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weer, zo triest als de blues zelf kan
zijn.
Er waren ook niet veel minder bezoekers dan vorig jaar: rond de
20.000, onder wie opvallend veel
jongeren. Werd het bluesfestival
een tiental jaar geleden nog een
stille, langzame dood voorspeld –
met de artiesten zou ook het publiek uitsterven – dan lijkt die
trend nu gekeerd. Jonge muzikanten doen weer spannende
dingen met blues, en jeugdige
fans komen kennismaken met de
almaar schaarser wordende grote
namen uit het verleden.
Verdwaasd

tussen twee concerten door blijven de meeste mensen gezellig
staan (in de voorste helft van de
tent) of zitten (in hun zelf meegebrachte vouwstoelen achteraan).
Niemand die klaagt over het

De grootste blueslegende van allemaal liet het zondagavond
nochtans helemaal afweten. Dat
BB King op zijn leeftijd (86!) de
hele show niet meer draagt, is nog
begrijpelijk, en met een briljante
achtkoppige band zelfs heel aanvaardbaar. Dat zijn handen lang
niet meer zo soepel over de snaren glijden als weleer, kun je de
oude man evenmin kwalijk nemen. Hij is trouwens slim genoeg
om de stramheid in zijn vingers
en gewrichten weg te moffelen
met korte, luide gitaarlicks, en de
honneurs verder aan de leadgitarist van de groep te laten. Ach, wij
vergeven BB King zelfs dat hij minutenlang onverstaanbaar zat te
mompelen in de microfoon.
Maar dat hij drie nummers na elkaar gewoon opnieuw speelde,
telkens in dezelfde lang uitgesponnen versie? Het moet zijn dat
veel toeschouwers verdwaasd of
idolaat stonden toe te kijken, anders zou er wel luider gefloten en
geroepen zijn. De King of the
Blues bleek een keizer zonder kleren.
Het was nochtans al een mooi
weekend geweest. Zaterdag zorgde de opwindende bluesrock van
Kenny Wayne Shepherd voor
de aangenaamste verrassing en
gold de kleurrijke rootsmuziek
van de Keb’ Mo’ Band als mooiste weerzien, zeventien jaar nadat de jonge Kevin Moore hier
voor het eerst op het podium had
gestaan.
Over Steppenwolf waren de meningen verdeeld – veel mensen
wachtten niet eens ‘Born to be
wild’ af om weg te gaan. Dan deden de generatiegenoten van Ten
Years After het zondag een stuk
beter, zij het dan zonder de oorspronkelijke zanger Alvin Lee, die

in 2003 vervangen werd door de
twintiger Joe Gooch. Die heeft in
tegenstelling tot zijn oude kompanen geen seventieslook, maar
wel de stem – op het randje van de
bombast, met dichtgeknepen keel
soms. En hij speelt gitaar als waren de jaren zeventig nooit voorbijgegaan. Dankzij hem is Ten
Years After veertig jaar later nog
altijd een strakke, overtuigende
band, die met licht psychedelische songs als ‘Love like a man’ en
‘I’d love to change the world’ een
prachtig muzikaal tijdsbeeld
schetsen.
Superieur

Maar het waren de Belgische
bands die de show stalen op deze
28ste editie van het Belgium
Rhythm & Blues Festival. Ook in
de blues hoeven onze jongens niet
langer onder te doen voor eender
welke Engelse of Amerikaanse
act. Dat bewees Roland vrijdag al
met zijn Super All Star Enlightening Music Machine (met Helmut
Lotti), terwijl El Fish zondag de
enige echte hoofdact was.

BB King speelde
drie nummers na
elkaar gewoon
opnieuw, telkens
in dezelfde
lange versie
De groep rond Steven De Bruyn
(die ook al schitterde met Roland) en Filip Casteels stond al
voor de vierde keer op het podium
in Peer, iedere keer een beetje
hoger op de affiche. El Fish blijft
verrassen en verbazen, al was het
maar met de bezetting: twee
drums, bas, gitaar en mondharmonica. Hier past alleen nog het
etiket van universele blues, gevoed en geïnspireerd door honderd jaar muziekgeschiedenis,
virtuoos op smaak gebracht door
een ontketende De Bruyn.
Op het einde kwam Roland nog
een stukje meejammen en werd
de Belgische superioriteit in Peer
definitief bezegeld.
Gezien op 13, 14 en 15 juli op
Blues Peer.

Minister Joke Schauvliege wil Vlaamse cultuur
beter aan de man brengen in het buitenland.
De cel Cultuur Internationaal
(CINT) wordt de regisseur van
een nieuw internationaal cultuurbeleid voor Vlaanderen. Er
zal ook een Kennisknooppunt komen, dat de al bestaande expertise van de steunpunten en fondsen
moet bundelen, en links moet leggen met de grote instellingen en
universiteiten en hogescholen.
Ten slotte wil Schauvliege ook een
Topevenementenraad installeren. Het gaat om meer dan kunst
en cultuur: ook buitenlands beleid, toerisme en stedenbeleid
moeten samengebracht worden.
‘Voor het eerst is dit thema op de
Vlaamse regering gekomen en
wijzen de neuzen in dezelfde richting’, zegt Schauvliege. ‘Nu moe-

Compagnie Cecilia
gaat rauw
Weinig regisseurs hebben zo’n herkenbare
stijl als Arne Sierens. Maar ook weinigen
blijven zichzelf zo heruitvinden.
VA N O N Z E M E D E W E R K E R

Vlaamse cultuur moet over de grenzen
BRUSSEL Nergens kon Joke
Schauvliege (CD&V) haar internationale plannen beter voorstellen dan in de Tate Modern in Londen, waar Anne Teresa De Keersmaeker gisteren een performance
bracht. De minister van Cultuur
was erbij en greep de allure van
het moment aan.
‘Ik heb van in het begin gezegd
dat ik van zo’n beleid een speerpunt wilde maken’, zei Schauvliege. ‘Tot dusver was er weinig samenwerking en overleg.’ Daarom
vroeg ze een ervaren werkgroep
(Cultuurforum) haar suggesties
te doen, en die werden de fundamenten van een ‘strategische nota’ die zopas aan de Vlaamse Regering werd voorgelegd.

