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BIJ HET DEUTSCHES THEATER
r zijn lieden, die bij
het aanschouwen van
een, operette-revue de
|||ïejtouder8 ophalen en naar
aanleiding van zulk eeir>
'; schouw- en hoorspel esn
debat over het wezen van
de kunst willen uitlokken.
Hun argumenten zijn bekend en wat meer is, zij
zijn beklemmend. Nico
Dostal's
mengsel
van"
schoone klanken en schoenen schijn staat ver af
van de muziek, van drama
»f comedie; ver van de
ontastbare
schoonheden,
welke aan de pure kunst. vormen inhaerent zijn.
Het gaat echter niet allij d aan de moderne revueoperette op deze gronden
te. veroordeelen of af te
wijzen. Moet men dan altijd op de kunst bedacht
zijn en is er in het geheel
geen plaats voor het strikt
pretentielooze amusement,
zelfs al nadert het tot datgene, wat men met een
onvriendelijk woord „Kitsch" pleegt te noemen?
Het is goed,'dat de boog ook eens wordt ontspannen en wanneer men maar niet de fout begaat te denken aan de echte operette, dan behoeft
er niets te zijn, wat ,',Clivia" niet tot het succes
van het seizoen zou maken.
Gracie en charme, romantische en komische
liedjes, solo dansen in exotische gewaden of in
mondaine avondtoiletten, afgewisseld met de
strakke rhythmiek van reeksen acrobatische
meisjesbeenen, dat zijn de onontbeerlijke bestanddeelea Van deze klank- en kleurcocktails.
|)è fantasie, waarmede zij zgn gemengd, bepaalt
het succes. Deze fantasie in het opwekken van
den schoenen schijn, van de coloristische behagelijkheid en de luxueuze weelde is in „Clivia"
inderdaad weer eens ten top gevoerd. Oor en oog
gaan te gast aan verblindende pracht en bet coverende romantiek. Er is ook een „verbaal'' in
deze "revue, maar het heeft niet veel om het löf.

temeer omdat er weinig
lijn in zit en ruimte biedt
aan tallooze nevenpaadjes.
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Een
filmonderneraing
gaat in een Zuid-Amerikaansche republiek een
film opnemen. Pat gegeven biedt een dankbare '
locale kleur, d*e de co»f%
tumeering ten goede komt.' ^
Het eigenlijke verhaal is
het scenario, dat vertelt
van een speculant, die vaa
de inwendige troebelen in
zulk een revolutiestaatje
partij wil trekken. Een
bandietenhoofdman
laat
zich engageeren als tegenspeler' van de groote actrice Clivia Garrey en _
door toedoen van den,,
>.
geldmagnaat trouwt hij h
zelfs met haar. Door om-'X
kooping van staatsfunctionanssen tracht hij verder
zgn doel t« bereiken, doch
uiteinaehjk pleegt de bandietenkoning een staatsgreep, die ' hem des
presidentszetel bezorgt. 'Als hij de ongewenschte
vreemdelingen uit zijn rijk wil bannen, overwint
echter de liefde, welke tusschen hem en Clivia
bestaat en het einde is natuurlijk wat de minnende hoofdpersonen aangaat geheel bevredigend.
Luise Rainer spreidde zang met gloed om sich
been als de actrice en. Anton Lehmbach muntte
weer uit als de romantische held. Doch een belangrijk deel-van de aandacht gaat ook ditmaal
weer uit naar de komische nevenrollen van het
paar Helga Hell en. Kurt Grosskurth, die niet
alleen voortdurend de lachers op hun hand hebben; maar die ook uitblinken met oolijke mimiek
en een paar vlotte liedjes, waarvan vooral „So
was schönes" en „Sie sind mir so sympathisch"
in de gedachten blijven. Innig is ook huh duetje
„In die Sterne steht's geschrieben" en tenslotte
dienen de costuumontwerpen van Lilo Hagen
geprezen te worden.
W. H. A. v. STEENSEL v. d. AA
(foto's Staff Ivan i»r Leeuw)

