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Bizct door het

SiaatsoPerakoor uit Krakow
werd o'p dondergavond een
volle LievekuuPzaal vergast
on het ootreden van lt{ister

bindinP sehad met het oorspronk"eliike sPel van Shakesbeare "Hamlet". Maar lvo van
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.Mimisch is hii niet te evenaren
en het gelukt hem uitermatege
makkeliik de zaal oP temPera-

tuur te houden. Hii werd daarbij
qeweldig ondersteund door'7iin
[tvee medewerkers,
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Diar pasten de overige sPelers
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een toch meer geschreeuw;.en
weinig wol en veelal onderbroe
kenJol. Terwiil de nteesten,Yan

hèt oubliek iittenr te schudde-

Ùuikàn, kon er bii mii nauwelTjks
een gimlachje af . Toch kon ik be

woniering bpbrengen voorde
wiize waalop hii zich voor het
oubliet< weel in te zetten. Maar
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modernisering van ShakesPeare
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Het lokt wel eens uit tot de uitsoraak: "Às ShakesPcarc het

zbu zien, zou hii oP slag dood

bliiven", dan wel: "Als Shake'
soâare het hoort, draait hij zich
om in het graf."

Dit' ziiin natuurlijk uitsPraken

voor de graPPendoos. Hct was
een pracht-uitvoering

Cottonclub & Zigeunerjazz
Het theaterconcert van genoemde club wist het aanwezige gemengde publiek in de LievekamP
ook zeer te boeien.
lk wil niets aldingen aan de kwa'
liteit van Hans Visser & Friends
en cle virttrositeit van zangeres
Marian Rolle eo de musici, want

Weten het Publiek enthousiâst te maken. Miin voorkeur
pint dit keer toch iets stcrker uit

zii

tuui het Ziqcunerqrkest'BasilY',

Een werveiende show ùan snel
oo elkaar volqendc Honqaarse

en andere mèlodieén, die

Hamlet op zijn'tnodemst
'Vier uur tbneêl is een lange zit'
denkt men. Maar als het een
voorstellinq betreft, zoals die a[pelooen we"ek door Het Zuideliik
ionèel wercl gebracht dan heelt

men daar weiniq moeite mee.
Dat qold kennelijk ook voor de
talrii'ke toeschouwers. die boeiend hebben toegeluisterd en ge
zien. Er was slechts êên dame

al

swingend Pret tige herinneringen
opriep van weleer en nu.

Komende week: 'Kroniek
van de,aangekondigde dood'

Donderdaq 30 sePtember sPeelt
het toneelgezelschaP van Ivonne

Lex uit ÀntwerPen met

Frans

Maas, lvonne Lex en vele anderen onder regie van Catrien

Hermans: 'De kroniek van de

aangekondigde dood .
Het is het ware verhaal van een

moord

in

Colombia

in

1951'

Journalist Gabriêl

Garcia
Marquez publiceerde de novelle

in l9bl. tàn iaar later ontving hij

de NobelPrijs voor literatuur'

Om niet oP het tlramatisch verhaai vooruit te loPen, laat ik het
hierbii. Het Dlezier en dc sPan'
ning er van moet men zelf bele
ven.
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