
Prince: platendeals
zijn gewoon slavernij
MINNEAPOLIS – Prince raadt jonge
artiesten aan geen contract te teke-
nenmet een platenlabel. Tijdens een
ontmoetingmet een selecte groep
media zei de zanger: “Platendeals
zijn gewoon als... ik ga hetwoord ge-
bruiken: slavernij.” Omdeze reden
zal Prince zijn nieuwe album lance-
ren via Tidal, demuziekdienst van
rapper Jay Z. (ANP)

Benedict Cumberbatch
verbiedt fans te filmen
LONDEN–Benedict Cumberbatch
heeft zijn fans gesmeekt geen film-
pjes temaken tijdens het toneelstuk
Hamlet, waarin de acteur de hoofdrol
speelt. In een filmpje op internet is te
zien hoe de 39-jarige Sherlock-acteur
fans buiten het theater aanspreekt
en vraagt niet te filmen tijdens de
voorstelling. Hij vraagt de fans het
filmpje te delen. (ANP)

Iets meer kijkers voor
Zomergast Van Saarloos
HILVERSUM–Zomergastenmet de
jonge filosofe Simone van Saarloos
heeft gisteravond 330.000 kijkers ge-
trokken. Dat is ietsmeer dan vorige
week, toen schrijver Peter Buwalda
te gastwas. De cijfers zijn daarmee
aan de lage kant. De eerste aflevering
van dit jaar,met de Rotterdamse bur-
gemeester AhmedAboutaleb, trok
789.000 kijkers. (ANP)
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Bill Murray toch in
nieuwe ‘Ghostbusters’
HOLLYWOOD–BillMurray zal ook
in de nieuweGhostbusters-film te
zien zijn. De 64-jarige acteurwas
een van de originele Ghostbusters,
maar heeft zich lang verzet tegen te-
rugkeer in het derde deel. OokDan
Aykroyd en ErnieHudson zijn te zien
in het derde deel, dat juli 2016 uit-
komt. Het nieuwe trio geestenjagers
bestaat uit vrouwen. (ANP)

DansfestivalWhyNot
wil bezoekers
onderdompelen in
dans op speciale
locaties. Dat leidt tot
bizarre en kleurrijke
vertoningen.
CLARISSA VAN DEVENTER

De Tolhuistuin inNoord
trekt tijdens het drie-
daagse performance
art- en dansfestival
WhyNot een bijzonder
gevarieerd publiek. De

jongste bezoeker is net drie jaar oud
en de oudste is ergens in de zeventig.
Onder het publiek een goed gestyle-
de hippe vijftigplusser, inclusief
Fjällräventas,maar ook jonge stu-
denten in zwierige jurken. Spaans is
in sommige hoekjes van de tuin de
voertaal,maar je hoort ook Italianen,
Belgen, Duitsers, Fransen en een
paar Amsterdammers. Verder fla-
neert er eenmanmet eenwitte bad-
jas en een kleine tulband ophet festi-
val.

Het grootste gedeelteWhyNot speelt
zich buiten af. Aanhet einde van vrij-
dagavond is er binnen een optreden
vanmuzikaal duo CUT_. In het pu-
bliek dansen tweemensen diewaar-
schijnlijk uit principe geen deodo-
rant gebruiken. De zweetlucht leidt
nogal af van de prachtige stemvan
Belle Doron.
CUT_ doet denken aande IJslandse

zangeres Björk, gemengdmet een
stemgeluid à la Sia en de dromerige
beats vanMassive Attack. Daarnaast
is visual artist Hidde de Jongmet zijn
creatieve lichtdecoratie een absolute
toevoeging aan demuziek.
“Ik komniet zo vaak op dit soort

kunstzinnige feestjes,maar dezemu-
ziek transporteert je naar een andere
wereld,” zegt bezoekerMarcello (36)
uit DenHaag. Jammer is dat een
groot gedeelte vanhet publiek door
demuziek heen kletst.
Zaterdagmiddag begint rustig. Heel

rustig. Twee dames laten zich trou-
wendoor bondagekunstenaar Jasper
Griepink. Hij loopt rond inwitte en
gele gewaden en zijn onderbroek.
Niemand kijkt op of omvan zijn
merkwaardige vertoning. Naast een
door hemzelf en kunstenaar Janneke
Raaphorst gemaakte zweethut houdt
Griepink de trouwceremonie’s in het

