
Hoe klinkt Madonna’s Erotica
op blokfluit? En wat blijft er
over van Rimbauds liefdes-

poëzie in een elektronische compo-
sitie? Tijdens het Festival of Desires,
eenmuzikaal festival over liefde en
erotiek, is geen experiment uitgeslo-
ten. ‘Deze tijd laat het toe’, zegt com-
ponist Luc Houtkamp, een van de
initiatiefnemers van het festival, dat
dit weekend in het Korzo Theater in
Den Haag plaatsvindt. Mooie aanlei-
ding is het tienjarig bestaan van zijn
POW Ensemble, een ensemble voor
nieuwemuziek.

Hoe maak je eigenlijk
erotische muziek?
‘Pure muziek kan nooit iets speci-
fieks uitdrukken. Daar heb je woor-
den of beeld voor nodig.’

Maar er be’staan toch ‘zwoele
liedjes’?
‘Jawel, maar die staan niet op zich. Je
kunt in muziek aan iets refereren
wat we als ‘erotisch’ beschouwen. Zo
denken mensen als ze een orgel ho-
ren vaak gelijk aan religie. Die associ-
atie is zo gegroeid. Voor zwoele mu-
ziek geldt hetzelfde.’

Dat we zachte klanken zwoeler
vinden dan harde is een
kwestie van gewenning?
‘Ja, denk aan stijlelementen als ge-
fluister of nachtclubgeluiden. Ook
het versnellen zoals in de Bolero van
Ravel is een manier: het is typische
‘klaarkom’-muziek. Als muzikant
maak je hier gebruik van. En je kunt
ermee spelen, anders blijft het alle-
maal zo gewichtig.
Zo tonen dj DNA en Fedde ten Ber-

ge tijdens het festival een pornofilm
uit de jaren zeventig, waaruit ze alle
seksscènes hebben geknipt. Alleen
het flinterdunne verhaaltje blijft
over. Demuziek die ze erbij laten ho-
ren, lijkt op pornomuziek, maar is
het niet. Het is een relativering.’

Waarom wilde je een muzikaal
festival over erotiek?
‘Ik hebhet gevoel datmensende laat-
ste jaren opener durven te praten
over seksualiteit. Ik ben zelf veel met
seksualiteit bezig, omdat ik biseksu-
eel ben en een open relatie heb. Ik
merk dat deze tijd het toelaat omeen
programma als dit op te voeren. Lan-
ge tijd was de sfeer rond seksualiteit
negatief. Het ging vaak snel overmis-
bruik, verkrachting en mishande-
ling. Dat is er natuurlijk nog steeds,
maar het is wel heel eenzijdig om
seksualiteit altijd alleen maar op die
manier te behandelen.’

Maar die andere kant zie je
toch juist wel veel, in films, op
televisie of in popmuziek?
‘Ja, maar vaak is dat plat op en neer.
Het heeft weinig diepte, hoewel ik
een rapnummer als I Wanna Fuck van
Snoop Dogg & Akon ook wel weer
leuk vind juist omdat het zo recht
voor zijn raap is, zo consequent vul-
gair.’

Hoe onderscheidt het Festival
of Desires zich?

‘Het idee is om het brede muzikale
spectrum van seksualiteit te laten
zien: van hoofse liefdesgedichten tot
broeierige sekstunes. Ik vond dat als
je dit doet, het niet alleen over één
vormvan seksualiteitmoet gaan.Het
moet niet zo zijn dat je alleen maar
hoofse liederen doet.
Daarom zingt sopraan Cora

Schmeiser tijdens het festival lief-
desliederen van Henry Purcell en
Kurt Schwitters, maar ookMadon-
na’s Erotica, begeleid door blokflui-
tist Erik Bosgraaf. Ook worden er
scènes gespeeld uit Table d’Amour,
een ballet van Rudi van Dantzig op
basis van het Hooglied, en is er een
burleske van componist Guy Har-
ries.’

En je maakte zelf composities
voor het festival.
‘Ik heb ondermeer een stuk gemaakt
op een gedicht van Arthur Rimbaud,
de Franse schrijver uit de 19de eeuw.
Hij hadmet zijn geliefde, Paul Verlai-
ne, van wie hij zielsveel hield, een
stormachtige absintrelatie die ein-
digde in een schietpartij. Zijn ge-
dicht bestaat uit korte, ritmische
woordjes. Dat geeft een soort tinte-
ling, iets wat ik met licht getinkel in
de compositie benadruk.’

En er is een Japanse bondage-
act.
‘In de redactie hebben we besproken
hoe we seksualiteit naar voren zou-
den brengen. Hoe expliciet. Zo’n Shi-
bari bondage-act, waarin iemand
wordt vastgebonden en omhoog
wordt getakeld, gaat best ver. De act
begint alleen en gaat dan langzaam
over in de burleske.’
Winnifred Jelier

