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Geanimeerd eerbetoon
aan Malcolm X

► De scène is bevolkt met
"1
strijdvaardige broeders en zusters die
hun plaats onder de zon opeisen. ©Danny
Willems

De KVS vertrekt vanuit Malcolm X' liefde
voor jazz en brengt zo hulde aan diens
revolutionaire gedachtegoed.
Resultaat: een meertalig theaterconcert
van topniveau.
Door Jan De Smet - 17 oktober 2016
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e voorstelling opent
ingetogen met een
meerstemmige zangpartij
gebracht door de

imposante bezetting van de volledige
multiculturele cast. Ijl en dwingend
daarbovenuit galmt de spirituele zang van
Hassan Boufous. Onder vale belichting
wordt een vredelievend credo
geprojecteerd over de mens, het goede,
God en kunst als het laatste ritueel.
Iedereen klaar voor een gezellige avond
onderuitzakken in een luie stoel.
Niet dus, want met een vingerknip slaat
https://www.demorgen.be/podium/geanimeerd-eerbetoon-aan-malcolm-x-b044c10d/
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de stemming om. In een dooreenwarreling
van Arabisch, Frans en Engels krijgt de
zaal een welgemeend fuck you in het
gezicht geslingerd en een flinke portie
Publikumsbeschimpfung volgt. De scène
is bevolkt met opposanten, verbolgen en
strijdvaardige broeders en zusters die hun
plaats onder de zon opeisen. Het geweld
in het Midden-Oosten, de kuiperijen van
uitbuiters als Leopold II en de
betuttelingen over hoofddoeken pikken ze
niet langer. Deze jongens kennen hun
geschiedenis en snoeihard halen ze uit
naar de slavenhandel, het kolonialisme en
de moord op hun leiders.
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Dé hamvraag gaan ze niet
uit de weg: waaraan zijn
nine eleven en alle
gewelddadigheid die erop
volgt te wijten? The
chickens come home to
roost, boontje komt om zijn
loontje
Hun gram wordt doorgetrokken in de
muziek. Een uitstekend jazzcombo echoot
de collectieve woede in frenetieke
uithalen. Het samenspel en de solerende
gitaar (Arne Demets), saxofoon (Frank
Vaganee) en trompet (Nico Schepers)
zetten de zaal in vuur en vlam. Als
tegengewicht voor het muzikale
orgiastisch geweld brengt Onika
Meugens-Hendersons solozang verstilling.
Haar aangrijpende vertolking van Billie
Holiday is bloedstollend mooi.
De voorstelling is geen hagiografie van de
in 1965 vermoorde prediker van het
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panafrikanisme. De jonge podiumkunstenaars schudden de ideeën van
Malcolm X op en vertalen ze naar de
grootstedelijke context van vandaag.
Dé hamvraag gaan ze niet uit de weg:
waaraan zijn nine eleven en alle
gewelddadigheid die erop volgt te wijten?
The chickens come home to roost, boontje
komt om zijn loontje.
Het bonte gelegenheidsgezelschap doet
zijn ding met een stevige portie
eigenzinnigheid en artisticiteit. De angry
young men leveren een ritmische
doortimmerde creatie af.
Tot 22 oktober in KVS. www.kvs.be
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Negenjarige jongen teruggevonden:
Vreemdelingenzaken blunderde bij
verdwijning
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Bezoekers paraderen bloot door de
Mapplethorpe-expo in Rotterdam
Hoogleraar: "Houd Islamitische Staat
gewoon in stand"
2,5 meter lange haai nadert badgasten
in Mallorca tot op enkele meters
Nota Europese Commissie schuwt
geen enkel taboe om begrotingsgat
na brexit te dichten
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Voor abonnees

Kiosk.

Voordelen.

1

Oliver Naesen, leider van de nieuwe
lichting aanvallers

2

Hebt u een lastige eter? Dat gaat
vanzelf over!

3

Eeuwige gangster John 'Sonny'
Franzese: Op z'n 93ste perste hij nog
stripclubs af
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Hoogleraar: "Houd Islamitische Staat
gewoon in stand"
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De retour van de KBVB naar het
Belgique à papa van het interbellum is
ongezien
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MUST READS

NIEUWS
BINNENLAND

• Hinder door werken op E40 Leuven-Brussel
vanaf 10 juli
• Onderzoek: "Vlaming rijdt niet sneller sinds
weghalen borden 70 kilometer per uur"
• Ruim kwart automobilisten onder invloed bij
zondagse ochtendcontrole: "Op moment
dat kinderen op straat spelen"
BUITENLAND

• Rellen in Londen om dood zwarte man
lopen uit de hand: politieagenten gewond
• EU-criminelen zullen sneller uitgezet
worden na brexit
• New York Times drukt elke leugen van
Trump af (en heeft er een hele bladzijde voor
nodig)
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POLITIEK

• Schepen Rob Van de Velde verlaat de
Antwerpse politiek
• Peeters: "Los begrotingstekort op met
verkoop Belﬁus"
• Tommelein formeel: "Geen nieuwe
energieheﬃng"
ECONOMIE

