
cover wel Geen Wonder dat 
ik Ween van Paul Severs. Het 
wordt een hilarische versie, 
maar meer zal ik niet ver-
klappen. In mijn eerste solo-
show heb ik Als een Leeuw in 
een Kooi van Willy Sommers 
gebracht. Die Vlaamse klas-
siekers zijn mij niet vreemd. 
Vroeger hadden we in de fa-
milie een café en daar hoorde 
ik die liedjes op de jukebox.”
“Toegegeven, ik ben een ro-
mantische, nostalgische fi-

guur. Op
m’n zeven-
tiende ben
ik uit het
Pajotten-
land ver-
trokken en
in Antwer-
pen blijven
hangen.
Maar ik

denk vaak terug aan vroeger, 
ik kan er bij wegdromen, het 
landschap van toen, de volk-
se mensen uit mijn geboor-
testreek. Niet dat ik denk 
dat het toen allemaal beter 
was, hoor, maar dat nostal-
gische zit echt in mij. En dat 
zal ook blijken in de voor-
stelling.”
“Je moet komen kijken om-
dat het goed zal doen aan je 
hart. Even komisch als 
poëtisch is dit buitenge-
woon persoonlijk verhaal. 
Het publiek gaat gelukkiger 
buiten dan het is binnenge-
komen, zoveel is zeker. 
Maar let wel, de toeschou-
wers zullen met zichzelf ge-
confronteerd worden. Men-
sen zullen misschien een 
traantje wegpinken. Maar 
ze gaan wel met een warm 
hart naar buiten.”

di Carrell uit 1960. Ik hoor-
de het toevallig op de radio 
en werd vooral getroffen 
door zinnen als ‘dat ik mee 
mag ademen met al wat 
adem heeft’. Ik vind dat zo 
mooi, zulke liedjesteksten 
schrijven ze niet meer. Het 
leek me een mooi uitgangs-
punt. Wat een geluk dat ik 
Nele Bauwens ben! Dat is 
echter een te lange titel voor 
op de affiche. (lacht) Maar 
ik meen het wel zo. Wat een 
geluk dat ik 
Nele Bauwens 
ben en dat ik – 
om Carrell te 
citeren – mee 
mag doen met 
al wat leeft.”
“Neen, ik 
breng het num-
mer niet in de 
show. Maar ik 

gevoelige snaar bespelen.”
“Ik heb het over mijn relatie, 
maar ik heb mijn vriend wel 
een andere naam gegeven. 
(lacht) En ik heb het over bij-
eenkomsten met vriendin-
nen die alleen maar over hun 
kinderen praten. Ben je pas 
een vrouw als je moeder 
bent? Dat is dan ook een es-
sentiële vraag in de voorstel-
ling. Ik heb het over wat er 
gebeurt in mijn leven, maar 
natuurlijk vergroot ik dat uit, 
soms wordt het ronduit een 
parodie. Anders kan je er 
geen theater van maken.”
“Verhalen vertellen, liedjes 
zingen: ik breng theater, 
muziek en humor samen. 
Als het toch in een vakje 
moet worden gestopt, staat 
het nog het dichtst bij wat in 
de Nederlandse traditie ca-
baret heet. Theatermaakster 
is zo’n duur woord. Je mag 
me comédienne noemen, 
maar laat ons het op cabare-
tière houden. Dat vind ik 
wel gepast.”
“De titel Wat een Geluk ver-
wijst naar een liedje uit Ru-

“Uit mijn
eerste
solo-
voor-
stelling
heb ik

geleerd dat ik mijn onder-
werpen heel dicht bij mezelf 
moet zoeken, dat ik echt als 
Nele Bauwens op het podi-
um moet staan. Van beroep 
ben ik actrice en zangeres. 
Het gevaar bestaat dat je 
dan ook in je eigen show een 
rol gaat spelen. Daar moet je 
je voor hoeden. Dus maak ik 
meteen duidelijk: dit ben ik 
zelf. En in de tweede show 
gaan we daar nog verder in. 
Ik laat de mensen graag in 
mijn hoofd en in mijn hart 
kijken.”
“Voor zo’n voorstelling ga ik 
altijd op zoek naar gebeurte-
nissen in het dagelijkse le-
ven die me ontroeren, bij de 
keel grijpen. En daarbij 
schuw ik geen enkel onder-
werp, hoe gevoelig ook. Ik 
wil graag ontroering losma-
ken in de zaal, het is niet al-
tijd om te lachen, ik durf de 