POW Ensemble, Festival of De-
sires, 25/11-26/11, Korzo Thea-
ter, Den Haag. Met onder meer
Erik Bosgraaf, Izhar Elias, Hans
Dagelet, Gilius van Bergeijk,
Guy Harries en Luc Houtkamp.
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AMSTERDAM Een feestje aan het
sterfbed. Een vorm van palliatieve
zorg. Het laatste avondmaal. De type-
ringen van de feestelijke bijeen-
komst waarop de 21 Nederlandse
theaterproductiehuizen dinsdag-
avond de Prijs van de Kritiek 2011 kre-
gen uitgereikt, waren vrij somber.
Niet vreemd, aangeziendeproduc-

tiehuizen in deze vorm vanaf vol-
gend jaar allemaal worden opgehe-
ven omdat ze geen rijkssubsidie
meer krijgen. Daarom besloot de
Kring vanNederlandse Theatercritici
(KNT), die de Prijs van de Kritiek jaar-
lijks toekent, die dan maar meteen
aan alle productiehuizen tegelijk toe
te kennen.
Niet alleen als steun in de rug in

deze zware tijden van bezuiniging,
maar vooral als waardering voor de
wijze waarop in de afgelopen jaren
in deze productiehuizen veel nieuw
talent is ondersteund. Alle belangrij-
ke theatermakers van nu zijn ooit in
zo’nhuis begonnen, aldusdeKNT.De
vraag is dan ook hoe het in het Ne-
derlandse theater verder moet als ze
straks nietmeer bestaan.

‘We zijn weliswaar als grof vuil ge-
dumpt en zouden nu moeten vloe-
ken en namen en rugnummers noe-
men, maar dat gaan we niet doen.
Wij zijn constructief en uiteindelijk
moetenwe verder.’ Dat zei Mark Tim-
mer, artistiek leider van Theater Fras-
cati in Amsterdam, de plek waar de
Prijs van de Kritiek werd uitgereikt.
Voor de gelegenheid waren vanuit
het hele land vertegenwoordigers
van de productiehuizen naar Am-
sterdam gekomen.
De stemming was bedrukt, maar

ook werd duidelijk dat een aantal
productiehuizen naar een oplossing
zoekt. Fusies in de steden van waar-
uit gewerkt wordt, ondersteuning
door gemeenten enprovincies, en sa-
menwerking met grote stadsgezel-
schappen, kunnen in een aantal ge-
vallen het voortbestaan van enkele
productiehuizen betekenen.

Maar het wordt nooit meer zoals
vroeger, dat werd dinsdag duidelijk
op dit feest met een zwart randje.
Waarmee het Nederlandse theater-
bestel, dat ook internationaal veel
aanzien geniet, onder druk zal ko-
men te staan. En de grootste vrees is:
dat je als theatermaker niet meer
mag mislukken, dat alles meteen
goedmoet zijn, en lucratief, dus geld
moet opbrengen.

Feest met
een zwart
randje

KRITIEK PRIJS

Festival of Desires: erotiek
op de blokfluit en bondage

INTERVIEW LUC HOUTKAMP
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Een van de grote stilisten onder
de jazzdrummers, PaulMotian,
is dinsdag in New York overle-

den aan de beenmergziekte MDS.
De tachtig jaar geworden Stephen
PaulMotian, AmerikaanvanArmeen-
se afkomst, dankt zijn plek in het
jazzpantheon vooral aan zijn werk
met pianist Bill Evans, van 1959 tot
1964, dat de grondslag legde voor het
moderne pianotrio: bas en slagwerk
werden bevrijd van de begeleiders-
rol en opereerden gelijkwaardig aan
de toetsen.
Motian deed veel meer dan de

maat aangeven, hij omspeelde die
met melodieuze variaties waarin het
ritme voelbaar bleef.

In het kwartet van Keith Jarrett
had hij een even belangrijke functie,

maar zijn samenwerking met weer
een andere grote pianist, Paul Bley,
maakte zijn spel nog losser en vrijer:
aan diens romantische free jazz
voegde hij een veelkleurige stroom
accenten toe. Later liet Motian, die
als actief freelancer ook speelde met
prominenten als Lee Konitz, Don
Cherry en Carla Bley, zijn ingebouw-
de swing steedsmeer terugkeren.

Tijdens de tweede helft van zijn
carrière manifesteerde Motian zich
vooral als leider van zijn eigen groe-
pen. Die voerden zijn composities
uit, ogenschijnlijk simpele, fascine-
rende stukken die veel ruimte schie-
pen voor improvisatie, maar ook
klassiekers uit het beboptijdperk,
van Charlie Parker, Bud Powell en an-
deren. Dat deed hij vooral met zijn

Electric Bebop Band, waarin opval-
lend genoeg geen pianisten zitting
hadden, maar twee of drie gitaristen
tegelijkertijd. Zijn bekendste enmis-
schien wel beste ensemble was het
trio met gitarist Bill Frisell en tenor-
saxofonist Joe Lovano, ook een collec-
tief met één harteklop. Motian nam
platen op voor Soul Note, zoals het
meesterlijke Memoirs met Paul Bley
en bassist Charlie Haden, voor Win-
ter & Winter (de reeks On Broadway)
en voor ECM.
In tegenstelling tot veel andere

sterke slagwerkpersoonlijkheden
was Paul Motian geen krachtpatser,
maar eenmuzikant met veel licht en
lucht in zijn sobere, poëtische spel,
waarin iedere noot betekenis had.
Frank van Herk

Geen krachtpatser maar poëet
POSTUUM PAUL MOTIAN (1931), JAZZDRUMMER

De Prijs van de Kritiek
is dinsdag uitgereikt
aan de 21
theaterproductie-
huizen die door de
bezuinigingen
mogelijk verdwijnen.
‘We zijn als grof vuil
gedumpt.’
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