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→ Lotte van den Berg:

‘Bij het gesprek

zonder woorden kan

iedereen meedoen, er

is geen taalbarrière.’
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AMSTERDAM

T
heatermaker Lotte van den
Berg (41) vraagt de komende
vier jaar in de hele stad aan-
dacht voor het gesprek. In
Oost, Zuid en West, maar nu
eerst in Noord, wil ze met
het project Building Conver-
sation zoveel mogelijk Am-
sterdammers met elkaar in
gesprek laten gaan, om ‘ge-

fixeerde standpunten weer in beweging te
 krijgen’.

Wat is een goed gesprek?

“Voor mij is ieder gesprek een oefening, een
moment waarop je aftast wie jij bent, wie de an-
der is, en wie we samen zijn. Het gaat mij niet
om gesprekken waarin alles harmonieus en be-
gripvol is. Een goed gesprek is een gesprek waar
je in kunt verdwijnen, maar waar je af en toe
ook even uit kunt stappen, zodat je kunt zien
wat je eigenlijk aan het doen bent.” 

“Dat geldt bij mij overigens niet alleen voor
gesprekken, dat vind ik bij voorstellingen ook
fijn. En in het gewone leven. Je hebt er volgens
mij niets aan om voortdurend hyperbewust in
een gesprek te zitten. Je moet je er ook door la-
ten meevoeren, intuïtief kunnen reageren. 
Binnen bepaalde kaders: met Building Conver-
sation maken we het gesprek tot performance,
met een bepaalde tijdsduur, op een afgespro-
ken plek en met een set van afspraken.” 

Een van de afspraken is dat de toeschouwer,

ProjectPubliek doet mee met (on)gesproken woord

In een goed gesprek kun je verdwijnen,
zegt theatermaker Lotte van den Berg.
Met Building Conversation hoopt ze dat
Amsterdammers van elkaar leren.

‘Jamsessie 
in woorden’

die bij de meeste ‘gewone’ voorstellingen pas-

sief is, actief deelneemt. De meeste theater-

bezoekers zijn daar niet zo dol op.

“We zijn hier in 2013 mee begonnen omdat we
ons afvroegen wat dat eigenlijk betekent, parti-
cipatie. Mensen zijn misschien bang om mee te
doen, ze hebben er ook veel zin in en behoefte
aan. Het is zowel eng als leuk. Spannend, een
uitdaging.” 

De gesprekken duren behoorlijk lang, soms

zelfs meer dan drie uur.

“Ik vind dat helemaal niet lang. Het gesprek
hoeft overigens geen drie uur te duren, daar
kun je afspraken over maken. Je doet het met
elkaar, als een soort jamsessie waarin je voort-
durend op elkaar reageert.”

Jullie voeren meerdere soorten gesprekken,

van het gesprek tussen tegenstanders tot het

experimentele gesprek. Vanavond is er op het

Buikslotermeerplein een gesprek zonder

woorden. Hoe gaat dat in zijn werk?

“Er is een lege ruimte en er staan twee stapels
stoelen. De bezoekers bepalen zelf waar de
stoelen komen te staan en hoe dichtbij of veraf
ze van elkaar zitten. Wat volgt is een gesprek
waarbij je geen woorden gebruikt. En er wordt
ook niet gebruikgemaakt van gebarentaal.”

“Het is een gesprek waarbij je een beetje ont-
hand bent, omdat je jezelf niet kunt verstoppen
achter allerlei verhalen over je werk of je hob-
by’s. Je moet het doen met je aanwezigheid, je
uitstraling en wat je van jezelf laat zien nog voor
je woorden gebruikt. Iedereen gaat hier anders
mee om en iedereen ervaart het dus ook anders.
Er zijn mensen die het gevoel hebben dat ze

werkelijk informatie uitwisselen. Er zijn er na-
tuurlijk ook die het wel als een gesprek ervaren,
maar niet als het uitwisselen van informatie. 
Er zijn mensen die de hele tijd naar de grond
kijken en er is zelfs een keer iemand geweest
die twee uur met haar ogen dicht heeft gezeten
en toch het gevoel had dat ze meedeed aan het
 gesprek.”

Het lijkt een beetje op de performance die

Mari na Abramović in 2010 hield in het Museum

of Modern Art in New York.

“Dat klopt. Maar bij haar was het een gesprek
tussen twee mensen. Abramović is lang bij de
Aboriginals geweest, waar ook zulke gesprek-
ken gevoerd werden; wij hebben ons laten in-
spireren door de stamhoofden van de Inuit, die
een keer per jaar bij elkaar zitten zonder te spre-
ken. Bij ons ben je met een grotere groep; je ziet
hoe iedereen er op zijn of haar eigen manier
mee omgaat. ”

5 mei doen jullie mee aan ‘Bevrijdings -

gymnastiek’ op de NDSM-werf.

