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Voor niets geoefend
Twee van de hoofdrolspelers, Joey Schalker en Noortje Herlaar, bij de perspresentatie van de
musical De Producers. De musical moet al na een week stoppen.

Nieuws

ANALYSE NA ÉÉN WEEK STOPT MUSICAL DE PRODUCERS

Toverwoord in musicalmarkt is
Na slechts een week
speeltijd is het doek
voor de musical De
Producers definitief
gevallen, zo werd
maandag bekend.
Waarom kwaliteit niet
meer vanzelfsprekend
leidt tot volle zalen.

‘W

eet je hoe je in het theater
met een miljoen kan eindigen? Door met tien miljoen te beginnen!’ Het is een oude
Joodse wijsheid uit New York, maar
het citaat zou ook rechtstreeks uit

De Producers kunnen komen. Het
probleem is alleen dat producent
Mark Vijn geen tien miljoen heeft
om mee te beginnen. Hij is nagenoeg platzak.
Na de lovende recensies van vorige week (de Volkskrant: ‘Harde humor in fluweel ****’), komt het
nieuws hard aan: De Producers moet
stoppen. Met als consequentie dat
de hele tournee met onder meer
voorstellingen in Carré Amsterdam
en Luxor Rotterdam afgelast wordt.
En erger nog: het betekent ontslag
voor 64 man personeel.
De problemen met De Producers
staan niet op zichzelf. Al langer maken musicalproducenten zich zorgen over de ontwikkelingen in de
markt en met name de afnemende
publieke belangstelling voor dit

kostbare genre in de podiumkunsten. Eerst werd de schuld gegeven
aan het overaanbod, toen aan de
btw-verhoging, maar nu blijken de
problemen veelomvattender. De
consument is bedachtzamer, koopt
minder kaartjes en wacht langer
met de aanschaf daarvan.
Zoals in veel sectoren (autohandel,
horeca) merkt ook de entertainmentindustrie de gevolgen van de aanhoudende economische crisis. Het
publiek geeft minder makkelijk zijn
geld uit. Daarbij komt dat musical
een kunstvorm is waar de vaak minder gefortuneerde medemens naartoe gaat, en een kaartje voor De Producers kost toch al gauw 50 euro. Dat
publiek wacht bovendien liever tot
een actie van de supermarkt (2 kaartjes voor de prijs van 1) of aanbiedin-

gen via kranten of internetsites.
De musicalmarkt in Nederland
wordt beheerst door twee grote producenten: Stage Entertainment
(Joop van den Ende) en V&V Entertainment (Albert Verlinde). Daarnaast opereren enkele kleinere procenten waarvan De Graaf & Cornelissen Producties en Mark Vijn de belangrijkste zijn. De twee grote bedrijven produceren breed en brengen naast musicals ook toneel,

De problemen in
entertainmentindustrie
zijn veelomvattender dan
tot nu toe gedacht

shows en evenementen. Hun draagkracht is groter, zij kunnen financieel tegen een stootje. Bovendien
hebben zij zo hun eigen succesvolle
marketinginstrumenten. Stage Entertainment kreeg de afgelopen jaren de zalen bij musicals als Evita en
Zorro vol met dank aan de AVRO die
acht weken lang op primetime de
Op zoek naar… shows uitzond. En Albert Verlinde is behalve producent
ook presentator van RTL Boulevard,
waarin hij aandacht voor zijn eigen
producties kan genereren. Daar is
hij overigens open over, maar de
kleinere vakbroeders kijken daar
toch met een scheef, zeg maar gerust, jaloers oog naar.
Een goed product zorgt niet automatisch voor een breed publiek – zoveel is duidelijk. Ook een sterrenre-

