
30  augustus  2014 , pag.  34

Pleidooi voor meer bescheidenheid
RECENSIE
TERUGKEER NAAR GAIA

Gebeurtenis: locatietheater ‘Terug-
keer naar Gaia’. Regie en idee:
Geke Hoogstins. Spel: Albert Se-
cuur, Luka Brandsma, Anja Warmink
e.a. Muziek: Joop Caspers e.a.
Choreografie: Selmar Jurian. Dans:
Lisa Scheffer, Suzanne Zeegers,
Dansschool Aa en Hunze e.v.a.
Licht: Tybert Jan Maters. Gezien:
28/8 Vijzelweg Eext. Publiek: ca.
650. Nog te zien: vandaag en mor-
gen.
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Joep van Ruiten

S chijnbaar uit het niets toverde
kunstenares Geke Hoogstins
uit Eext in 2011 rond de vijver

nabij haar atelier een spectaculaire
voorstelling met dans, film, Drentse
mythen en muziek van Pink Floyd
tevoorschijn: Walkyre echo’s. De pro-
ductie was een van de grote verras-
singen in het jaar dat Aa en Hunze
zich culturele gemeente van Dren-
the mocht noemen.

Nu is er een vervolg, Terug naar
Gaia. Wederom naar een idee van
Hoogstins. Wederom in wat we haar

achtertuin kunnen noemen. Weder-
om met veel dans, mythen en mu-
ziek – dit keer van onder anderen
Joop Caspers, Cas Straatman en
Hoogstins zelf. Opnieuw is er bij de
vijver plek voor duizend bezoekers,
morgen is reeds uitverkocht.

Een strakke vertelling kent de
voorstelling niet, het zijn gegevens
die de toeschouwer aaneen mag rij-
gen. Verteller Pytheas (waardige Al-
bert Secuur) neemt de jonge on-
schuldige Hylko (prima Luka
Brandsma) mee op een tijdreis. Hyl-
ko ontdekt aldus de krachten van
moeder aarde (klankrijke Anja War-
mink als Gaia) en ziet hoe deze wor-
den miskend en misbruikt.

Met name na de pauze wordt een
bombardement aan film- en foto-
beelden (deels afkomstig van War-
child) losgelaten om duidelijk te ma-
ken dat de spilzieke, onverantwoor-
delijke, hebzuchtige en machtswel-
lustige mens de aarde verknoeit en
verkracht. Welbeschouwd is Terug
naar Gaia een groot pleidooi voor te-
rughoudendheid, een meer beschei-
den, nietige en nederige opstelling.

Die roep staat in contrast met de
manier waarop de waarschuwingen
worden uitgedragen. Veel is groots
en meeslepend, gericht op de over-

treffende trap: de muziek, de tek-
sten, het licht, de beelden, de choreo-
grafieën. Het decor is overweldi-
gend. Veel speelt zich in de hoogte
en de verte af, achter de vijver, wat
het oproepen van intimiteit en ont-
roering niet eenvoudig maakt.

Dat pathos fraaie momenten kan
opleveren, blijkt onder meer uit de
herneming van de witte wieven-my-
the, uitgevoerd in een wervelend,
klassiek aandoende groepschore-
ografie waarin de aardse Winand
(Selmar Jurian) en het schijnsel Wal-
kyre (Luisa Montero de la Rosa) een
onmogelijke liefde voor elkaar op-
vatten. Dans vormt een van de sterk-
ste onderdelen in het multidiscipli-
naire totaalschouwspel.

Wat het meest indruk maakt, is de
moed die ten grondslag ligt aan Te-
rug naar Gaia. Hoogstins en haar
team hadden er voor kunnen kiezen
het bij Walkyre echo’s te laten, ook
zonder een duizendkoppig publiek
kan een vijver in het Drentse land-
schap mooi zijn. Ze hadden er voor
kunnen kiezen de gesignaleerde pro-
blemen weg te lachen en de toe-
schouwers opgelucht huiswaarts te
laten gaan.

