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Kleinkunst- én liefdesduo De
Andersons (Anna Ågren en
Roel Dullaart) speelde al in
dorpshuis De Zwaan,
gelouterd cabaretier Erik van
Muiswinkel niet. Dit weekend
is hij hun gast in Uitgeest.
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Op reis
door het
leven
H

ier dooft niets. Zo heet
de nieuwe (vierde) voorstelling, De Andersons zien het als
een ’roadtrip door het leven’. Ze
werkten er nog aan toen op een
goede dag iemand aanklopte die de
rode draad zou worden. Een 28jarige non die na negen jaar uit het
klooster was gezet en kwam voor
zangles bij Anna. De vrouw werd
deel van hun leven, ze belichaamt
het thema van de voorstelling:
verwondering.
De identiteit van de gewezen non
blijft onbekend. Ze kwam met
weinig. Wat kleding, een bijbel,
een rozenkrans. „En alles was
nieuw voor haar, een en al verwondering. Niet bedacht, maar precies
wat ons ook bezighield. Daarin
word je meegenomen. Ze is bij ons
komen wonen, we hebben haar
geadopteerd. We gingen samen
kleren kopen, als twee Pippi’s op
avontuur.”

Uit het leven
Alles in de voorstelling is uit het
leven gegrepen, ontstaan vanuit de
ontmoeting. „Niet alleen met de

non, maar bijvoorbeeld ook met
een Syrische vluchteling die een
droom stuurde naar zijn achtergebleven vrouw.” Zo overdenkt Anna
tevens ’de waarheid van mijn
Zweedse vader’. Hij maakte een
einde aan zijn leven. „Waarom
stopte bij hem de kunst om zich te
verwonderen?” Vader had in Zweden een zomerschool, Anna’s Nederlandse moeder werd daar verliefd op hem. De groepsnaam bevat
niet alleen de stijlaanduiding ’anders’, maar is tevens de veel voorkomende Zweedse achternaam.
Anna werd overigens ’gewoon’
geboren in Leiderdorp (1980),
groeide tweetalig op en dat gebeurt
nu ook met de negen maanden
oude zoon van haar en Roel: Noah
Ramses. „De eerste naam staat voor
zacht, de tweede voor sterk. Wat de
roepnaam wordt, hangt af van zijn
karakter.”

Vreeswijk
Ze reizen elke zomer in een oud
Volkswagenbusje door Zweden.
Het land zit in haar hart, net als de
troubadour Cornelis Vreeswijk
(1937-1987). Deze geboren IJmuidenaar – onder meer bekend van de
hit ’De nozem en de non’ (1966) –

2018: Watermolen van Opwetten, in Nuenen.

verhuisde al jong naar Zweden en
werd er gevierd zanger en liedjesschrijver. De Andersons waren twee
seizoenen met zijn werk op pad,
daarna kwam een programma over
de beroemde Zweedse premier Olof
Palme (1927-1986). „Een man met
een warm hart voor mensen. Hij
riep op om te durven dromen,
maar waarschuwde ook: het begint
laat te worden op aarde.” En of ze
dan ook iets gingen maken over dé
Zweedse popgroep: Abba. „Het is
meer dan eens gesuggereerd, maar
ligt te veel voor de hand.”
Bij ’Hier dooft niets’ draait het
vooral om het lied, in de kleine
theaters waar ze zo van houden.
Het repertoire is voor een groot
deel reeds vastgelegd op de gelijknamige cd mét liedteksten. Waaronder ook een lied van de non. „Ze
volgt nu een theateropleiding.”
Aan de Koningstheateracademie in

T

heater

De Andersons met Erik van Muiswinkel, 23/2, 20.15
uur, dorpshuis De Zwaan in Uitgeest. Kaarten à €15
via dezwaancultureel.nl of boekhandel Schuyt. Ook
te zien in Heerhugowaard (Onmoetingskerk, 16/3,
zonder gast), Spanbroek (Kerkhuys, 7/4) en Heemskerk (Heemshof, 25/5). Voor de laatste twee zijn de
gasten nog niet bekend.

Den Bosch, waar Anna en geboren
Brabander Roel belandden na het
conservatorium in Tilburg. „We
zijn al 17 jaar samen, ook iets voor
verwondering. Ik kan me geen
leven zónder hem voorstellen.”

Sebastian Koch (r) in ’Werk ohne Autor’.
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de beklemmende sfeer in OostBerlijn, door de controle van de
DDR-veiligheidsdienst Stasi.
Zijn nieuwste handelt in drie
periodes: nationaal-socialisme
van Hitler, gevolgd door communistische dictatuur in OostDuitsland en democratie in
West-Duitsland vanaf eind jaren
’50. Alles geïnspireerd op het
bizarre levensverhaal van de
beroemde Oost-Duitse kunstenaar Gerhard Richter, hier Kurt
Barnert geheten en gespeeld
door Tom Schilling.
Wat beide films bindt, is sowieso
de aanwezigheid van acteur
Sebastian Koch. 2006 was voor

FOTO ROXANNE HELLEVOORT

Samen nog ’De nozem en de
non’ gezongen in Velsen
Wat er zaterdag precies gaat
gebeuren, weet hij niet, maar
cabaretier Erik van Muiswinkel
(57) was vereerd met de uitnodiging van De Andersons. ,,Als ik
zie wie mij als gast zijn voorgegaan, dan denk ik: in dat rijtje
wil ik wel staan.” Naast Freek
de Jonge bijvoorbeeld.
,,Ik heb De Andersons ontmoet
in mijn favoriete theater, in
Velsen. Dat was in 2014, naar
aanleiding van de biografie over
Cornelis Vreeswijk. Toen hebben we nog ‘De nozem en de

non’ gezongen. Daarna was het
allemaal het land in, en nooit
meer gesproken.” Hij komt
straks met de voorstelling
‘Buigt allen mee voor Drs. P’,
dit jaar zou ‘plezierdichter’
Heinz Hermann Polzer honderd zijn geworden. Verder
werkt hij aan ‘een spectaculair
tv-programma’ voor 2020. Uitgeest is nieuw voor de Haarlemmer. ,,Sinds 1985 bezig, alles
gezien, ik woon vlakbij en tóch
nog nooit in Uitgeest geweest:
ik snap er niks van.”

