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De wereld bezingen
met de liedjes van
Herman van Veen;
een lang gekoes-
terde wens komt uit
voor Renée van
Bavel. We kennen
haar van Een mens,
het aangrijpende
lied dat ze vorig jaar
vertolkte tijdens de
Nationale Doden-
herdenking. In haar
voorstelling Mensen-
kind verbindt ze het
werk van Herman
van Veen met haar
eigen verhalen.

Klassiekers als
Liefde voor later en
Cirkels komen in een
nieuw licht te staan.

Mensenkind, 08-
02, 20.00 uur, Park-
gebouw Rijssen.

Muziek

Op zoek naar de nuance

ų

Topdans, schitterende kostuums en
meeslepende muziek van Vivaldi. Het
barokspektakel Pearl is een van de
succesvolste voorstellingen van het
Scapino Ballet Rotterdam, zaterdag te
bewonderen in Enschede. 
Pearl gaat over schoonheid en de onaf-
wendbaarheid van het verval. Het heeft
alle ingrediënten van een klassiek
drama waar-
mee het vele
harten zal ste-
len.

Pearl, 08-02,
20.00 uur, Wil-
minktheater
Enschede.

Ballet

Schoonheid en verval

¬

Dikke vriendinnen
Fré en Bins
Jazzgitariste Corrie van Binsber-
gen en zangeres Frédérique
Spigt maken - als jonge zesti-
gers - in het caleidoscopische
theaterprogramma ‘Stukjes’ de
balans van hun levens op.

Hans Invernizzi

Corrie van Binsbergen (62) is in
Nederland de enige vrouwelijke
jazzgitariste van naam. Zelf vindt
ze dat gender geen rol zou moeten
spelen in de muziek, maar ze is
haar hele loopbaan al one of the
guys. Waarom er geen jonge vrou-
welijke gitaristen doorbreken,
weet Van Binsbergen niet. „Maar
ik vind dat wel heel jammer.” 

Van Binsbergen is de drijvende
kracht achter de Brokken Festivals
waar schrijvers nauw samenwer-
ken met musici. Tweemaal no-
digde ze alleen vrouwen uit. „Ge-
woon om te laten zien dat er goede
vrouwelijke kunstenaars zijn. Ooit

is me gevraagd een jazzfestival met
alleen vrouwen te organiseren. Dat
heb ik niet gedaan. Vond ik te de-
monstratief. Bijna seksistisch.”

De Amsterdamse toert nu door
het land met het theaterpro-
gramma Stukjes, met de Rotter-
damse Frédérique Spigt (63) als vo-
caliste, verteller en dichter. 

Dikke vriendinnen Fré en Bins,
zoals ze elkaar noemen, blikken als
jonge zestigers terug op hun le-
vens, die sinds de jaren negentig
met elkaar vervlochten zijn. Eerder
werkten ze samen in de producties
Lucy in the Sky (2006) en Dansen op
een Glazen Plafond (2015). Spigt
zingt liedjes en vertelt anekdotes
waarin ze haar compassie voor
mens en dier uit. Ze leest voor uit
haar nieuwe dichtbundel Misan-
troop. Van Binsbergen: „De losse
stukjes vormen één verhaal over
dat je dankbaar moet zijn dat je

leeft en dat we voor onze mede-
mens moeten zorgen in plaats van
de ander afbranden op Twitter.”
Corrie speelt haar eigen stukjes
solo en improviserend. Daarnaast
begeleidt ze Spigt, samen met
Mark Nieuwenhuis (trompet,
beats, elektronica) en Tijmen Vee-
lenturf (viool, toetsen). 

De tournee eindigt in Van Bins-
bergens geboortestad Tiel, de
plaats waar ze - met twee gitaar
spelende broers - haar instrument
ontdekte. Corrie bleek zeer talent-
vol. Ze koos voor een studie klas-
sieke gitaar, maar voelde zich ook
aangesproken door singer/song-
writer Joni Mitchell en rocker
Frank Zappa. Op het conservato-
rium in Utrecht leerde ze jazz ken-
nen. „Ik hoorde voor het eerst Kind
of Blue van Miles Davis. Wat een
fantastische plaat.”