 KOMT DAT ZIEN
De artiest ronselt voor zijn show

“Het publiek 
gaat met 
een warm 
hart buiten” 

Een heel persoonlijk verhaal vertellen 
en liedjes zingen. Met Wat een Geluk 
is Nele Bauwens toe aan een tweede 
solovoorstelling, die nog het best in 
het vakje cabaret past. “Je zal 
misschien een traantje wegpinken,” 
zegt ze. “Maar je gaat met een warm 
hart de theaterzaal uit.”

André Grosemans

‘Wat een Geluk’: tweede soloshow van Nele Bauwens 

Wat? Wat een Geluk, 
Nele Bauwens
Wanneer? Van 10 
november tot 30 maart
Waar? Diverse locaties
Toegangsprijs? 
Naargelang de locatie
www.nelebauwens.be

W CONCERT
Muzikale kameleons 

De muziek van Geor-
ge Gershwin ver-
klankt het New York 
van de jaren twintig 
en dertig, maar is van 
alle tijden. Op onna-
volgbare wijze heeft 
de componist een 
brug geslagen tussen 
klassiek, jazz en ont-
spanningsmuziek. De 
muzikale kameleons 

van Grupetto verwis-
selen herhaaldelijk 
van instrument als ze 
een ode brengen aan 
zijn werk. Tapdanser 
en acteur Serge Ha-
mers bezingt tussen-
door de vriendschap 
tussen Gershwin en 
Fred Astaire.  

Wat? George Gershwin: 
Rhapsody In Blue, 
Grupetto
Wanneer? Van 14 
november tot 4 mei
Waar? Diverse locaties
Toegangsprijs? 
Naargelang de locatie
www.grupetto.be

W FESTIVAL
Zo klinkt Turkije 
Wat? Istanbul Ekspres
Wanneer? Van 15 tot 
19 november
Waar? De Centrale en 
Handelsbeurs, Gent
Toegangsprijs? 
Naargelang de 
voorstelling
www.decentrale.be
www.handelsbeurs.be

Vijf dagen 
Turkse muziek 
in Gent. Twee 
cultuurhuizen 
slaan de han-
den in elkaar  
voor een ge-
varieerd pro-
gramma met 
oriëntaalse 
kamermuziek, 

folk van de Zwarte 
Zee en fasil tijdens 
een avond waarop 
mezze en raki geser-
veerd worden. Op het 
programma staat 
echter ook psychede-
lische rock uit Tur-
kije, ooit omschreven 
als ‘Pink Floyd op 

saz’. En dan is er 
nog Ceylan Er-

tem (foto),
een singer-

songwri-
ter met
een fe-
nome-

nale
stembe-
heersing.

W EXPO
Naoorlogse avant-garde 

In de jaren zestig en 
zeventig was de Duit-
ser Joseph Beuys 
(1921-1986) als per-
formancekunstenaar 
actief in Antwerpen, 
waar hij onder meer 

Marcel Broodthaers 
en Panamarenko ont-
moette. Aan de hand 
van installaties en 
andere belangwek-
kende werken wordt 
onderzocht op welke 
manier Beuys de Bel-
gische naoorlogse 
avant-garde heeft be-
invloed.  

Wat? Joseph 
Beuys – 
Groeten van de 
Euraziaat
Wanneer? Tot 
21 januari, van 
dinsdag tot 
zondag, 11 tot 
18 uur
Waar? M HKA, 
Leuvenstraat 
32, Antwerpen
Toegangsprijs? 10 euro
www.muhka.be

20 CULTUUR

C H E C K !

