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Meierijstad pakt
uit met Beholders
Ruim zestig documentaires op meer dan twintig locaties zijn te zien tijdens het nieuwe vierdaagse festival
Beholders in Meierijstad. PAGINA 2 & 3

FILM

Maskerade
Expositie Kunstenaars gingen op verzoek aan de slag met een
masker. Museum Jan Cunen in Oss toont de resultaten. Pagina 4 & 5

Shaun het Schaap
gaat de ruimte in
In zijn nieuwe animatie-avontuur Farmageddon
krijgt Shaun het Schaap een buitenaards vriendinnetje. PAGINA 6&7
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Kunstenaars
leggen hun ziel
in maskerade
Maskers Drie witte maskers kregen 32 kunstenaars van
tentoonstellingsmaker Frank van der Linden. Zijn vraag:
beschilder ze naar eigen inzicht. Het resultaat is komende
maanden te zien in museum Jan Cunen in Oss.
opvallend is dat vrijwel alle kunstenaars erin geslaagd zijn de maskervorm in hun eigen oeuvre te trekken.

Gerrit van den Hoven

rank van der Linden
is zelf geen kunstenaar. Maar als assistent, transporteur en
expositie-inrichter
werkt de Eindhovenaar al heel lang voor
heel veel kunstenaars. Zodoende beschikt hij over een voortreffelijk netwerk. Dat netwerk zette hij in voor
een project waarbij hij aan 32 kunstenaars vroeg een in keramiek vervaardigd masker te beschilderen.
De resultaten zijn te zien in Museum Jan Cunen in Oss en zijn verrassend. Zeker voor wie zich het vorige project van Van der Linden herinnert. Toen liet hij 99 kunstenaars
vazen beschilderen die in slagorde
werden opgesteld, onder meer in de
gang van De Pont in Tilburg en in
Fort Asperen bij Leerdam.
Kennelijk is de vorm van een masker een stuk minder dwingend dan
de vaasvorm. Want hoewel alle kunstenaars hetzelfde neutrale masker
kregen, zijn de resultaten veel diverser dan eerder bij de wat eenvormige
parade van vazen. Sommige kunstenaars voelden zich uitgedaagd om
iets volledig anders te maken door er
dingen op te bevestigen of aan te
hangen, anderen bleven juist dichtbij
de vorm die ze kregen. Soms leverden ze er twee of zelfs drie in. Maar

F
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Niemand die ik
benaderde
reageerde
afwijzend
— Frank van der Linden

Neem de prachtige maskers die Roos
Holleman (1989) maakte. Holleman
is bekend door haar indrukwekkende
pasteltekeningen van bestaande of
niet bestaande dieren. Ze beplakte
haar masker met veren en haren en
maakte er een soort uilenkop van. De
veel met natuurmaterialen werkende
Sjoerd Buisman (1948) stak kleine
takjes in de gaten voor de ogen en
trok het werk zo zijn eigen oeuvre in.
Roy Villevoye (1960) slaagde erin
het werk weer heel persoonlijk te
maken door een in was gemaakt gezicht van een overledene erin te bevestigen. Zo weten de kunstenaars
bijna allemaal een eigen draai te geven aan de opdracht die Van der Linden ze gaf. De expositie etaleert dat
kunstenaars zich met heel veel plezier en ambitie aan de klus hebben
gezet. ,,Niemand die ik benaderde
reageerde afwijzend’’, zegt Van der
Linden. De Eindhovenaar liet zich bij
de keuze voor de kunstenaars niet
leiden door bekende namen, maar
vroeg ook jonge en onbekende kunstenaars om een bijdrage. De groep is
qua stijl nauwelijks homogeen te
noemen.
Een vondst van Jan Cunen is om de
drie zalen op de eerste verdieping aan

te vullen met een etage vol schilderijen, beelden en installaties van de
32 deelnemende kunstenaars. Onder
het motto Sign of the Times werd kunstenaars gevraagd naast het masker
ook een werk te leveren als een teken
van hun tijd. De werken op de bovenverdieping versterken soms de
beschilderde maskers. Van Roy Villevoye bijvoorbeeld is een film te zien
die hij enkele jaren geleden maakte
van Papoea’s die een groot traditioneel houten beeld maken om hun
overleden familielid Omomá te herdenken. Villevoye was een vriend
van Omomá en volgde het ritueel
van dichtbij. Het werk sluit aan bij

het masker dat de kunstenaar voor
Jan Cunen maakte. Fransje Killaars
(1959) leverde een grote installatie
met de van haar bekende kleurrijke
doeken. Het is dan verleidelijk om
meteen daarna de trap af te dalen om
te kijken wat voor een masker ze
maakte en inderdaad, Killaars kwam
met een afdruk van het masker op
een doek.
Vaak vullen de werken en de maskers elkaar aan. Bram Hermens (1979)
maakte speciaal voor de expositie
zelfs een nieuw werk, een groot
schilderij waarop uiteenlopende hedendaagse figuren allen een masker
dragen. Andersom kan ook. Jorn van
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Veel en
goede
muziek
Veel en goede muziek dit weekend in Brabant. Festyland biedt
voor elk wat wils. Maar liefhebbers van de repeterende minimal
dienen echt naar het dubbelconcert met Glassmuziek te gaan,
terwijl Marc Almond in Tilburg de
synthpop van de jaren 80 laat
herleven.