Panama, vijftig', jaar geleden, was bovenal het
falen van een Fransche
imperiale idee. Mei) ziet —
toen eenmääl in Suez de
woestijn geweken was voor
het verbindende water —
dienzelfden onveraaagden de
Lcsseps als het ware als een
des te .strijdlustiger .Sint' Joris met bet bloedend zwaard
in de vuist, waarmee hij in
Egypte die eene strot van de
veelkoppige draak der Aarde
had doorgesneden, zich naar
't Westen keeren. Wait daar,
waar Noord- zich naar ZuidAmerika kronkelt, zoo onwaarschijnlijk smal op de
wereldkaart, daar viel voor 't
aloude Europa het werk der
Conquistadoren te voltooien.
1890: dat beteekent, dat
in de finale van een zich ten
einde neigende eeuw de triomfstooten der techniek opklonken. Meer nog dan
„Suez" zou „Panama" het
werk, zoo niet alleen van
menschenhanden, dan toch van. 't menschelijk
vernuft worden. Menschen en hun arbeid waren
goedkoop, die jaren: daar waren Franschen uit
eigen land, Columbanen uit de landengte en
negers van nergens. En schenen ook de blauwe
bergen tusschen twee zeeën weerbarstiger obstakels dan het zand van Suez ... waarvoor had
men zoojuist het dynamiet uitgevonden? En zou
,' \ fabuleuze sommen kosten.... wie zou na Suez
niet grif geven aan 't Panama-Syndicaat, om zittende achter Fransche champagne nog rijker te
worden dan voorheen?
'Maar een door Suez verblind Frankrijk had
te hoog gegrepen. Dit tweede dwarsstreepje, dat
tusschen verre continenten den sterken navelstreng bedoelde door te snijden, weerstond de te
wuft ondernomen krachtsinspanning. ,,Le grand
projet" — he't schip dat door de bergen voer,
waarvan reeds de Azteken droomden — sloopte
de kapitalen hier, de menschen ginder. Het

sloopte Frankrijk, Sch
" op schandaal, tumult en
ze woorden, die eerloos teg
kille gevangenismuren
haald werden, de duizenden,
dooden van Panama, door de
koortsen der. tropen en den
rampspoed van mensch tegen
nog altijd onvolmaakte machine, de muiterij van negers
en 't gluiperig gekuip, der
mestiezen, die — om vele
redenen -— het project wilden
zien mislukken..... zij allen
vormden dit massa-graf der
zelfoverschatting. Het werk faalde.'De Fransche ingenieurs, in hun vuilwitte, onpractische werkpakken met de ouderwetsche
kaplaarzen, zij verkommerden
in hun bungalows, waar
naast het portret van een ver-'
re geliefde dat van de Lessees hing en waar zij geloofin „de idee", tot zij omkwamen in het delirium van
gele koorts of methyl-alcohol.
De tricolore werd gestreken,
faalde — Amerikanen voltooiden het
tenslotte nuchter, jaren na dato en ten eigen bate.
Er werkte nauwelijks een Franschman meer ia
Panama, toen de sluizen geopend werden en het
koele, klare water door de bergkloven stroomde,
van oceaan tot oceaan, en de scheepsreis rondom
de wereld een maand korter werd. ...

i
!

Ä

%

?V>.^4-■'