Maar soms moet iets, omdat ie-
mand het noodzakelijk acht.

¬ Selmar Jurian en Luisa Montero de la Rosa bij de vijver in Eext. Foto Jaspar Moulijn
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Eext voor tweede keer in
teken van theaterspektakel
Jan Venema

Van 28 augustus tot 7 september
vormt de 2 hectare grote tuin van de
kunstenares het podium van een
muzikaal en visueel spektakel voor
een duizendkoppig publiek. ‘Terug-
keer naar Gaia’ heet het belevings-
theaterstuk.

Sinds het doorslaande succes van
‘Walkyre Echo’s’ loopt Hoogstins al
met plannen rond voor een vervolg.
Augustus vorig jaar zou dat er ko-
men. Maar de kunstenares slaagde
er ondanks vele inspanningen niet
in om de financiele eindjes aan el-
kaar te knopen. ,,Maar nu is het
rond’’, zegt ze verheugd. ,,We kun-
nen nu risicoloos starten. Ik heb de
sponsors die vorig jaar de voorstel-
ling wilden steunen gevraagd of we
hun geld ook dit jaar mochten ge-
bruiken. Dat vonden ze goed. Deze
week hebben we een flinke toezeg-
ging gekregen van Univé. De voor-
stelling kan doorgaan.’’

En nu komt de zaak in een stroom-
versnelling. Het duurt weliswaar
nog een halfjaar voor de première
plaatsheeft, maar er moet nog een
ontstellende hoeveelheid werk wor-
den verzet. Hoogstins: ,,Op 15 maart
beginnen we in Assen met de audi-
ties voor het koor. We hebben nog
veel vocalisten nodig. Muzikanten
kunnen zich ook nog aanmelden.
Verder moeten we er voor zorgen dat
er tickets kunnen worden besteld. En
er is nog geen decorstuk gebouwd.

EEXT Beeldend kunstenares Geke
Hoogstins uit Eext heeft voldoende
financiële steun om een start te
maken met het vervolg van de mul-
timediale megaproductie ‘Walkyre
Echo’s’ in 2011.

Dat decor wordt groots. Denk aan ijs-
schotsen, tijdwielen, groot geprojec-
teerd beeld. Daar kunnen we nog wel
wat handige mensen voor gebrui-
ken. Een van de decorstukken is een
replica van het koepeltje van Barger-
Oosterveld. Ik kan me voorstellen
dat een gepensioneerde timmer-
man dat leuk vindt om te maken.’’

Net als drie jaar geleden heeft het
spektakelstuk als thema de slordige
wijze waarop de mensheid met de
aarde omspringt. ,,Bij ‘Walkyre
Echo’s’ kreeg ik achteraf reacties van
mensen die vonden dat de bood-
schap duidelijker had moeten wor-
den gebracht. Anderen waren ont-
roerd. Weer anderen bleven na de
voorstelling uren over het onder-
werp doorbomen. Dan heb je toch
iets bereikt.’’

Het verhaal wordt verteld aan de
hand van een jongen die worstelt

met levensvragen na de scheiding
van zijn ouders. Hoogstins: ,,Bege-
leid door de Oudgriekse ontdek-
kingsreiziger Pytheas reist hij door
de menselijke evolutie en komt hij
erachter dat mensen een deel van
een groter geheel zijn. Hij ontdekt
dat de mensheid erin slaagt in hon-
derd jaar tijd te verstieren wat zich in
miljoenen jaren heeft opgebouwd.
We putten de aarde uit. We gedragen
ons alsof de wereld van ons is en dat
we ermee kunnen doen wat we wil-
len. Terwijl dat niet zo is. We hebben
de wereld in bruikleen en moeten
hem na een jaar of tachtig doorge-
ven aan onze kinderen.’’

Een en ander mondt volgens de
kunstenares uit in ‘een gigantische
escalatie, waarin ook de ME een rol
speelt. Een boost van beleving’. Tij-
dens de voorstellingenreeks wordt
geld ingezameld voor War Child.