Acteur Jan Hammenecker met danseres Sayaka Kaiwa. © Kurt Van der Elst

WOUTER HILLAERT
GENT Na zijn glorie met Ber-

nadetje en Allemaal indiaan,
creaties met Alain Platel, was Arne Sierens even een ontheemd
theatermaker. Bij DAStheater
volgden nogal wat doorslagjes
elkaar op, weifelend tussen oude
recepten en nieuwe vormen. Pas
met Altijd prijs in 2008, bij de
nieuwe Compagnie Cecilia, heeft
dat zoeken zichzelf teruggevonden: in een raak scènebeeld, ontdaan van alle overdaad. In die
lijn daagt Sierens zichzelf nu telkens weer fris uit.
Kijk naar Lacrima, zijn presentje voor de Gentse Feesten. Op
scène staan niet meer dan vier
massieve stenen banken, dwars
over de hele scène. Vast gebetonneerde horden zijn het, kaal en
donkergrijs als op een kerkhof.
Zo strak en zo onwrikbaar waren
Guido Vrolix’ decors nog nooit.
Zoom je uit, dan zie je een sociale
woonwijk op schaal: blokken die
er allemaal eender uitzien, aaneengekleefd met asbest, rond al
te nauwe straten. Treurnis in
snelbouw.
‘Het reservaat!’, braakt Jan Hammenecker uit. Hij speelt Chief,
een man die in deze wijk is groot
geschopt, maar er ondanks heel
wat kleine criminaliteit weer is
weggeraakt, weliswaar met vermorzelde vingerkootjes. Zijn
grote broer, een bendeleider, is
erin gebleven. Die leek dan ook
al een lijk nog voor zijn overdosis. Drugs is hier het dagelijkse
brood. Van soft naar hard, van
rauw naar grauw: ‘het reservaat’
is een straatje met eenrichtingsverkeer.
Beer

Joke Schauvliege.
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ten we verfijnen: welke evenementen zijn belangrijk, hoe gaan
we samenwerken? Vroeger zat
daar niet echt een lijn in.’
Hoeveel geld is er voor die plannen? Schauvliege: ‘Er staat een
jaarlijks bedrag van tien miljoen
euro voor de kunsten klaar. Maar
er zijn ook allerlei andere bedragen die versnipperd zijn, en daar
moeten we zicht op krijgen.’ (vpb)

Vergeleken met Lacrima waren
Sierens’ vorige stukken zoete
sprookjes. Ook zij roerden in de
marge van de samenleving,
maar bleven nooit gespeend van
enige romantiek, van theater in
de sfeer van een strip, rond personages als typetjes. Deze keer is
het naturalisme niet zoet, maar
bitter. Rauw als de realiteit in die
ene sociale blokkenwijk die iedereen kent. Lacrima is geen
Vlaams filmpje, maar pure documentaire.
Misschien is dat omdat het hier
om een monoloog gaat: rechtuit

naar de zaal, geen spelletje onder acteurs. Zonder veel poespas
hoor je het verhaal aan van
Chiefs terugkeer naar zijn giftige
geboortegrond, op zoek naar
stiefzoon Jimmy. Ook die dreigt,
dertig jaar later, in deze wijk aan
lagerwal te stranden.

Spontaan wisselt het Gents
van Sierens’ theater voor het
West-Vlaams van de revelatie
Jan Hammenecker
In elk geval ligt het ook aan
Hammenecker. De acteur uit de
films Ex Drummer en 22 mei debuteert bij Sierens, maar ook in
het Vlaamse theater. Wat een revelatie! Hij speelt met variatie,
maar blijft altijd als een beer bij
de grond. Zelfs de krulletjes die
hij toevoegt, voelen oprecht en
uit de buik. Spontaan wisselt het
Gents van Sierens’ theater voor
West-Vlaams.
Musje

De grootste nieuwigheid is nog
de bijdrage van danseres Sayaka
Kaiwa, opgeleid aan Parts. Ze
vertolkt geen rol, tenzij licht en
lucht brengen in de zwaarte. Als
een musje trippelt ze over de
blokken, monstert ze Hammeneckers vertelling, breekt ze
steeds weer in een glimlach uit.
Ze doet wat in het jongste werk
van Sierens altijd het decor
deed: de spelers uit balans halen, in het moment houden. Het
versterkt net de naturel.
Tegelijk relativeert Kaiwa’s
luchthartigheid op geen enkel
moment wat Lacrima uitdraagt:
dat mensen hun winst of hun
verlies niet altijd zelf maken, zoals burgerlijk theater vertelt.
Niet hun karakter doet hen hervallen, maar hun biotoop. Sierens die aan politiek doet, ook
dat is nieuw. Maar in de eerste
plaats is deze voorstelling een artistieke verovering op te veel visuele rompslomp. Simpel kan
ook. Dit theater wordt er enkel
roerender door.
‘Lacrima’ ( ★★★★✩ ). Tot
22 juli in Minnemeers, Gent.