Crisis
Van haar 15e tot haar 27ste beleefde
Van Binsbergen ‘een existentialis-
tische crisis’. „Ik tilde zwaar aan al-
les, verloor me in de drank en trok
getroebleerde figuren aan. Ik
speelde basgitaar en elektrische gi-
taar in tal van bandjes, maar ik ver-
morste mijn talent. Ik was ook een
vreselijke mekkeraar. Op mijn
27ste verjaardag gooide ik het roer
om. Voor mijn dertigste wilde ik in
een serieuze band spelen. Toen
heb ik Corrie & De Brokken opge-
richt.” Een knipoog naar songfesti-
valwinnares Corry Brokken. „Maar
het sloeg ook op de brokken die ik
in mijn leven had gemaakt.” Later
scoorde Van Binsbergen met Cor-
rie & De Grote Brokken literaire
concerten met onder anderen
Remco Campert en Kees van Koo-
ten. Voor haar verdiensten voor de
(inter)nationale jazz kreeg ze in
1999 de VPRO/Boy Edgar Prijs. 

Van Binsbergen gaat het na deze
tournee rustiger aan doen. „Niet
op dramatische wijze mijn gitaar
aan de wilgen hangen, maar je zult
me niet veel op het podium zien.
Laat me maar oogsten wat ik ge-
zaaid heb. Ik heb een geweldig le-
ven nu. Dat geluk heb ik afge-
dwongen, maar het is me ook ge-
gund. Ik ben een zondagskind.”

Te zien: Almelo 6/2, Deventer
8/3 en Enschede 20/3.

Muziektheater

� Jazzgitarist Corrie van Binsbergen was haar hele loopbaan als mu-
zikant ‘one of the guys’. FOTO CARIN VERBRUGGEN 

Zorg voor elkaar, in
plaats van een ander
afbranden op Twitter
— Corrie van Binsbergen

7,5
Score

Beoordeling

Voorgerecht ........................7,0
Hoofdgerecht ....................8,0
Nagerecht............................8,5
Bediening .............................7,5
Ambiance.............................6,0
Prijs/kwaliteit .....................8,0

De rekening
(6 personen, 3 gangen)

Arr. kind 0-2 jr .............€0,00
Arr. kind 5 jr ...................€7,50
Arr. kind 8 jr ................€12,00
Arr. kind 9 jr ................€13,50
Arr. 2 uur all-in 2x ...€50,00
Totaal .......................€83,00

Fusion Plaza
Hagenborgh 215, Almelo
fusionplaza.nl

tie aan verse groenten met een paar
gamba’s en stukjes zalm voor ons
wokt, vertelt hij dat er per avond met
gemak duizend bordjes doorheen
gaan. Per kok. We gieten er die ty-
pisch zoetzure saus overheen en ne-
men ook nog wat witlof in ham en
sperziebonen in spek, ook in gluten-
en lactosevrije varianten te krijgen.
Het is heerlijk. 

Chocofontein
En dan is het moment daar. Dochter
Lonneke van 5 heeft ze als eerste ge-
spot; twee chocoladefonteinen, een
met melk- en een met witte chocola.
„Kom gauw, jongens, kijk!” Naast de
fontein staan kniepertjes met slag-
room, wafels, spekjes, een softijsma-

chine en allerlei strooigoed. Het kan
niet op. En dat kan dan ook niet, let-
terlijk. Enigzins beschaamd kijk ik
naar de serveerster die de bordjes uit-
ruimt waarop echt teveel is blijven
liggen. En dat terwijl ik er thuis alles
aan doe om geen eten te verspillen.
Maar ach, we zijn een avondje uit en
iedereen is goed gemutst. 

Met nog een kwartiertje op de klok
is er nog maar weinig tijd over om te
spelen. Dan zien we pas dat de speel-
hoek minstens net zo groot is als het
buffetgedeelte, met zelfs een heuse
filmzaal. Dat laatste kwartier is voor
ons twee. Niet romantisch met al die
herrie, maar we kijken terug op een
zeer geslaagd etentje met het hele ge-
zin.

� Live-
cooking
bij Fusion
Plaza in
Almelo. 
FOTO’S LEN-
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