
Nederland is een belangrijk cultureel middel-
punt. Veel van onze kunstenaars maken met 
vernieuwende creaties naam over de grens. Maar 
ook binnen de grenzen heeft innovatie in de 
culturele sector plaats. Charitatieve fondsen 
hebben de sector weten te vinden en zowel podia 
als musea zijn steeds beter in staat zichzelf in 
de markt te zetten. TerZake Cultuur onderzoekt 
de trends in de culturele sector. Kunstenaars, 
theatermakers, curatoren en intermediairs 
delen hun visie op deze bruisende sector.
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87 | Kunst gaat over de grens 
en dat betaalt zich uit

Culturele instellingen zoeken elkaar op. Daar-
door ontstaan reizende exposities. Optredens op 
buitenlandse podia. Verrassende coproducties. 
Dat biedt kansen, maar brengt ook risico’s met 
zich mee. De ervaringen van het Drents Museum, 
Het Balletorkest en het Metropole Orkest.

90 | Wat u niet mag missen 
in uw vrije tijd

David LaChapelle in Groningen. Picasso in 
Londen, Jongkind in Dordrecht. Om van Hans 
van Manens nieuwe dansvoorstelling nog maar 
te zwijgen. Het culturele programma van dit 
voorjaar is er een om in te lijsten. Verrijk uw 
geest en ga dat zien.
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De cultuursector bloeit. Negen op de tien Nederlanders 
bezoeken ieder jaar ten minste één voorstelling, 

expositie of festival. De groei van het aantal bezoeken 
aan musea is met 89 procent het grootst. En we 

gaan steeds vaker naar de buren: 13 procent van de 
podiumkunsten is in het buitenland te zien.
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In 2016, welkom 
geheten door toen- 
malig president 
Hollande, be- 
zochten koning 
WIllem-Alexander 
en koningin Máxima 
het Louvre, om 
Rembrandts 
huwelijksportretten 
van Marten 
Soolmans en 
Oopjen Coppit  
te bezichtigen

Internationaal

TerZake
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Cultuur delen met de buren
Nederlandse culturele instellingen van naam werken steeds vaker samen  
met partners uit het buitenland. Zo is Rembrandts dubbelportret van 
Marten en Oopjen aangekocht met steun van de Franse staat. Na restauratie 
hangen de twee schilderijen drie maanden in het Rijksmuseum en daarna 
drie maanden in het Louvre. Hoe komen zulke coproducties tot stand en  
wat maakt ze tot een succes? ‘Je moet elkaar leren vertrouwen.’ 

Het Drents Museum op een doorde- 
weekse ochtend. Een groep Duitse 
scholieren dromt samen voor het 
schilderij Morning Sun van Edward 
Hopper. Een vrouw, zittend op haar 
door het ochtendlicht beschenen 
bed, staart naar buiten. Ze heeft een 
melancholieke blik, oordeelt een 
leerling. Een ander vindt haar 
eerder verbeten kijken. Hun leraar 
knikt instemmend en vertelt het 
verhaal van Josephine Nivison, de 
echtgenote van Hopper. Nivison was 
zelf beeldend kunstenaar in een tijd 
dat vrouwen niet geacht werden zich 
daarmee bezig te houden. Veel van 
haar werk is vernietigd. ‘Ze had dus 
wel haar redenen om gemengde 

de oorlog, Emden concentreert zich 
op recent werk. De expositie is een 
geslaagd voorbeeld van internatio-
nale samenwerking in de kunst- 
wereld. Beide musea bundelden hun 
expertise bij de samenstelling, en er 
is ook een significante uitwisseling 
van bezoekers op gang gekomen.