"Müa
,,.:--/■

-^

Boven: Rie Gilhuys en Gij'. Tcrstneq - Onder:
Hel conflict tusschnn Cf Laseur (Cosmo) en.
Joan Remmelti o»er den neger |Ko nn Oytf)
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LUiSE RAINER en ANTON LEHMBACH
vormen het bekoorlijke liefdespaar temidden van de
romantiek en de burleske der Argentijnsch* omgevmcj
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Dit alles is in Marcel Achard's nieuwste tooneelspel de vage, schoon nimmer afwezige,
tumultueuze muziek op den achtergrond. Een'
stille, innige melodie in mineur overheerscht het,
als een cello-streek. Hier, tusschen een pair van
die Franschen — in één vast decor met op den
achtergrond die vreeselijke, onsplitsbaar lijkende
canon, waar de Fransche spaden bleven steken,
de Culebra Cut — is men „ter plekke": drie
ingenieurs en een jonge vrouw in haar laatste,
witte jurk van Frankrijk, bannelingen en bezetenen, temidden van tropische verlatenheid en.
muggen, muggen, muggen — temidden van efn-'
betrouwbare, wulpsche negers en vilijne, 'sluik- '
gekleede, niet minder wulpsche Columbanen.
Drie of vier rondom bet gescheurde vaandel van
een idee, belaagd en veroordeeld en ver van
huis....
* ,:, '-, ^ «
Bij Achard, dezen superben dichter-van superbe
spelen, ligt als altijd het drama als een vuur
temidden van maar 'n paar menschen, die er dan
ook aan opbranden. Het is nimmer uitbundig,
het kan zich -—.zoo boordevol aan tragiek als
het in zijn ondertonen is —zelfs veroorloven om
alleen maar uitbundig in zijn humor;|e zijn. Me«
ja» veel, schoon niet overluid, lachen ïft dit stuk, ■
als om de pointes in een treurig verjuwtl, des te
geestiger naarmate het verhaal treurig is. Dat
maakt dit stuk zoo'dipper en zoo helder.
Adhard is, vooral in zijn latere stukken, hoe ■
langer hoe meer een schrijve* geworden, die juist
(Zie volgende fagina, derde kolom)

——
Mademoiselle Panama", vervolg van fag. 3)

Lia Dorana singt haar
Fransche
chansons
\7an «en baby pleegt men alles mooi te vinden
en alles te aanvaarden. Dat is op zichzelf
niet erg, vooral niet als het een lieve baby betreft. Maar men moet daarbij goed in het oog
houden, dat, als het baby-schap voorbij is. ook
een critischer houding jegens het kind past.
Het cabaretgezelschapje, dat zich tooit met den
weinig origineel-klinkenden naam „De Jonge
Nederlanders", is een baby, zooals het zich thans
in de kleine zaal van het Amsterdamsche Concertgebouw presenteert. Het is een lieve baby
bovendien en soms is het zelfs al 'n beetje enfantterrible, hetgeen voor een cabaret-baby niet
anders dan veelbelovend genoemd kan worden.
Om nog even in stijl te blijven: het troepje bestaat uit louter babies in de wereld van de Nederlandsche kleinkunst, uit louter jonge menschen
(dat zij bovendien nog „Nederlanders" zijn
nemen wij gaarne aan!) die ook allen het bij
hun leeftijd passende predicaat „veelbelovend"
mogen voeren.
Enfin, Oom en Tante Publiek hebben de baby
bewonderd en zij zijn best tevreden met de aanwinst, getuige het ovationeele applaus dat verschillende nummers van het programma'tje —
om de gewijde grond van heft Concertgebouw
recht te doen wedervaren heette het „Jeugdsymphonie" — ten deel viel. Het is van Wim
lbo, die de leiding heeft, een gedurfd experiment
geweest, het open podium van de „kleine zaal" te
gebruiken zoomaar zonder gordijn en zonder
eenig decor. Weliswaar heeft indertijd Pisuisse
op datzelfde podium triomfen gevierd, maar
géén der uitvoerenden van de , Jeugdsymphonie"
is (nog) een Pisuisse.... Doch het vlotte en
met vaart uitgevoerde programma bleek het heel
goed zonder gordijn of andere attributen te kunnen stellen, en de j,black-outs" op het juiste
moment verhoogden den indruk van tempo.
Het was frisch en pril, wat hier over het voetlicht gebracht werd, pril vooral om het debuut-

