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De onafhankelijke platenzaken houden vandaag Record
Store Day. In Leiden zijn er daarom volop muzikale
optredens in Velvet (Nieuwe Rijn) en Plato (Vrouwensteeg). Harpiste Lavinia Meijer trapt om 10.30 uur af in
Velvet Music. Daarna zijn er tot 18.00 uur optredens van
onder meer Glossy Jesus, Orgel Vreten en Matt Simons.
Bij Plato spelen onder anderen Ellen ten Damme, Pauw
en Sue the Night. Vanavond is er een afsluitend feest in
Gebr. de Nobel, het nieuwe poppodium van Leiden.
Daar zijn opnieuw Glossy Jesus en Sue the Night te
zien, maar ook nog tal van andere bands.

De Vreewijk in Leiden houdt morgenmiddag open huis.
Van 12.30 tot 17.00 uur doen er meer dan 35 creatieve
buurtbewoners mee aan de Vreewijker Kunstroute. Ze
tekenen, schilderen, fotograferen, schrijven, musiceren,
beeldhouwen of hebben een andere artistieke passie.
Deze mensen stellen hun huis open om belangstellenden kennis te laten maken met hun kunst. De opengestelde huizen zijn herkenbaar aan een banier met de
tekst: Vreewijker Kunstroute, die overigens eens in de
twee jaar wordt gehouden. De Vreewijk ligt tussen de
Witte Singel en het spoor richting Alphen aan den Rijn.

Sue the Night.

Musiceren
op een
bakfiets
Ontspannen muziektheater op fiets ✱
Met maatschappijkritische teksten
Ken Vos
Leiden ✱ Fietsen en musiceren. Dat
doet de Bakfietsband, die vanmiddag door de Leidse binnenstad
rijdt. De man erachter, Oscar Jan
Hoogland, is ’s avonds nog een
keer te horen in een andere formatie: Chris Corstens Quartet.
Pianist Oscar Jan Hoogland (1983)
wordt wel gezien als de vierdegeneratie opvolger van Misha Mengelberg, na Guus Janssen en Cor
Fuhler. De Amsterdammer begon
al op de middelbare school met het
idee van de Bakfietsband.
,,Het is mijn eerste band. Toen we
aan het fietsen waren, kregen Jochem van Tol en ik het idee. In
Amsterdam had je toen regelgeving dat je alleen maar akoestisch
mocht spelen. We dachten: we gaan
mobiel, dan kunnen ze ons niet
pakken. We waren ook fan van
Panamarenko met zijn onhandige
romantische machines.’’

Met een soort folk speelde de Bakfietsband meteen drie keer op
Oerol. ,,We zaagden een piano door
om hem op de bakfiets te passen.
Toen moest het toetsenbord een
toon hoger, de snaren een toon
lager om dat in evenwicht te krijgen. Het toetsenbord heeft zo’n
vijftig toetsen. We zijn een soort
jazzkwartet, maar dan hoger gestemd, want de cello speelt de rol
van een driekwart bas. De altsaxofoon van de fietsende Jappe Groenedijk neemt de rol van de baritonsax. De basdrum van Jochem is een
snaredrum zonder snaren.’’
Harald Austbø is er later bijgekomen, in plaats van trompettist
Andreas Polyzogopoulos. ,,We zijn
er stug mee doorgegaan tijdens
mijn opleiding aan twee conservatoria. Je krijgt er veel goodwill
mee. Het trekt hele rare belangstellenden aan, zoals mensen uit Amerika die er een documentaire van
willen maken. We spelen heel

De Bakfietsband in actie.