MUZIEK SOPRAAN CLARON MCFADDEN LAAT KINDEREN HOREN HOE JE MET JE STEM MUZIEK MAAKT

Open je oren!
Acht musici maakten een muziekreeks voor kinderen (8+), waarin zij
hun liefde voor muziek uitleggen. De ontdekkingstocht van sopraan
Claron McFadden liep via Purcell en Mozart naar Strozzi en Cage.
Van onze verslaggeefster
Winnifred Jelier
AMSTERDAM Het licht dimt, het publiek wordt stil. De stoelen op het podium zijn leeg. Er staat alleen een
schemerlamp. Maar dan klinkt er
een hoge stem. Kinderen in de zaal

duwen zich in hun stoel omhoog.
Ongeduldig kijken ze om zich heen.
‘Ze staat daar’, roept een meisje in
het publiek.
Uit een donkere hoek achter in de
zaal komt langzaam een vrouw te
voorschijn. Als ze dichterbij komt,
verandert haar hoge stem plotseling
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in luid gekakel. Ze begint te tieren, te
ratelen, en dan zelfs te blaffen.
Het is Claron McFadden, gevierd
sopraan, die in 1982 vanuit Amerika
naar Nederland verhuisde. Ze zong
in opera’s als Poulencs Dialogues des
Carmélites, Viviers Rève d’un Marco Polo en Mozarts Don Giovanni, maar ook
in Orffs Carmina Burana en Bernsteins Candide. Binnenkort zal ze te
horen zijn in Rameaus Platée van de
Nationale Reisopera. Met een opgewekte improvisatie opent zij een van
de concerten in Open je oren!, een
muziekreeks voor kinderen vanaf
8 jaar in Muziekgebouw aan ’t IJ in
Amsterdam.
In Open je oren! gaat telkens één
musicus in op zijn passie voor muziek aan de hand van korte composities. McFadden selecteerde voor de
reeks stukken oude muziek, opera,
jazz en moderne muziek om te benadrukken dat zang niet één stramien
kent. ‘Het eerste wat we doen, is zingen. We worden geboren, en dan
‘whaah!’’, vertelt McFadden. ‘Als je
klanken kunt omzetten in mooie geluiden, dan kun je zingen.’
McFadden, die opgroeide in een familie waarin vooral jazz en gospel
werd gezongen, kwam tijdens muzieklessen op de lagere school in aanraking met klassieke muziek. ‘Toen ik
voor het eerst een sopraan hoorde,
raakte ik betoverd. Ik wist: dit wil ik
ook.’
Met een rechte rug en gesloten

Sopraan Claron McFadden tijdens de voorstelling Open je Oren!

ogen zingt ze Music for a While (1692)
van Henry Purcell, een dromerig
stuk dat zich uitstekend door kinderschoenen lijkt mee te laten tikken.
McFadden wordt begeleid door Arjen Verhage op de theorbe, een snaarinstrument uit de baroktijd.

Strozzi
Dat je de tekst in zang vaak niet goed
kunt verstaan, is niet zo erg, vertelt
McFadden het publiek. ‘Muziek gaat
over emoties. Die breng ik over met
mijn stem, mijn gebaren en mijn mimiek.’ Om dit te illustreren zingt ze
Lagrime mie (1959) van Barbara Strozzi.
Lagrime mie is een droevig lied
over een jongen die zich afvraagt of
hij wel genoeg huilt wanneer zijn geliefde wordt opgesloten. De tekst is
in het Italiaans, een taal die McFad-

den spreekt, maar die je volgens
haar niet hoeft te beheersen om er
toch in te kunnen zingen. ‘Ik spreek
bijvoorbeeld geen Russisch, Pools of
Thai, maar heb er wel in gezongen. Ik
studeer dan het lied in als klankbeeld.’
Na het lied, dat de onverdeelde
aandacht van de volwassenen lijkt te
krijgen, maar bij kinderen op den
duur ook tot gezucht leidt, is het tijd
voor participatie. McFadden bedacht
Symphonie émotionelle, een stuk
waarin het publiek samen met
McFadden uiting geeft aan vier emoties: geluk, verdriet, angst en woede,
die elkaar een voor een opvolgen.
De stem mag in Symphonie émotionelle alle vormen aannemen, en ook
hard stampen en wild in je stoel
schudden zijn toegestaan. Het
mondt uit in een soort volksoproer,
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Het optreden van pianiste en kunstenares Tomoko Mukaiyama is nog niet
voorbij of drie volle kledingrekken worden het podium opgereden.

