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Shrek is spits, schaamteloos en lekker stout
MUSICAL ¨¨¨èè
‘Shrek, de musical’, gezien in de
Stadsschouwburg Antwerpen.
Nog tot en met 14 april,
www.shrekdemusical.be

Je zou er cynisch kunnen van
worden. Voor ruwweg elke twee
nieuwe musicals is er tegenwoordig één gebaseerd op een film.
Bloedarmoede, iemand?
Een film op het podium neerzetten is niet vanzelfsprekend en de
mislukkingen zijn legio. Maar
voor Shrek, de musical gaan die
bezwaren niet op. De film kreeg
in 2008 zijn Broadwaykleedje
aangemeten, is nog steeds in Londen te zien en kende zijn Nederlandse première in oktober 2012
in Amsterdam. De versie houdt
nu ook even halt in Antwerpen,
met drie Vlaamse hoofdrolspelers: Chris Van den Durpel als de
groene oger, Ann Van den Broeck
als prinses Fiona en Sébastien De
Smet als Lord Farquaad.
Boeren en scheten

Dreamworks- en Disneyproducties kunnen niet zonder een portie meligheid, maar voor een familiemusical is Shrek toch af en
toe lekker stout, met een ‘Boerenen schetenlied’, revisionistische
versies van bekende sprookjes en
een hoofdrolspeler die in het begin allesbehalve een held lijkt. De
schrijvers hebben alle leuke elementen behouden en er een extra
leuke theaterdraai aan gegeven.
Vooral in het tweede deel zit veel
vaart. Het ziet er ook goed uit,
hoewel het budget dat van Londen of Broadway nog niet benadert. Maar het relatief eenvoudige decor en de kostuums maken
toch indruk.

‘Schrek, de musical’: geslaagde filmadaptie. ©
Topcomedy

Chris Van den Durpel, in zijn tvwerk goed vertrouwd met grimeen pleisterwerken, zit haast onherkenbaar verstopt achter lagen
latex en een dikmaakpak. En hoewel die hem duidelijk fysiek beperken, speelt hij dat meestal
mooi weg met een mengeling van
lef, tristesse en veel humor. Ook

Luc Monsaert

als zanger hoeft hij zich tussen
het musicalvolk niet te schamen.
Ann Van den Broeck exploreert
de jongste jaren graag haar komische kant, en ook als prinses Fiona grijpt ze die kans. Ze vat het
personage, met de gepaste vocale
uithalen en zelfs overtuigende
tapdanspasjes. Sébastien De
Smet heeft als Lord Farquaad fysiek de meest uitdagende rol: hij

moet de hele voorstelling op zijn
knieën rondhossen om een Toulouse-Lautrec-illusie te creëren.
Dat houdt hem evenmin tegen
om voluit te gaan in zijn rol.
Shrek, de musical is een voorbeeld van een geslaagde filmadaptatie, een musical die noch
de brave zieltjes ontziet, noch de
volwassenen op hun honger laat.
JOHAN DEPAEPE

Reggae op
z’n Vlaams

Jong en
eigenzinnig

REGGAE ¨¨¨èè

HEDENDAAGS ¨¨¨¨è

Pura Vida & Congo Ashanti Roy

Nadar Ensemble o.l.v. Daan Janssens;
Stéphane Ginsburgh, piano, Centre Henri
Pousseur, elektronica. Gezien in Brussel,
Bozar, 22/3

Gezien op 22/3 in N9, Eeklo. Nog te zien
op 29/3 in De Casino, Sint-Niklaas, en op
30/3 in MEC Staf Versluys, Bredene.

