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Carlo Boszhard en Irene Moors maken morgen een country & western-feest
van De TV Kantine. Het programma is voor de gelegenheid even omgedoopt
tot The TV Saloon. Eén van de persiflages draait om de animatiefilm Toy
Story. Irene speelt als Kim Holland een opblaaspop en Carlo als Loretta
Schrijver een lachpopje. Gastrollen zijn weggelegd voor Gerard Joling als
trekpop en Hans Klok als Buzz Lightyear. FOTO: LAURA OLDENBROEK/RTL4.

Carlo en Irene doen Toy Story

De Noorse filmmaakster Liv Ullmann heeft Jessica Chastain en Colin Farrell
gestrikt voor haar nieuwe film Miss Julie. Het scenario is gebaseerd op het
toneelstuk Freule Julie uit 1888 van de Zweed August Strindberg, schrijft het
Amerikaanse filmblad Variety. Freule Julie gaat over het personeel van een
landgoed, dat feest viert als de eigenaar op vakantie is. Chastain, die is
genomineerd voor een Oscar met haar rol in Zero Dark Thirty, speelt de
titelrol en vervangt Michelle Williams die het bij nader zien te druk had. Julie
is de dochter van de graaf die een affaire begint met de knecht, gespeeld
door Farrell. FOTO: AFP

Jessica Chastain is Miss Julie

Jamie Saunders moet vier maanden
de gevangenis in. Het jongere broertje
van zangers Dean en Ben Saunders is
gisteren veroordeeld wegens meerde-
re mishandelingen. Twee weken gele-
den eiste het Openbaar Ministerie een
taakstraf van 240 uur, maar die straf
vond de rechtbank te mild voor wat
hij op zijn kerfstok heeft. Ook vond de
rechtbank dat de voormalige vecht-
sporter tijdens de zitting twee weken
geleden weinig empathie toonde naar
zijn slachtoffers en de indruk wekte
dat die hun verdiende loon hadden
gekregen. FOTO: BRUNOPRESS

Jamie Saunders
moet brommen
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Wij maar denken
dat het uit was
tussen Kristen
Stewart en Robert
Pattinson, maar
kennelijk is de
breuk nog altijd
niet compleet.
RadarOnline meldt
dat een boze
K-Stew vindt dat
ze te weinig
aandacht krijgt
van R-Patz, die

voor filmopnames in Australië zit. Een bron
meldt dat de actrice bovendien teleurge-
steld is dat hij haar nog steeds niet hele-
maal vergeven heeft voor haar affaire met
regisseur Rupert Saunders. Die is trouwens
net gescheiden, dus misschien kan ze die
weer eens bellen? FOTO: AFP

René van der Gijp
is bereid om een
DNA-test te doen,
zegt de vrouw die
beweert zijn
dochter te zijn,
model Melissa
Sneekes (28), in
Story. Ze ver-
moedt al jaren dat
de oud-voetballer
haar vader is.
Melissa ontmoette
haar mogelijke
verwekker onlangs in een Rotterdams
restaurant, bewijst Story met foto’s van
Edwin Smulders. „Die afspraak met René
was één van de mooiste momenten van mijn
leven, want hij heeft toegezegd een DNA-
test te doen!”, aldus een uitzinnige Melissa.
FOTO: BRUNOPRESS

Barre tijden voor jong talent
Het stopzetten van de rijkssubsidie bete-
kent een strop voor veel productiehui-
zen. De jonge acteurs van theaterlaboratori-
um M-Lab vechten nu voor behoud van de
plek waar ze zich kunnen ontwikkelen en pre-
senteren. Er moet namelijk geld in het laatje
komen, veel geld. DOOR ANNA TERESA BELLINZIS

Het is volgens Keizer een kwestie
van volhouden en praten als brugman
om ervoor te zorgen dat het genre
musical in de toekomst geen ’sleetse
plekken’ krijgt. „Mensen nemen steeds
maar onterecht aan dat er wel geld in
musicals zit. Maar dat klopt niet. De
potjes zijn op. Terwijl ook dit genre
ontwikkeld moet worden. Jonge gees-
ten die durven los te breken moeten
een plek krijgen om ervoor te zorgen
dat de voorstellingen straks niet der-
tien in een dozijn zijn.” 

