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René van Peer
Eindhoven

De organisatie heeft moeten 
zoeken naar een aangepaste 
vorm. Eén tent waarin steeds 
twee voorstellingen staan, aldus 
Nadine van Pinxteren. „Normaal 
gesproken kopen bezoekers een 
ticket voor entree op het terrein, 
en vervolgens kaartjes voor acts 
die ze willen zien. Die zijn ver-
spreid over meerdere tenten. Dit 
jaar werken we met een be-
perkte opzet omdat een vrije pu-
blieksstroom niet toegestaan is.”

Muzikale voorstelling
Dit weekend kregen bezoekers 
‘Circus Charms’, een muzikale 
voorstelling met de broers Frank 
en René Groothof voorgescho-
teld, in combinatie met het ur-
ban dance collectief ISH. Terwijl 
de eerste geregisseerd en uitge-
schreven was, was de tweede 
volledig geïmproviseerd. Wat de 
twee gemeen hadden was de op-
gewekte energie en de branie 
waarmee de artiesten op het po-
dium in de weer waren.

‘Circus Charms’, bedacht door 
pianiste Pauline Post, combi-
neert teksten van de Russische 
absurdist Daniil Charms (ch als 
in lichaam) met muziek uit de 
beginperiode van de Russische 
revolutie, onder meer van Dmi-
tri Sjostakovitsj. De muziek, vol 
onverwachte wendingen en da-

dendrang, sluit naadloos aan bij 
de setting van een circus. 
Spreekstalmeester en directeur 
Kolja (gespeeld door Frank) 
krijgt het steeds opnieuw aan de 
stok met Petja (René). Petja wil 
dolgraag bij het circus, maar laat 
in zijn onhandige bemoeizucht 
alle acts in de soep lopen, totdat 
een wanhopige Kolja probeert 
hem te verpletteren onder een 
rotsblok van 75 kilo. Tevergeefs, 

natuurlijk. Uiteindelijk vliegen 
ze samen naar Brazilië, waar bi-
zons blijken rond te lopen die 
verdacht veel op koeien lijken, 
compleet met koebellen.
De tent van de Parade was de 
perfecte setting voor deze voor-
stelling, waarin zowel het ver-
haal als de muziek de opgewekte 
chaos van slapstick uitstraalden. 
Ook muzikanten uit het ensem-
ble SeaSession, dat de stukken 
met bravoure en plezier speelde, 
mochten aantreden in heerlijk 

sullige circusacts. Bovendien 
konden Frank en René Groothof 
putten uit de onderlinge rivali-
teit die ooit de rode draad was in 
de tv-serie Broertjes.

ISH collectief
Het optreden van de vier dan-
sers van het ISH collectief sloot 
goed aan bij ‘Circus Charms’. 
Een zelfde speelse energie. De 
acrobatische bewegingen en fi-
guren hadden niet misstaan in 
een circusprogramma. Het was 
fascinerend om te zien hoe de 
vier op elkaar reageerden, hoe ze 
steeds andere delen van het po-
dium opzochten. In ensemble-
stukken bewogen ze als een 
vloeiend geheel. Soms traden ze 
op in duo’s, waarbij twee dan-
sers gezamenlijk gestileerde 
handgebaren maakten die deden 
denken aan een driedimensio-
nale Mondriaan. Maar het meest 
spectaculair waren twee solo’s 
van Dietrich Pott waarin hij ma-
ling leek te hebben aan de 
zwaartekracht met wentelingen, 
sprongen en onnavolgbare even-
wichtsstunts. De muziek van 
Irie Weergang Bove, net als de 
dans geïmproviseerd, vormde 
met de toepassing van verschil-
lende elektronische stijlen, een 
eenheid met de bewegingen van 
het viertal. „We zijn blij dat het 
dit jaar door kon gaan”, besluit 
Nadine van Pinxteren. „In Eind-
hoven hebben we nog te maken 
gehad met Testen voor Toegang. 
Dat heeft de bezoekersaantallen 
wel gedrukt. Maar volgend jaar 
zijn we terug.”
Circus Charms staat 12 sep-
tember in het Muziekgebouw 
Eindhoven