Andere omgangsvormen
Een lange adem is vereist bij zulke 
samenwerkingen, vertelt museum-
directeur Harry Tupan (59). ‘Je moet 
elkaar leren kennen en vertrouwen. 
Je gaat wel samen het diepe in en we 
hebben het over enorme budgetten.’ 
Vier jaar voor de opening begonnen 
de inhoudelijke en financiële teams 
van Assen en Emden daarom al met 
overleg. Cultuurverschillen moet je 
daarbij incalculeren, aldus Tupan. 
‘Dat begint al met de omgangsvor-
men: wij zijn veel makkelijker met 
tutoyeren, bij Duitsers is het sneller 
Herr Doktor. In zo’n proces zie je 
vervolgens dat die hiërarchische 
patronen keurig versmelten. Je krijgt 
volwaardige teams die goed samen- 
werken en een gezamenlijke trots 
uitstralen.’ 

Uiterste flexibiliteit
Het Balletorkest kent die luxe van 
een jarenlange voorbereiding niet. 
Het symfonieorkest wil graag 
internationale dansgezelschappen 
bedienen, maar heeft ook haar 
verplichtingen als vaste begeleider 
van het Nederlands Dans Theater 
(NDT) en Het Nationale Ballet. 
Wanneer zich een buitenlands 
gezelschap met een optreden meldt, 
zoals dit jaar het Moscow Classical 
Ballet (MCB), is het dan ook een 
kwestie van plannen en schakelen. 
Directeur Piet van Gennip (42): ‘Zo’n 
kans is tegelijk een puzzel, het moet 
wel passen in de planning. Je hebt 
namelijk rekening te houden met  
de agenda’s van zestig tot zeventig 
verschillende musici. Het MCB 

TerZake
C U L T U U R

 A D V E R T E N T I E

>FO
T

O
 H

O
LL

A
N

D
S

E 
H

O
O

G
T

E

gevoelens te hebben,’ zegt de leraar, 
waarop zijn pupillen het doek met 
andere ogen bekijken.  
Duitse scholieren in een Nederlands 
museum: dat is te danken aan de 
gezamenlijke inspanning van het 
Drents Museum en Kunsthalle 
Emden. In een gedeelde tentoonstel-
ling presenteren de instituten het 
Amerikaans realisme tussen 1945  
en nu: The American Dream. Assen 
toont vooral de kunstenaars van na 

‘Neem de tijd om de ander  
echt goed te leren kennen’
Harry Tupan, Drents Museum
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Het Balletorkest

China
Without
Delft
No

DE WERELD VAN DE 

NATIONAALARCHIEF.NL/VOC

t/m 24.06.2018
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kwam toevallig goed uit, en bood 
daardoor een unieke kans. Tegelijk 
moesten we onze uiterste flexibili-
teit tonen om dit mogelijk te maken, 
dus chapeau voor de musici.’ 
Het Balletorkest begeleidde het 
Moscow Classical Ballet bij de 
uitvoering van drie klassieke 
balletten in Carré, waaronder het 
19-eeuwse Giselle. Inhoudelijk 
gesneden koek voor het orkest; de 
uitdaging zat hem in de afstemming. 
‘Wat krijg je als organisatie zoal op  
je bord? Wij hebben onze eigen 
bladmuziek van Giselle en Coppélia, 
maar die is net iets anders inge-
kleurd. Dat moet je onderling 
afstemmen. Zodra je aantekeningen 
in het Russisch opgestuurd krijgt, 
heb je al een probleem. Gelukkig 
kan onze bibliothecaresse Russisch 
lezen. Maar je begrijpt: voordat je 
alles minutieus op elkaar hebt 
afgestemd ben je weken verder.”

vijftig musici, het kan net zo flexibel 
en swingend spelen als een rock-
band of een jazz-formatie.’ 

