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Viktorien van Hulst (1972) wordt per 1 december de nieuwe di-

recteur van Theaterfestival Boulevard in Den Bosch. Zij volgt

Geert Overdam op, die met pensioen gaat. Van Hulst is nu nog

hoofd artistiek bureau van Toneelgroep Amsterdam. Zij stu-

deerde Theaterwetenschappen aan de Universiteit van Utrecht

en werkte onder meer bij Productiehuis Brabant en Festival CE-

MENT. Daarnaast vervulde ze diverse adviesfuncties in de cultu-

rele sector, onder meer bij het Fonds Podiumkunsten. (NRC)

T H E AT E R F E ST I VA L

Van Hulst directeur Boulevard

Best Kept Secret is geraffineerd popfestival
Best Kept Secret scoort met drie keer een grote, rake slotact: Franz Ferdinand, The Pixies en E l b ow

Zanger Alex Kaparanos van de Schotse band Franz Ferdinand (linksboven) en (midden) de Tr u c k f i g h t e r s springen tijdens het sfeervolle Best Kept Secretmuziekfestival, dit weekeinde in Hilvarenbeek

Door Amanda Kuyper

I
n lome tevredenheid hingen bezoe-
kers op tussen de bomen gespan-
nen schommels. Het strand was be-
zaaid met zonnebadende lijven,
een enkeling dook in het meertje,
terwijl de jonge aaibare troubadour

George Ezra zijn liedjes zong. Over de
hoofden van het publiek werd letterlijk
‘ge c ou c h su r f t ’, via een opblaasbank die
rondging. En op de bospaadjes was tussen
vijf podia, inclusief een nieuwe dansare-
na, voortdurend een stroom mensen in
beweging, met tussenstops bij de ‘Pe e
tree s’: de aanzienlijk charmantere oplos-
sing voor festivaluriniors.

Best Kept Secret wenste er meer, maar
net als bij de eerste editie vorig jaar kwa-
men er rond de 15.000 muziekliefhebbers
naar het driedaagse muziekfestival in de
water- en bosrijke omgeving van safari-
park Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Ze
troffen er een afgewogen muziekprogram-

ma van wisselende kwaliteit op een weer
geraffineerd uitgedacht festival. Dat on-
derstreepte zijn bestaansrecht met drie
keer een grote, rake dagsluiter – Franz Fer-
dinand, Elbow en The Pixies – plus gewil-
de acts als Belle & Sebastian (een gelukkig
weerzien nadat de band vorig jaar afzeg-
de) en The War on Drugs. En het bood de
klanken van een nieuw tijdperk op kleine
podia: onafhankelijke geesten, over elkaar
buitelend met pretpunk, smachtpop,
slowfunk of razende metal.

De plaatsing van het hoofdpodium op
het strandje bleef een vondst. Muziek op
deze feeërieke plek is al heel gauw fraai –
zeker in de gouden gloed van een zacht
zakkende zon. Daar loste de indierock-
band The War on Drugs de verwachtingen
dan ook perfect in. Het optreden werd een
mooie hypnotiserende soundtrack met
breed uitgesponnen nummers als U n de r

the Pressure.

Ook de Schotse formatie Belle & Sebasti-
an was, op hetzelfde tijdstip de derde festi-
valdag, zorgvuldig hun nerdgehalte culti-
verend, een zalige, blijmoedige uitschie-
ter. Daarna drapeerde Elbow zachtjes zijn
warme deken der gelukzaligheid over het
publiek .

Net als op The Great Wide Open op Vlie-
land en Oerol op Terschelling werken na-
tuur en muziek op dit festival harmonisch

samen. Dan is het al gauw goed, zou je
denken. Maar het slagen van een festival-
dag vraagt om meer dynamiek in het blok-
ke n s c h e m a .

De eerste festivaldag kwam traag op
gang, met veel verstilde, kabbelende acts
zonder vonken. Daarna kwam Daryll Ann,
dat een nieuw hoofdstuk toevoegde aan
zijn herwonnen succes. Midlake deed wat
het moet doen. Uitgerekend The Pixies
vormden tegen alle verwachtingen een
hoogtepunt – ondanks hun matig ontvan-
gen nieuwe cd en optredens zonder de ge-
zichtbepalende, opgestapte zangeres Kim
Deal. De band speelde een prettig venijni-
ge set die aansloeg, met af en toe nieuw
werk, en vooral ouder materiaal, met snel-
le punk ter afwisseling.

Enkele bands deden wat misplaatst aan
op het hoofdpodium. Die moesten alle zei-
len bijzetten. Het duo Angus & Julia Stone
gaf hun folky pop duidelijk extra gas, maar
werd er een wat doorsnee easy-listening
act door. Ook James Blake klonk ineens
wat vervreemdend in het daglicht. Pas
toen hij zijn lome jammerdub verruilde
voor wat lompere, rechttoe-rechtaan
deephouse kwam het aan op het strand.