¬ Een scène uit de voorstelling van 2011, ‘Walkyre Echo’s’.
Foto: Archief /Hilbrand Dijkhuizen.
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Voorstelling in Eext
omdat het móet
Eric Nederkoorn

Voordeel: ze is een bevlogen kunste-
nares en enorm enthousiast om
haar voorstelling Terugkeer naar
Gaia tot een succes te maken, als ver-
volg op Walkyre Echo’s in 2011. Ze
hoopt straks weer vier keer duizend
mensen op de tribune in de tuin ach-
ter haar huis in Eext te verwelko-
men. Hoogstins wil iets moois laten
zien en zo ook aandacht vragen voor
de manier waarop de mens de aarde
aan ’t verzwelgen is. ,,Vroeger liepen
we met een spandoek te demonstre-
ren in grote bijeenkomsten. Dit is nu
mijn manier om een statement te
maken.’’

Dat ze zo veel zelf doet, is noodge-
dwongen. Het Fonds voor de Podi-
umkunsten wees haar subsidieaan-
vraag af. ,,Dat vond dat ik te veel pet-
ten op had. Ja, hè hè! Omdat het geld
ontbreekt om anderen in te schake-
len.’’ Haar dochter helpt mee, dat
scheelt.

Zaterdag was Hoogstins met de
musici en de acteurs bij Hof (geluid,
licht beeld) in Haren. Voor een
soundcheck, en om het muzikale
programma door te lopen. Hoogst-
ins is schilder. ,,Ik denk in beelden. Ik
zie alles voor me. Ik kom uit een ge-
zin waarin theater een grote rol
speelde. Mijn vader maakte voorstel-
lingen, mijn broer is jazzmuzikant.
Vanaf mijn vierde heb ik gedanst. We
waren altijd samen bezig met thea-
ter.’’ De Drentse is gek op Pink Floyd.
,,Nog altijd, elke dag.’’ Pink Floyd

HAREN Eigenlijk is het gekken-
werk. Zo’n grote voorstelling, thea-
ter, dans, muziek, filmprojecties,
maar geen productieleider. Geke
Hoogstins draait monsterdagen.
Licht, geluid, kleding, en de in-
houd, ze zit er bovenop.

vormde de basis voor haar productie
van drie jaar geleden. ,,Muziek, dans
en schilderen geven mij houvast. Dat
is mijn taal.’’

Die symbolische taal heeft ze ook
nu weer omgezet in echte: ze be-
dacht het verhaal van Gaia en
schreef het scenario. Vol fantasieën.
Het gaat over de 13-jarige Hylko (Lu-
ka Brandsma) die, thuis ongelukkig,
overlopend van levensvragen een
reis door de tijd maakt aan de hand
van Pytheas (Albert Secuur). Zange-
res Anja Warmink speelt en ver-
klankt de aarde. Ze laat met haar
stem storm, ijs, water, vulkanen en
dergelijke tot uiting komen. Danser
Selmer Jurian speelt Winand, leider
van het volk, en symbool voor men-
selijke tekortkomingen als machts-
honger en hebzucht. Hij wordt ver-
liefd op het witte wiefke Walkyre
(danseres Luisa Montero de la Rosa)
die voor Winand de mystieke wereld
verruilt voor de aardse en ziet hoe
het verkeerd gaat.

Er is een uitgekiend lichtplan in de
maak, filmbeelden op twee grote
schermen begeleiden de reis door de
tijd - via de Big Bang naar de ijstijd
waarin Drenthe zich vormde, en dan
door naar de tijd dat de aarde niet
langer de mens bepaalt, maar de
mens de baas speelt over de aarde.
Tegelijk wordt ook het verstrijken
van de tijd verbeeld.

