1 T heater
Toneelgroep Oostpool speelt op de
Wierschuur, een van de mooiste locaties van Terschelling, de voorstelling
Buzz Aldrin, waar ben je gebleven? naar
de gelijknamige roman van Johan Harstad. Buzz Aldrin zette na Neil Armstrong voet op de maan. Hij is de eeuwige tweede man en het idool van hoofdpersoon Mattias. Joeri Vos bewerkte de
roman tot theater en regisseert.
De Wierschuur, Oosterend.

2 D ans
Choreograaf en videokunstenaar David
Middendorp ontwerpt met Fryland zijn
eigen magische danswerkelijkheid.
Met een zelfgebouwde drone maakt hij
luchtopnamen van het eiland. Met deze
beelden als decor scheren twee dansers als in vrije val door de lucht.
Nollekes Theater, West-Terschelling

3 Muziek
De muziektent van Oerol heeft een nieuwe locatie: niet langer het Groene Strand maar
naast de haven op het terrein dat de Betonning heet. Hier treden tal van groepen op, zoals Amsterdam Klezmer Band, Broken Brass
Ensemble en Gruppo Di Pawlowski. Opmerkelijk gast is singer-songwriter Douwe Bob
met zijn programma Puike Americana-rock.
Bob werd in 2013 verkozen tot Beste
Singer-Songwriter van Nederland.
De Betonning, West-Terschelling
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K intsukuroi is een gedanste opera van S pinvis (rechts), geïnspireerd op de onvoorstelbare beelden van de tsunami uit 2011 die ons vanuit Japan bereikten. De voorstelling gaat vrijdag in première op Oerol.

Tsunami en liefde in strandopera Spinvis
Oerol Erik de Jong (Spinvis) debuteert op het culturele festival Oerol als operacomponist.
Een voorstelling met gillende sirenes, belooft hij. „Hier op Terschelling kan dat weergaloos mooi klinken.”

W
Door K ester Freriks

e stellen ons voor dat
ons
Waddeneiland
Terschelling een andere naam heeft, Torishima. Het ligt in de
Filippijnse Zee. Een
seismoloog verricht er onderzoek. Seismologie is volgens hem de wetenschap die „de
taal der aarde bestudeert”. Hoe dan ook,
de tsunami kon hij niet voorspellen. Die
slaat verwoestend over het eiland en
neemt zijn vrouw mee. Is ze verdronken?
Heeft ze de ramp overleefd en keert ze
weer?
Muzikant en tekstdichter Spinvis kijkt uit
over de weidsheid van de Noordsvaarder,
een onmetelijk strand op West-Terschelling. Er is niets te zien, behalve zand en
heel erg in de verte de Waddenzee. Op deze
plek speelt tijdens het Oerol Festival 2014
Kintsukuroi, een „gedanste opera” zoals
Spinvis de uitvoering noemt. Ook cellist
Saartje Van Camp, regisseur Ria Marks en
Adriaan Luteijn, vaste choreograaf van het
Arnhemse Introdans, kijken mee. Kintsukuroi gaat op vrijdag 13 juni in première
op het jaarlijkse theater- en muziekfestival.
„Eerst heeft ieder van ons thuis aan de ope-

ra gewerkt”, zegt Spinvis. „Muziek gecomponeerd, tekst geschreven, choreografie
en regie voorbereid. Nu ik deze plek zie,
besef ik de immense leegte van het eiland.
Overweldigend. Hier moeten alle onderdelen samenvallen.”
De zee is ver weg, dus loopt het gezelschap vele meters in de richting van het
water: „De zee is het altijd aanwezige decor
van de uitvoering”, zegt Spinvis. „Als het
stuk begint, is de vloedgolf al voorbij. Ik
kwam op het idee voor Kintsukuroi door de
beelden van de tsunami die op 11 maart
2011 Japan trof. Eén beeld, of eigenlijk een
klank, is me bijgebleven: van al die weggespoelde auto’s ging het alarm af. Ze dreven
op het water en maakten een intens lawaai.
Dat horen we in de voorstelling ook, het gillen van sirenes. Hier op het eiland kan dat
weergaloos mooi klinken.”
Spinvis, ofwel Erik de Jong (53), was eerder te gast op Oerol, als zanger. Kintsikuroi,
dat hij samen met Saartje Van Camp
schreef, is zijn debuut als operacomponist:
„De naam is ontleend aan een Japanse methode om een gebroken schaal of kom te repareren met gouden of zilveren lak. Het is
de bedoeling dat het gerepareerde aardewerk mooier is dan het onbeschadigde origineel. De voorstelling gaat over de herin-

Spinvis speelt
in de opera
zelf op een
koto,een
Jap ans
instrument

nering aan geluk. De seismoloog raakt zijn
grote liefde kwijt in die allesverwoestende
golf. Hij kan niet geloven dat ze werkelijk
dood is. Zijn leven is als zo’n gebroken
schaal. Met het goud der herinneringen
roept hij de verloren liefde terug. Dat klopt
met de tekst. De tsunami van toen was zo
overweldigend en de krachten die op de Japanse kust sloegen zo ongelooflijk, dat dit
natuurverschijnsel je doet beseffen hoe
nietig mens en aarde zijn in de kosmos.”
Spinvis zelf zingt in de opera. Hij bespeelt accordeon en koto, een Japans
snaarinstrument met een ijle, dromerige
klank. Een koor en zijn vaste band begeleiden hem. Het contract tussen de „rauwheid van het eiland en de verfijning van de
Japanse muziek” is voor Spinvis een van de
charmes van deze Oerollocatie. „Als je die
Waddenzee zo ziet”, voegt hij eraan toe,
„dan is ’ie veel te rustig, kijk eens, hoe kalm
hij daar ligt. Hij lijkt toch bepaald niet op
een oceaan.”
In Kintsukuroi vertolken danser Francis
Sinceretti de man en Karin Lambrechtse de
vrouw. De 72-jarige Sinceretti danste jarenlang als solist bij Het Nationale Ballet. Choreograaf Luteijn heeft vaker met oudere
dansers gewerkt. „Sinceretti heeft een indrukwekkend ‘bewegingsgeheugen’. Juist

zijn leeftijd maakt hem tot de gedroomde
vertolker van de seismoloog die zich het
geluk van vroeger herinnert. Het breekbare van zijn lichaam staat in mooie tegenstelling tot de ruimte en de weidsheid van
deze speelplek.”
Het bepalen van de juiste locatie op deze
zandplaat vereist inbeelding. Waar komt
de tribune, in welke richting kijken de toeschouwers? Choreograaf Luteijn en regisseur Marks lopen de verte in, zo ver dat ze
niet meer dan twee stippen zijn aan de horizon. Daar, in het diepste perspectief, ligt
het verdwijnpunt waar danseres Lambrechtse uiteindelijk zal oplossen, het is
een plek waar „de zee, het land en de hemel elkaar raken”, zegt Spinvis. Volgens
Luteijn moet „Sinceretti met zoveel overgave dansen dat hij met zijn energie en lichaamsbewegingen bewijst dat hij niet kán
geloven dat zijn geliefde voorgoed van de
aarde is weggevaagd”. Zijn dans moet de
verwachting uitdrukken dat ze er nog is,
dat ze leeft. Fraai verwoordt de tekst dat:
de vrouw bevindt zich „op een gouden
dansvloer onder het zand, daar ligt ze,
daar leeft ze, op de bodem”.
Oerol. Sense of Place, Terschelling.
Van 13 t/m 22 juni. Inl: oerol.nl

