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BRUSSEL ● Het Amerikaanse muziek-
magazine Billboard zette vorige week
Clouseau helemaal bovenaan in de lijst
van ‘hot tours’. Met De laatste ronde,
hun  eindejaarstournee in het Sport -
paleis haalden Koen en Kris Wauters
liefst 3,8 miljoen euro binnen.
Ongeveer 130.000 fans zagen de shows
en acht van de negen concerten waren
uitverkocht. 

Daarmee steken de broertjes een van
de grootste popsterren ooit voorbij.
Prince had in december met zijn
Welcome 2 America-tour vier concerten
in Amerika en haalde daarmee ‘slechts’
2,9 miljoen euro binnen. 

Clouseau laat ook Paul Weller, Ozzy
Osbourne en stand-upcomedian Jerry
Seinfeld achter zich. In de laatste tien
jaar zagen al 1,7 miljoen mensen de
broers optreden in het Sportpaleis. 

(RA)

Clouseau klopt Prince met
concertreeks Sportpaleis

BRUSSEL ● De hippe Antwerpse 
cultclub Kissinger liet zijn oog 
vallen op het buitenland. Later 
dit jaar worden de eerste vaste
feesten georganiseerd in New York.
Ook Berlijn, mogelijk Parijs en 
een nieuwe Antwerpse locatie 
volgen, zegt promotor Gregorio
‘Gory’ Willems.

Onder de Kissingervlag organiseerde
Willems afgelopen donderdag de after-
party voor de wereldpremière van
Prometheus - Landscape II, de nieuwe
voorstelling van Jan Fabre, een persoon-
lijke vriend van hem. Die binding met de
cultuursector is niets nieuws voor
Kissinger. Onder de vaste gasten van de
Antwerpse locatie, het gerenoveerde
militaire hospitaal in Berchem, bevon-
den zich lui als Fabre, kunstenaar Luc
Tuymans en Antwerpse rockcoryfeeën
als Daan Stuyven en Tom Barman.

Kissinger, een reeks ruimtes opge-
bouwd rond de sfeer van cineasten als
David Lynch, Stanley Kubrick en Louis
Malle, werd een fenomeen zonder de
gebruikelijke promotie. Mond-tot-
mondreclame en sociale netwerksites
als Facebook deden het werk.

Goedgevulde gastenlijst

Hetzelfde gebeurde vrijdag in New
York, waar Kissinger onderdak vond in
de club Stay in de East Village: als vanzelf
liep de gastenlijst vol met onder andere
de in New York werkende Belgische top-
modellen Delfine Bafort en Anouck
Lepere. Het feest was zo succesvol dat
Willems meteen aangesproken werd
voor een tweede avond. Die vond afgelo-
pen zaterdag plaats in de National
Underground, even verderop, waar
Moby met enige regelmaat achter de
draaitafels staat.

“Buitenlanders die in Kissinger kwa-
men zeiden me stuk voor stuk: ‘Doe dit
in New York, Los Angeles, Berlijn of Parijs
en je hebt een bom’”, zegt Willems. Vanaf
dit voorjaar start Kissinger dan ook met
vaste feesten in New York. Die gaan in
eerste instantie twee of drie keer per jaar
door.

In april volgt in principe Berlijn, waar
Willems een aantal Belgische bands op
het podium wil zetten. Ook Parijs staat

op de verlanglijst, maar daar maakt bur-
gemeester Bertrand Delanoë de partyp-
romotoren het leven bijzonder moeilijk
met reglementen, zegt Willems.

Eén en ander heeft te maken met de
groeiende status van Antwerpen in het
buitenland. Een hele reeks Amerikaanse
media zongen recent de lof van de
Metropool. “A fashionista’s paradise”,
noemde The New York Times de stad pas
nog. Willems: “New Yorkers willen con-
stant nieuwe impulsen krijgen en België
is gewoon hot.”