Uitwisseling van bezoekers
Uiteindelijk willen alle instituten  
met hun buitenlandse avonturen 
bereiken dat ze meer bezoekers 
ontvangen. In Assen is dat gelukt: na 
tien weken had The American Dream 
al ruim vijftigduizend bezoekers 
getrokken. Harry Tupan: ‘Emden en 
Assen wilden met deze tentoon- 
stelling meer bezoek over en weer 
op gang brengen. Ik weet dat er  
grote groepen Nederlanders naar  
Duitsland gaan, maar wij krijgen nu 
ook veel Duitse bezoekers. Dat is bij- 
zonder. Duitsers hebben de neiging 
om voor kunst en cultuur oost-
waarts te gaan, naar Hamburg en 
Berlijn. Nu dus even niet.’
Het Balletorkest denkt dat gastgezel-
schappen als het Moscow Classical 
Ballet de drempel voor ballet in 
Nederland kunnen helpen verlagen. 
Piet van Gennip: ‘Wij hopen dat de 
mensen die hierop afkomen denken: 
hier wil ik meer van zien, laten we 
ook eens naar een voorstelling van 
Het Nationale Ballet gaan. Op deze 
manier kun je mensen enthousias-
meren voor andere voorstellingen.’ 
Risico’s zijn daarbij niet uit te sluiten. 
‘Zolang je nog geen noot hebt gespeeld 
en nog geen pasje hebt gedanst weet 
je niet hoe zo’n samenwerking gaat 
bevallen. Maar je werkt er heel sterk 
naar toe en probeert alles zo goed 
mogelijk in orde te hebben zodat je 
niet voor verrassingen komt te staan.’

Risico’s afdekken
Leren van je fouten is ook belangrijk, 
zegt Jan Geert Vierkant van het 
Metropole Orkest. ‘Voor een concert 
in Londen hadden wij een bedrag in 
Britse ponden afgesproken. Toen het 
moment van betalen was aangebro-
ken bleek het pond in korte tijd veel 
minder waard geworden! Nu kun je 
dat risico afdekken door een vaste 
wisselkoers af te spreken of door een 
bedrag in euro’s te bedingen, maar 
daarmee blokkeer je ook de kans dat 
je profiteert van een valutaschomme- 
ling in jouw voordeel. Sta daar dus 
even bij stil als je iets onderneemt in 
een land buiten de EU-zone.’ [MvdT]

Het Nederlands 
Dans Theater 1  
zal dit jaar de 
prijswinnende 
voorstelling Shoot 
the Moon  
(Paul Lightfoot, 
Sol Léon) spelen  
in de VS, Zweden 
en Duitsland. 
Jaarlijks trekken 
NDT 1 en 2 zo’n 
150.000 bezoe-
kers wereldwijd.  

Het Koninklijk 
Concertgebouw-
orkest toert ge- 
durende tweeën-
half jaar langs alle 
28 lidstaten van de 
EU. Onder chef- 
dirigent Daniele 
Gatti bezoekt het 
orkest dit jaar 
Praag (mei), Parijs 
(mei), Sofia (juni) 
en Kopenhagen 
(november).  

Voor de filmopera 
Sunken Garden 
werkte klassiek 
componist Michel 
van der Aa samen 
met de Britse 
schrijver David 
Mitchell. Het werk 
toert al vanaf 2013 
door de wereld, en 
beleefde dit jaar 
zijn Amerikaanse 
première in de 
Dallas Opera.

Lef tonen
In de NRC Cultuur Top 100 staat  
het Metropole Orkest op plaats 28.  
Het dankt die hoge notering mede 
aan haar uitstekende internationale 
reputatie. Veel buitenlandse 
artiesten werken graag met het 
Metropole en op de BBC Proms (een 
jaarlijkse reeks klassieke concerten 
voor een groot publiek) in de 
Londense Royal Albert Hall is het 
orkest inmiddels een vertrouwde 
gast. Directeur Jan Geert Vierkant 
(53) snapt die internationale 
erkenning heel goed. ‘Innovatie en 
vernieuwing staan bij ons hoog in 

het vaandel. Wij doen steeds wat 
anders, maken nieuwe arrangemen-
ten en tonen lef. Die instelling helpt 
ons aan interessante projecten.’   
Het orkest profileert zich nadrukke-
lijk als ‘the world’s leading jazz and 
pop orchestra’, een label dat de 
deuren heeft opengezet voor een 
breed scala aan opdrachten. Het 
Metropole speelt binnenkort samen 
met de Amerikaanse soulzanger 
Gregory Porter. In 2016 won het 
orkest een Grammy voor de 
samenwerking met het New Yorkse 
jazzcollectief Snarky Puppy. 
Vierkant: ‘Dat predikaat ‘pop & jazz 
orkest’ is een bewuste keuze 
geweest om ons internationaal te 
profileren, maar is ook bedoeld om 
onze ambitie intern levendig te 
houden. Ik vind het geen loze term. 
Wij zijn het enige orkest ter wereld 
in deze samenstelling. En ook al 
bestaat het Metropole uit meer dan 