 Vrijdag 10, Zaterdag 11 november 2017

 IS DAT NU KUNST?
De expert dient de scepticus van
antwoord

die toeristen nog wel voor 
de kunst, of eerder omdat 
het museum op hun todo-
lijstje staat — en ook iets 
poëtisch. Want er zit ook 
een soort schoonheid in 
dat verval. En de plakband 
is eigenlijk uit brons. Het 
past op die manier perfect 
binnen het werk van Le-
rooy, die vaak beroep doet 
op de kunstgeschiedenis 
om een nieuwe vormentaal 
samen te stellen en die 
zichzelf een dief noemt die 
teruggeeft. Zo krijg je in de 
expo bij ons, opgevat als 
een groot labyrint, referen-
ties naar antieke beelden, 
maar even goed naar Ma-
gritte, Duchamp en Mon-
driaan.” (hmp)

Samen met werk van Maki Na 
Kamura tot 4 maart  2018 te 
zien in Museum Dhondt-
Dhaenens, (Museumlaan 14, 
Deurle), 7 /5 (60+) euro,  
-18 gratis, gesloten op 
maandag en dinsdag.
www.museumdd.be

Oeps. Ongelukje. Beeld in 
gruzelementen. En die 
tape helpt ook al niet. Ver-
zekering bellen? “Niet no-
dig”, zegt Charlotte Cre-
vits, curator bij Museum 
Dhondt-Dhaenens. “Dit 
beeld ligt met opzet in 
stukken. Deze jonge Belgi-
sche kunstenaar maakte 
het voor een expo in het 
Parijse Petit Palais, waar 
hij zag dat er bijna dage-
lijks werken gerestaureerd 
moesten worden, die be-
schadigd waren geraakt 
door de massa’s toeristen 
die het museum bezoch-
ten. In zijn werk probeert 
hij de stukken op een ab-
surde manier met plak-
band te lijmen. Er zit tege-
lijk iets kritisch in dit werk 
— wat is nog de waarde van 
oude kunst, en komen al 

Het werk
Beauty in the shadow of 
the stars (2015)
De kunstenaar
Thomas Lerooy

Foto: Thom
as Lerooy

W CONCERT
Met cellisten naar de film 

Of het nu Michael 
Jackson, Guns N’ Ro-
ses of Justin Bieber 
is, het Kroatische duo 
2CELLOS strijkt al ja-
ren met wereldwijd 
succes covers van 
pop- of rocksongs bij 
elkaar, al kan het net 
zo goed Bach of Vi-
valdi aan. Op hun 
jongste album Score 
bewerken Luka Sullic 

en Stjepan Hauser 
(foto) muziek van 
films en televisiese-
ries. En met dat al-
bum onder de arm 
doen ze Brussel aan.  

Wat? 2CELLOS
Wanneer? Op 
25 november om 20 uur
Waar? Paleis 12, 
Belgiëplein, Brussel
Toegangsprijs? 
Vanaf 88 euro
www.paleis12.com

W DANS
Magische krachten 

kostuums en kleurrij-
ke maskers uitge-
voerd. 
Deze voorstelling past 
in het kader van Euro-
palia, waar dit jaar In-
donesië het gastland 
is.  

W THEATER
Hang naar ontspanning 

Onder de titel Super-
leuk, Maar Voortaan 
Zonder Mij publiceer-
de de Amerikaanse 
auteur David Foster 
Wallace zijn beleve-
nissen op een Caribi-
sche cruise. Het Ne-
derlandse gezelschap 

Wunderbaum bouwt 
vanuit die teksten 
een locatievoorstel-
ling over onze hang 
naar totale ontspan-
ning en amusements-
cultuur. De acteurs, 
onder wie de Vlaamse 
Wine Dierickx (foto, 
midden), werkten een 
tijdje op een cruise-
schip om eigen erva-
ringen toe te voegen.  

Wat? Maskerdans, Nani 
Topeng Losari Cirebon
Wanneer? Op 16 en 
18 november
Waar? Stadsschouwburg 
Brugge, De Singel 
Antwerpen
Toegangsprijs? 
Naargelang de locatie
www.europalia.be

Wat? Superleuk, Maar 
Voortaan Zonder Mij, 
Wunderbaum
Wanneer? Van 13, 14, 15, 
16 en 17 november, 
telkens om 20.30 uur
Waar? Loods Antigoon, 
kruising Haïfastraat en 
Hamburgstraat, 
Antwerpen
Toegangsprijs? 16 euro
www.monty.beEen gamelanensem-

ble bespeelt 
traditionele 
Javaanse 
slagwerkin-
strumenten. 
En op die mu-
ziek wordt een 
gracieuze 
dans met 
weelderige 

21CULTUUR

C H E C K !

Vrijdag 10, Zaterdag 11 november 2017 