Muziek/mode
REPORTAGE MUKAIYAMA ZOEKT NIEUWE SPONSORS

marketing

Japanse pianiste verkoopt na
optreden haar halve garderobe
Door Madelon Meester Foto’s Joost van den Broek

gen in recensies is niet voldoende
om het publiek richting theaterkassa te krijgen. Marketing is het toverwoord, het product ontsluiten. Zelfs
dan is het nog maar de vraag of er
voldoende publiek komt. Jeroen Dona van V&V is ‘niet ontevreden’ over
Daddy Cool, de Boney M-musical die
door het land toert. En zondag gaat
Wicked van Stage Entertainment in
première,waarvoor intussen ook al
een AD-kortingsactie is gehouden.
Opvallend is dat de producenten
het allemaal heel treurig vinden
voor De Producers, maar niet willen
spreken van een verziekte- of probleemmarkt. ‘Als V&D in de problemen zit, gaat C&A daarop toch ook
niet reageren’, zegt een van hen.
Niettemin noemen ze de huidige
marktsituatie allemaal ‘zorgelijk’. Je

kunt je ook afvragen of de theaters
zelf niet meer moeten doen om de
zalen vol te krijgen. De meeste grote
schouwburgen beschikken over flinke pr- en marketingafdelingen,
maar meer dan af en toe een persbericht mailen en de programmaboekjes schrijven, lijken die niet te doen.
Al met al is op dit moment Soldaat
van Oranje – de musical het enige
theatersucces. Maar die productie
had dan ook een steenrijke financier
(Ammerborgh) achter zich staan. En
uiteraard een goed product, met een
aansprekende titel en een spectaculaire vormgeving. Waarna de mondtot-mondreclame voor de rest zorgden. De Producers heeft die kans niet
gehad, simpelweg omdat de portemonnee leeg was.
Hein Janssen

De verkoop van designerkleding door pianiste Tomoko Mukaiyama (in blauwe jurk) na aﬂoop van haar optreden in het Muziekgebouw aan ’t IJ: een dame wil graag de laarzen van Tomoko kopen.

Mukaiyama’s jasje
voor slechts 550 euro

Foto Bart Mühl

maar daar zit McFadden niet mee. Ze
stapt naar voren, opent haar mond,
en herstelt moeiteloos de orde door a
capella een aria uit Bachianas brasileiras (1945) van Heitor Villa-Lobos in te
zetten.

Cage
In de erop volgende aria Koningin van
de nacht uit Mozarts Die Zauberflöte
(1791) moet McFadden ‘als een boze
heks’ zingen tegen de kinderen die
bij haar op het podium zijn gekropen. Met haar grote zwarte laarzen
stapt ze tussen de kinderen door, terwijl ze streng kijkt en met haar vuisten in de lucht zwaait. Na afloop van
het lied vraagt McFadden aan de kinderen: ‘Was ik eng?’
De krachtige stem van McFadden
leent zich niet alleen voor opera en
oude muziek. Ze zingt ook de jazz-

klassieker Lullaby of Birdland (1952)
van George Shearing en George David Weiss, waarvoor er panamahoeden het podium op komen. Het lijkt
het enthousiasme voor muziek geen
kwaad te doen. ‘Kom maar op met
die muziek’, roept een jongen vanuit
de zaal als McFadden het sluitstuk,
Aria (1958) van John Cage, aankondigt.
McFadden legt uit hoe Aria, dat
niet in notenschrift is gesteld, maar
is opgetekend met gekleurde kringellijnen, woorden en zwarte vierkantjes, in elkaar zit. Een rode lijn is
een ‘dronken operastem’, terwijl
geel ‘juist meisjesachtig’ klinkt. Elk
vierkantje staat voor een harde kreet.
McFadden voert het stuk een keer alleen uit. Daarna kan iedereen meedoen. De operastemmen laten de
meesten aan McFadden, maar een
felle kreet lukt iedereen.

Open je oren!, concertreeks
voor kinderen vanaf 8 jaar, Muziekgebouw aan ’t IJ, Amsterdam. Met concerten op 18/12
(pianist Ralph van Raat), 8/1
(violist Michael Gieler), 5/2
(saxofonist Raaf Hekkema), 11/3
(gitarist Izhar Elias), 8/4 (blokﬂuitist Erik Bosgraaf), 29/4 (dirigent Bas Wiegers).
Luister en bekijk Aria (John
Cage) door Claron McFadden
op YouTube: bit.ly/tqJ4e8