‘Wees altijd heel duidelijk in 
wat je nodig hebt’
Piet van Gennip, Het Balletorkest
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Binnenkort in dit theater

Metropole Orkest  
met Snarky Puppy  
in Olympia in Parijs 
(2015)

Drents Museum,  
The American Dream
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90 | TerZake Meer informatie en kaartverkoop via: residentieorkest.nl  of bel 070-8800333

Net zoals je de Nachtwacht, de Sixtijnse Kapel en de Mona Lisa één keer in je leven gezien moet 
hebben, moet je van sommige klassieke muziekstukken minimaal één keer in je leven een 
uitvoering hebben bijgewoond. Dat geldt zeker voor Tsjaikovski 4!

We maken er een ongedwongen topavond van: laagdrempelig, prikkelend en niet te lang. Met een 
drankje in de hand maakt u kennis met topwerken uit de klassieke muziek en hoort u ter illustratie 
fragmenten van het werk. Na afl oop ontmoet u in de foyer onze musici en dirigent. 

Deze avond is een inspirerende kennismaking met dit bijzondere werk van Tsjaikovski, die zich bij 
deze weergaloze muziek liet inspireren door het lot, zijn kindertijd, onbezorgdheid en Rusland.

Lezersaanbieding

Lezersaanbieding
Voor dit concert geldt een speciale 
aanbieding voor u als lezer. 
Bestel nu 2 kaarten voor de prijs van 1.
Maximaal 4 kaarten per bestelling.
Wees er snel bij, want op is op!

Actiecode: EW

Masterclassics - Tsjaikovski 4
Zaterdagavond 26 mei, 20:30 uur
Zuiderstrandtheater, Den Haag

Masterclassics - Tsjaikovski 4
Deze móet je meemaken!

2 = 1
actie!

180000940 - ELSLA 1-2 Special Residentie Orkest_v4.indd   1 26-03-18   11:45
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CULTUURAGENDA
 

Oedipus. Jazz. De Vliegende Hollander.  
David LaChapelle. De culturele cocktail  

van dit voorjaar is even klassiek  
als controversieel. Overtuig uzelf.

TENTOONSTELLING

LaChapelle in Nederland
Eerste grote solotentoonstelling van de 
Amerikaanse fotograaf en regisseur David 
LaChapelle (1963) op Nederlandse bodem. 
Ruim zeventig werken, van stillevens en 
landschappen tot zijn extravagante en 
omstreden portretten van celebrities.
David LaChapelle – Good News for Modern 
Man, van 21 april t/m 28 oktober in het 
Groninger Museum.
 

THEATER 

De ondergang van Oedipus
In Thebe heerst de pest. Dit zou een vloek 
zijn voor de onbestraft gebleven moord op 
koning Laïos. Koningszoon Oedipus gaat 
zelf op onderzoek uit. Zonder het te weten 
doodt hij zijn vader en trouwt hij zijn 
moeder. Toneelgroep Amsterdam maakte 
een eigentijdse bewerking van de 
klassieke tragedie van Sophocles.
Oedipus, van 5 april t/m 18 mei in de 
Stadsschouwburg Amsterdam.

THEATER

Familiedrama op de 
planken
De oorlog tussen Oost en West is gestreden 
en dictator Agamemnon keert huiswaarts. 
Daar heeft zijn vrouw een bloedstollende 
verrassing voor hem. Regisseur Theu 
Boermans maakte voor Het Nationale 
Theater een actuele bewerking van het 
klassieke drama van de Griek Aeschylos.
De Oresteia, van 7 april t/m 3 juni in de 
Koninklijke Schouwburg, Theater aan het 
Spui, Zaal 3 of de HNT Studio’s.

