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In de nacht voor Koninginnedag veroveren 10 heel verschillende Nederlanders een stukje straat voor de vrijmarkt. De Duitse regisseur

Franz Wittenbrink maakte met het Nationale Toneel een volledig gezongen voorstelling over het verlangen naar geluk. In gesprek met

acteurs Stefan de Walle en Anniek Pheifer.

In het Nationale Toneel Gebouw druppelen de acteurs binnen voor de doorloop van Koninginnenacht. Aan de bar wordt druk gesproken

over de val van het kabinet-Rutte. Aan een van de tafeltjes praat ik met NT-acteurs Stefan de Walle, ook bekend van films,

improvisatietelevisie ‘De Vloer Op’ en als raadsman van Sint-Nicolaas, en Anniek Pheifer, behalve op het toneel ook regelmatig te zien

in films als First Mission en in tv-series, momenteel in Van God Los.

Koninginnenacht is de eerste voorstelling die regisseur Franz Wittenbrink in Nederland maakt. Wittenbrink is een begrip in Duitsland.

Zijn voorstellingen worden helemaal in muziek verteld – van schlager tot rock of klassiek; gesproken woord is er niet bij.

Artistiek NT-directeur Theu Boermans vroeg Wittenbrink een voorstelling te komen maken. ‘We wisten niet echt waaraan we begonnen,’

zegt Stefan de Walle. ‘Ik had wel eens wat op YouTube gezien en ik wist dat zijn voorstellingen in Duitsland een gillend succes zijn.’

Voor de eerste keer zingen

Wittenbrinks voorstellingen zijn geen musical of traditioneel muziektheater, maar vormen een eigen, nieuwe stijl. Stefan: ‘Franz heeft

bewust geen zangers maar zingende acteurs gecast. Voor mijzelf is dat zingen de eerste keer. Dat is spannend. Er is natuurlijk wel

gekeken wie van de acteurs het leuk vindt om te zingen. Vorig jaar is Franz een aantal dagen hier geweest om naar onze stemmen te

luisteren. Ik ben ook toen gevraagd om vóór te zingen en dat heb ik gedaan.’

Anniek zong al eerder in producties van het Nationale Toneel – als Polly Peachum in Brechts Driestuiversopera en in Carmen. Een

zangcarrière naast toneel, film en tv? Anniek: ‘Dat valt wel mee hoor. Mijn focus is hier, bij het Nationale Toneel en wat hier aan de hand

is. Dat is straks weer de Midzomernachtdroom, en de Drie Zusters. Als ik eens per jaar een filmproject doe is het veel, voor Klokhuis

doe ik 4 keer per jaar iets.’

Helft van een tweeling

Koninginnenacht zit vol kleurrijke personages. Een stel dat niet botert, een Turk, een verwarde dame, een straatveger. Anniek speelt de

helft van een tweeling. ‘We gaan een fietsact doen en daarmee op Koninginnedag heel veel geld binnenhalen, maar in de nacht raak ik

mijn zus kwijt. Dan zie je wie ik ben als ik alleen ben, en dat zie ik zelf ook pas voor het eerst.’

Stefan: ‘Ik ben in het stuk een straatveger annex intellectueel, een dichter. Sommigen zeggen zelfs dat ik een soort Godfiguur speel. De
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buitenstaander die toekijkt hoe de mensen met hun verwarrende levens met elkaar knoeien en stuntelen.’

Buitenstaander zonder geheven vingertje

Als Duitser kan Wittenbrink met die buitenstaandersblik iets van de Nederlandse ziel laten zien. Stefan: ‘Maar hij wil niet duiden, er is

geen opgeheven vingertje.’ Anniek: ‘Hij laat geen moraal maar een toestand zien, de mechanismen tussen mensen.’

De keuze van de liederen is overigens niet speciaal Nederlands. Stefan: ‘Het is een internationale keuze. Er zijn wel liederen in het

Nederlands vertaald of Nederlandse gedichten op muziek gezet.’ Anniek: ‘Ja, dat heeft Franz zelf gedaan, “Insomnia” van Bloem, en “In

Nederland wil ik niet leven” van Slauerhoff.’

Snotneuzen

Collega-acteur Joost Claes loopt langs. Hij is afgelopen weekend zijn stem kwijt geweest. Is er een plan B of understudy voor dat soort

situaties? Anniek: ‘Nee. Ik ben zelf het meest bang voor virussen. Met al die snotneuzen van de kinderen. In een gesproken rol is het

geen probleem, dan klinkt je stem misschien wat lager, maar zingen kun je echt niet.’ Stefan: ‘Misschien moeten we dan maar

spreekzingen.’

Koninginnenacht is bedoeld voor een breed publiek. Anniek: ‘Het is een stuk voor iedereen, ook heel leuk voor jongeren. Voor wie voor

het eerst in het theater komt is het een perfecte binnenkomer. Voor mensen die vaker gaan is het weer eens iets nieuws.’

Er is in de voorstelling een hoop te beleven. Als je door de vrijmarkt en de liederen heenkijkt, waar gaat Koninginnenacht dan echt over?

Anniek: ‘Over eenzaamheid en onvermogen.’ Stefan: ‘Over het verlangen gelukkig te zijn.’

Koninginnenacht van het Nationale Toneel, met onder anderen Ali Çifteci, Frans van Deursen, Loes Haverkort, Antoinette Jelgersma,

Anniek Pheifer, Stefan de Walle en Manoushka Zeegelaar Breeveld. Regie Franz Wittenbrink, muziek Floris Verbeij, Bart Soeters,

Ian Rijksen en Arthur Lijten.

Den Haag – Koninklijke Schouwburg, 24 tot en met 27 april (try-out), 28 april (première), 29 april, 26 mei 2012, landelijke tournee: 1

mei tot en met 26 mei 2012. Kaarten en informatie www.nationaletoneel.nl (http://www.nationaletoneel.nl/voorstellingen

/koninginnenacht/agenda) .

Ook nu bij het Nationale Toneel: Laura van Dolron speelt 5 tot en met 9 juni 2012 op herhaling 'Sartre zegt sorry

(http://www.nationaletoneel.nl/voorstellingen/sartre-zegt-sorry/agenda) ' in het Nationale Toneel Gebouw. Toegang onder de 26 jaar

is slechts 9 euro.

Ook nu bij het Nationale Toneel: De Prooi
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