Op Best Kept Secret is het contact tus-
sen artiest en publiek nauw. Van een be-
baarde ruwe bonk met rasperige strot als
frontman Pink Eyes van Fucked Up of juist

de zoetgevooisde dandyeske Connan
Mockasin met zijn slowfunk: ze zoeken
hun toehoorders. De gedreven stonerrock
van de Truckfighters stond haaks op hoe
toetsenist Nils Frahm het publiek in trance
bracht met minimalistische improvisaties.
Vanuit esoterische, bijna kale klanken liet
hij zijn soundscapes aanzwellen en ontla-
de n .

Flink dansen was het bij Breton met zijn
vrolijke synthpop. En ook Metronomy
was, geheel in het wit gestoken achter wit-
te designdesks in steeds weer ander licht,
een heerlijk feestelijke festivalact. Funky,
bubbly en strak in de bassen, met zijn op-
juttende leadman Joseph Mount die de
muziek van stijl naar stijl loodste. L ovelet-

te rs werd de catchy festivalhit.
Opmerkelijk ook dit jaar weer was hoe

schoon het festivalterrein bleef – n e r ge n s
stinkende etensresten te bekennen.

Het systeem met statiegeldbekers en het
betalen met chip viel in goede aarde. Het
werkt snel en een geldloos festival is com-
fortabel, al viel het geven van een rondje
niet mee.

De hoge horecaprijzen bevielen minder,
maar de ‘good food’-insteek is reuze aan-
trekkelijk: van schelpdieren, ‘bio -kapsa-
l o n’, tot ijsjes uit de 3D-printer, en ja, in
een heuse tomatenkas een kwartiertje to-
m ate n ku n de .

Po p

Best Kept Secret Festival
Gehoord: 20-21-22 juni, Beekse Bergen,

H i l va re n b e e k
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Mu z i e k
op een
f e e ë r i e ke
plek als het
strand is
al heel
gauw fraai
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Pianist Nikola Meeuwsen heeft gisteren het Koninklijk Concert-

gebouw Concours 2014 gewonnen voor solisten van 9 tot 14

jaar. De finale vond plaats in de Kleine Zaal van Het Concertge-

bouw. De jury, met contrabassist Dominic Seldis als voorzitter,

roemde de 12-jarige Meeuwsen als „een rasverteller met verbluf-

fende techniek en ongelooflijk muzikaal talent”. Prijzen zijn 1.000

euro en het geven van een lunchconcert. Eerdere winnaars wa-

ren blokfluitiste Lucie Horsch en pianist Aidan Mikdad. (NRC)

CONCERTGEBOUWCONCOURS 2014

Pianist Nikola Meeuwsen (12) wint

M A A N DAG 23 JUNI 2 0 14 C5N RC HANDELSBLAD PREMIÈRE

Jard van Nes (75) is dit jaar de winnaar van de Blijvend Applaus

Prijs, voor kunstenaars wier carrière min of meer is afgesloten.

De concertzangeres wordt bekroond om „haar menselijke, diep

doorvoelde Mahler-interpretaties”, voor haar inzet voor nieuwe

muziek en voor haar werk als docente. Eerdere winnaars waren

Ramses Shaffy, Piet Noordijk, Theo Olof en Herman Krebbers.

Van Nes krijgt de prijs op 23 november in de Kleine Komedie in

Amsterdam. (NRC)

KLASSIEKE MUZIEK

Applausprijs naar Jard van Nes
De Japanse violisten Shunske Sato en Sayuri Yamagata, con-

certmeester en plaatsvervangend concertmeester van de Ned.

Bachvereniging, worden hoofdvakdocent barokviool aan het

Conservatorium van Amsterdam. Yamagata kwam in 1984 naar

Den Haag om barokviool te studeren bij Lucy van Dael in Den

Haag. Shunske Sato (Tokio, 1984) is naast zijn orkestbanen in

Nederland en in Keulen actief als solist, ook op moderne viool,

en in verschillende kamermuziekensembles. (NRC)

OUDE MUZIEK

Shunske Sato docent in A’dam

Nog nooit was het geluid in de Ziggo Dome zo
slecht. Als door een kapotte kermistoeter
schreeuwde Miley Cyrus haar stoere schutting-
taal in de microfoon, neukend met een gouden
auto of met haar billen bloot paraderend door het
gangpad. Het maakte allemaal niet uit, want Cy-
rus (21) is een meisjesidool dat bij al haar pogin-
gen tot liedjes werd overstemd door een hyste-
risch gegil.