DANS

De som der delen 
Gevarieerd dansprogramma van het Nederlands Dans 
Theater (NDT2) biedt zowel lyrisch als experimenteel werk. 
Het programma bestaat uit Short Cut van Hans van Manen, 
Mutual Comfort van Edward Clug en wereldpremières van 
Marina Mascarell (A Hefty Flood), en Sol León en Paul 
Lightfoot (Subtle Dust). 
Sum Thoughts, t/m 12 mei op verschillende locaties van NDT2.

MODE 

De roaring  
twenties herleven 
Het TextielMuseum 
besteedt aandacht aan de 
‘bevrijdende mode’ uit de 
jaren ‘20, het zogeheten 
flappertijdperk. Ruim 150 
jurken uit de privécollectie 
van de Britse verzamelaars 
Mark en Cleo Butterfield 
geven een beeld van deze 
energieke stijl. 
1920 Jazz Age – Fashion & 
Photographs, t/m 27 mei in 
het TextielMuseum in Tilburg.

Verlossing door de liefde
Richard Wagners beroemde opera Der 
Fliegende Holländer gaat over de kapitein 
die gedoemd is om tot in de eeuwigheid 
over de wereldzeeën te zwerven. Alleen  
de eeuwige trouw van een vrouw kan de 
vloek opheffen. Duits gesproken met 
Nederlandse boventitels.
Der Fliegende Holländer van de Nederlandse 
Reisopera, van 20 april tot en met 9 juni in 
diverse theaters.

OPERA

De heerser vergeeft
Deze politieke én laatste opera van Mozart 
handelt over de vergevingsgezindheid van 
de Romeinse keizer Titus (79 na Chr.) Peter 
Sellars regisseerde de voorstelling en liet 
zich daarbij inspireren door de aanslagen 
in Parijs en Brussel.
La Clemenza di Tito, van 7 t/m 24 mei in de 
Nationale Opera & Ballet.OVER DE GRENS

Picasso in  
Londen 
Voor het eerst in haar 
geschiedenis wijdt Tate 
Modern een expositie 
geheel aan Pablo Picasso. 
Meer dan honderd schil- 
derijen, beeldhouw- 
werken, tekeningen en 
foto’s werpen een nieuw 
licht op het voor Picasso 
zo belangrijke jaar 1932 
waarin hij Marie-Thérèse 
Walter ontmoette.
The EY Exhibition Picasso 
1932 – Love, Fame, 
Tragedy, tot 9 september 
in Tate Modern, Londen.

500 jaar Tintoretto
Vijf eeuwen geleden werd 
de Italiaanse schilder 
Tintoretto geboren. Reden 
voor het Musée du Luxem- 
bourg om aandacht te 
schenken aan het vroege 
werk van deze Venetiaanse 
kunstschilder, die het vak 
leerde van Titiaan. 
Tintoret – Naissance d’un 
génie, t/m 1 juli in Musée 
du Luxembourg, Parijs.

Nicolas Schöffer in 
Lille
Retrospectief van Nicolas 
Schöffer (1912–1992), een 
Franse kunstenaar wiens 
installaties en maquettes 
zich op het grensvlak van 
kunst en technologie 
bevinden. 
Nicolas Schöffer – Rétro- 
spective, t/m 20 mei in 
Lille Métropole Musée 
d’Art Moderne (LaM), Lille.

TerZake
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Mutual Comfort

Picasso: The Dream

TENTOONSTELLING 

De man die Monet 
leerde kijken
Overzichtstentoonstelling van 
de landschapsschilder Johan 
Barthold Jongkind (1819-1891), 
die in Frankrijk een pionier van 
het impressionisme werd. 
Monet zei dat Jongkind ‘zorgde 
voor de opvoeding van mijn 
oog.’ Ook met werken van 
Boudin, Daubigny en Pissarro.
Jongkind & Vrienden, t/m 7 mei 
in het Dordrechts Museum.
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