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Heb ik wel genoeg?

1 O P E N L U C H T T H E AT E R
Illyria speelt Twelfth Night
Heeswijk-Dinther: Kasteel Heeswijk.
Tijd: 19.30u. Kaarten: 12,50-20 euro.
www.kasteelheeswijk.nl

ijn oma riep het, mijn moeM
der riep het en nu roep ik
het ook: ‘Als ik maar genoeg heb’.

Het reizende Britse openlucht theatergezelschap Illyria brengt tot en
met 4 september een vertolking van
Shakespeare’s komedie Twelfth Night
bij verschillende historische landgoederen en kastelen. Voorafgaand aan
de voorstellingen kun je in landelijke
en Britse stijl picknicken in de tuinen
van de landgoederen. De openluchttournee gaat van start in de ommuurde kasteeltuin van Kasteel Heeswijk.

Als er een groot gezelschap komt
eten raak ik elk gevoel voor proportie kwijt en kan ik op geen enkele wijze meer inschatten hoeveel aardappelsalade ik moet maken. In het geval van mijn oma
had de angst om te weinig te hebben ongetwijfeld iets te maken
met de oorlog. Ze was iemand die
graag mensen over de vloer had,
iedereen was welkom en mocht
blijven eten. Het moet uitermate
frustrerend voor haar geweest zijn
dat ze op een gegeven moment
niet meer gul en hartelijk kón
zijn, omdat er simpelweg niet genoeg was.
Maar het is natuurlijk– ook
zonder oorlogsverleden – een universele angst van iedereen die een
partijtje geeft: leeggeschraapte
schalen en gasten die hoopvol
richting keuken kijken of er nog
iets eetbaars tevoorschijn komt. Ik
ga deze vrees te lijf door te zorgen
dat er altijd in elk geval een flinke
hoeveelheid (Turks) brood op tafel
staat. Dat vult lekker en kinderen
nemen er geen aanstoot aan. Toen
ik vlak voor mijn laatste feestje tegen mijn echtgenoot zei dat ik
voor de zekerheid toch nog maar
even wat stokbrood ging halen
hield hij wijselijk zijn mond. Me
tegenhouden had geen enkele zin,
wist hij.
Toen we die avond alles opgeruimd hadden, de buren wat overgebleven quiches hadden gebracht, zoveel mogelijk restjes
hadden ingevroren en de koelkast
vol met plastic bakjes hadden gepropt, haalde hij de vijf broden tevoorschijn en zei slechts een weinig triomfantelijk: ‘Fijn dat je die
nog even bent gaan halen, schat’.
En daar zit je dan, de dag na je
uit de hand gelopen barbecue.
Met je Turkse pides of je laffe supermarktstokbroden. Vers is er al
geen klap aan, maar een dag later
is de lol er helemáál af. Weggooien? Ook zonder oorlogsverleden
kan ik dat maar moeilijk over
mijn hart verkrijgen. Langs de
eendjes gaan is natuurlijk een op-

Dit doet DJ/Rupture

.leeftijd
Jace ‘DJ /Rupture’ Clayton (zijn
houdt hij liever voor zichzelf)

maakt sinds begin deze eeuw veelgeprezen mix-cd’s die een goed
beeld geven van ontwikkelingen in
de elektronische muziek. Gold Teeth
Thief (2001) mengt breakcore met
hiphop, Uproot (2008) slingert dubstep, Arabische rap en dancehall
door elkaar.

Twelfth Night in Kasteel Heeswijk

2 FEEST
In 'n Out#3
Nijmegen: cultuurspinnerij De Vasim. Tijd: 20.00-23.00u. Gratis.
www.innoutparty.com

.duceerde
In juli kwam de door hem geprosingle 'Turn It Up' uit, een

drietal bizarre soul-dancenummers
van acteur James Franco (SpiderMan) en Kalup Linzy, een performance artist en videokunstenaar die
in vrouwenkleding optreedt.

In’n Out is een kleinschalig en gratis
feestje, ontwikkeld door de merken
MEN_at_WORK en adidas Originals.
Het feest vindt plaats in een gigantische zeecontainer die is omgebouwd
tot party area. De derde en voorlopig
laatste editie vindt vanavond plaats.
Je komt op de gastenlijst door de fan
pagina van MEN_at_WORK op Facebook leuk te vinden.

.Clayton
Als journalist en schrijver houdt
zich vooral bezig met nieu-

we technologie en de invloed daarvan op de popmuziek. In zijn essay
Defending the Pig (2007) verdedigde hij de illegale downloadsite Oink,
ook al was al zijn muziek daar gratis
op te vinden. Zulke sites fungeren
als bibliotheken, vindt hij, ze bewaken cultureel erfgoed. Gepraat over
‘piraterij’ is onzin.