Hetty Blok in haar
„klassieke" voordracht
karakter van het geheel. Wim lbo heeft vooral in
den laatsten tijd een behoorlijke ervaring opgedaan, hetgeen men aan zijn liedjes als „De Conferencier" en aan zijn eigen conférence goed kan
merken.
Coosje Guilleron zong weer eenige Bretonsche
liedjes, waarvan „Cantique du Depart" mij het
beste toescheen. Haar eenvoudige voordracht en
gevoelvolle stem maakten haar Botrel-achtige
repertoire tot een verdiend succes. Met Ben
Steggerda, die in dit programma op vlotte en
beschaafde wijze enkele Zuidafrikaansche klanken laat hooren, zingt Coosje Guilleron ook nog
in „Oud-Hollandsche Fragmenten", waarvoor
een dankbaar gebruik was gemaakt van bijna
vergeten liedjes van Manna de Wijs-Mouton en
van Emiel Hullebroeck.
Lia Dorana, die op dezen avond pas „echt"
debuteerde, blijkt in haar chansons vooral het
genre van Lys Gauty te benaderen, hetgeen zij
wel het overtuigendst bewees met „Le Bonheur
est entre dans mon Coeur". Toch is het rustiger
gezongen „Chemin des Écoliers" van haar ook
zeer aanvaardbaar, juist om het meer eigen
karakter, dat zich met het toenemen van haar
ervaring ongetwijfeld nog zal ontwikkelen.
Fred Menger vertegenwoordigde met enkele
welgekozen voordrachten de pastorale in de
„Jeugdsymphonie" en Hetty Blok nam de vroolijke noot grootendeels voor haar rekening in de
Shirley Temple-parodie „Het Wonderkind",
maar vooral ook in de dwaze moderne versie van
het droevige verhaal van Thisbe en van Piramus.
Yvonne de Clercq, die niet veel ruimte had op
het kleine podium, verzorgde niettemin verdienstelijk een tweetal dansen, begeleid door Jo Spiers
en Jo Kat, die ook de andere nummers op hun
bekende vlotte wijze van muziek voorzagen.
Nogmaals: het was een frisch, pril programma'tje, dat voor de medewerkenden een volledig
succes werd en dat ons alle aanleiding geeft
hoopvol de toekomst van
de cabaret-baby tegemoet te
zien. De zeer ongewone
plaats, waar het ter wereld
kwam en de goden van de
muziekwereld, die rondom
in roomsoes-lijsten op het
boorelingske neerkeken, mogen dan ook waarlijk als
Schikgodinnen en niet als
Schrikgodinnen aan deze
rose wieg van het cabaret
gestaan hebben !
L. J. C.
Jo Spiers, Jo Kat en
Wint lbo aan den vleugel
Foto's CNF/Noske. (i); Stevens
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het diepste spel met den diepsten ernst kent. Zijn
woorden schijnen gelouterd door een achtergrond
van voortdurend verdriet, waardoor het hart,
zoowel van spelers als toeschouwers, tot in zijn
diepste nuances geraakt wordt en zich overgeeft
aan een pathos, dat licht is omdat het vanzelf
komt — in sierlijke symbolen.
Hier staan drie of vier intens mooie menschenfiguren noodlottig bijeen en dus tegenover
elkaar. Er is een man, die altijd bouwen wil,
altijd vooruitzien, geen herinneringen hebben,
bezeten zijn van elke idee, die gróót is als zijn
drift voor het leven. Wanneer „Panama" faalt,
"* hetiide.lokk«nde idee van den „Trans-Siberischen", die hij in de anderen emotioneert, tot hij
hen zelf, als laatste, vechtende volgt en er tenslotte zelfs de geliefde vrouw om verlaat.
Neen, niet verlaat. Want het is zij, die daar
leeft op een laatste eiland van Frankrijk, het is
deze stille, liefderijke, reine en toch zoo hartstochtelijke vrouw ergens uit de Fransche provincie, die den minnaar eer wegzendt dan laat gaan.
Een kleine „notre dame", die achterblijft bij de
verlaten spaden en roestende machines, wakend
over het gefaalde — en waarvan zij, die ééns
zullen komen, zullen zeggen: „Zie je dat kleine,
oude dametje daar? Die i's er nog uit den tijd
der Franschen"...
Ik geloof niet, dat dit een stuk voor het groote
publiek is. Maar het onderweefsel, waarop een
zoo sierlijk-treurig patroon werd geborduurd,
blijkt zoo sterk, dat men het des te intenser be-,
wondert naarmate men het langer op de hand
houdt om er zich aan te verlustigen. En het is,
met voorbijgaan van alle goedkoop« middelen,
zoo volkomen, zoo ras-zuiver „tooneel"! Het
scheen geschapen voor de waarlijk ideale bezetting — in een bij uitzondering nu ook eens
feillooze Nederlandsche bewerking (van Joan
Remmelts) — die het Centraal Tooneel ervoor
kon leveren.
De groep van Laseur heeft al veel Achard gespeeld — 't laatst nog „Le Corsaire" (Droomschip), eveneens met Rie Gilhuys. Maar de manier
waarop zij thans innerlijk en uiterlijk één werd
met deze tengere en toch zoo stil-heroïsche Mademoiselle de Panama, haar ontroerd zacht spreken en smal gebaar, is wel een voorbeeld van
ideaal spel onder ideale regie (van Cees Laseur).
Hemzelf zag men zelden zoo goed, zoo vleezig,
zoo manlijk-driftig in al zijn tegenslagen, als in
de rol van Cosmo, den bouwer en den man van
groote gedachten rondom groot werk. Joan Remmelts had eveneens een rol, naar zijn hoekige
maat gesneden, waarachter zich steeds zoo'n
wereld van wrange ontgoocheling en manhaftig
aanvaarden verbergt, als Gédéon: trouwe kameraad en hopeloos minnaar. Gijs Tersteeg vertolkte op heel fijne wijze, slechts door een détail
van grime en pruik onderscheiden, in drie opeenvolgende rollen de door Achard gewilde „onafgebroken inspanning der Franschen" aan het
groote, verloren werk. In het hooge gehalte van
het ensemble-spel deelden ditmaal ten volle de
Columbaan van John Soer (die al eerder opviel
door zijn uiterst doordacht typenwerk) en Ko
van Dijk als een kostelijke neger, des te geloofwaardiger, naarmate men de waakzame hand van
den regisseur over zijn losbollig hoofd merkte.
Er was — mede door voortreffelijk decor —
een sfeer van melancholie en heldere ernst, van
tragiek en van noblesse aan deze vertooning verbonden, die moeilijk met woorden weer te geven
is. Zooals men bij een klassiek stuk in de overgrootheid der figuren hun voortdurende actualiteit en associatie met het heden kan voelen, zoo
voelde men in dit moderne stuk den innigen m
voortdurenden ondertoon van een bij uitstek
dichterlijken schrijver, die stil en voor zichzelf
de allermenschelijkste woorden zegt, welke niet
gebeeldhouwd staan in 't marmer der klassieken,
maar als de hartslag meeleven in bloed, dat niet
te stelpen is.
HENRIK SCHÖLTE

