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SYNCHROON
Tuning People & HetPaleis
Vrijdag 13 oktober 2017 • 20u
Stadsschouwburg

Ze laat zich omringen door twee heren, maar 
choreograaf en danser Karolien Verlinden van Tuning 
People staat moeiteloos haar mannetje. In de nieuwe 
voorstelling Synchroon speelt ze met de blik van de 
toeschouwer op de dagdagelijkse realiteit.

Karolien Verlinden ontwikkelde zich aan het 
Rotterdamse Codarts als danser, maar wist al heel 
vroeg dat ze ook zelf iets te vertellen had. 
Karolien: “Al van op de balletschool, toen ik twaalf 
was, voelde ik dat het kopiëren van andermans 
pasjes niets voor mij was.” Na twee jaar training als 
danser werd ze aangenomen in de specialisatie 
voor choreografen.

Als choreograaf binnen Tuning People lijk je je 
graag te laten inspireren door het leven van 
alledag, eerder dan door grote filosofische 
concepten.
Karolien: “Ja, ik ben nogal down to earth – ik 
kijk bijvoorbeeld graag naar de manier waarop 
mensen staan, lopen of bewegen in de openbare 
ruimte, daar zit veel schoonheid in. Binnen dat 
dagdagelijkse bewegingsmateriaal probeer ik 
vervolgens te spelen met kijkpatronen. Hoe kan je 
morrelen aan de verwachtingen van een publiek, 
hoe kan je de blik bijsturen? Je kan de realiteit 
abstract of absurd te maken door bijvoorbeeld een 
geluid te koppelen aan een beweging die daar niet 
bij lijkt te horen – en zo slaat je verbeelding op hol.”

Het absurde lijkt zich als een rode draad door de 
voorstellingen van Tuning People te slingeren.
Karolien: “Ja, dUb was bijvoorbeeld geïnspireerd 
door de figuur van Jacques Tati. Bonte Nacht is dan 
weer ontstaan uit een kruisbestuiving met art brut, 
maar het achterliggende principe was hetzelfde: 
wat is de realiteit en hoe kan je die realiteit 
vervormen zodat er een nieuwe realiteit ontstaat? In 
Bonte Nacht gebeurt dat met een extra paar benen, 
of met groteske hoofden. We gaan niet zo gek veel 
naar tentoonstellingen maar we kopen wel veel 
kunstboeken – met z’n drieën hebben we best een 
mooi archief bij elkaar. Daar zitten boeken tussen 
van bekende kunstenaars als Erwin Wurm, maar ook 
bijvoorbeeld Papercraft, een boek dat werk bundelt 
van artiesten die met papier werken.”

De voorstellingen van Tuning People doen vaak een 
beetje ‘ambachtelijk’ aan – geen flitsende decors 
maar duidelijk gebricoleerde figuren met karton, 
met plakband, met verf …
Karolien: “We houden van dat ruwe, van het 
gebruik van recyclagematerialen – we noemen 
dat low-tech. Belangrijk is voor ons ook dat het 
materiaal altijd herkenbaar blijft in de figuur of in 
het kostuum. In Robots zit bijvoorbeeld een robot 
die gemaakt is uit een draaiende vijsmachine met 
een vod aan. We streven er steeds naar om met 
wat al bestaat iets anders te maken – dat was zelfs 
het uitgangspunt van DaDaKaKa. Die voorstelling 
is eigenlijk een manifest, waarin we kinderen ervan 
willen overtuigen om het speelgoed dat ze beu zijn 
radicaal kapot te maken en aan elkaar te lijmen 
tot iets nieuws – vanuit de gedachte dat het niet 
nodig is om steeds iets anders te kopen. Het mooie 
is dat we die voorstelling hebben kunnen spelen op 
Sinterklaasdag, bij uitstek de dag waarop kinderen 
te veel speelgoed krijgen.”

Zit in jullie voorstellingen in die zin ook een soort 
oproep tot maatschappelijk bewustzijn?
Karolien: “De laatste jaren sluipt dat meer en meer 
in ons werk. Wannes (Deneer, EC) maakte onlangs 
Stadsklank: een installatie waarin je een muzikale 
reis door de stad maakt en je er versteld van staat 
met hoeveel verschillende culturen we samen leven 
en hoezeer elke cultuur nood heeft aan muziek. In 
DE LIEGENAAR zocht Jef (Van gestel, EC) naar een 
kudde volgelingen voor zijn gelogen waarheid; 
iets wat je wel vaak ziet in de politiek. Desondanks 
blijft het vormelijke voor ons ook belangrijk – elke 
voorstelling blijft ook een pleidooi voor verbeelding 
en creativiteit.”