3 MUZIEK
Mini Mansions
Amsterdam: Bitterzoet. Tijd: 20.30u.
Prijs: 10 euro. www.bitterzoet.com
Toen Queens Of The Stone Age in
2009 een pauze inlaste voor het
Them Crooked Vultures-project van
Josh Homme, riep bassist Michael
Shuman zijn oude vrienden Zach
Dawes en Tyler Parkford bij elkaar.
Ze doken de studio in en brachten dit
jaar hun debuutalbum uit, getiteld
Mini Mansions. Josh Homme omschrijft hun geluid als „genuinely psychedelic with huge hooks...”

4 EINDEXAMENFILMS
De TENT Academy Awards
Amsterdam: Melkweg Mediaroom.
Van 24 aug t/m 25 sept, wo-zo 16.0019.00u en tijdens voorstellingen in
Melkweg Cinema en Theater. Opening: 17.00u. www.melkweg.nl
De TENT Academy Awards is een
competitie voor afstuderend audiovisueel talent, waarbij de beste eindexamenvideo’s, -films, -shorts en animaties van de Nederlandse kunstacademies worden getoond. Na de
expositie in thuisbasis Rotterdam
laat Melkweg Mediaroom alle zestien
genomineerde werken zien, o.a. van
Auke de Vries (winnaar Academy
Award 2011); Quinten Leon (winnaar
Best Foreign Film) en Sarah Bijlsma
(winnaar publieksprijs).

5 T H E AT E R / L I T E R AT U U R
Thijs Gilbert: Een man ging van
huis...
Groningen: Noorderzonfestival,
Desdemona Tent. Tijd: 22.00u. Prijs:
5 euro. www.noorderzon.nl
Schrijver en theatermaker Thijs Gilbert vertelt aan de hand van het oeuvre en de thematiek van de Russische
absurdist Daniil Charms het verhaal
van zijn opa die in de Tweede Wereldoorlog wordt opgepakt en in een
volkomen bizarre situatie beland.

voor Uit? Mail naar
v Tips
nextagenda@nrc.nl
©
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Opnames van de band Lbouchrat
in Issafn met uiterst rechts (met
rood shirt) DJ/Rupture. Foto John
Francis Peters

En zij zijn dus groot fan van Auto-Tune
Want Berbermuziek in combinatie met Auto-Tune geeft
DJ/Rupture ging met
fotografen, producers en
filmmakers naar Marokko.
©

Op zoek naar de combinatie
van moderne technologie en
traditionele Berbermuziek.
©

Door Jacco Hupkens
Rotterdam. Robotzang. Zo wordt
het effect van het computerprogramma Auto-Tune vaak omschreven.
Ooit ontwikkeld om in een opnamestudio zwakke zangers te helpen: het
programma bespeurt zelf valse noten, en buigt die om naar zuivere.
Maar het werd veel bekender als software die je buitenaards, als een robot
laat klinken, mits je wat stoeit met de
instellingen. In 1998 scoorde Cher er
de hit Believe me , de afgelopen vijf jaar
maken vooral r&b- en hiphopartiesten als T-Pain en Lil Wayne er gebruik
van om hun stem te vervormen.
Nergens ter wereld wordt de soft-

ware zo veel en zo prominent in de
muziek gebruikt als onder Berber
volksmuzikanten in Marokko, leden
van een bevolkingsgroep die er al
woonden voordat het land Arabisch
werd.
De New Yorkse DJ, producer en
schrijver Jace Clayton, beter bekend
als DJ/Rupture, raakte zo geïntrigeerd door die combinatie van moderne technologie en traditionele
muziek dat hij besloot om in Marokko te gaan wonen. Samen met zes anderen zette hij het documentaire video- en muziekproject Beyond Digital
op.
„Die titel slaat op het feit dat je op
een gegeven moment aan de grenzen
raakt van wat je via internet bijeen
kunt sprokkelen”, vertelt hij via Skype vanuit Casablanca. „Ik ben al 15
jaar geïnteresseerd in allerlei Marokkaanse muziek, ik download en lees
alles erover wat ik kan vinden. Op een
gegeven moment kom je niet meer
verder, dan moet je er fysiek naartoe.”
Dus ging hij „met een stel fotografen,
producers en filmmakers een maand