„VEEL GELUK MONIKA!'
Een Jait V andtTlteyden-F Um der A af a

Resie: JAN VANDERHEYDEN
Rolverdeeling :
Monika, «en tooneelspeelater . .
Louisa Colpijn
Sonny, haar zuster, een teekenares . . Martha Dua
Marina, een danseres
Marina CandaeL
Leni, een längeres
Vera Bosnians
Onkel Viktor
Toontje Janssens
Tante Helena
Helena Haak
Peter Karlen, werkmeester . . . Jaak De Voght

Er is in een oude Antwerpsche straat met
genoeglijke, hobbelige kasseien een leutig
huis, waar het beeld van den schutspatroon
der „zotten" aan den gevel staat. Leutig, dank
ïij de vier vrooUjke meisjes, die daar onder de
hoede van de zangleerares juffrouw Sonatin lief
en leed deelen.
Deze vier frissche, levenslustige jonge meisjes
maken de Vlaamsche film „Veel geluk, Monika"
tot een verkwikking, welker sterkende kracht die
van de beroemde Finsche sauna moet evenaren.
De brompotten, die dreigen te verzuren in hun
levenspessimisme mogen deze film gaan zien en
genezen worden. Want ik geloof niet, dat zelfs

zij aan de bekoring van deze lieve
„maskes" zullen ontkomen. De meest verstokte
vrouwenhater zal ZJJD tot een ijsklomp verstarde
hart voelen smelten, als hij Monika en haar gezellinnen bezig ziet. En u en ik, die brompotten
noch vrouwenhaters zijn, hebben er zoo ons eigen
plezier aan. Wq nemen ons allicht voor, om als
we na den oorlog weer eens over de Keizerlei
wandelen uit te zien naar de charmante Monika,
de handige Sonny, de lieve Marina en de
jubelend-k winkeleerende Leni.
Louisa Colpijn, Martha Dua, Marina Candael
en Vera Bosmans heeten deze zonnige kinderen
in den Belgischen Burgerleken Stand en —; nu