Nieuwe Antwerpse locatie

Ook in Antwerpen zelf plant Willems
een nieuwe Kissinger. De ruimte in het
militaire hospitaal werd onlangs ver-
bouwd tot lofts en te koop gezet. Willems
werkt aan een nieuwe locatie, waar hij
voorlopig niks over kwijt wil, behalve dat
de openingsdatum nadert. (TV)

Antwerpse nachtclub Kissinger breidt uit naar het buitenland 

NEW YORK ● On Line - drawing
through the twentieth century
brengt een overzicht van de
evolutie van de tekening, of beter,
het gebruik van lijnen, in de kunst
van de afgelopen eeuw. 

Het bijzondere is dat de curatoren,
Cornelia H. Butler en Catherine de Zegher
- ook al een Vlaamse, die eerder o.a. The
Drawing Center in New York leidde -
tonen hoe de lijn steeds meer van het plat-
te vlak loskwam om zich in de ruimte te
ontwikkelen. De analogie met dans, die
ook lijnen in de ruimte trekt, lag zo haast
voor de hand. Om dat te onderstrepen
voegden ze aan de vele, bekende en onbe-
kende, maar quasi zonder uitzondering
briljante kunstwerken, videobeelden toe
van bekende stukken van o.a. Loie Fuller,
Trisha Brown, Yvonne Rainer, Bill Forsythe
en dus ook De Keersmaeker. 

Ongewone museumsetting

Het was dan ook bijna vanzelfspre-
kend dat enkele choreografen in het
kader van deze tentoonstelling
gevraagd werden om hun werk te
tonen. In het geval van De Keersmaekers
‘Violin Phase’ draaide dat echter uit op
veel meer dan de zoveelste uitvoering
van dit werk. De ongewone museumset-
ting alleen al. Die gaf het publiek letter-
lijk een andere kijk op het werk. Net als
in de verfilming die Thierry De Mey
maakte van dit stuk danste De
Keersmaeker hier op een zandtapijt. De
locatie kan echter tellen: sinds Yoshio
Taniguchi het museum verbouwde
doorsnijdt een reusachtig, vijf etages
hoog atrium het hele gebouw. Daardoor
kon het publiek niet alleen rond het

zandtapijt toekijken, maar ook van op
de balkons rond het atrium de dans 
volgen. 

Mandala

In beide gevallen verschilt de ervaring
totaal van de theaterversie. Het werk werd
hier voor het eerst ‘en rond’ gebracht, met
toeschouwers rondom het speelvlak. Op
het podium speelt De Keersmaeker het
stuk nochtans altijd duidelijk in één rich-
ting, de zaal. Het maakte de dans kwets-
baar, maar benadrukte vooral de speelse,
inventieve variatie in de bewegingen. 

Wie op de balkons stond zag bovendien
hoe al dansend een patroon van slinge-
rende lijnen ontstond in het zand.
Langzaam maar zeker vormden die een
soort ‘mandala’, een cirkel met golvende

randen, door diagonalen in acht stukken
verdeeld. Net zoals dat ook in de ‘topshot’-
beelden in de film van De Mey gebeurt.
Maar terwijl in de film het oog van de
camera pal boven het midden van de cir-
kel staat, keek je hier wat zijdelings. Zo
bleef ook de complexe articulatie van de
bewegingen precies te volgen. 

Voor De Keersmaeker was deze opvoe-
ring echter ook een beetje als thuiskomen.
Meer dan een half jaar voor ze de vier delen

van ‘Fase’ voltooide en ermee in première
ging in Brussel, vertelt ze, toonde ze deze
‘Violin Phase’ immers al op een festival in
New York. Ook ‘Coming out’, een tweede
luik van ‘Fase’ creëerde ze daar met een
medestudente. Het was pas bij haar terug-
keer naar Brussel dat ze samen met
Michèle-Anne De Mey ook ‘Clapping Music’
en ‘Piano Phase’ creëerde. ‘Fase’ was gebo-
ren en veroverde meteen de wereld. Maar
de kiem van het werk ontstond in New
York. En keerde er nu, in volle glorie en een
prachtige context van beeldend werk,
terug. 