M-Lab is dé plek waar jong musical-
talent na school een professioneel
podium krijgt en zo beter kan door-
stromen naar een goede baan. En
hoewel opleidingen, gezelschappen en
producenten daar volgens Keizer ook
een stukje verantwoordelijkheid kun-
nen nemen, mogen de productiehuizen
gewoon niet verdwijnen. „Bij ons doen
jongeren veel ervaring op. Ook werken
ze samen met professionele acteurs en
regisseurs die hun kennis willen door-
geven en zitten er castingdirectors en
producenten in de zaal. In een kleinere
setting val je meer op dan in het en-
semble van een grote musical en kan je
jezelf dus beter presenteren.”

Musicalacteur Freek Bartels, die
maandag ook optreedt, heeft dat als
geen ander ervaren. „Het is gewoon
belangrijk dat je een vertrouwelijke
plek hebt voor een creatief en artistiek
proces. Veel jonge mensen spelen in

M-Lab hun eerste

Eerdere handtekening-
enacties en protesten
mochten niet baten, want
sinds 1 januari krijgen

productiehuizen in het nieuwe cultuur-
bestel geen rijkssubsidie meer. En
daardoor hebben al best wat theaters
moegestreden hun deuren gesloten. 

En dat waren zeker niet de klein-
sten. Zo heeft Theater De Engelenbak
in Amsterdam, waar cabaretiers als
Youp van ’t Hek en Brigitte Kaandorp
voor het eerst op het podium stonden,
na 37 jaar afscheid genomen van het
publiek. En heeft Productiehuis Bra-
bant zichzelf na vijftien jaar opgehe-
ven, waardoor theater- en dansmakers,
die door het huis ondersteund en
begeleid werden naar een eigen, stevi-
ge beroepspraktijk, er niet meer kun-
nen aankloppen. 

Dit scenario dreigt ook voor het
Amsterdamse M-Lab, het enige Neder-
landse productiehuis voor musical, dat
sinds 2007 aan de noordelijke IJ-oever
gevestigd is. De geldkraan is zo goed
als dichtgedraaid, de 200.000 euro
subsidie die het jaarlijks van de over-
heid kreeg is stopgezet en nu moet
alles op alles gezet worden om te
overleven. De cast van de productie
Spring Awakening brengt daarom
maandag de muzieknummers uit deze
musical nogmaals ten gehore. De
volledige opbrengst komt ten goede
aan het voortbestaan van M-Lab. 

Artistiek leider Sieta
Keizer spreekt van barre
tijden voor talentontwikke-
ling. „We zijn nu constant in
gesprek met andere produc-
tiehuizen, fondsen en
opleidingen om te kijken
hoe we hier het beste uit
kunnen komen. We probe-
ren aan alle kanten geld los
te krijgen, maar dat gaat
niet zo gemakkelijk. Het is
noodzaak dat mensen hun
mentaliteit veranderen.
Neem nu grote bedrijven.
Die geven vooral aan
sport in plaats van aan
cultuur. En als ze dat wel
doen, dan gaat het geld
naar musea of Het Natio-
nale Ballet.”

John Mayer lijkt
zijn imago van
vrouwenverslinder
van zich af te
willen schudden.
De zanger zegt in
Rolling Stone dat
hij het prima naar
zijn zin heeft met
zijn nieuwe vlam
Katy Perry. „Ik wil
een heel erg
traditioneel leven
leiden met een

niet-traditionele baan, als je begrijpt wat ik
bedoel”, zegt hij. Of Katy de gelukkige
wordt, is nog even de vraag. Vooralsnog is
hun relatie een knipperlicht. Hiervoor had
hij relaties met onder anderen Jennifer
Aniston, Taylor Swift en Jessica Simpson.
FOTO: AFP

Sleaze & Dirt

echte productie. Zo ook ik, toen ik in
zes jaar geleden in Into The Woods
speelde. Het was heel leerzaam om na
school en voor mijn eerste megapro-
ductie Les Misérables in die intieme
setting te mogen spelen.” 

Daarnaast noemt Bartels het pro-
ductiehuis niet alleen als springplank
voor talent, ook producties kunnen
hier worden getest en ontwikkeld.