den beschermheilige aller zotskappen — wë kunnen den Vlaamschen filmman
Jan Vanderheyden geluk wenschen, dat hij er in
geslaagd is voor maar liefst vier jonge vrouwelyke rollen zulk „materiaal" te vinden. Of gaat
dat daar in Vlaanderland dan zooveel gemakkeUjker?
Behalve de vier meisjes valt nog Toontje
Janssens op als Onkel Victor: hij maakt een
verbazend kluchtige figuur van dit goedhartige
buitenmanneke.
Natuurlijk zou er critiek te leveren zijn. De
Vlaamsche film is vaak nog primitief, soms zelfs
wat stuntelig, zij is jong en heeft nog lang niet
het raffinement, de verfijning van haar groote
zusters. Doch laten we haar dat niet te zwaar
aanrekenen. De film „Veel geluk, Monika" heeft
gelukkig ook niet de pretentie om zoo aesthetisch
verantwoord, zoo exquise, zoo superbe te zijn.
Hetgeen heel wat beter is dan wanneer zij zich
de houding van een groote dame gaf, hoewel zij
slechts een eenvoudig, doch lief en frisch
Vlaamsch meiske is.
En als zij ooit nog
;ens zulk een groote
dame zou worden, de
Vlaamsche film (wie
weet?), zouden wij
het jolige meisje dan
niet missen ?
R. H. J. PFAFF

DEZE WEEK IN
PEN AETHER

„GUUS" JUBILEERT
a

De man met „den gouden stem", de omroeper
die het meest sportieve en spannende begin van
de radio-uitzendingen in Nederland heeft mee; gemaakt, jubileert. Er zal misschien geen groot
vertoon met bloemen en taarten aan te pas komen,
maar dat doet aan het feit niets af, dat Guus
Vflfentwintig jaar in de radio is.
Zoolang al? vraagt u verwonderd.
Ja, zoolang is het al geleden dat Guus Weitzel,
een broekie nog maar, »ijn grootste liefhebber^
vond in het knutselen met kristaldetectors. Hij
deed dat net zoolang tot h$ de vereischte theoretische kennis onder de knie had en
totdat
de financieele uitgaven boven het draagvermogen
van zyn Portemonnaie gingen.
Toen radio nog een nieuwigheidje was, trok
Weitzel met den beer Vogt er op uit om uit te
zenden. Dat was niet alleen gezellig maar ook...
sport I
Den eersten keer dat Guus officieel „omriep",
was op een avond in Scheveningen. Daar speelde
een ^Zigeunerorkest. Een ingenieur „maakte de
kop"'voor de uitzending, d.w.z. h^j kondigde in
een keer het heele zaakje aan en ging toen een
uurtje wandelen op den boulevard. Guus, die bij
de Nederfandsche Omroep Vereeniging alleen
maar kantoorwerk deed, kon die nonchalance niet
verdragen en begon alU numme*» van het zigeunerorkest om te roepen. Dat ging met zooveel
ammo en originaliteit, dat even later een telefoontje van het bestuur der N.OiV. kwam:
„Guus, blijf jij maar omroepeal"
Guus is een rasechte buitenman. Thuis heeft

\ Zoo juist verschenen;
„TWEE LÜISTERSPELEH"
bevattende

„HET VOLK DER G0EDENDA6S"
een bctiQDering un den GuidensporensUg
DOOR KLAAS SM ELI K
EH

„ORLANDO Dl LASSO"
uit het leven van den oud-Nedetlandschen componist
DOOR HENRI VAN HOOF
■

'

•

Laatstgenoemde schreef bij deze
spelen tevens een inltiding ovtr de
dramaturgie van het luisterspel, met
acht foto's uit de studio's.
Een zeer interessant boekje voor
ieder, die zich voor radiokunst
3
interesseert!

