
De Notekraker als Jakobsladder
De s'ordingsgeschiedenis van een meisje tot jonge vrouw. Dat is voor regisseur Rob Barendsma het hoofd-
thema van het klassieke ballet De Notekraker. In zijn versie van het dansspectakel neemt hij de panituur
r an Tschaikowski als uitgangspunt. "Klara leer1 dat de fantasie het leven de moeite waard maakt." .

repetitiefoto euritmie-spektakel -de Notekraker-

.:.:. 3enina Grube en \lelaine Macdo- iedere choreograaf toch weer iets nieuws zorgt ervoor dat de hoofdrolspeelster ster-
':-: 

- 
ampson in dit avontuur wist mee te met de nruziek van Tschaikowski weet te ke sympathie- en antipathiegevoelens

::-.:.:::. \\'aaraan ze nu - pro deo! - mee doen. wie goed luistert. hoort nog een heeft. Maar ook dat ze oDen kan staan
.i -:i3:. Or ern-rigingskracht is ook wat tweede, versluierde laag. En die laag ver- voor de liefde." Die liefde zal zich richten
I :-:- irre .rn rle cns[s15 verwacht. haalt van de wordinssgeschiedenis van op de onaantrekkeliike notekraker. -re: sra ik. kijk me aan, ik sta honderd Kla_ra e-nhpß: zij ziclio-ntwikkelt tot vol- (t,erhreld rtnor ao ,egis. i" -e- w a s s e n h e i d ' ' ' v a n h a a r p e e t o o m t ' 4 g t . . . o . d i e p e r e

::::s:eur zrjn venvachtingen. "Het pu- boodschap is: laatje niet afleiden door
: .:r :..e1 de emoties op het toneel nabe- GeeStelijke gfOei een lelijke buitenkant maar ziehet mooie
.i:-." Barendsma vergelijkt de ontwikkeling dat ieder van ons in zich heeft."''',i : ',,, illen theater maken met euritmie", van Klara in de Notekraker met een Ja- Dat Klara een wezen is dat zelf verlangt-=- ;= "oi<<errr ziin hsiesllngen uiteen. kobsladCer. "steeds betreedt ze een trede naar geestelijke groei, blijkt voor Ba_
l:: :ei:kent dat ue zo nu en dan 'uit' de die haar dichter bij geestelijke volwassen- rendsma uit de muziek. Hii eeeft een
,  -  * ; ' \  r . r r r t r l t i n a  L ^ i l  L - ^ - +  

"  
A -  l ^ .  J . . : l ^ l : : I .  r ^  - . ^ ^ 1 . ^ . ^: -- -.!..L- \ ulr )rqrrrrr5 stappen en even m1- heid brengt." Om dat duidelijk te rnaken, voorbeeld uit het begin van het theater_

::.- - I toneelspeler zijn. Een keer kiezen ontdoet hij het oorspronkelijke libretto stuk. ,,Het samenzijn met de farnilie
r' 3 -: zelfs \ oor om niets te doen, tijdens van al ziln franje. Zo speelt zijn Notekra- wordt verstoord door trommelmuziek. in
:: --.imar van het ballet waarin Klara en

--]::: lreken lan-g n'erklen Rob Barendsma
.: z:in eroep tien uur per dag aan de No-
:::;aier. Toen $as de eerste doorloop.
' ' \: zo'n proces ben je behoorli jk sensi-
::. el kun ie *'einig krit iek hebben. Dan
'. ':. -. eigenlr-ik alleen horen dat het goed
. s". .a;hi de regisseur terugblikkend.
l:;a,niememin uas hij niet ontevreden
::;: :"et eerste resultaat. "Ik had gevoel
::: -algzaam zichtbaar s'ordt wat ik wil.
- ;: :e doorloop sprak dat de spelers
' . : ; - ide hebben in de personages d ie ze
:3-i zetten. Die positiviteit moet deze
l\::3i\raker voor mij absoluut hebben."
Li 5 Barendsma is een bevlogen theater-
raier. Dat bhlkt uit de energie die hij in
::'; :ru.ducties steekl. Maar ook uit het
=:: lat hi-i professionals als Birgit Her-

:: \otekraker samen een oas de deux- , -
: :en. In het oorspronGTfiläb-äiGl lvor;--
..1 .-p dat moment alle moeilijke kunst-

,':s uit de kast gehaald. Wat stel je daar
..,. euritmist tegenover. Niets, besloot ik.
{"::a laat de muziek los en stapt er be-
'.,,'-s: uit. -A.ls een macht die over haar
: .3en gaat."
'. 