Erik van Muiswinkel.
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2017: met Thomas Bollen (r) in Asten.

Ton de Lange

Kijken naar kandidaten voor Oscars
Heemskerk Q Op de dag dat in
Amerika de 91e uitreiking van de
Oscars wordt gehouden (zondag), draait Filmhuis Heemskerk
een van de genomineerden voor
de beste niet-Engelstalige film:
’Werk ohne Autor’. Bioscoop
Corso in Castricum vertoont hem
vrijdag en dinsdag, als onderdeel van de ’Oscar Week’ met
zeven genomineerde titels.
Qua tijd is het een hele zit - ruim
drie uur - maar ’Werk ohne Autor’ is opnieuw een imposante
film van Florian Henckel von
Donnersmarck, die al een Oscar
won met ’Das Leben der Anderen’ (2006). Deze film ging over

Hoes van de cd.

FOTO MING JIANG

hem een extreem goed jaar. Toen
speelde hij ook al een nazi-officier, maar dan in de bekroonde
oorlogsfilm ’Zwartboek’ van Paul
Verhoeven. Daarin speelde ook
Carice van Houten met wie hij
een relatie kreeg. In augustus
2009 vertelde Van Houten op tv
tijdens het urenlange praatprogramma Zomergasten dat het
alweer over was.
Met de andere recente film ’Das
Schweigende Klassenzimmer’
(over West-Berlijn in 1956) zet
’Werk ohne Autor’ het topniveau
van de Duitse film voort.
Ton de Lange

A genda
Muziek
Het Kennemer Theater heeft het
zoveelste eerbetoon op de planken:
Jordan Roy - geboren Jordy van
Toornburg (1986) - gaat vrijdag om
20.15 uur met zijn band George
Michael ’doen’. Het programma
heet ’Freedom’, naar de hit met
Wham! (1984) en als soloartiest
(1990). Roy werd bekend in het
zevende seizoen van The Voice of
Holland en garandeert nu een
energiek theaterconcert met ’heerlijke sound en hippe dans-moves’.
Kaarten vanaf €26,50 via kennemertheater.nl of 0251-221453.
In De Oude Keuken in Castricum
treedt zondag om 15 uur het plaatselijk damesduo Loris - zang en
gitaar - op met ’een uitgebreid

Loris speelt in Castricum.
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repertoire aan oude klassiekers,
soulnummers en nieuwere muziek’. Entree vrij.
De Heemskerkse formatie Dockside (anno 1994) speelt zondag om 15

uur Ierse muziek in het Beverwijkse café Camille. Ballads, jigs, reels
en hornpipes (Ierse dansmuziek)
ontbreken niet en er zijn invloeden
van Nederlandse, Franse, Schotse
en Jiddische volksmuziek. Met
Mark van de Meij (zang/accordeon/
piano), Jos Molenaar (zang/contrabas/gitaar), Marleen Plooij (zang/
viool) en André Uitgeest (zang/
gitaar/banjo/tinwhistle). Entree
vrij. De zeskoppige Donkeylandband speelt zondag om 15 uur in
het Heemskerkse café Lokaal jazz,
blues, ’populaire covers’; ook zangnummers staan op het programma.
Ze eindigen met een jamsessie.
Entree vrij.
Bij Toonbeeld Geesterhage in Castricum begint woensdag de tweede serie van bijeenkomsten over

klassieke muziek, waarbij Gert
Floor uitleg geeft en draait. Het
gaat om vijf ochtenden van 10-12
uur met presentaties over Bártòk,
Verdi, Van Beethoven, Mozart en
J.S. Bach. Aanmelden via toonbeeld.tv of bij Toonbeeld Geesterhage, losse kaarten à €7,50 of passe-partout à €37,50.

Literatuur
Auteur en bokser Alex Boogers
praat dinsdag om 20 uur in het
Kennemer Theater met name over
zijn jongste boek ’Lang leve de
lezer’; Frénk van der Linden stelt
de vragen. Boogers verzet zich
tegen ontlezing en is een groot
pleitbezorger voor de literatuur. In
het felle schotschrift ’De lezer is
niet dood’ (2015) riep hij docenten,
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boekhandelaren, schrijvers en
uitgevers op om de lezer te zoeken
waar je hem niet verwacht. Kaarten
vanaf €14,50 via kennemertheater.nl of 0251-221453.

Cabaret
Alex Ploeg speelt zaterdag om
20.30 uur in het Kennemer Theater. Hij is lid van Comedytrain,
schreef voor tv-programma’s als
’Dit was het nieuws’ en ’Cojones’ ,
en tekent strips. In 2016 won hij de
publieksprijs van Cameretten, twee
jaar later was hij volgens De Volkskrant het ’comedytalent’. In ’Ultimatum’ is hij een zelfverzekerde
jongen die het allemaal niet weet.
Kaarten voor deze ’coming-of-age
story’ vanaf €16,50 via kennemertheater.nl of 0251-221453.