!

Muziek

Festivalseizoen afsluiten op Festyland in Volkel
Elke Brabander weet: het festivalseizoen begint in Schijndel
met Paaspop en eindigt in oktober met Festyland in Volkel.
Zo is het ook dit jaar. Festyland
heeft een mooi aﬃche met op
vrijdag Bløf, Baby Blue en The
Wetnecks op het hoofdpodium.
Op zaterdag staan daar
Kraantje Pappie (foto),
Rowwen Hèze, Tino Martin,
Maan en BZB. Maar er is veel
meer. Een Tribute Tempel met
daarin tributebands zoals
Queen, Abba, Muse en AC/DC,
een Desperado Stage met artiesten van Nederlandse
bodem, zoals Bizzey en Kris

Kross Amsterdam. Vertrouwd
voelt de Pub aan, een café-setting waarin Rattle Snake Shake
en anderen gedijen. Wie na
twee dagen nog niet genoeg
heeft, kan rustig doorgaan op
het Heerlijk Hemelrijk Festival,
een festival voor alle leeftijden
met negen podia. Onder meer
Bizzey, BZB, Maan en de mannen van STUKTV hebben laten
weten zeker te komen. Ook zijn
er weer coverbands en komen
Kafke en Dave Roelvink zingen
in de Pub.
Festyland, vrij 11 en za 12 okt.,
Hemelrijk, Volkel. Heerlijk Hemelrijk, zo 13 okt. 12-21 uur.

Minimal

Twee concerten met
muziek Philip Glass
Philip Glass is hét boegbeeld van
de minimal music en pianiste Maki
Namekawa is zijn beschermelinge.
Hij schreef verschillende stukken
voor haar. Namekawa speelt van
Glass onder meer muziek uit de ﬁlm
Mishima – A Life in Four Chapters.
Met het Cello
Octet speelt de
pianiste vervolgens ook nog
eens andere stukken van Glass.
Toonzaal Den
Bosch. zo 13 okt,
11 en 13.15u.
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◀ Maskers
van (vlnr)
Theo Kijpers, Lisa
Couwenbergh,
Caren van
Herwaarden
en Maartje
Korstanje.

Wereldmuziek

Sioen laat album
Graceland herleven
De Vlaamse artiest Sioen deed
in 2007 een project met muzikanten uit Soweto. Die samenwerking kreeg naar aanleiding
van dertig jaar Graceland van
Paul Simon een vervolg. Ook Nederland mag dat nu horen.
Willem Jongeneelen

 Maskers
van (vlnr)
Reinoud van
Vught, Marc
Mulders,
Couzijn van
Leeuwen en
Olaf Mooij.
FOTO’S PETER COX

Frederik Sioen (40) heeft er al een
stevige carrière opzitten. Hij
maakte onderweg een switch van
pop/rock naar een uitermate gevarieerd muziekaanbod. ,,Het is rijk
voor de ziel om met veel verschillende zaken bezig te zijn.”
Sioen zingt, speelt piano, gitaar
en dwarsfluit, maar startte als percussionist. Hij komt uit een muzikaal nest. Hij kreeg zeven jaar les
van zijn vader, die muziekleraar,
muzikant en componist was. Via
hem leerde hij de waarden van
klassieke muziek kennen, via zijn
moeder, een tangodanseres, an-

Ik was 7 jaar toen die
plaat van Paul Simon
verscheen
— Frederik Sioen

Leeuwen bijvoorbeeld maakte met
haar en draad een masker dat juist ver
van zijn andere werk af staat.
Een installatie van Couzijn van
Leeuwen kreeg een centrale ereplaats op de expositie. De beeldhouwer leverde twee maskers, maar
overleed afgelopen zomer op 60-jarige leeftijd.