: leens Barendsma schort het in de tra-
:. : : :rele euri tmie aan menseli jke emo-
.:: . .  "Het ik. toch de basis van de Europe-

s: --ulruur. u'ordt naar de achtergrond ver-
::insen. De euritmist verbeeldt de gees-
:: , : ,ke u'ereld. Het publ iek komt in een
j: - ' - 'mtoestand. maar het gebeuren mee-
:;rer en doet het niet. Ik wil niet op deze
: : : ie r 'ob jec t ieve  voors te l l ingen '  ma-
'.::. \\'ij rvesterlingen relateren nu een-
:a-al alles aan onszelf. Om mee te gaan

:13! een theaterstuk moeten ze een ge-
', e:ht met zichzelf aan saan. Dat vind ik
. :annend. "
):: hi_i voor dat experiment nu net de No-
:;raker moest gebruiken, wekt verba-
:.:.E. De Notekaker, dat is toch dat sui-
r:erzoete ballet met die vrij eenduidige
:ruziek van Tschaikowsky? "Op het eer-
s:e gehoor lijkt dat inderdaad zo", erkent
3arendsma. "ledere noot verklankt een
:-acet van de handeling. Maar daarmee is
niet alles gezegd. Het is niet voor niks dat

ker zich niet af tijciens het
kerstfeest. En het leger van
tinnen soldaatjes, dat tegen
de muizen vecht, is in Ba-
rendsma's versie ontdaan
van krijgslust. Ze worden
verbeeld door de tot leven
gewekte voorouders van Kla-
ra, gekleed in pyjamabroe-
ken.
Gaandeweg het theaterstuk
stijgl Klara steeds een trede
hoger op de Jakobsladder.
Drosselmeyer, de peetoom
van Klara, speelt daarbij een
belangrijke rol. "Juist door te
ergeren en te narren", zegt
Brarendsma. "Drosselmeyer

"Aan het einde geeft de toverfee aan: dit
is de -erens, verder kan je niet gaan. Wil
je jezelf nog verder ontwikkelen, dan
moet je ouder zijn." In de slotwals komen
alle personases fttjCjlolgg€I1le_11og.-
een keer terug. ledereen neemi afscheid
van Klara. Uiteindelijk rennen ze naar
haar toe. en lijkt het ofze iedereen in zich
opneemt. Alleen de Notekraker niet. Die
loopt langzaam weg. Ik zou het te goed-
koop vinden als ook de Notekraker in
Klara zou verdwijnen. Hij blijft een ide-
aal, waamaar ze op zoekkan gaan."

Saskia Klaassen
I0 jarutari Den Haag Lucent Danstheater

het ballet gespeeld door het broertje van
Klara. In dit stuk verkiankt de trommel
iets wat in Klara zelf zit. Ze is geirriteerd,
heeft niet genoeg aan de realiteit." Later
in het theaterstuk leert de fee haar om vrij
om te gaan met haar fantasie. "De Russi-
sche, Chinese en Arabische daas zijn in
mijn visie uitingen van die fantasie . Een
gave uit de kindertijd die je nooit moet
verliezen. Ze geeft je de vrijheid om je
los te denken vanje eigen situatie."
De kostuums voor de verschillende per-
sonages, die Barendsma zelf ontwerpt,
zijn nog niet klaar. "Klaru zal in elk ge-
val iets wits dragen. Niet vanwege haar
reinheid, maar om haar voor het publiek
volgbaar te maken in een kleurig geheel.
Ik twijfel nog wat ik voor Birgit Hering,
die Klara verbeeldt, zal maken. Ik heb de
keuze tussen een broek en eenjurk. Een
jurk maakt de euritmie beter zichtbaar.
Een broek geeft meer silhouet. Ik denk
dat ik alletwee maak en pas op het iaatste
moment kies. Belangrijk is dat Klara
overkomt als een leuke jonge vrouw. Niet
alleen maar een mooi meisje, maar als
een mens met hoekige kanten. Met scher-
pe nagels, want dat is wat me boeit aan
een vrouw."


