
wel op je stoeltje en op anderhalve meter
van elkaar. Hoe gaat dat eruit zien?
Gerrit van den Hoven

! Daan

Manneke, Jack
Timmermans
en Dyane
Donck bekijken een dans
uit de voorstelling die in
de Grote Kerk
van Breda te
zien is. FOTO
RENÉ SCHOTANUS /
PIX4PROFS

pen en muziek versmelten met geluiden van buitenaf. Het schuifelen van
de voeten en de zangers van vocaal
ensemble Cappella Pratensis, die inspelen op de muziek in de hoofdtelefoons. Zodoende wordt dit voor iedere bezoeker een individuele beleving, terwijl muziek eigenlijk iets is
wat je samen beleeft. ,,Ook hierin
worden alle bezoekers op zichzelf teruggeworpen, om in die afzondering
te reflecteren op wat ze meemaken.”
Een belangrijke rol is weggelegd
voor een werk van Daan Manneke,
evenals Dyane Donck een Bredase
componist. Organist Aart Bergwerff
had Manneke eerder al gevraagd om
een stuk te schrijven. Dat werd een
‘de profundis’, een smeekbede om
genade in tijden van diepe wanhoop.
Hoewel dit een bestaande psalm is,
gebruikte hij een kerkhymne die de
Duitse dichter en componist Michael
Franck in 1652 schreef, Ach wie
flüchtig, ach wie nichtig. De tekst is een
terugblik op de Dertigjarige Oorlog,
vier jaar eerder beëindigd, een conflict dat grote delen van Europa decimeerde en in de as legde. Johann Sebastian Bach gebruikte de woorden
en de melodie in een cantate die dezelfde titel kreeg.

Grote contrasten

Het werk wordt uitgevoerd tijdens de
dans van het duo rond de tafel. Oorspronkelijk alleen voor orgel geschre-

ven, heeft Manneke er voor Cappella
Pratensis partijen aan toegevoegd
waarin de zangers de tekst van de
kerkhymne ten gehore brengen.
Hij heeft grote contrasten verwerkt
in de muziek. Sommige delen zijn zo
langzaam dat ze bijna stil lijken te
staan. Ook heeft hij extreem hoge en
lage partijen tegenover elkaar geplaatst. Het begin van De Profundis
lijkt van heel ver weg te komen, om
vervolgens het publiek steeds dichter
te naderen.
Die associatie met oorlog is toepasselijk, vindt Jack Timmermans. ,,Ik
ben in verschillende conflictgebieden geweest. Als je niet aan het front
zit, merk je niets van de gevechten.
Tijdens deze coronacrisis is het niet
anders. Als je niemand kent die met
het virus besmet is geraakt, zou je
bijna denken dat er niets aan de hand
is. Dat is het merkwaardige van deze
tijd. Enerzijds heeft Covid-19 grote
invloed gehad op ons leven. Mensen
hebben dierbaren verloren. Maar het
leven gaat door. Het is de vraag of we
er iets van geleerd hebben. Daarom is
het goed om er even bij stil te staan.”
Stemming is vier keer per dag te
zien van maandag 20 juli t/m vrijdag 31 juli, behalve op zondag 26
juli. Aanvang: 14.00 uur, 15.00 uur,
16.00 uur en 17.00 uur. Toegang is
gratis, maar reserveren noodzakelijk. Via chasse.nl/stemming.

013 in Tilburg beleeft vrijdag en
zaterdag de eerste danceavonden
sinds het uitbreken van het coronavirus. Met alleen zitplaatsen. In
de grote zaal van 013 in Tilburg
staan 400 stoelen, twee aan twee,
netjes anderhalve meter van elkaar. ,,We moeten kijken hoe het
gaat. De optredende dj’s hebben er
zin in en bij het publiek is de honger groot. De kaartverkoop loopt
goed”, zegt Bas Veekens, sinds vijf
jaar de danceprogrammeur in 013.
Voor 013 en vooral ook voor Veekens was het zoeken, want duidelijk is dat de danceavonden onderaan staan op de lijst van evenementen waarvoor de voorschriften worden versoepeld. ,,Maar
toen bleek dat er vanaf 1 juli weer
meer mogelijk werd, hebben we
gekeken naar wat wél kon.”
De euforische beleving van een
danceavond, in een zaal vol dansende mensen? Nee, zittend op
een stoel zal ’m dat niet worden.
013 ziet erop toe dat mensen niet
door de zaal gaan lopen.
Een kaartje kost 40 euro voor
twee personen. Een verdienmodel
is er niet, maakt Veekens duidelijk.
,,We hebben een voorprogramma
van een half uur en daarna nog een
show van anderhalf uur. Er zijn
twee optredens op een avond. Een
danceavond duurt als snel vier, vijf
uur waarbij het publiek in de zaal
aan de bar drank kan kopen. Nu is
de zaalbar dicht, dus zal de omzet
veel minder zijn. Bovendien hebben we meer personeel nodig. We
zijn blij als we quitte spelen.”
Toch denkt hij dat het een vette
avond zal worden. Het bedrijf First
Impressions, dat ook een vestiging
heeft in Tilburg, zorgt voor aan-

Toen bleek dat
er vanaf 1 juli weer
meer mogelijk werd,
hebben we gekeken
naar wat wél kon
— Bas Veekens, 013

trekkelijke visuals en op het podium zullen de artiesten met flink
wat volume van zich laten horen.
Voor de fans van drum ‘n bass
kan het zo een prachtige avond
worden met het trio Black Sun
Empire en later in de tweede show
met house van Mr. Belt & Wezol.
Op zaterdag is de in Frenchcore
gespecialiseerde Nederlander Dr.
Peacock te zien en te horen in het
vroege programma. Peacock verkocht al twee keer 013 uit. De late
show met de in Nederland residerende Schotten van Rebellion is al
uitverkocht.
Elkaar weer kunnen ontmoeten
is voor enorm belangrijk. Afgelopen weekend had 013 een programma voor een paar honderd
man met muziek en livestreams
van hiphopfestival WOO HAH!.
,,Daarvoor geldt hetzelfde als
voor dance: hiphoppubliek wil
springen, maar het publiek gedroeg zich zeer gedisciplineerd
en hield zich aan de regels. We
zijn er klaar voor.”
You're not ready: vrijdag 17
en zaterdag 18 juli (19.30 en
23.30 uur) in 013, Tilburg.

" Dr. Peacock in actie in een vol 013. Zaterdag zal het er anders
aan toegaan in de Tilburgse popzaal. FOTO 013