De villa waar de muziekclub N9 is gehuisvest, werd onlangs volledig gerenoveerd, net als de nabijgelegen fietsenfabriek Pola. Daar kun je nu ook
het Museum of Pop bezoeken, een kleine schatkamer met foto’s, boeken,
documenten en souvenirs uit de popgeschiedenis zoals clubuitbater Jan De
Boever die sinds de vroege jaren 1970
zelf heeft beleefd. Er is ook een hoekje
voor reggae, een genre dat De Boever
altijd na aan het hart heeft gelegen.
Het is geen toeval dat Pura Vida, uit
Sint-Maria-Aalter, en Congo Ashanti
Roy vorig jaar net hier hun eerste
speelkans kregen.
De Belgische band en een van de
grootste Jamaicaanse sterren namen
in die periode ook Hard road op, een
(vinyl)album dat wereldwijd lovend
ontvangen werd en puur muzikaal
zelfs de klassieker Heart of the Congos
(1977) naar de kroon steekt, de plaat
die Ashanti Roy en zijn maten destijds
een plaats bezorgde in de hall of fame
van de reggae.
Maar hoe vertaal je die geniale studio-

klank naar het podium? Een elfkoppige (!) groep van uitstekende muzikanten helpt je al een heel eind op weg.
Een strakke ritmesectie, majestueuze
blazers, echo's van rock, blues en
country in het gitaarwerk, fijne percussie: Pura Vida creëert een krachtige, organische roots-sound zoals je die
in de (sterk gedigitaliseerde) Jamaicaanse reggae nog maar zelden hoort.
Minder geslaagd, soms zelfs vals, was
de samenzang tijdens het concert van
afgelopen vrijdag. In het spoor van
The Congos probeerde Bregt De Boever – de zanger van Pura Vida en geen
broer van Jan – vier stemmen te blenden, wat hem in zijn studio geen
moeite kost maar wat live toch lastiger
blijkt. Congo Ashanti Roy is zelf ook
geen charismatische leadzanger.
Gelukkig bleven de songs overeind:
enkele ijzersterke nummers van Pura
Vida zelf, het beste uit Hard road en
bovenal de hits van The Congos, ‘Row
fisherman row’ voorop, in een broeierige, gelaagde uitvoering die de muziek in Jamaica nooit gegund is. (km)

Chris Van den
Durpel hoeft zich
als zanger niet te
schamen tussen
het musicalvolk

In 2006 publiceerde de BBC een
studie waarin werd berekend dat het
Verenigd Koninkrijk één bewakingscamera per veertien inwoners telde. De
gewone Brit werd tot 300 keer per dag
gefilmd. Omgekeerd gooien individuele
gebruikers massaal zelfgemaakte beelden op het internet. De lijn tussen
privé en openbaar vervaagt, net als die
tussen echt en virtueel.
In Generation kill exploreert de jonge
Vlaamse componist Stefan Prins meesterlijk dat spanningsveld. Vier muzikanten zitten achter schermen waarop
beelden van henzelf worden geprojecteerd. Afhankelijk van de belichting
zijn de muzikanten, hun video-alter
ego of beiden te zien. Die beelden en
klanken worden op hun beurt gemanipuleerd door vier muzikanten die controllers bedienen. Zo ontstaat een veelgelaagde dialoog met op noise en onrust gebouwde muziek als middelpunt.
Beklijvend is het moment waarop
plots in volle stilte beelden verschijnen van vliegtuigen die doelwitten in
het vizier nemen. Wat in Generation

kill begint als een onrustwekkend spel
met manipulatie, kijken en bekeken
worden, mondt al snel uit in een kritische kijk op de impact van technologie. Dezelfde technologie, overigens,
waarvan ook Prins zich volop bedient.
De andere werken brachten de interactie tussen muzikanten en technologie
naar een meer zuiver muzikaal niveau,
al speelden ook hier visuele elementen
een rol. De twee delen uit Prins’ Piano
hero-cyclus plaatsten de pianist
Stéphane Ginsburgh achter een elektronisch klavier met gesamplede en
vervormde pianoklanken: een uiterst
vindingrijk herdenken van de band
tussen pianist en instrument. Het
werk van Prins’ generatiegenoot
Alexander Schubert voor ensemble en
een dirigent wiens gebaren via sensoren tegelijk elektronische klanken activeren, was speels en lekker subversief
en vormde zo een mooi contrast.
Het Nadar Ensemble en beide componisten toonden zich als een eigenzinnige jonge generatie met een frisse kijk
op hedendaagse muziek. (mbe)