Miley reageerde met nog meer geschreeuw. Ze
is verre familie van Dolly Parton en heeft al het
nasale volume, maar niets van het zangtalent. In
haar achtbaanrit van gewelddadige videobeel-
den, dansende teddyberen en seksueel onderda-
nige kontjesneukbewegingen is geen ruimte voor
nuance of muzikaliteit. Haar hit Wrecking ball is
vooral bekend omdat ze in de videoclip naakt aan
een sloopbal slingert.

De show van Miley Cyrus is een pretpark van
flitsende beelden en hitsige dans, met enorme
opblaaspoppen en glitterende kostuumwisselin-
gen. Muziek is het ondergeschoven kind. In een
‘akoesti sch’ intermezzo aan de andere kant van
de zaal neuzelde ze zich een weg door Lucy in the
sk y van The Beatles en vergreep ze zich aan een
nummer van The Smiths.

Miley Cyrus trakteert haar publiek op een door
de Amerikaanse hiphopcultuur ingegeven vorm
van seksualiteit die de klok veertig jaar terugzet.
Als goedmakertje was er een filmmoment voor
de homo’s in het publiek, waar ook nietsvermoe-
dende meisjes door de cameraman werden aan-
gezet met elkaar te zoenen om alsjeblieft maar op
het grote scherm te komen. Arme papa’s die bui-
ten stonden te wachten op hun dochters. Hoe leg
je ze na dit inferno van weerzinwekkend seksis-
me uit dat liefde en seks best mooi kunnen zijn?

Jan Vollaard

In seksistische show
Miley Cyrus is geen
ruimte voor muziek
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Miley Cyrus
Gehoord: 22/6 Ziggo Dome, Amsterdam.
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Tom Jones
Gehoord 21/6 Ziggo Dome, Amsterdam.
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Tom Jones: stem als met
fluweel beklede misthoorn

Na Johnny Cash heeft geen artiest zich in de herfst van zijn le-
ven zo spectaculair opnieuw uitgevonden als de 74-jarige Tom
Jones. De mijnwerkerszoon uit Wales kwam in 2010 met het
blues- en gospelalbum Praise and Blame, gevolgd door het
even rauwe en pure Spirit in the Room. De kitschfactor van zijn
muziek werd verruild voor authentieke americana in songs
van Bob Dylan, Blind Willie Johnson en The Staple Singers.

Op het podium blijft Tom Jones de geoefende Las Vegas-per-
former, die het vooral de dames naar de zin maakt met een
stem als een met fluweel beklede misthoorn. Zijn band hield
het klein en akoestisch in Burning hell van John Lee Hooker en
Randy Newmans Mama told me not to come, maar kon ook uit-
pakken met blazers en gospelzang in It ’s not unusual en G ree n
green grass of home. D el il ah kreeg een cajun-achtige swing met
accordeon en viool en zelfs het bronstige S e xb o m b werd ont-
daan van de sfeer van camp die er altijd omheen hing.

In die beheerste setting hield Tom Jones het een kleine twee
uur vol, met een soepele stem die bezieling uitstraalde. De
geest van Elvis Presley daalde neer over de Ziggo Dome, waar
de blues van I wish you would en de gospel van Strange things
net zo hard aankwamen als de James Bond-tune T h u n de rb al l
en een opgewonden Ki s s van Prince. Tom Jones had er zin in en
sleepte het publiek mee in zijn nieuwgevonden spelvreugde.
Hij lachte minzaam om het onderbroekje dat naar hem ge-
gooid werd.

Jan Vollaard

Pa ra d e

B a r b a re n van Toneelgroep Oostpool en Holland redt Syrië.
Te zien op de Parade Rotterdam en Den Haag. Inl: deparade.nl

*3

Scheldend asogezin versus
verwarde hulpverleners

Hollands onvermogen, dat staat centraal op twee Parade-voor-
stellingen. In B arbaren uit die zich in cynisme van de zwartste
soort. In een grote kermisgrabbelton treffen we Rolf en zijn
vrouw: Tokkie-versies van Barbie en Ken. Hij in een clowns-
pak, gezicht onveranderd verontwaardigd, zij in galajurk plus
panterlegging, peuk uit de zwartomlijnde mond. Geflankeerd
door kinderen Jordi en Melissa wordt er gezapt en gescholden:
op de publieke omroep, allochtonen, kunstenaars, het ko-
ningshuis –zelfs op Geert Wilders. Johan Fretz schreef een hila-
rische stroom verwensingen en Rick Paul van Mulligen vuurt
die in mitrailleurtempo op zijn toehoorders af. De humor is op
het genante af, maar regisseur Marcus Azzini biedt ontsnap-
ping aan de beerput, met een vondst die voor de hand ligt en
toch verrast. Onvrede baart massamoord, kort samengevat.