grasveld. Hij verbindtmensen letter-
lijk in de echt,met doeken en linten,
al is de trouwerij niet rechtsgeldig.
Het alsmasochistisch omschreven
bondageritueel is inwerkelijkheid
een vredig schouwspel.
Dansers CharlotteMathiesen enVe-

ra Coetzee doen yoga ophet gras. Ze
bereiden zich voor op de voorstelling
Triggerdoor choreografe LiatWays-
bort. Zo kabbelt het tot het einde
van demiddag rustig voort.
In de avonduren stroomt het lang-

zaamvol. Onder de hoge bomenpre-
senteert dansgroep Cie. Ofen de pre-
mière vanOne final evolutionary no-
te. Guus (30) is geen danskenner en
begrijpt niks van de performance: “
Ik hoopte de hele tijd dat er een duif
dood ophet podium zou vallen, iets
wat de trage stroop van deze dans
iets op zou vrolijken. Ik zoek contact
in een voorstelling,maar deze dan-
sers keken de hele tijd in de lucht.
Het introwaarin ze vijfminuten vier-
kantjes blijven lopen ophet podium,
langzaamendan steeds sneller,
vond ik tenenkrommend.”
Een compleet andere ervaring had-

den Laila (23 ) enNicole (21 ). Beiden
studeren dans in Tilburg. “Voormij
ging deze voorstelling over tijd,” zegt
Laila. “Somsmoest ik geduld heb-

ben, somswerd ik gevangen in een
momentwaarvan ik hoopte dat het
niet over zou gaan. Ik trad binnen in
eenmagiewereldwaar de beleving
niet alleen omesthetiek draait.”
OokNicolewas onder de indruk:

“De dansers hadden een prachtige
uitstraling. Continu keken zij om-
hoog, alsof het lijf hierwas,maar de
geest ergens anders. Door die blik
werd ik nieuwsgierig naar die andere

dimensiewaarin zij zich bevonden.”
Vlak voor de performance vanOli-

vier de Sagazanwordt het druk bij de
middentent in de Tolhuistuin. De
Franse kunstenaar treedt opmet zijn
voorstellingHybridation. De Italiaan-
seMirko (40 ) is speciaal voor De Sa-
gazannaarNederland gereisd. Hij
omschrijft zijn enthousiasmewazig:
“Toen ik zijnwerk tegenkwamkreeg

ik een duidelijke indruk van de au-
thenticiteit die hij beoogt. Het is geen
intellectueel,maar een gevoels-
werk.”
Wazigheid pastwel bij het optreden

dat volgt. De Sagazan en Isabelle Vi-
alle betreden het podium in deftige
kledij. “Wemoeten het nog eenmaal
proberen,” vertrouwt hij zijnmede-
speelster toe. Dan begint hij wanho-
pig klei op zijn gezicht te smeren. De
Sagazan zoekt als eenmaniak in de
klei naar levensantwoorden. “Wat
betekent dit toch allemaal,” brabbelt
hij.
Het duo transformeert elke paarmi-

nuten, doordat de klei hun gezichten
steeds andere vormen geeft. Soms
krijgen ze een lang voorhoofd,waar
ogen in gepriktworden. Soms plak-
ken ze aan elkaar en vormen ze één
gezicht. Soms schudt Sagazan de klei
als een hond van zijn gezicht. Een
absurde,maar boeiende vertoning,
die kan rekenen op een langdurig ap-
plaus.
Zo staat festival WhyNot met kleur-

rijke en bizarre vertoningen ver van
het gemiddelde dansfestival. Kunst
waar mensen voor naar Amsterdam
afreizen, maar die niet direct grijp-
baar is. Het is een beleving waar nog
lang over gepeinsd kanworden.

Bondagekunstenaar Jasper Griepink verbindt mensen op festival WhyNot letterlijk in de echt,maar de huwelijken zijn niet rechtsgeldig. FOTO DINGENA MOL

Bondage,
klei en dans

Ze transformeren
elke paar minuten,
doordat de klei hun
gezicht steeds
andere vormen geeft