„Urinetown waar Jamai Loman
de hoofdrol in speelde, is daar
een goed voorbeeld van. Dat
begon hier en heeft daarna door
het land getoerd.” 

Mocht de strop aangetrokken
worden door echte geldnood, dan
verliest Nederland volgens Bartels
een ’palet aan voorstellingen’.
„We moeten de mogelijkheid
behouden om verschillende soor-
ten producties te maken. Kijk naar
het huidige aanbod: Hazes, Shrek,
Aspects Of Love. Het moet er
allemaal zijn, want ook in de kunst
verschillen de smaken. En daarbij
willen we het publiek ook ’opvoe-
den’, wat nieuws bieden.” En wat
dat publiek betreft, voegt Bartels

De bandleden van Doe Maar laten
voor het eerst in 28 jaar een docu-
mentaire over zichzelf maken. BNN is
de omroep die het mag doen. Patrick
Lodiers gaat met Henny Vrienten,
Ernst Jansz en Jan Hendriks op
tournee, en vraagt alles aan hen over
hun muziek, de beginjaren, de onder-
linge verhoudingen, de hysterie en het
afscheid. De documentaire Doe Maar:
Dit Is Alles zal in oktober te zien zijn.
De regie is in handen van Martijn
Nijboer. FOTO: ANP

Documentaire
over Doe Maar 

Jamai Loman, Suzan Seegers en ander jong
talent in Urinetown. Deze musical begon in
M- Lab en toerde daarna door het land.
FOTO’S: BOB BRONSHOFF

toe, die krijgen in een productiehuis de
kans om voorstellingen eens in een
andere setting te zien. „Het is zo'n
leuke ervaring om eens niet in een
grote zaal te zitten waar je de acteurs
nauwelijks ziet.”

Hoewel de vlag er op het moment
treurig bij hangt, houden Keizer en

Bartels wel hoop. „Waar een wil is,
is een weg. Maar het wordt héél
spannend.”

Je liefje verrassen met Valentijnsdag?
Een kwarktaartje met rood fruit, vanil-
le, witte chocolade en pistachenoten
wordt éxtra bijzonder met meelwor-
men en sprinkhanen. Tv-kok Mathijs
Vrieze bedacht zijn recept voor ’liefde-
volle kwarktaart’ in de eerste plaats om
Nederland wakker te schudden, al is
het volgens hem ook gewoon lekker.
„Meelwormen smaken een beetje naar
pijnboompitten en die worden heel
vaak gebruikt in taartbodems. De
drempel om die te eten, zit vooral
tussen de oren, want verwerkt in een
taart zie je ze eigenlijk niet. En sprink-
hanen, die combineren echt héél goed
met witte chocolade, al zal de uitda-
ging voor de eter daarbij wel wat groter
zijn. Ze zijn immers veel groter en
liggen je in feite gewoon aan te kij-
ken.”

Dat insecten daarbij ook een veel
duurzamere bron van proteïne zijn dan
vlees en vis, is bekend. Toch heeft het
eten ervan nog altijd geen hoge vlucht
genomen in Nederland, al verwacht
Vrieze wel dat dat dit jaar gaat verande-
ren. „Hele volksstammen eten insec-
ten. Eigenlijk is het raar dat we dat hier
juist níet willen. We zullen wel moeten,

denk ik. De zee wordt langzaam leeg-
gevist en er zijn kilo’s graan en liters
water voor nodig om elke dag weer dat
stukje vlees op ons bord te krijgen. Het
is tijd om Nederland wakker te schud-
den. Wat is nu eigenlijk het verschil
tussen een stuk duivenborst, een ha-
ring of een sprinkhaan? Het gekke is
dat we het idee niet vies vinden als het
om kleurstof gaat. Het roze van glacés
en rode M&M’s wordt gemaakt met
luizenbloed en dat vindt niemand een
probleem. Ik wil graag dat het niet
alleen voor kleur, maar ook voor
smaak en voedingswaarde normaal
wordt.”