• Bankiers waarschuwen: "Nieuwe ﬁnanciële
crisis zal hard toeslaan"
• Beleggingsverzekering biedt uitzicht op
hogere opbrengst
• Premie voor 45-plussers die eigen zaak
starten
WETENSCHAP

• Hebt u een lastige eter? Dat gaat vanzelf
over!
• Veertien jonge everzwijnen dood door
aanrijding
• Chinese reddingswerkers op zoek naar
slachtoffers aardverschuiving zelf
geëvacueerd uit vrees voor tweede
OPINIE

• Nu is het de beurt aan de evolutietheorie om
in Turkije bij het vuilnis te worden gezet
• Disruptieve politici? Oké, maar dan met een
vluchtplan graag
• Theresa May werd het symbool van
hardvochtig Engeland. Beëlzebub in een
slecht zittende deux-pièces
SPORT

• Doldwaze taferelen in 'La Bombonera', waar
Boca Juniors 32ste landstitel vierden
• TT: Blijft Vermaelen in Italië? - Anderlecht
lijkt naast twee wenstransfers te grijpen Overbodige doelman Gent naar Cercle
• Mertens wint één plaats op WTA-ranking,
Van Uytvanck opnieuw in top honderd

CULT
MUZIEK

• Guns N' Roses, en fuck de vijf andere bands
• Lekker zonnetje of één grote modderpoel?
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Hoe het weer elk zomerfestival maakt of
kraakt
• Ed Sheeran sluit succesvolle Glastonbury af,
Labour-leider Corbyn als rockster onthaald
FILM

• Dit zijn de eerste beelden van Matthias
Schoenaerts in 'Le Fidèle'
• Feminisme, bondage en de uitvinder van de
leugendetector: zo is Wonder Woman
geëvolueerd
• ‘Transformers: The Last Knight’: nu écht rijp
voor de schroothoop
TV & MEDIA

• James Bond, festivals of wiskunde? Dit zijn
onze tv-tips voor vanavond
• Beste Jeroen Meus, je bewees veel méér te
zijn dan de doorsnee tv-kok die zelden
verder kijkt dan de steel van zijn pan lang is
• Een duurzaam festival? Het kan!
TECHNOLOGIE

• De vijf beste tablets van het moment
• Politie zet 'supersoftware' in om terroristen
te ontmaskeren
• Daarom zit de opslagruimte van jouw
iPhone tegenwoordig veel sneller vol
PODIUM

• Ware liefde bestaat niet
• Checklist: Hoe milieuvriendelijk zijn festivals
nu écht?
• Tien geboden voor duurzame festivals
EXPO

• Uitgeverij verontschuldigt zich voor 'aap' in
Suske & Wiske
• Bezoekers paraderen bloot door de
Mapplethorpe-expo in Rotterdam
• Na de borsten, nu ophef om dikke lippen bij
Afrikaanse man in nieuwe Suske en Wiskestrip
BOEKEN

• Jonge Amsterdammer Kyrian Esser wint
schrijfwedstrijd 'Write Now!'
• Stop eens een haai in je koffer: de vijf leukste
dierenboeken voor in de zomervakantie
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• Souleymane Bachir Diagne: "Tijd om nieuwe
namen aan de ﬁlosoﬁsche canon toe te
voegen"

ZINE
INTERVIEW

• "Eens een camioneur, altijd een camioneur"
• Rapper Zwangere Guy (29) heeft geen koﬃe
nodig om wakker te worden
• Luckas Vander Taelen: "We verkeren in een
staat van oorlog"
GOESTING

• De zon op je snoet: 9x sporten onder de
blote hemel
• Ella Leyers: "Ik heb er geen seconde spijt van
dat ik België boven New York koos"
• Zon in je bord: 33 resto's met zálig terras
LIFESTYLE

• Hoge Gezondheidsraad pleit voor verbod op
zonnebanken
• Personen met een handicap hebben het
steeds moeilijker
• Tachtig procent van de artsen wordt tijdens
carrière slachtoffer van geweld en agressie
door patiënt
MODE

• Veronique Branquinho zet modelabel stop
• Binnenkort exclusief bij Lidl: modelijn van
topmodel Heidi Klum
• Waarom iedereen dezelfde kleren draagt
ETEN & DRINKEN

• ‘In plaats van ‘wow machtig, let’s party’,
dacht ik: fuck, ben ik nu zelf zo’n oude zak
geworden?’
• Onze hoge verwachtingen werden méér dan
ingelost in het nieuwe restaurant van Kobe
Desramaults
• Dit is de man die gezond eten sexy maakte
REIZEN

• Eerste vertrekweekend op komst: voorlopig
weinig problemen verwacht op Europese
vakantieroutes
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• Reizigers zonder rolkoffer krijgen deze
zomer voorrang op Schiphol
• 2,5 meter lange haai nadert badgasten in
Mallorca tot op enkele meters
FOTOGRAFIE

• Foto delen belangrijker dan ervaring
• Snapstad: Gent door de ogen van drie
inwoners
• De 'grootste levende Amerikaanse fotograaf'
houdt nog steeds van een ouderwets
fotoboek
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