onregelmatig, omdat we ook veel
andere interesses hebben.’’
In het begin lazen de bandleden
teksten voor als ze stilstonden.
Inmiddels pakken ze het anders
aan. ,,Sinds Harald erbij gekomen
is, hebben we een goede performer.
Nu maken we een soort krakkemikkige hiphop. Er zitten nog
teksten bij die we hebben gemaakt
toen we zestien waren. De improvisaties zitten hem in het omgaan
met de situatie. Dat gaat van mensen die de weg vragen terwijl je
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speelt tot mensen die ademloos
zitten te luisteren. Nu hebben we
de filmende telefoon, het applaus
is dat ze de telefoon weer in hun
zak steken. Het is ontspannen
muziektheater, maar wel met
maatschappijkritische teksten.’’
Daarnaast speelt Hoogland in het
kwartet van saxofonist Chris Corstens, een nog niet zo bekende
formatie. ,,Chris heeft al veel aan
de weg getimmerd, maar zet zijn
naam niet zo vaak op het affiche.
Dat er nu eindelijk zo’n band is, is

heel mooi.’’
De pianist ontmoette Chris Corstens in de ’Lawaaiklas en contrapunt’ van Misha Mengelberg, zo’n
zes jaar geleden. ,,Chris speelt
vooral theatermuziek. Hij schrijft
prachtige stukken waarmee een
wereld van vrije ongehoorzaamheid wordt opgeroepen.’’
Bakfietsband, zaterdag 18 april, 15.0017.00 uur, binnenstad Leiden. Chris
Corstens Quartet, zaterdag 18 april,
21.00 uur, Tuinzaal De Burcht, Leiden.

Haat-liefde tussen werkster en werkgeefster

Marijke Schipper en Sheila Lever.

FOTO JURRE BUSSEMAKER

Leiden ✱ Veel vrouwen hebben een
haat-liefdeverhouding met hun
werkster. Gezellig samen koffie
drinken, maar geen commando’s
durven uitdelen.
Stof genoeg voor een theatervoorstelling. In ’Upstairs Downstairs’,
die donderdagavond in het Leidse
Plantsoentheater in première ging,
wordt de verhouding op scherp
gezet. Sheila Lever en Marijke
Schipper spelen een herkenbare en
grappige voorstelling.
Het theater voor veertig bezoekers
is gevestigd in het statige woonhuis van actrice Sheila Lever aan
het Plantsoen in Leiden. Het decor
is dus al aanwezig: kroonluchters,
meubels, een piano. Het vraagt
weinig verbeeldingskracht om hier
een kapitaalkrachtig gezin voor te
stellen, dat eens per week een
werkster laat komen voor de huishoudelijke klusjes.
Marijke Schipper speelt de vrouw
des huizes, die op haar vrije dag
wil gaan schilderen maar gestoord
wordt door haar werkster. Deze
hulp wordt door Sheila Lever neergezet als een echte Leidse volks-

Theater
’Upstairs Downstairs’, tekst: Jurre Bussemaker, regie: Karina Kroft,
spel: Sheila Lever en Marijke Schipper. Gezien: 16 april, Plantsoentheater, Leiden, www.plantsoentheater.nl. Nog te zien t/m 8 juni.

vrouw, inclusief het bijbehorende
accent. Zij doet dat heel geloofwaardig. De werkster is een kordate vrouw, voor wie het leven niet
over rozen gaat, maar die zich daar
manmoedig doorheen slaat. Ze
gaat aan de slag met de stofzuiger
en een huishoudtrap.
De vrouw des huizes is het type dat
eigenlijk van alles op haar werkster
heeft aan te merken, maar het niet
uitspreekt. Als de hulp zegt: ’Maar
jij bent de baas’ is haar reactie:
’Doe niet zo idioot’. Natuurlijk
komt het tot een botsing tussen de
twee vrouwen, want een toneelstuk
heeft een conflict nodig.
Er zijn wederzijdse vooroordelen.
Zo gaat de werkgeefster er automatische van uit dat haar hulp van
smartlappen en palingpop houdt

en is ze verbaasd als ze muziek van
Schubert herkent. ,,Maar hoezo
zou ik dat niet kennen’’, vraagt die
zich verbaasd af.
De vorm van de voorstelling is
bijzonder. De actrices komen als
zichzelf op en houden eerst een
verhaal over de gezagsverhoudingen in de negentiende eeuw. Ook
later stappen ze nog eens uit hun
rol om zich rechtstreeks tot het
publiek te wenden.
Het publiek valt in zo’n huiskamersetting ook niet te negeren.
Het is een bewuste keuze om de
bezoekers bij het spel te betrekken.
Even is daardoor de magie weg,
maar de twee actrices hebben ons
snel genoeg weer te pakken.
Theo de With