D

e slotakkoorden van de
soloperformance
Shoes’ van pianiste en
kunstenares Tomoko
Mukaiyama
klinken
nog na in het gehoor, als ineens het
licht in het Muziekgebouw aan ’t IJ
van neutraal in felroze verandert.
Zes meisjes, onder wie Mukaiyama’s
dochter, en een jongen, rijden enthousiast drie volle kledingrekken
het podium op en met grote armgebaren wordt het publiek uitgenodigd de bühne te beklimmen.
Na enige aarzeling betreden de
brutaalste de planken, terwijl de
rest van het publiek verbluft vanuit
hun stoel toekijkt. ‘Mogen we die
kleding nou echt passen en kopen?’,
wordt er gefluisterd. De schroom is
van korte duur. In een mum van tijd
wordt er door vrijwel alle vrouwen
uit het publiek voor de spiegels op
het podium kleding gepast. En binnen een kwartier bungelen er alleen
nog lege hangers aan de rekken,
waaraan zojuist nog zo’n vijftig
stuks designerkleding van onder
andere Margiela, Yves Saint Laurent,
Yamamoto en Miyake hingen.
Eenmalig heeft pianiste Mukaiyama haar performance Shoes’ uitgebreid met een kledingverkoop na
afloop. Eenderde van de kleding is
afkomstig uit haar privécollectie, de
rest kocht ze speciaal voor de gelegenheid via de Japanse versie van de
site Yahoo. Met de opbrengst van de

kledingverkoop wil ze haar toekomstige projecten bekostigen, de kopers zijn haar mecenaten.
Een aantal dagen voorafgaand
aan het concert laat Mukaiyama in
haar woning in Amsterdam de kleding zien die ze gaat verkopen. Bang
dat ze met een hoop kleren blijft zitten, is ze niet. ‘Ik koop alles in mijn
eigen maat, dus als niemand het wil
hebben, houd ik het gewoon zelf.’
Mukaiyama leeft op als de kledingstukken door haar vingers glijden.
Van de jas van konijnenbont van
DKNY kan ze maar moeilijk afstand
doen. ‘Denk je dat iemand het wil
hebben als ik er 400 euro voor
vraag? Ja? Dan moet ik nog even nadenken over de prijs.’
Met het wegdoen van een grijze
jurk met bijpassend zwart kreukeljasje van Issey Miyake, een combinatie die ze twintig jaar geleden van
haar moeder kreeg, heeft ze minder
moeite. ‘Het is mooi, hè? Maar ik
kan er niet makkelijk in pianospelen, dus mag het wel weg.’
In het Muziekgebouw aan ’t IJ is
Nelleke Oepkes (65) de gelukkige
die er met dat zwarte kreukeljasje
vandoor gaat. Ze betaalt er 450 euro
voor. Hoewel haar kledingcollectie
zo langzamerhand te groot wordt
voor haar appartement in de Amsterdamse Pijp, en ze eigenlijk haar
verzameling aan het indammen is,
wil ze voor dit stuk wel een uitzondering maken. Dat het jasje van Mu-

kaiyama is geweest maakt haar niet
veel uit, ‘maar het is wel leuk dat het
jasje van iemand afkomstig is, die
van mooie kleding houdt’.
En die fascinatie voor mooie kleding is niet alleen na afloop, maar
ook tijdens het optreden van Mukaiyama te zien. In haar performance Shoes’ vormen – zoals de naam al
impliceert – schoenen de rode draad.
Terwijl Mukaiyama krachtig, soms
met haar knokkels, de piano bespeelt, tonen de opgestapelde televisieschermen op het podium schoenen in alle mogelijke gedaanten. Van
caleidoscopische beelden van een
laars met panterprint tot een chocoladeschoen die smelt, en een elegante pump gevangen in een kooi.
Een uur na het begin van de verkoop worden enkele kledingstukken, na een laatste blik op het prijskaartje, dan toch aarzelend en met
een spijtig gezicht weer teruggehangen in de rekken. Mukaiyama
heeft geluk: de bontjas van DKNY
die ze liever zelf wilde houden,
hangt als een van de weinige overblijfselen nog aan het rek. De
550 euro die ze er uiteindelijk voor
vroeg, had niemand ervoor over.

Shoes’ is nog op donderdag
1 december te zien in Korzo in
Den Haag, en op woensdag
14 december in De Harmonie
in Leeuwarden (dan zonder
kledingverkoop).

