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Radio trekt steeds
meer luisteraars

Theater in Helmond
moet worden gesloopt

Duitse prijs toegekend
aan Herman van Veen

HAARLEM – Na veel lezers pleiten
vandaag ook twee wethouders en
raadsleden uit Haarlem in een ingezonden brief in het Haarlems
Dagblad voor het voortbestaan van
die krant. Men vreest dat eigenaar
Telegraaf Media Groep de krant op
termijn wil opheffen. Dat zou, aldus de briefschrijvers, een slag zijn
voor de lokale democratie.

AMSTELVEEN – Steeds meer mensen luisteren naar de radio. In
ruim tien jaar tijd zijn er een miljoen luisteraars bijgekomen, aldus
het Radio Advies Bureau (RAB).
Redenen voor de groei zijn het grotere zenderaanbod en de beschikbaarheid van zenders. Het bureau
doelt onder andere op radio via internet.

HELMOND – Het afgebrande theater ’t Speelhuis in Helmond is onherstelbaar beschadigd en moet
worden gesloopt. De gemeente wil
op 16 april met de sloop beginnen.
Het theater werd op 29 december
verwoest door een grote brand. De
gemeente moet nog beslissen of
een nieuw theater op dezelfde plek
komt.

BODENWERDER – De stad Bodenwerder in de Duitse deelstaat Nedersaksen heeft de Münchhausenprijs toegekend aan kleinkunstenaar en zanger Herman van Veen.
Hij krijgt de prijs omdat hij als dichter en verteller in de traditie van Baron von Münchhausen staat. Herman van Veen treedt met grote regelmaat in Duitsland op. (ANP)

Herman van Veen
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Ruggengraat als
een waterslang
De Canadese choreograaf
en improvisatiemeester
Benoît Lachambre leert in
37 solo’s dansstudenten
luisteren naar hun lichaam.
Te zien op performancefestival Something Raw.
BREGTJE SCHUDEL

I
zoet geluid.’
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lief
men mooi zingen, krijg je al snel een
zoet geluid. Toch waren de ideeën
en teksten helemaal niet zo lief. Dat
geldt ook voor het nieuwe album,
dat ook nog eens donkerder klinkt.”
“Het titelnummer gaat bijvoorbeeld over iemand die doodgaat:
Mary looking ready / ready for eternity. Ze is klaar voor het eeuwige leven. Het heeft iets positiefs, er zit
een zekere berusting in.”
Coomans, die de teksten schrijft:
“Onze liedjes ontstaan intuïtief.
Met de complete melodielijn en
tekst van het nummer Second
thoughts werd ik ’s ochtends wakker, maar ook films en tv dienen als
inspiratie. De titel Leggy blonde
komt uit een tv-interview, waarin
CNN-presentator Piers Morgan aan
Rod Stewart vroeg of hij nog steeds
op langbenige blondines viel.”
Niet per se romantisch. Dat de cdpresentatie op Valentijnsdag is, is
dan ook toeval. Vehmasto: “Daar
hebben we niet zoveel mee. Wat
mensen van onze plaat vinden, is
veel belangrijker. Ik hoop dat ze onze plaat in eerste instantie vrolijk
vinden en meer lagen en emoties
ontdekken als ze ’m vaker draaien.”
Cd-presentatie Mary looking ready –
The Secret Love Parade, vanavond
20.00 uur, Paradiso. Afterparty in de
Vondelbunker.

n de grote dansstudio van Entrepotdok 4 worden de 37 studenten van de School voor
Nieuwe
Dansontwikkeling
(SNDO) langzaam wakker. Als ontkiemende zaden komen ze van de
grond, op handen en voeten schudden ze hun ruggengraat los om pas
daarna op te staan en de ruimte te
verkennen. Ondertussen wordt er
vaak en uitgebreid gegaapt.
Deze oefening, die elke ochtend
2,5 uur duurt, is niet zomaar een
warming-up. Het is een specifieke
training, door de Canadese choreograaf Benoît Lachambre (1960) uitgedacht om de performers in een
specifieke geestestoestand te brengen. “Ik werk veel met gewichts- en
energiedistributie door het lichaam,” zegt Lachambre tijdens de

pauze in Café Kadijk. “Deze oefening moet de performers zich daarvan bewust maken.”
“Ik gebruik hier vaak het beeld
van de waterslang, hoe die door het
water beweegt en hoe het water om
de slang heen beweegt. De ruggengraat is als die slang, de rest van het
lichaam is het water er omheen.”
Ook het gapen heeft een functie.
“Gapen opent verschillende volumes in het lichaam, het maakt je bewust van verschillende ruimtes.”
Een meer gedreven en gefocuste
choreograaf zul je niet snel vinden.
Lachambre was tot begin jaren negentig ook een vermaard danser. Op
YouTube is hij te bewonderen in een
moderne dansversie van Romeo en
Julia van Toronto Dance Theatre, in
een strakke maillot, met lang glanzend haar. De maillot is vervangen
door een wijde broek, het haar zit
nu opgebonden in een knotje.
“Ik ben op mijn vijftiende begonnen met dansen. Op mijn achttiende kwam ik terecht bij Les Ballets
Jazz de Montréal. Daarna werkte ik
als freelancer.” Lachambre groeide
op met de technieken van José Limón en Martha Graham. Klassiek
ballet lag hem minder. “Ik heb niet
het klassiekedanserslichaam.”
Begin jaren negentig maakte hij de