“We gaan met plusminus honderd mensen
door middel van een ‘woordenwaterval’ op
zoek naar de gedeelde waarden van de groep.
Dat is een mooie simpele gespreksvorm waar-
mee je met een grote groep mensen in relatief
korte tijd kunt bepalen wat je met z’n allen be-
langrijk vindt. Tijdens de ‘bevrijdingsgymnas-
tiek’ worden deze fundamentele waarden door
een choreografe samen met de deelnemers om-
gezet in beweging, zodat we onze moraal –
ons eigen fundamentalisme, zoals Casper van
Gemund van Club Interbellum het noemt – niet
alleen denkend onderzoeken, maar ook fysiek
ervaren.”

Het gesprek wordt interessanter als het niet

alleen met gelijkgestemden is. Hoe bewerk-

stelligen jullie dat?

“Het hele project dat we nu in Noord zijn ge-
start, gaat daarover. Met Building Conversation
worden we uitgenodigd op allerlei fantastische
kunstenfestivals, waar we hebben ervaren dat
gesprekken tussen mensen die het zogezegd
met elkaar eens zijn ook waardevol zijn, want er
zijn nog altijd heel veel dingen die we ook niet
bespreken met een vriend, broer of een gelijk-
gestemde buurman.” 

“Maar we streven ook naar gesprekken met
mensen die we niet vanzelfsprekend tegen -
komen. Naar gesprekken waarvan velen van
ons niet weten hoe ze eraan moeten beginnen.
Díe uitdaging zijn wij aangegaan. Door de tijd te
nemen en door te blijven geloven in wat we
doen. Door te blijven, door loyaal te zijn aan een
plek. De rest van het jaar gaan we op het Buik -
sloter meer plein elke twee weken het gesprek
zonder woorden voeren. Dat kan met iedereen,
er is geen taalbarrière en er is geen specifieke
kennis voor nodig.”

Je klinkt nu al een beetje schor.

“Ja, maar dat is niet van het vele praten. Ik ben
net op vakantie geweest. Heb niet veel gesprek-

ken gevoerd de laatste dagen. Ik doe het ook
niet allemaal alleen; Building Conversation
wordt in beweging gehouden door een groeiend
collectief van kunstenaars, filosofen en activis-
ten die onderweg zijn aangehaakt.”
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ANDRÉ VAN KATS

Prijs voor boek
over Boskamp
en Feyenoord
Lezers hebben Boskamp, leven

met Feyenoord van André van

Kats gekozen tot Helden Sport-

boek van het jaar 2017. De drie

andere overgebleven genomi-

neerden warenEen leven met

Formule 1 van Olav Mol, Johan

Cruijff – mijn verhaal van Johan

Cruijff en Jaap de Groot en Ex-

peditie Edith van Edith Bosch en

Jasper Boks. Vorig jaar kozen de

lezers Topshow van Michel van

Egmond en Jan Hillenius tot het

Helden Sportboek van het jaar.

Maandag werd ook een prijs uit-

gedeeld voor een sportboek:

Auke Kok won met 1936 Wij

gingen naar Berlijnde Nico

Scheepmaker Beker voor het

beste sportboek van 2016.

NOORD/ZUIDLIJN

Kamerorkest
speelt
ondergronds
Het Nederlands Kamerorkest

speelt zondag twee concerten

in de nieuwe metrohal van de

Noord/Zuidlijn in Amsterdam,

tien meter onder de grond,

onder het voorplein van het

Centraal Station. Op het pro-

gramma staat de Onvoltooide

van Schubert. De presentatie is

in handen van dominee Grem-

daat. Omdat er erg veel belang-

stelling voor is, wordt het

tweede concert vanaf 21.00 uur

live gestreamd op de Facebook-

pagina’s en YouTubekanalen 

van het orkest en van de

Noord/Zuidlijn. Het Nederlands

Kamerorkest speelt de con-

certen in een bezetting van

veertig musici.

VOLKSSCHRIJVER

Manuscripten
van Gerard reve
onder de hamer
Meer dan dertig brieven, ge-

dichten en manuscripten van de

hand van Gerard Reve komen op

30 mei onder de hamer in vei-

linghuis Bubb Kuyper in

Haarlem. Het gaat onder meer

om verschillende versies van zijn

laatste roman Het hijgend hert,

de novelle Op zoek en de in het

Engels geschreven oorspronke-

lijke versies van Vier winterver-

tellingen. De stukken worden los

van elkaar geveild en het veiling-

huis verwacht dat ze in totaal

minimaal 33.000 euro op-

brengen. De stukken zijn inge-

bracht door Joop Schafthuizen,

partner van de in 2006 over-

leden schrijver.

Voer voor saxofonisten in de zaal

Beethoven en
Brahms vormen 
een geweldig duo

jAzz

CHrIS Potter quArtet

Gehoord 3/5, Bimhuis

�����

Sommige muziekprofessionals vin-
den dat er na John Coltrane en Sonny
Rollins geen grote tenorsaxofonisten
meer zijn opgestaan. Wat moet je dan
denken van markante musici als 
Archie Shepp en Pharoah Sanders?
En hoe waardeer je dan iemand als
Branford Marsalis, die onlangs op het
Transition Festival in Utrecht toonde
hoezeer hij gepassioneerde uitvoe-
ringen kan koppelen aan een vlekke-
loze techniek en timing?

