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 e Acteurs en musici van 26 nationaliteiten spe-
len mee in de voorstelling. FOTO RAYMOND VAN OLPHEN

„Ik speel vijftien 
jaar bij Phion, ben 
plaatsvervangend 
aanvoerder van de 
cellisten. Ik vind 
Midzomernachts-
droom een geweldig 
project waar ik heel 
veel zin in heb.

Als musicus heb ik al 
vaker met dansers 
en acteurs samen-
gewerkt, maar tot nu 
toe vooral in orkest-
vorm. Veilig in de or-
kestbak dus, binnen 
de groep die je kent 
blijf je je ding doen. 
Dit is anders, nu sta 
ik tussen vijftien dan-

sers, vijftien acteurs 
en veertien collega’s 
van Phion. Ons werk 
smelt samen, we in-
spireren elkaar, 
kunstvormen gaan 
elkaar versterken. 
Die voor mij nieuwe 
positie op het po-
dium maakt dat ik 
me bloter, kwets-
baarder voel. Straks 
sta ik daar zonder 
houvast aan bladmu-
ziek en mijn ver-
trouwde ensemble. 
Spannend. Ik ver-
trouw erop dat er 
communicatie op 
gang komt tussen de 
kunstvormen. Ik leer 

de frag-
menten 
die ik straks speel uit 
mijn hoofd. Joris 
Nassenstein en Da-
ria Bukvi zochten de 
muziek samen uit, ik 
weet zeker dat de 
sfeer van het verhaal 
met muziek wordt 
versterkt, dat alles 
perfect klopt. De rol 
van muziek in dit ver-
haal is groot. Het 
mooie van vijftien 
musici is dat het nog 
net een groep is, 
maar er ook ruimte 
is om je persoonlijk-
heid tot uitdrukking 
te brengen.”

Inge Grevink

‘Deze nieuwe positie maakt dat ik 
me bloter, kwetsbaarder voel’

celliste

„Ik hou van stukken 
waar veel mensen 
op de vloer staan, 
waar hectiek 
heerst. Ik zag het 
stuk voor het eerst 
in de uitvoering van 
het Nationale To-
neel en vond het he-
lemaal te gek.

Voor mij is dit de eer-
ste grote productie 
van Oostpool waarin 
ik via een casting 
een rol heb gekre-
gen. Sinds ik in 2007 
de acteursopleiding 
aan de HKU af-
rondde, heb ik veel 
jeugdtheater ge-

speeld en voor grote 
gezelschappen ge-
werkt. Inmiddels zijn 
we gestart met de 
repetities. Ik kan je 
zeggen: het is nu al 
feest! 
Mij een is dubbelrol 
toegewezen, ik speel 
Oberon de elfenko-
ning en Hippolytos. 
Voor deze uitvoering 
is deze rol van gen-
der gewisseld. Erva-
ring in spelen met 
meerdere disciplines 
deed ik op bij Orka-
ter. Doe je het goed, 
complementair sa-
menwerken, dan ver-
sterk je elkaar en 

wordt 
iedereen 
beter. Alles begint 
met de zoektocht 
naar connectie. Wie 
staat in dienst van 
wie? Ik heb nog niet 
eerder in een pro-
ductie met dansers 
gestaan. Ik ben 
nogal bewegelijk, 
denk al snel: dansen 
doe ik er gewoon bij, 
als elfenkoning dans 
ik stiekem mee. 
Maar ja, de dansers 
van Introdans vor-
men een heel andere 
league, ik weet niet 
zeker of ik straks 
nog durf.”

Michiel Blankwaardt

‘Voor mij de eerste productie 
waarin ik via casting een rol krijg’

acteur

„Onze repetities zijn 
net begonnen. Ik 
dans bij het ensem-
ble van Introdans en 
vind het een 
enorme eer op-
nieuw met Regina 
van Berkel, met wie 
ik al eerder een pro-
ject deed, samen te 
werken.