Vrieze praat erover alsof hij zelf
nooit moeite heeft gehad met het
verslinden van een geleedpotige, maar
hij geeft toe dat hij zelf ook even moest
slikken voor hij zijn eerste sprinkhaan
durfde te eten. „De eerste keer was in
Thailand, op een markt, een jaar of vier
geleden. Er waren daar echt heel veel
soorten eetbare insecten te koop. Ik
ben begonnen met meelwormen. Die
zijn het meest toegankelijk. En toen ik
daaraan gewend was durfde ik voor-
zichtig de sprinkhaan aan.” Inmiddels
verrast hij er graag anderen mee. „Weet

je wat leuk is? Je gasten een schaal
salade voorzetten met meelwormen
erin! In al dat groen lijkt het alsof ze
nog een beetje kruipen. Dat maakt het
extra grappig.” 

Mmm,taartje
met sprinkhaan!

DOOR GUIDO VERBURG

De overheidsdoelstellingen voor de
periode 2013 tot en met 2016 zijn meer
binding met het publiek en minder
afhankelijkheid van subsidies. Hier-
mee maakt het kabinet een omslag ten
opzichte van de vorige periode. Het
komt er in het kort op neer dat de
internationale top kan top blijven,
makers van kunst vóór ondersteunen-
de instellingen gaan en erfgoed en
bibliotheken zoveel mogelijk worden
ontzien. 

In totaal krijgen 83 instellingen,
verspreid over het hele land, de ko-

mende vier jaar rijksfinanciering. Alle
culturele instellingen moesten in hun
plannen aangeven hoe ze meer publiek
willen bereiken. Een voorwaarde om
financiering te kunnen krijgen is om
minstens 17,5% eigen inkomsten te
hebben: tegenover 1000 euro subsidie
moest minstens 175 euro aan inkom-
sten staan, bijvoorbeeld kaartverkoop
en sponsoring. Voor musea was het de
eerste keer dat die eis werd gesteld.
Voor podiumkunsten en festivals is
minimaal 21,5% aan eigen inkomsten
vereist. 

In de periode 2008-2012 investeerde
het kabinet 50 miljoen euro meer in
cultuur dan daarvoor en een belangrijk
deel ging naar amateurkunst en cul-
tuureducatie. Ook werd geïnvesteerd in
ondernemerschap in de sector, archi-
tectuur en naar groene, archeologische
en wederopbouwmonumenten. Minis-
ter Plasterk investeerde ruim tien
miljoen extra in de basisinfrastructuur,
zodat er in totaal ruim 530 miljoen
euro ging naar 205 cultuurinstellingen
en zeven fondsen die daartoe behoor-
den.

En de subsidie gaat naar…

Sieta Keizer, artistiek leider van het
M-Lab, zegt dat het theaterlaborato-
rium naarstig op zoek is naar spon-
sors. Uit een rondje bellen blijkt dat
dit niet zo makkelijk zal zijn. Zo
zeggen Philips en C1000 dat ze tot
sponsoring overgaan als ze aan de
aandeelhouders goede verantwoor-
ding af kunnen leggen en de instel-
ling bij het merk past. Op de vraag
of investeren in cultuur ook bete-
kent dat het voortbestaan van de
Nederlandse cultuur een reden is
om te sponsoren, is een veel ge-
hoord antwoord dat sponsoren
vooral een sympathieke manier is
om zichzelf naar buiten toe te

profileren. Ook Coca Cola zegt de
euro maar één keer uit te kunnen
geven en sponsort graag een instel-
ling met een sterk marketingplat-
form. Gezondheid en beweging staan
daarbij voorop. Als je dus geen Joop
van den Ende Theaterproducties heet,
maar een kleiner productiehuis bent
– en met een beetje pech in de pro-
vincie zit – dan zullen er bij de grote
bedrijven geen portemonnees getrok-
ken worden. Beter is het volgens de
woordvoerders om dan een lokale
investeerder te zoeken en die ervan te
overtuigen dat musicals een meer-
waarde betekenen voor zowel het
bedrijf als diens consument. 

Sponsor nodig? Dan moet je bij
het merk passen

Het volledige recept voor de duurzame
kwarktaart met meelworm en sprinkhaan
is te vinden op www.mathijsvrieze.nl 

Sky Radio

Sandra van Nieuwland
Valentijnsconcert

Luister en
win de
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