Tenorist Chris Potter (46) is een rol-
model voor vele jonge saxofonisten,
volgens het Amerikaanse magazine
Downbeat zelfs een van de meest be-

studeerde en gekopieerde saxofonis-
ten op de planeet. Overbodig te noe-
men met wie hij allemaal heeft sa-
mengespeeld. Gisteravond stond hij
in het Bimhuis als bandleider van
zijn eigen kwartet, met daarin onder
anderen de geweldenaar Nasheet

Waits op slagwerk.
Hoe belangwekkend het spel van de

Amerikaan ook is, zijn repertoire is
dat in mindere mate. De wijze van
spelen is belangrijk, maar wát je
speelt natuurlijk ook. Het materiaal
waar Potter mee komt, is erg conven-
tioneel en biedt weinig nieuwe in-

zichten, ook ten opzichte van eigen,
eerder werk, hoe knap het ook wordt
uitgevoerd. Hij begint nog met wat
elektronische snujes, maar die voe-
gen niets substantieels toe. Veel van
zijn recente album The dreamer is the
dream, uitgebracht op ECM Records,
komt aan bod, aangevuld met nog
nieuwer werk.

Het gemak waarmee hij speelt is
verbazingwekkend en zijn toonzet-
ting is fijn, ook op sopraansax, maar
het concert is vooral interessant voor
de vele saxofonisten in de zaal. Hoe-
wel, vanavond valt vooral ook drum-
mer Waits op, en zeker niet alleen in
de obligate solo. Hij legt zijn collega’s
het vuur aan de schenen en kan ook
beheerst begeleiden, hij vindt daarin
een goede balans. Jammer dat Waits
niet op het album speelt.
jan jasper tamboer

KlASSIeK

CoNCertGeBouWorKeSt

Dirigent Myung-Whun Chung

Programma Beethoven, Brahms

Gehoord 3/5, Concertgebouw

Herhaling 7/5, aldaar
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Veel klassieker dan Beethoven en
Brahms kan het nauwelijks en wel-
licht wordt hun muziek daarom niet
vaak in één programma gepresen-
teerd. Bij het Koninklijk Concertge-
bouworkest (KCO) was te horen dat
de meesters van het begin en het ein-
de van het klassiek-romantische mu-
ziektijdperk een ijzersterke avond
kunnen opleveren. Juist omdat hun
muziek samen erg mooi het begin en
het einde verklanken – vergankelijk-
heid dus.

Brahms’ Vioolconcertheeft de ken-
merkende, naar afscheid ruikende
herfstige gloed die de muziek van
Brahms iets melancholieks geeft 
en Beethovens Derde symfonie 
Eroica heeft de even krachtige, een
beetje modernistisch gewaagde vita-
liteit waarop alle componisten die na
hem kwamen een antwoord moesten
bedenken. Met Brahms voorop. 

De dirigent, de Zuid-Koreaanse ve-

teraan Myung-Whun Chung, tekende
voor geweldig goed in elkaar steken-
de interpretaties van beide meester-
stukken, met rust, balans en sfeer,
maar ook kracht en drama. De eerste
twee akkoorden van Beethovens
Eroica zetten het verhaal met twee
zeer trefzekere klappen op de rails,
maar behalve energie en snelheid zat
er ook een mooi beheerste lyriek in
de uitvoering. 

Het kwam allemaal in een perfect
gekozen tempo voorbij en het had die
bedrieglijke achteloosheid die je al-
leen kunt bereiken als je precies weet
wat je doet. 

Bij Brahms waren de bijdragen van
de steengoed solerende Duitse top -
violiste Isabelle Faust wederom uit-
stekend. Chung is een fantastische
begeleider en het Concertgebouw -
orkest speelt op zijn best wanneer er
een dirigent voor staat die alles in de
hand heeft, maar tegelijkertijd veel
aan de musici overlaat. 

Deze Brahms klonk met dank aan
Faust even groot en sterk als onweer-
staanbaar donker lyrisch en was
doortrokken van de typerende gloed
die als een ondergaande zon over
Brahms’ oeuvre schijnt. 

Zondag nog een keer – ook live op
Radio 4 te horen (vanaf 14.15 uur). 
roeland Hazendonk

→ Dirigent Myung-Whun Chung is sinds 1984 met regelmaat te gast bij het

Koninklijk Concertgebouworkest. FOTO EPA

Building Conversation in Amsterdam Noord.  

Gesprek zonder woorden, vanavond en dan twee -

wekelijks op donderdag, 19-22 uur, Buikslotermeer-

plein 15-17; Bevrijdingsgymnastiek, morgen 10-15

uur, NDSM-werf. Info: buildingconversation.nl.

Het materiaal waarmee

Potter komt, is erg

conventioneel
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