Tegenover de inktzwarte wereld van Rolf en de zijnen staat
het idealisme van de ‘Syrious Angels’: een hulporganisatie in
Syrië die het „net even anders doet”. Hulpverleners Noël S.
Keulen en Willemijn Haasken houden een tv-pitch voor Syrië,
maar verzuipen al snel in tegenstrijdige cijfers, belangenorga-
nisaties met een eigen agenda en hun eigen privébesognes. Bo-
vendien: willen de Syriërs ‘onze’hulp eigenlijk wel? Hol l a n d
redt Syrië levert geestig en verwarrend commentaar op goeie
bedoelingen maar tekortschietende kennis. Zo kan het pu-
bliek voor 15 euro ‘kunst en cultuur’schenken: dertig shows
van Soldaat van Oranje, plus een online-cursus crowdfunding.

Herien Wensink

Klassiek

Openingsfestival TivoliVredenburg
Met onder meer: Radio Filharmonisch Orkest, Kyteman Orkest,

Nora Fischer. Gehoord: 21 juni, TivoliVredenburg, Utrecht.
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Grote Zaal TivoliVredenburg
houdt zich goed bij opening

Zeven jaar lang hadden Utrechters ‘hu n’Vredenburg niet kun-
nen bezoeken. De Grote Zaal uit de jaren 70 werd geïntegreerd
in een nieuw muziekpaleis, waar ook popzaal Tivoli onderdak
zou vinden. Zaterdag ging TivoliVredenburg eindelijk open.

Tot diep in de nacht waren er concerten, van klassiek tot
techno. Liefhebbers van klassiek vroegen zich vooral af of de
Grote Zaal nog zo klonk als vroeger. Tijdens de Vijfde symfonie
van Prokofjev door het Radio Filharmonisch Orkest hoorden
zij dat de heldere akoestiek goed is geconserveerd.

Later op de avond nodigde Kyteman (Colin Benders) het Ra-
dio Filharmonisch uit te improviseren met zijn eigen hiphop-
orkest. Helaas kwam de muzikale uitwisseling nauwelijks van
de grond.

Grote vraag was hoe kamermuziekzaal Hertz het zou hou-
den: als er in popzaal Ronda hard muziek wordt gespeeld, zou
je de bassen in de kamermuziekzaal kunnen horen. Daar was
op de openingsavond niets van te merken, omdat ook in Hertz
uitversterkte muziek werd gespeeld, onder meer door Nora Fi-
scher en Asko/Schönberg. Hun uitvoering van Osvaldo Golij-
ovs swingende liedcyclus Ay re , vol invloeden van Arabische en
Sefardische muziek, was het hoogtepunt van de avond. Het is
moeilijk woorden te vinden die recht doen aan Fischers vocale
kwaliteiten –ze heeft niet alleen een rijk timbre, ze zet ook alle
mogelijke zangtechnieken en effecten in.

Merlijn Kerkhof

Klassiek

Evgeny Kissin
Piano, Serie Meesterpianisten. Gehoord: 22/06 Concertgebouw

A m s t e rd a m
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Pianist Kissin zoekt de
expressie in het grote gebaar

De grootste Schubert-interpreten uit de pianogeschiedenis,
zoals Wilhelm Kempff, Walter Gieseking en Sviatoslav Richter,
verstonden de kunst om aan Schuberts schijnbaar eenvoudige
melodieën een bovenwereldlijke glans te verlenen.

Het gespierde spel van de Russische pianoleeuw Evgeny Kis-
sin (1971) is in veel opzichten antithetisch aan deze precaire
schubertiaanse kunst. In het openingsdeel van de P ianosonate
in D groot D850 (1825) manoeuvreerde Kissin zich gisteren als
gedreven topsporter door de toonladderfiguren, die niet de
kans kregen te stralen in nobele eenvoud. In het beroemde Con
m o t o, dat juist in z’n ongekunsteldheid een haast religieuze
zeggingskracht heeft, ging Kissin op zoek naar een onvindbaar
drama. Dartel en ondernemend bewoog hij zich door het slot-
deel, als een jonge hond in een gewijde kloostertuin.

Ook in de chopineske muziek van de vroege Alexander
Skrjabin (1872-1915) zocht Kissin de expressie in het grote ge-
baar. Gesmoorde snikjes veranderden in geplaagde lamenta-
ties, kleine gevoelsopwellingen in explosies van hartstocht.
Maar hoe topzwaar ook, Kissins interpretatie van de Et u de s
opus 8 was van een grote communicatieve kracht: meeslepend
en dwingend. Sprekend en organisch klonk het A n d a n te uit de
Tweede Pianosonate. Alleen in de ontzaglijke, met z’n hele bo-
venlichaam geproduceerde fortissimi deed Kissin de muziek
soms geweld aan.

Bas van Bommel

Miley Cyrus
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