in een appartement zitten: opnemen
met lokale artiesten, en vastleggen
welke rol die muziek speelt in het leven van mensen”.
In 2000 scoorde de Algerijnse raïgroep Chaba Djenet een hit met de
Auto-Tune-hit Kwit Galbi Wahdi, daarna verspreidde de software zich snel
onder Marokkaanse Berbermuzikanten, met als resultaat dat nu bijna iedereen het gebruikt. De voornaamste
onderzoeksvraag was dan ook: waarom is Auto-Tune zo populair in Berberfolk? „Het is een muziekstijl die
zeer traditioneel en streekgebonden
is. Het is vaak lieflijk, rustig, dub-achtig – veel galmende gitaarpartijen enzo. In combinatie met Auto-Tune
krijg je dan een heel interessante sonic world. Het énige stukje moderniteit dat ze van de muziek uit de rest
van de wereld overnemen, van alle instrumenten en stijlen die tot hun beschikking staan, is die software.”
Clayton denkt dat dat komt doordat het goed te combineren is met de
manier van zingen die er al voor de
computertijd gebruikelijk was: me-

lisme (het zingen van meerdere noten
per lettergreep tekst) en veel ingewikkeld vocaal spel tussen noten in. „Auto-Tune probeert je zangstem om te
buigen naar een wiskundig perfecte
toonhoogte. Maar als je de software
uitdaagt door met een zorgvuldige vibrato te zingen...” Hij doet voor:
„ahahahahah!, dan krijg je een heel
©

Casablanca is een
stad met veel zangers
maar die spelen
vooral op bruiloften §

mooi, maar vreemd effect.” De bekende Marokkaanse zanger Adil el Miloudi bezweert in een online filmpje
dat Auto-Tune zijn stem „sterker,
helderder” maakt.
Het vinden van artiesten om mee
samen te werken werd bemoeilijkt
doordat er, onverwacht, nauwelijks
een live-scene bleek te bestaan in Ca-

een ‘heel mooi maar ook vreemd effect’
sablanca. „Een stad van 4 miljoen
mensen, onder wie veel muzikanten.
Maar die spelen vooral op bruiloften,
andere ceremonies, of privéfeesten,
waar je als buitenstaander niet zo snel
voor uitgenodigd wordt. De voornaamste plek voor live-muziek die
overblijft is naar een soort schimmige
nachtclubs gaan, holen vol prostitutie. In bars en hotels doen bandjes
vooral veel covers van Top 40-hits, in
het Engels.”
Ook vertalingen vielen soms tegen.
Op een blog voor tijdschrift The Fader
schrijft Clayton dat een lieflijk liedje
van El Khozeimi, een bedaarde oudere heer, „een ongelofelijk vrouwonvriendelijk nummer is. ‘Het gaat tegen al mijn waarden en mijn levensstijl in’, klaagt de vertaler. Het belachelijke refrein begint met een vrouwenstem die zingt: ‘Wie een vrouw
vertrouwt is gek, gek, gek, gek, gek /
Vergeef me moeder, ik weet dat jij ook
een vrouw bent’.”
Naast een documentair doel heeft
Beyond Digital ook een activistisch
doel, vertelt Clayton: Berbermuziek

wat meer onder de aandacht brengen.
Niet voor niets legt hij er in het gesprek de nadruk op dat die gebruik
maakt van een andere toonladder dan
de Arabische muziek in het land. De
Berbercultuur werd tot voor kort onderdrukt door de Arabische machthebbers, vertelt hij. „De Berbertaal is
hier lange tijd verboden geweest: je
mocht het niet onderwijzen, geen
kranten in die taal uitgeven. Veel Berbercultuur werd dus oraal doorgegeven en niet opgeschreven, veel sprekers zijn analfabeet.”
Nu Auto-Tune in die muziek is
doorgedrongen, en de muziek verspreid wordt via internet, wordt het
ineens onderdeel van een hele moderne, kosmopolitische stroming, is zijn
stelling. Daarbij is de ‘Digitale Diaspora’ erg belangrijk. „In Brussel en in
Nederland wonen bijvoorbeeld veel
immigranten die zich verbonden voelen met de Berbercultuur in Marokko. Die identiteit is gemediëerd door
YouTube-video’s, -comments en cd’s
die ze heen en weer sturen.”
De taal heeft een fase overgeslagen:

van een orale cultuur direct naar een
digitale cultuur, zonder ooit sterk als
schrijftaal gebruikt te zijn. „Wordt
het belang en de aanwezigheid van
een taal alleen uitgedrukt door de
mate waarin die geschreven staat?
Muziek via internet kan op een andere manier de taal verspreiden en helpen voortleven, zo blijkt.”
Op beyond-digital.org wordt nu
verslag gedaan van de trip in de vorm
van video’s, blogs, foto’s en (in de toekomst) gratis mp3’s. Het team werkt
ook aan een museale productie die
overal ter wereld gepresenteerd kan
worden. Volgend jaar gaan ze het project weer uitvoeren in de zomer. „In
Ethiopië. Of wéér in Marokko.”