Zij staat open voor 
wat dansers te bie-
den hebben, of ze nu 
jonger of juist meer 
ervaren zijn. Door 
het script vooraf te 
lezen zit het verhaal 
in mijn hoofd en 
weet ik wat er in de 

scenes op toneel ge-
beurt. 
In de dans, geba-
seerd op traditionele 
houdingen en posi-
ties van klassiek bal-
let zie je verschil-
lende invloeden en 
indrukken, als je 
goed kijkt ontdek je 
zelfs Griekse ele-
menten. Het verhaal 
begint voor ons een 
tikkeltje ho� elijk. Het 
is een sprookjeswe-
reld waarin we te-
rechtkomen, een 
verhaal dat qua de-
cors, muziek en kle-
ding waanzinnig veel 
wisselingen kent. Dat 

worden 
dus ver-
kleedpartijen na elke 
scene! Het is mijn 
eerste keer in een 
setting als deze, eer-
der danste ik wel 
met livemuziek, maar 
tegelijk met drie dis-
ciplines op het to-
neel staan; dat is 
echt anders. Span-
nend? Nee, leuk 
vooral! Ik ben be-
nieuwd hoe alles 
straks samenvalt, 
hoe we door samen 
te werken en van el-
kaar te leren alle-
maal nog beter wor-
den.”

Léa Visser

‘Het is een sprookjeswereld 
waarin we terechtkomen’

danseres

Mirjam van ZelstTHEATER

‘Het verhaal van 
nieuwkomers is 
ook ons verhaal’
Vijf acteurs, vijf muzikanten en dertig mensen 
met een vluchtverleden vertellen het verhaal 
van Semmier Kariem, een jonge man die asiel 
aanvraagt in Nederland. Regisseur Floris van 
Delft wil de kijker graag ‘liefdevol laten 
struikelen’ in de voorstelling ‘Hoe ik talent 
voor het leven kreeg’.

De voorstelling is gebaseerd op een boek van de 
Iraakse vluchteling Rodaan Al Galidi, die negen 
jaar in een azc doorbracht. Waarom wilde je dit 
verhaal vertellen?
„Er zijn veel van dit soort azc’s in Nederland. Je 
leest erover in de krant en ziet ze in het nieuws, 
maar de locaties zijn verborgen. Hoe wij omgaan 
met deze mensen, zegt veel over wie wij zijn, als 
land. Het boek van Rodaan is hard. Ik schaamde 
me, na het lezen, werd boos. De nieuwkomers in 
de voorstelling vertellen niet alleen hun verhaal, 
maar ook ons verhaal. Het gaat over wat wij doen 
met deze vluchtelingen.

Ik wilde niet dat de mensen na afloop van de 
voorstelling alleen zouden zeggen ‘mooi gespeeld, 

mooie aankleding’. Ze 
worden geactiveerd om 
hun eigen perspectief 
weer eens bij te stel-
len.”

Wat vond Rodaan Al 
Galidi ervan?
„Het werken met 
vluchtelingen, die het 
verhaal van Rodaan al-
lemaal heel herkenbaar 
vonden, heeft de voor-
stelling nog scherper 
gemaakt. Rodaan zei 

toen hij het had gezien: ‘In het azc was ik bang om 
geluid te maken, maar deze voorstelling laat mij 
schreeuwen’.”

Hoe is het werken met acteurs en musici met 26 
verschillende nationaliteiten?
„Je komt vaak terug op de interessante vraag of iets 
een cultureel verschil is of gewoon een verschil in 
karakter. Hulp vragen of nee zeggen zijn bijvoor-
beeld niet in elke cultuur zo gebruikelijk als in Ne-
derland. Aan de andere kant klikt het tussen som-
mige karakters beter dan tussen andere. Commu-
nicatie is een uitdaging. We spraken vaak Neder-
lands, Engels en Arabisch door elkaar.

Uiteindelijk realiseert iedereen zich dat we sa-
men eigenaar zijn van het verhaal. Als zij zich er 
niet in hadden herkend, had ik de voorstelling niet 
kunnen maken. Dan sta je te liegen. Ik zeg altijd: 
‘Wat we vertellen is de waarheid, hoe we dat doen 
is theater.’”

 a Hoe ik talent voor het leven kreeg is een copro-
ductie van WAT WE DOEN, het Amsterdams An-
dalusisch Orkest, George & Eran Producties en ICK 
Amsterdam. 17 februari in Wageningen, Junusho� , 
22 februari in de Stadsschouwburg in Nijmegen, 9 
maart in Stadstheater Arnhem.

l 
Wat we 
vertellen is de 
waarheid, hoe 
we dat doen is 
theater
 – Floris van Delft, 
regisseur