KLANKKOSTUUM

De drie makers van Tuning People komen alle drie 
uit een heel andere discipline. Hoe hebben jullie 
elkaar eigenlijk leren kennen?
Karolien: “Dat is best een grappig verhaal. Wannes 
is een productontwikkelaar en had voor een 
bevriende artiest een ‘klankkostuum’ ontworpen: in 
de armen zat een fietsbel, in de benen schuurpapier. 

Moet je tussen de heren stevig je mannetje staan?
Karolien: (lacht) “Dat valt goed mee hoor, wij zijn 
heel lief voor elkaar, al zijn we tegelijkertijd ook 
kritisch en streng. Gelukkig kunnen we goed praten 
met elkaar, zodat zo’n gesprek nooit escaleert.”

VOOROORDELEN

Jullie werken vaak voor kinderen, terwijl de 
voorstellingen zelden een ‘verhaal’ hebben van A 
naar Z. Dat is niet evident.
Karolien: “En toch heb ik het gevoel dat we erin 
slagen om een taal te ontwikkelen die ondanks de 
abstractie erg toegankelijk blijft. Kinderen hebben 
niet altijd een verhaal nodig; het zijn meer de 
volwassenen die panikeren bij een conceptuele 
voorstelling.”

In welke zin is de nieuwe voorstelling Synchroon een 
verderzetting van dUb?
Karolien: “Het gaat opnieuw over het contrast tussen 
verwachtingen en realiteit. De aanleiding is nogal 
persoonlijk: mijn vriend is zwart en sinds ik met hem 
samen ben merk ik hoe diep sommige vooroordelen 
ingebakken zitten. Hij is architect, en wanneer hij 
ergens voor de deur staat kijkt men hem raar aan 
en vraagt “Wat doet u hier?” Wanneer hij dan zegt 
waarvoor hij komt luidt de reactie “O, u bent de 
architect!” Alsof men niet kan aanvaarden dat een 
zwarte man heeft gestudeerd.”

Hoe vertaal je dat onbehagen op het podium?
Karolien: “Ik probeer simpele situaties te creëren die 
draaien rond verwachtingen. Stel dat er een meisje, 
een wat weirde jongen en een zwarte man op scène 
staan. Er is een pickpocket in het spel. Onbewust 
gaat je wantrouwen uit naar de zwarte man, in 
mindere mate naar de jongen en helemaal niet 
naar het onschuldige meisje. Maar door de rollen 
inwisselbaar te maken word je op die denkpatronen 
gewezen. Ik wil dat niet doen op een moralistische 
manier maar subtiel, zodat je jezelf betrapt op je 
vooroordelen. 
Eigenlijk gaat Synchroon in die zin vooral om 
a-synchroniteit, om hoe de werkelijkheid verschilt 
van de versie in je hoofd – what you see is not 
always what you get.”

Evelyne Coussens

Er is een nagesprek met de makers door Filip Tielens.

Ze zochten een danseres die zo gek was om in 
dat kostuum te kruipen, en dat werd ik. (lacht) Het 
geluid dat ontstond door met het kostuum te dansen 
werd door Wannes verwerkt tot muziek. Jef, die 
afstudeerde aan de Toneelacademie van Maastricht, 
werd gevraagd voor spel- en regieadvies. Dat was 
het startpunt van Tuning People.”

Waar klikt het tussen jullie, wat zorgt ervoor dat 
jullie samen werk kunnen ontwikkelen?
Karolien: “Ik denk dat er een grote kracht schuilt in 
het feit dat we allemaal vanuit een andere discipline 
denken. Wannes is vooral bezig met geluid en 
décor, Jef met spel en regie en ik met dans. Het is de 
wederzijdse nieuwsgierigheid naar elkaars discipline 
die ervoor zorgt dat het klikt.”

Net op dat verschil zou het ook kunnen botsen.
Karolien: “Dat klopt, en dat gebeurt ook wel eens, 
uiteraard. Na een intens werkproces voelen we alle 
drie dat we de behoefte hebben om weer even te 
focussen op onze ‘eigen’ expertise, want we duwen 
elkaar voortdurend in een andere richting, en dat 
kan ook frustrerend zijn. Maar we hebben ook snel 
weer zin om samen te werken. Het is een spel van 
aantrekken en afstoten.” (lacht)

Zijn er ook in verbeelding raakvlakken?
Karolien: “We delen de liefde voor het absurde en het 
uitbundige, en er schuilt veel in het begrip ‘mededogen’, 
denk ik. We houden alle drie van het imperfecte, van het 
knullige, van de tragiek van het falen.”

“Het publiek moet zichzelf 
betrappen”

EXTRA!
Tuning People & De Maan spelen
Bonte Nacht (vanaf 4 jaar)
zo 25 feb 2018, 15u - Stadsschouwburg


