














Een dansdroom in eigen tuin
3 Theaterstuk in de traditie van Drentse
sagen en legendes
3 Kunstenares wil publiek overweldigen

Eext Kunstenares Geke Hoogstins (Eext, 54) had een

Door Willem van Hamersvelt
Eext Kunstenares Geke Hoogstins (Eext, 54) had een

droom. Nevelflarden, witte wieven, de echo’s van een

ver verleden dansend boven het water. En het moet al

heel erg mis gaan wil die droom niet uitkomen. Over

dik een jaarmoet haar projectWalkyre, haarmythische

verhaal over liefde en menselijke onvolkomenheid,

volop gestalte krijgen.

Hoogstins kan uren, nee, dagen vertellen over haar

kindje. Aangezien de ruimte op deze pagina daartoe bij

lange na niet toereikend is, een korte samenvatting.

Sorry, maar het is niet anders. De kunstenares heeft

het voorrecht even buiten Eext een boerderij te bewo-

nen. Met een enorme tuin. Met de aanduiding tuin

doen we het landschap rond een overvloedig met wa-

terlelies gestoffeerde vijver ook al veel onrecht. Deze

vijver nu krijgt in de eerste dagen van september vol-

gend jaar een hoofdrol in het project.

Dit wordt de plek waar zich een kleine twee uur een

theaterspektakel ontvouwt, opgebouwd uit dans, mu-

ziek, poëzie en film. Hoogstins verhaal, haar sprookje,

gaat ver terug in de tijd van Drenthe, zeg maar ergens

rond het begin van onze jaartelling.Moeras, zo ver het

oog reikt. Niet of nauwelijks toegankelijk. Een myste-

rieuze, dreigende wereld. Broeinest van sagen en le-

genden, waar Hoogstins danssprookje naadloos bij

aansluit. Maar ook met actuele ingrediënten. Oorlo-

gen, onbegrip, miskenning van mensen die anders

zijn, die omwat voor reden dan ook niet in het ’norma-

le’ beeld passen.

Geke Hoogstins schildert. Vooral vanuit haar gren-

zeloze ontroering door de natuur van haar Drenthe.

Drie jaar geleden verscheen van haar hand het boek

Kunstlandschap, waarin ze in vijftig aquarellen haar

liefde voor deDrentscheAa en hetHunzedal vormgaf.

Ook in het projectWalkyre vormen schilderijen een

stevig deel van de fundering. Dertig olieverfschilderij-

en. Van kromgetrokken berkenstammen, half vergaan

aan de rand van een veentje, vanmoeras, bloeiende ga-

gel, van spinrag helderwit geaccentueerd in de vroege

ochtendnevel. In november volgend jaar zijn ze te zien

in een expositie in deMagnuskerk inAnloo enkomt er

een boek uit, waarvan ze de hoofdmoot vormen.

Maar eerst is er van 1 tot enmet 4 september 2011 het

theaterspektakel in haar eigen tuin. Vier avonden,

steeds vijfhonderd bezoekers. Ze maken vanaf het

Zwanemeer in Gieten tegen de schemering een wan-

deling van zo’n 2 kilometer. Maar kijk uit, er dreigen

allerlei gevaren. Spookachtige types liggen op de loer

in het veld. Boven de vijver komen op de muziek van

Pink Floyd witte wieven aanzweven. Zoeklichten flit-

sen door het landschap, bomen kraken in de storm,

granaten ontploffen. "De voorstellingmoet als een golf

overdemensenheenkomen", zegtGekeHoogstins. "Ze

mogenna afloopbestmet vragenblijvenzitten.Alshet

me maar lukt ze te raken, te emotioneren."

’’Zoeklichten
flitsen,
bomen
kraken,

granaten
ontploffen

¦ Geke

Hoogstins bij

haar vijver, die

volgend jaar

het decor

vormt van het

mysterie rond

Walkyre. Fo-
to: DvhN/Kees
van de Veen



’Alles loopt dwars door de tijd heen’
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3 Droom belevingsthea-
ter in Eext na drie jaar
werkelijkheid
3 Mythen, sagen en
Pink Floyd als inspira-
tiebronnen
3 Extra bomen gerooid
voor plaatsing grotere
tribunes

Eext "Het is prettig uit de hand

Door Annemiek Meijer
Eext "Het is prettig uit de hand

gelopen", glimlacht Geke

Hoogstins uit Eext. Bijna is het

zover: het idee voor het theater-

programma dat ze drie jaar gele-

den op papier zette, wordt wer-

kelijkheid. Van 1 tot en met 4

september gaat het gebeuren.

In haar achtertuin aan de Vij-

zelweg net buiten Eext praat

Hoogstins eerder deze week

honderduit, terwijl verteller Eg-

bert Hovenkamp zijn teksten

doorneemt, danseres Judith

Aalfs het podium bekijkt en

Hoogstins’ echtgenoot bomen

rooit om extra vluchtroutes te

creëren.