Papier
Een speciale rol is weggelegd voor
Karen Sargsyan (1973). Je haalt zijn
werk er meteen uit. Hij maakt grote
installaties met figuren die zijn gemaakt van papier. Dunne metalen
draadjes houden de papieren bij el-

ų

kaar. Sargsyan (1973) groeide op in
Armenië en kwam in 1988 naar Nederland waar hij kunstenaar werd.
Op de bovenste etage van het museum gaat Sargsyan uiteraard werken
met papier en kunnen bezoekers het
maakproces volgen. De kunstenaar
laat zich daarvoor inspireren door de
geschiedenis van Villa Constance,
voormalig woonhuis van boterbaronnen Van den Bergh en Jurgens. In
opdracht van het museum maakt hij
van beide kemphanen een beeld.
Sign of the Times, Museum Jan
Cunen, Molenstraat 65, Oss, t/m 26
januari.
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Jazz

Pop

Veertig jaar Paradox

De hits van Soft Cell

Paradox in Tilburg
is hét jazzpodium
van Brabant en bestaat veertig jaar.
Dat vieren ze uiteraard, met Tilburgse
jazz. Paul van Kemenade speelt met zijn
Classic Quintet met
daarin pianist Jeroen van Vliet en
bassist Eric van der
Westen, VLEK
treedt op met de
gebroeders Palinckx
en toetsenist Bart
van Dongen in de
gelederen en het

David Ball, het tweede lid van Soft
Cell had niet veel zin in een toer met
oude hits. Maar zanger Marc Almond
(62) wel! Dus reken op Tainted Love en
op Say Hello, Wave Goodbye. Want:
,,Juist aan de bekende nummers hebben fans een herinnering. Dan kun je als
artiest niet zeggen 'sorry, maar die heb
ik al zo vaak gezongen.’’ Say Hello,
Wave Goodbye
is de favoriet.
En het is de
perfecte afsluiter van elk concert.’’
Marc Almond,
013 Tilburg, 12
okt. 20.30u.

duo Harmen Fraanje
(piano) en Ernst
Reijseger (cello) is
er ook.
Paradox, Telegraafstraat 62, Tilburg, za 12 okt.
20.30u.

dere stijlen. Zijn smaak verbreedde
en hij sloeg met gitaar en piano
aan het componeren. ,,Gent
bruiste. Muzikaal gebeurde er van
alles. Na drie popalbums ontving
ik voor het project One Day For
Another World, geïnitieerd door
Oxfam, de vraag of ik in Soweto
mijn liedjes in een Afrikaanse
kleedje wilde gaan steken. Ik zei
direct ja, maar wist ook dat ik daar
een nieuw verhaal, met nieuwe
muziek wilde schrijven. Die trip
veranderde veel. Het wat kale aspect van mijn popmuziek werd
plots een multicultureel reisverhaal.”
Met vooraf bedachte grooves
vertrok hij. Er werden muzikanten
benaderd en via een advertentie in
townships gezocht naar backingvocalisten. ,,Er reageerden 33 mensen, allemaal even fantastisch.
Daar is het Calling Up Soweto
Quartet uit samengesteld. Nu, elf

 Frederik

jaar later, werk ik nog met hen.” De
bedoeling was één concert tijdens
de Gentse Feesten. Dat werden
veel meer shows. Ook gingen ze
terug naar Soweto om in dezelfde
studio die Paul Simon voor zijn
plaat Graceland had gebruikt het album Calling Up Soweto op te nemen. ,,Alleen maar warme herinneringen aan over gehouden. Vanuit mijn jeugd zie ik muziek als
een manier om mij bij mensen te
brengen.’’

Uitnodiging
De band met de muzikanten uit
Zuid-Afrika bleef altijd warm. En
alsof toeval niet bestaat, in 2016
ontving Sioen opnieuw een uitnodiging, nu van het Festival van
Vlaanderen, om het jubileum van
Graceland met een optreden luister
bij te zetten. ,,Eerlijk gezegd kende
ik het album niet zo goed. Ik was 7
jaar toen die plaat verscheen. Mijn
band zag het gelijk zitten. Het was
ook een uitgelezen gelegenheid
mijn Afrikaanse vrienden weer
eens over te laten komen. Qua gevoel blijven we muzikaal dicht bij
het origineel. Een aantal songs
leent zich niet voor herinterpretaties en bovendien zitten de meeste
melodieën in het collectieve geheugen van de fans. De zanglijnen
van Paul Simon vormden ook een
uitdaging. Ook verweven we een
paar eigen songs in de voorstelling.
Die werd een enorm succes.’’
Sioen vertelt tijdens de voorstelling ook over Graceland. ,,Ik duid
de songs wel, maar geef geen
bloemlezing hoe ze destijds, tijdens een culturele boycot nota
bene, gedurende het apartheidsregime tot stand kwamen. Paul Simon is nog altijd niet populair in
Zuid-Afrika. De meest gehoorde
klacht is dat hij als westerling hun
muziek kolonialiseerde. Ik kreeg
die reactie ook al toen ik in Soweto
was. Het is blijkbaar moeilijk evenwicht vinden in het vertellen van
multiculturele verhalen. Onze
muziek is geen pamflet. Het draait
om vreugde, al hopen ook wij dat
mensen na ons concert anders over
sommige zaken gaan denken.’’
Sioen plays Graceland: 16/10,
20.30 uur, Theater a/d Parade
Den Bosch.

Sioen met zijn band. FOTO WIM HEIRBAURT