Benoît Lachambre (r) met SNDO-studenten.
definitieve keuze zich fulltime op
zijn eigen werk, zijn eigen interesses te gaan richten. In 1996 richtte
hij zijn eigen gezelschap op, par
b.l.eux.
Zelf stukken maken deed hij al.
Zijn eerste professionele choreografie maakte hij op zijn 21ste. “Het was
een typisch jazzstuk. Het ging al
over energie, maar het was energie
voor effect. Me verder daarin verdiepen is een proces dat nu al meer dan
dertig jaar duurt.”
Lachambre, die een gelijkgestemde ziel vond in Meg Stuart, richt zich
in zijn werk op somatiek en kinetica, hoe het lichaam in elkaar steekt
en waarom het beweegt zoals het
beweegt. Elementen die hij miste in
de jazz en moderne dans. “Daarin
gaat het meer om vorm, meer om ef-
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fect. De dans staat in dienst van de
vorm. Bij een somatische aanpak is
dat niet het geval. Daar staat het lichaam zelf centraal.”
Omdat elk lichaam uniek en anders is, bestaat het stuk dat hij met
de SNDO-studenten maakte, uit 37
solo’s. Zaterdag kunnen bezoekers
van performancefestival Something
Raw in Amsterdam gedurende vier
uur vrij in en uit lopen in de Brakke
Grond en dus zelf bepalen welke solo’s zij bekijken. Lachambre:
“Kunst gaat immers over keuzes
maken, over de vrijheid van het individu.”
Something Raw. 14-18/2, Amsterdam.
Benoît Lachambre: 37 solo’s/Snake
charmers’ ball. 18/2 in de Brakke
Grond, 18.00-22.00 uur.

lijstjes bijnamen van bruggen

Over de Paling- en BH-brug naar IJburg
In Rotterdam is afgelopen
week de Rijnhavenbrug
geopend. In de volksmond
kreeg deze brug voor
(brom)fietsers en
voetgangers de naam
Hoerenloper, verwijzend
naar de vroegere rosse
buurt op Katendrecht.
HANS HOEKSTRA

O

p de website www.bijnamenvoorgebouwen.nl
staan behalve bijnamen
van gevangenissen (Big
Brother Bajes in Lelystad), kerken
(De Opstandingskerk in Amsterdam: De Kolenkit), parken (Park
Schoonoord in Rotterdam: Muizenpolder) ook bijnamen van bruggen.
Rotterdam kent veel bijnamen
voor bruggen. De Erasmusbrug telt
er bijvoorbeeld vijf: behalve De
Zwaan ook De Harp, Erectie van Peper (oud-burgemeester Bram Peper
was voorstander van deze brug),
Knikbrug en Wipkip.

Utrecht
■ Prins Clausbrug: De Raket.
Vlaardingen
■ De Twist: De Wokkel (rode fietsbrug over De Vaart).

Rijnhavenbrug in Rotterdam, alias de Hoerenloper.
Een lijstje bijnamen van bruggen:
Amsterdam
■ De Enneüs Heermabrug tussen
Zeeburgereiland en Steigereiland
staat ook bekend als de BH-brug
(vanwege de twee bobbels).
■ De Nesciobrug heeft als bijnaam
de Palingbrug (bijnaam duidt op de
vorm).
Haarlem
■ De Langebrug: de Verfrollerbrug.
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Rotterdam
■ Rijnhavenbrug: Hoerenloper.
Deze op toeristen gerichte brug
kreeg al meer bijnamen, verwijzend
naar de vorm: de boemerang, de
taartschep en de troffel.
■ Regentessebrug: Vier Leeuwenbrug, omdat op de vier brughoeken
een natuurstenen leeuw staat.
■ Koningshavenbrug, oude spoorweghefbrug over de Maas: De Hef.
■ Willemsbrug: Rode Willem.

Zaltbommel
■ De Martinus Nijhoffbrug: de
Bommelse Brug.
Deze kabel- of tuibrug over de
Waal nabij Zaltbommel verving in
1996 de Bommelse Brug uit 1933.
Die oude Waalbrug is inmiddels gesloopt.
De benaming ‘Bommelse Brug’
was algemeen gangbaar, maar officieel heeft de brug nooit een naam
gekregen.
De nieuwe brug is vernoemd
naar de dichter Martinus Nijhoff
(1894-1953), die al over de oude
brug dichtte. Het begin van zijn bekendste sonnet De moeder de
vrouw:
‘Ik ging naar Bommel om de brug
te zien.
Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden
die elkaar vroeger schenen te vermijden,
worden weer buren.’