ANNE TERESA DE KEERSMAEKER keert terug naar ‘The Big Apple’ met Steve Reich-solo

Thuiskomen in New York
In 1981 creëerde een jonge
Vlaamse danseres in New York
een solodans op ‘Violin Phase’
van Steve Reich, een plaat die
ze van thuis meebracht. Bijna
dertig jaar later danst ze die
solo nog eens in het Museum
of Modern Art (MoMA), 
dé kunsttempel van New 
York, in het kader van de
tentoonstelling On Line.
Onder massale belangstelling.
De naam van de danseres:
Anne Teresa De Keersmaeker. 
DOOR PIETER ‘T JONCK

Via live streaming te volgen op de site

van MoMA, www.moma.org . Expo nog

tot 7 februari.

■Toeschouwers op de balkons in het MoMA zagen hoe al dansend een patroon van slingerende lijnen ontstond in het zand.

De Keersmaekers ‘Violin
Phase’ draaide uit op veel
meer dan de zoveelste
uitvoering van dit werk

PROMOTOR 
GREGORIO WILLEMS: 

New Yorkers willen
constant nieuwe
impulsen krijgen en
België is gewoon hot

Brieven John Lennon
worden gepubliceerd
BRUSSEL ● Honderden brieven van John
Lennon zullen openbaar gemaakt worden.
Dat schrijft de Britse krant The Guardian.
Yoko Ono, de weduwe van de ex-Beatle, ver-
kocht de rechten op de documenten aan de
Londense uitgeverij Orion Books. Ze zou
daar minstens 600.000 euro voor gekregen
hebben. Volgens een woordvoerder van de
uitgeverij in het Britse muziektijdschrift
NME zijn de brieven “grappig, verdrietig en
heel menselijk”. Ze zouden ook vol prachti-
ge tekeningen staan. De collectie is in het
bezit van schrijver Hunter Davies, die een
biografie over The Beatles schreef, maar Ono
bezat er de rechten op. Het gaat om brieven
die Lennon schreef aan vrienden, fans en
zakenrelaties en volgens Orion Books door
heel weinig mensen ooit gezien werden. De
publicatie is gepland voor oktober 2012. (ST)

BRUSSEL ● De Producers Guild of
America heeft The King’s Speech bedacht
met de prijs voor beste film. Ze verkozen
het Britse drama met Colin Firth boven
The Social Network, de film over de sociale
netwerksite Facebook die vorige week tri-
omfeerde op de Golden Globes-uitreiking.
De film haalde het ook op titels als Black
Swan, met Natalie Portman, True Grit van
de Coen-broers, en The Kids Are All Right,
met Annette Bening en Julianne Moore.
The King’s Speech vertelt het verhaal van
de stotterende Britse koning George VI en
werd geregisseerd door Tom Hooper. Met
veertien nominaties is de film ook topfa-
voriet voor de BAFTA’s, de jaarlijkse prijzen
van de British Academy of Film and
Television Arts. Hoofdrolspeler Colin Firth
won vorige week ook al de Golden Globe
voor beste acteur. (ST) 

Amerikaanse producers
bekronen ‘The King’s
Speech’ als beste film

Van Reybrouck, Van
Dormael en Bart Peeters 
vallen in de cultuurprijzen
BRUSSEL ● Op de Cutting Edge Awards, uit-
gereikt door de gelijknamige cultuurwebsi-
te, heeft Bart Peeters de prijs voor beste
album nationaal in de wacht gesleept. Het
beste Nederlandstalige boek was volgens de
4.750 stemmers op de site Congo, een
geschiedenis van David Van Reybrouck en
de beste film Mr. Nobody van Jaco Van
Dormael. The Black Box Revelation bracht
het beste concert, het StuBru-programma
Mish Mash was het beste radioprogramma
en Zonde van de zendtijd op Canvas het
beste tv-programma. Talent van het jaar
werd Chloë & The Lonesome Cowboys. Je zal
alles worden van Wouter Deprez werd
bekroond tot beste theatervoorstelling. De
Influence Award ging naar Herman Brussel -
mans, “omdat hij met zijn eigenzinnige stijl
meerdere generaties blijft boeien”. (ST) 
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