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ving’. Ze gebruiken films, lichtpro-
jecties en -reflecties die moeten
zorgen voor een samenspel tussen
ritme, jazz en dissonantie.
Maximal Music!, morgen om
20.30 uur in de Doelen, Rotter-
dam.

Somebody to Love
Muziekspektakel Somebody to
Love van The Bohemian Rhapsody
Band komt naar Capelle aan den
IJssel. De tributeband telt twaalf
artiesten en belooft het theater op
z’n grondvesten te doen schudden
met de vertolkingen van de groot-
ste hits van rockband Queen. In uit-
bundige kostuums brengen ze
nummers alsWeWill Rock You,
We are the Champions en Bohe-
mian Rhapsody. Queen scoorde
onder leiding van frontman Freddy

Mercury wereldwijd achttien num-
mer 1-hits.
Bohemian Rhapsody Band,
Somebody to Love, dinsdag om
20.15 uur in het Isala Theater,
Capelle aan den IJssel.

Papegaaien
De dag dat de papegaai zelf iets
wilde zeggen is geschreven voor
pubers, maar ook geschikt voor
volwassenen. De voorstelling van

Jetse Batelaan en Theater Arte-
mis gaat over mensen die elkaar
napraten. Wie zijn we nog, als we
niet meer praten voor onszelf?
Hoe weet je waar je zelf ophoudt
en de ander begint? Wie durft nog
te praten met zijn eigen woorden?
De dag dat de papegaai zelf iets
wilde zeggen, woensdagavond
om 20.30 uur in de Kleine Zaal
van de Rotterdamse Schouw-
burg.

,,Carmen is een van de meest fan-
tastische opera’s, de muziek en het
verhaal zijn zó bijzonder... Carmen
is een vrijgevochten vrouw die doet
wat ze wil. Ze gaat op haar manier
om met mannen en vreest zelfs de
dood niet. Ze sterft, maar daar gaat
het niet om. Het gaat om het hele
proces, haar karakter.’’

Ropera werkt met amateurzan-
gers. Is dat te horen?
,,Het is een productie met en door
amateurs, maar er doen ook profes-
sionals mee. Sopraan Anna Traub
in de rol van Carmen, dat moet je
meemaken!
Haar stem geeft kleur aan het ge-
heel. Fascinerend hoe amateurs

dan klinken. Iedereen gaat ervoor.’’

U vraagt als dirigent wel veel
van deze vrijwilligers.
,,Men moet veel studeren, want dit
stuk moet uit het hoofd worden ge-
zongen. Maar deze amateurs doen
het met liefde en halen bijna een
professioneel niveau.
Met geduld bereik ik veel, al moet
ik nog weleens ingrijpen: sommi-
gen staan te repeterenmet mobiele
telefoons die afgaan. Wat een on-
dingen.’’

Heerst er plankenkoorts?
,,Er is spanning, vooral in de laatste
weken. Er is gelukkig een enorme
teamgeest. Het is net voetbal. Ik
heb de touwtjes in handen, maar
dan is het aan hen. En dat werkt.’’

Carmen door Ropera, dinsdag
om 20.15 uur in de Rotterdamse
Schouwburg.

N Carmen
speelt zich
voor deze
gelegenheid
af op een
visafslag en
in de haven.
Met wat fan-
tasie zie je
er de Rotter-
damse
haven in
terug.
FOTO’S ROBERT
WESTERMAN

NDe hits
van Queen
schallen
dinsdag
door het
Isala
Theater.

Deschoonheid
vangeweldgevat
inkunstwerken
HANS BELDER
ROTTERDAM | Curator Hans van der
Ham spreekt van een ‘contradictio
in terminis’. De tentoonstelling
Beauty of Violence, vanaf morgen te
zien in Garage Rotterdam, brengt
twee begrippen bij elkaar die tegen-
strijdig zijn en onverenigbaar lijken:
schoonheid en geweld.
De 53-jarige Rotterdamse kunste-

naar, die sinds 2012 is verbonden
aan de tentoonstellingsruimte aan
de Goudsewagenstraat, pakte zijn
artistieke vrijheid en bracht van
zeven kunstenaars werk bij elkaar
waarin geweld op verschillende ma-
nieren een rol speelt.
,,Wat mij fascineert is dat het hier-

bij aankomt op de essentie van het
kunstenaarschap,’’ vertelt Van der
Ham. ,,Geweld komt dagelijks via de
media tot ons. Kunstenaars worden
dus ook gegrepen door iets wat niets
met schoonheid te maken heeft. Ze
weten dit om te toveren tot een
kunstwerk, zodat het wél schoon-
heid wordt. Het kunstenaarschap
staat centraal, de thematiek is on-
dergeschikt.’’
Van der Ham selecteerde stuk

voor stuk werken die refereren aan
enige vorm van geweld. Door de
vormgeving wordt het ondanks de
boodschap toch aangenaam de

kunstwerken te bekijken. Het drie-
luik van Ronald Ophuis, een kunst-
schilder die veelvuldig geweld en
misbruik opvoert in zijn werk, ziet
Van der Ham als een goed voorbeeld
hiervan.
,,Dit is een werk vanmeer dan vijf

meter breed en drie meter hoog,
waarop een weddenschap te zien is
die mannen in het Afrikaanse Sierra
Leone met elkaar afsluiten rondom
een zwangere vrouw. De inzet van
het werk The Bet is: draagt ze een
jongen of meisje in haar buik? Zon-
der in details te treden kun je je wel
voorstellen wat er daarna met de
vrouw gebeurt. Dit schijnt regelma-
tig voor te komen in die regio.’’

Gruwelijk
Ophuis heeft zich dit enorm aange-
trokken en heeft de weerzinwek-
kende gebeurtenis na laten spelen
in zijn atelier, waarbij hij foto’s
maakte. Die foto’s zijn vervolgens
gebruikt in het schilderij. ,,Het is
een geweldig mooi schilderij gewor-
den, maar als je het achterliggende
verhaal kent is het te gruwelijk voor
woorden.’’

Beauty of Violence, van vrijdag
tot en met 6 juli in Garage Rotter-
dam, Goudsewagenstraat 27.

Z Schilderij The Bet van Ronald Ophuis maakt deel uit van de exposi-
tie Beauty of Violence. FOTO R. OPHUIS

Collega’sreddenproductievan Ropera

Kidsdebaas
inBoijmans
Museum Boijmans Van Beunin-
gen is zondag het domein van
kinderen. Op eigen houtje

mogen ze een kunst-
werk uitkiezen van

een van de 26
geselecteerde
kunstenaars.
Kunst4Kids
is verboden
voor ouders;
het enige wat
papa of mama

mogen doen, is
de beurs trekken.

Tenzij hun kind zelf 35 euro
heeft gespaard.

Kunst4Kids, zondag vanaf
12.00 uur in Boijmans Van
Beuningen, Rotterdam.

gezinsuit
jeTip

ROPERA

De Ropera werd in 1978 op-
gericht door dirigent Hans
Wamelink. Het koor, dat destijds
nog De Rotterdamse Opera
heette, had tot doel om elke twee
jaar een werk van een bekende
componist op te voeren. In 1979
debuteerde het koor met Verdi’s
Oberto in Theater Zuidplein. De

vaste kern bestaat nu uit dertig
enthousiaste amateurzangers. Bij
concerten worden ze bijgestaan
door profs. Hoe de toekomst er
na Carmen uitziet, weet dirigent
Marco Bons nog niet. ,,Voor de
stad is dit gezelschap belangrijk,
maar er is nog geen plan. We wil-
len graag doorgaan.’’

Dertigenthousiastelingen