voor mp3’s en de site van
v Kijk
Beyond Digital: www.beyond©

digital.org
Vanavond treedt DJ /Rupture
op in Paradiso, Amsterdam, .
Van 12 tot 18 september is zijn
kunstinstallatie The Soy Waltz
te bezichtigen op festival Incubate, in Tilburg.

©

lossing, maar je kunt ook deze fijne broodkoekjes maken.

. 150 gram broodkruim
. 150 ml melk
. 1 1/2 ei
. zout & peper
. cayennepeper
. knoflook & ui
. verse kruiden

Scheur het brood in stukken en
maal het fijn in een keukenmachine. Klop twee eieren los en doe ongeveer driekwart van dit mengsel
bij het brood. Het mag niet te
zompig worden. Meng hier een
snuf cayennepeper, zout en versgemalen peper door plus een kopje fijngesneden kruiden (bijvoorbeeld peterselie, bieslook, kervel
of dille of iets anders uit de kruidentuin dat zich goed door de
natte zomer heeft heengeslagen).
Snij een uitje fijn, pers een teen
knoflook uit en fruit deze even
zachtjes in de olie en roer ook dit
door het mengsel. Laat het even
staan. Vorm er dan platte koekjes
van en bak deze in een koekenpan
aan beide zijden goudbruin in wat
olijfolie. Beleg de koekjes met een
plakje wilde zalm en eet ze bijvoorbeeld bij een venkelsalade.

Roos Ouwehand
Maandag: Janneke Vreugdenhil,
dinsdag: Menno Steketee, woensdag:
Roos Ouwehand, donderdag: Stéphanie Versteeg, vrijdag: Joël Broekaert.

4 redenen om tv te kijken

1 FILM I
Homeless to Harvard
RTL 4, 20.30 - 22.20 u.

3 FILM III
The forgotten
RTL 8, 22.30 - 22.20 u.

De 15-jarige Liz is in armoede opgegroeid. Haar ouders zijn drugsverslaafd en haar moeder is besmet met
hiv en sterft aan aids. Liz kan goed leren en na de dood van haar moeder
keert Liz terug naar school. Tijdens
een bezoek aan de prestigieuze universiteit Harvard realiseert ze zich
wat ze wil in het leven: studeren en
iedereen laten zien dat een meisje
van de straat het ook kan maken.
(Regie: Peter Levin)

Volgens haar psychiater zou Telly Paretta haar zoontje hebben verzonnen. Om te kunnen bewijzen dat
haar zoontje niet één van haar hersenspinsels is, probeert Telly alle sporen te verzamelen die ze kan vinden.
Telly lijdt volgens haar man en psychiater aan posttraumatische stress.
Ze verloor het kind bij de bevalling
en in negen jaar tijd heeft ze herinneringen in haar hoofd verzonnen.
Maar is dat écht zo? (Regie: Joseph
Ruben)

2 FILM II
Miss Congeniality 2: Armed &
fabulous
Net 5, 20.30 - 22.50 u.

4 FILM IV
Sydney White
RTL 5, 20.30 - 22.40 u.

Sinds FBI-agente Gracie Hart (Sandra
Bullock) undercover ging bij een
missverkiezing, is ze beroemd. In
plaats van achter de boeven aanrennen, rent ze nu van haarsalons naar
talkshows om haar boek te promoten. De FBI ziet haar als het nieuwe
boegbeeld van de organisatie. Maar
wanneer haar goede vrienden Cheryl
en Stan worden ontvoerd, kunnen ze
Gracie niet weerhouden om haar oude werk weer op te pakken.
(Regie: John Pasquin)

De mooie studente Sydney White
wordt lid van een studentenvereniging. Ze is heel anders dan de andere
studentes en wordt de vereniging
uitgezet door de jaloerse Rachel. Dan
krijgt ze hulp uit een onverwachte
hoek; zeven nerds bieden haar onderdak. Met de hulp van haar zeven
nieuwe vrienden slaat ze terug en
wordt ze al gauw de populairste studente op de campus. Dit valt niet
goed bij Rachel. (Regie: Joe Nussbaum)

Advertentie

Hoe kom je aan de top?
Brute kracht of slim gedrag?
Je leest het nu in...