Drentse achtertuin

‘Terugkeer naar
Gaia’ vol dans,
muziek, film in een
Drentse achtertuin

Het is veel. Als in een ontploffen-
de fantasie. Is er niemand die zegt:
‘Geke, gas terug!’ Hoogstins: ,,Jaze-
ker. Ik heb erg veel aan Albert Se-
cuur. Hij heeft veel ervaring, ook als
regisseur, en hij speelt nu niet al-
leen, maar is ook regieassistent, vol
goeie tips. Verder heeft Rudi Emmel-
kamp van ZIRR de supervisie over de
dans. Onze danser Selmer is ook de
choreograaf. Om hem zich op zijn
spel te laten concentreren is het
goed dat Rudi er is.’’ Ze raakt geëmo-
tioneerd als ze vertelt over lichtont-
werper Tybert Jan Maters en diens
bereidheid om bij een laag budget
toch een groot plan uit te werken.
,,Sorry’’, zegt ze. ,,Het zal ook de
drukte wel zijn.’’

Terugkeer naar Gaia komt voort
uit een innerlijke drang. ,,Vroeger
maakte de mens gebruik van wat de
aarde bood, door te jagen, te vissen,
door gewassen te verbouwen, nu
misbruiken we haar en is ze bevolkt
met mensen die alleen maar bezig
zijn elkaar ergens de schuld van te
geven, in plaats van oplosseningen
zoeken. Zo’n tsunami als in Japan,
dat vond ik vreselijk voor die men-
sen daar, maar ik zat er ook gefasci-
neerd naar te kijken. Naar de krach-
ten die de aarde op zo’n moment
ontplooit. Krachten waartegen we
niks kunnen doen.’’

Als het er straks op zit, haakt Geke
Hoogstins de caravan achter haar
auto en rijdt met haar man een vijf-
weekse vakantie binnen. Waarheen?
,,Maakt niet uit. Waar het maar mooi
weer is. En stil.’’

Terugkeer naar Gaia, 28 t/m 31
augustus, Vijzelweg 2, Eext, aan-
vang 20.45 uur, entree 27,50 euro
(31/8 uitverkocht).

Vier voorstellingen

¬¬ Danser Selmer Jurian als Winand en Luisa Montero de la Rosa als Walkyre in Terugkeer naar Gaia van
Geke Hoogstins , een veelkleurige sage over wat de mens de aarde aandoet. Foto Harry Tielman
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Presentatie
danstheatervoorstelling
Terugkeer naar Gaia

EVENEMENTEN

De stichting Walkyre presenteert

vanmiddag in het gemeentehuis

vanAa enHunze in Gieten het pro-

ject Terugkeer naar Gaia, een dans-

theatervoorstelling in het Drentse

Land. De stichtingwil dezemiddag

mensen informeren die belangstel-

ling hebben ommee te werken aan

de voorstelling.Terugkeer naarGaia
is de tweede danstheatervoorstel-

ling van Walkyre, naar het idee en

tekst van beeldend kunstenares

Geke Hoogstins. De voorstelling is

van 15 tot en met 25 augustus 2013

in Eext te zien. Op ditmoment is de

stichting druk bezig met de voor-

bereidingen,waaronder het zoeken

naar geschikte mensen voor diver-

se rollen inde voorstelling: dansers,

acteurs, muzikanten, zangers/zan-

geressen. Maar ook mensen die als

vrijwilliger betrokken willen zijn,

zijn van harte uitgenodigd. Tijdens

de presentatie vanmiddag zijn de

verantwoordelijke mensen van de

diverse onderdelen aanwezig. Omdiverse onderdelen aanwezig. Om

eengoedbeeld te krijgenvanwat er vande zangers verwachtmagworden,

geeft zangeres en stemdocent Wies Bouma vanmiddag om 13.30 uur een

workshop OerKoor. Joop Caspers geeft samen met vier muzikanten een

impressie van de muziek die speciaal voor deze voorstelling gecompo-

neerd wordt. Verder is er beeldmateriaal om een indruk te krijgen van de

sfeer die de voorstelling krijgt.

Gemeentehuis Aa en Hunze, Spie-
kersteeg 1, Gieten
www.walkyre.nl
10 november, 13–15 uur
gratis



 

 



 

 