"Dat moet nu we de tribunes

hebben vergroot om meer pu-

bliek te kunnen ontvangen.

Staat in het calamiteitenplan",

verduidelijkt Hoogstins.

Een jaar geleden meldde ze in

deze krant dat elke voorstelling

bezocht kon worden door vijf-

honderd bezoekers. Toen de be-

langstelling voor kaarten groot

bleek, besloot ze dat er tribunes

voor achthonderd toeschouwers

moesten komen. Uiteindelijk is

er over twee weken plaats voor

duizendmensen per avond, om-

dat de kaarten nog steeds de

deur uit vliegen.

"Drie jaar geleden lag het

draaiboek voor Walkyre er. Een

vorm had ik toen nog niet ge-

vonden. Ik ben beeldend kun-

stenares, geen theaterbureau. Ik

wilde eerst een goed plan heb-

ben voor ik ermee naar buiten

zou treden", vertelt de 55-jarige

Hoogstins.

Met technisch producent

Martin Bierman besprak ze haar

ideeën voor multimediaal thea-

ter. "Toen ik zijn positieve reac-

ties en ideeën hoorde, dacht ik:

dit is de kans van mijn leven."

Het regelen van vergunningen

en subsidies frustreerde haar

het afgelopen jaar regelmatig en

ze dacht aan opgeven, maar ging

toch stug door.

Het woordWalkyre is afgeleid

van ’walkuren’, oftewel strijdgo-

dinnen in de Noorse mytholo-

gie. "In meerdere mythologieën

en sagen komen soortgelijke fi-

guren voor. Soms in de vormvan

zwanen, maar ook in de vorm

vanwitte wieven", aldus Hoogst-

ins. Danseres Judith Aalfs speelt

het ‘witte wief’ Walkyre op wie

een Germaanse jongen verliefd

wordt. Een verboden liefde, om-

dat hij een mens is en zij niet.

In het stuk worden oeroude

vertellingen verbonden met het

heden. "Hetmeisje van Yde zit er

bijvoorbeeld in, maar ook oor-

logsbeelden van Warchild. Ele-

menten als strijd enmachtsmis-

bruik komen steeds terug. Alles

loopt dwars door alle tijden

heen. Het is multimediaal thea-

ter, omdat ook allerlei kunstvor-

men door elkaar heen lopen."

Filmbeelden op een groot

scherm van 4,5 bij 13 meter ach-

ter het podium in de achtertuin

vormen een constant decor.

Beelden van landschappen, ge-

acteerde scènes, schilderijen,

oorlogsbeelden en animaties

wisselen elkaar af. Dansers op

het podium, onder wie hoofd-

rolspeelster Aalfs, vullen de

beelden aan en andersom. De

voormalige Asser stadsdichter

Hovenkamp fungeert als vertel-

ler. Verder zijn er schilderijen

van Hoogstins te zien.

De muziek is een verhaal

apart. Op de slotcompositie na is

alles van Pink Floyd. "Waarom?

Ik ben er fan van. Op mijn vijf-

tiende hoorde ik voor het eerst

Atom Heart Mother. Een num-

mer dat 25minuten duurt en uit

meerdere delen bestaat, die in

elkaar overlopen. Prachtig vond

ik het. Een tijd terug kwam ik in

een winkel in Assen dvd’s van

Pink Floyd tegen. Ik heb een sta-

pel meegenomen en hoorde dat

nummer weer. Het ontroerde

me enorm en tegelijkertijd viel

alles op zijn plaats."

Hoogstins wist: dit hoort bij

Walkyre. De titel Echo’s koos ze

vanwege de samenhang van het

geheel. "Veel elementen uit de

film komen bijvoorbeeld terug

in de dansvoorstelling op het

podium en Egberts teksten slui-

ten daar weer op aan."

Volgens Hoogstins is het de

bedoeling dat het publiek de

voorstelling ervaart als een

droom. "In het stuk zit wel een

statement. Het draait erom dat

we zuinigmoeten zijn op de aar-

de en zijn bewoners. Iedereen

mag vindenwat hij wil, maar la-

ten we vooral elkaars mening

respecteren."

Voorstellingen
’Walkyre Echo’s’ wordt van 1’Walkyre Echo’s’ wordt van 1
tot en met 4 september ge-
speeld in Eext. Aanvang:
21.00 uur. Voor kaarten en
informatie: www.walkyre.nl.
Voor alle groepen 7 en 8 van
de basisscholen uit de ge-
meente Aa en Hunze wordt
’Walkyre Echo’s’ op dinsdag 6
september nog een keer
opgevoerd. Daarna krijgen
alle scholen volgens Hoogst-
ins een lespakket, dat aansluit
op de voorstelling. Daarin
zitten erfgoed-, dans- en
schilderlessen.

Ð Geke Hoogstins (midden)

is de drijvende kracht achter

’Walkyre Echo’s’. Fotomonta-
ge: DvhN/Duncan Wijting
