Opgewekte energie 
en branie in Parade
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De Parade is tevreden over de ruim duizend 
bezoekers die het festival in Eindhoven heeft 
weten te trekken. Een hele vooruitgang ten 
opzichte van vorig jaar.

l 
We zijn blij dat het dit 
jaar door kon gaan. 
Volgend jaar zijn we 
terug
 – Nadine van Pinxteren
 – Organisatie De Parade

René van Peer
Helmond

„Ik hou van wandelvakanties. Het 
liefste wat ik doe is de natuur in 
trekken. Mijn vader, die huisschil-
der was, heeft mij de liefde voor de 
natuur bijgebracht. In zijn vrije 
tijd ging hij eropuit om in de na-
tuur te schilderen. Vaak nam hij 
mij met zich mee. Ik heb er nooit 
bij stilgestaan waarom hij dat 
deed.”

Nieuwe ideeën
In wandelingen door de natuur 
kom ik helemaal tot rust na een 
jaar cultuur. Ik krijg er nieuwe 
ideeën van. De mooiste wandeling 
die ik gedaan heb was met mijn 
zoon, die toen twaalf jaar oud was. 
We liepen de West Highland Way, 
langs Loch Lomond, en van daaraf 
naar Fort William.”

„We hebben twee weken over 
die wandeling gedaan. Samen 
wandelen bevordert het gesprek. 
Je praat over mensen die je ont-
moet en wat je mooi vindt in het 
landschap. Voor mij is dat de heu-
velachtige ruigheid van de kust-
streken, de verlatenheid en de 
stilte. Het landschap kan overwel-
digend zijn. Het geeft je een gevoel 
van nietigheid. We hebben over-
nacht in het afgelegen Kings 
House hotel bij The Devil’s Stair-
case, een voetpad dat een rol heeft 
gespeeld in Alfred Hitchcocks film 
The 39 Steps uit 1935. Mijn zoon 
kon met mij praten over wat hem 
bezighield, ook toen hij tijdens de 
tocht naar huis wilde. We hebben 
daar uitgebreid over gesproken. De 
volgende dag zat hij weer vol ener-
gie en goede moed, en zijn we ver-
der gaan wandelen.”

Eigen land
„Dit jaar blijf ik nog in eigen land. 
Ik ga in september een bezoek 
brengen aan plateauKUNST, een 
initiatief van Wanda Reiff in de 
buurt van Margraten. Ik ben jaren 
geleden als jonge jongen bij haar 
geïntroduceerd door mijn vader. 
Hij zei toen: ‘Zij laat zien wat 
goede kunst is.’ Ze is heel haar le-
ven actief geweest met eigentijdse 
kunst in haar eigen galerie. Ze is 
nu 81 jaar, maar nog even energiek 
en enthousiast als altijd. In pla-
teauKUNST geeft ze zowel inter-
nationaal bekende kunstenaars als 
jong talent de gelegenheid hun 
werk te laten zien. Een deel van de 
werken is te zien rond haar eigen 
Zuid-Limburgse boerderij. Maar 
ze betrekt er ook vele buren bij in 
de dorpen eromheen. Je kunt er 
dus een mooie kunstwandeling 
van maken.”

In Museum Helmond zijn op dit 
moment twee exposities te zien 
die Frank Hoenjet heeft samen-
gesteld: ‘Retrospectief’ met fo-
to’s van de Belgische Magnum-fo-
tograaf Harry Gruyaert (tot 19 
september te zien) en ‘Ongewoon 
Alledaags’, de keuze van Jan Dirk 
van der Burg, de Fotograaf des 
Vaderlands (tot 14 maart 2022).

Schotse stilte 
in de heuvels
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Voorzichtig mogen we 
er weer op uit. Wat 
doen cultuurmakers 
deze zomer? Deel 1: 
Frank Hoenjet, de 
conservator van 
Museum Helmond.

De Cultuurzomer
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