„THEATERREEKS" Mr. tl-fl.25
IN STEVIG OMSLAG NAAR ONTWERP VAN FERRY ZIPPER.

Verkrijgbaar in den boekhandel en
bij de uitgeefster van
„Cinema & Theater"

N.V. NED. UITG. ÓÊfiöUW
P. Potterstraat 4 - Amsterdam-Z.
Telef. 214M-21311 - Giro 78676
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hij een groote bibliotheek over alles wat met
biologie te maken heeft. Hij is gek op hengelen.
Alleen spijtig voor hem dat er nog nooit een
visch heeft willen bijten I Hoe hevig hfl zgn hart
wel verpand heeft aan de radio, hebben we van
zijn vrouw gehoord. Ah Guus eens ziek is kg kt
hg zelfs nog op zijn horloge en zegt dan: „O . . ^
nu komt het precisie-tijdsein". Dat is een stiptheid, die van iederen omroeper geëischt wordt.
„Maar hij moet nog meer noten op zijn zang
hebben", zegt Guus. „En 'n goede stem alleen
doet 't hem ook nietl Een goede omroeper heeft
bovendien noodig: tact, een sterk gestel, geen
last van zenuwen, direct 'n besluit kunnen nemen,
vrgmoedlg voor de microfoon, * administratief
goed onderlegd en een goed ontwikkelde intelectueele vorming".
Als chef van den Omroepdienst draagt Guus
thans een verantwoordelijken taak op zijn schouders, kaar geestdrift maakt vele zorgen licht.

ZATEkDAG, i6Ö&sA&x
lo.oo—io.4s Gerard tibon en zijn orkest.
l2 l
' x7~la'*S 'I)ansm«ieS:'i"'door Theo Uden
Masman en zijn dansorkest.
i4.oo--i5.jo Nederlandsch progtrémma door
het Rotterdamsch Philharmonisch ^rkest.
is-Jo—t6.4s De wekelijksche Bonte Middag
ditmaal verzorgd door Boyd Bachman en zijn
orkest en het Septet Jonny Ombach met
Weensche liedjes door Gretl Perelli.
ao.45—aa.oo Bont Avondprogramma verzorgddoor Lustenhouwer's Melodisten.
ZONDAG, iy OCTOBER
15.00—.,5.45 Luisterspel naar de historisiche
verteJhng ^ ^^^ von ^^
Kohlhaas", door Ben Heuer,
lö.as—,6.5s Dansmuziek door Theo Uden
Masman en «fo dansörkest.
I7 3 0
' , 7rI!',,S ^ P0l>ulai« Programma „Wereldschlagers". Medewerking verleent o.a.
W- °rkeS^ -De Jonge Acht" o.l.v. Dick
WUlebrandts Met zanÄ van, Conny Stuart
vZ"**0 De '-^«landache Volksklanai '-, u,e^telllng en ^ Sddy Noordök.
„Ais de bladeren vallen",--'
ao.oo—ai.io „Salzburger Nockerin", operette
van Fred Raymond.
°P"ene
MAANDAG, 18 October
I30

ork^t400
i4.oo-is.oo

Gerard

Van

iV

mL%

K:r

#V«n '«»
Willem Noske en Herre Palla

Sttn^-11 ^ M02art en ^^ ^

15.15—16.45 „Elck wat wils", een afwisselend
progÄftuna met Rie Helmig, Annie Schuitema, # Zwervers, Frans van Cappelle en znn
muse«? orkest en Frans Wouter's solisten.
30.00—aa.oo Avondprogramma. 20.00—30,45
O.S.0. .o.l.v. Pierre Reinards. Uitgevoerd
wordt de Symphonie in C groot van Henriette van Lennep.
DINSDAG, 19 October
11.15,--! 3.00 Orkest Malando
i7.oo-<A-t8.oo „De Lichte Toets", aangeslagen
door Jan Gorissen, Andre de Raaff en
Jacques Schutte en Theo Uden Masman en
zijn dansorkest.
MAJOIE HAJARY
19.15—33.00 Een programma »van Bonte "VerVerscheidenheid, uitgezonden vanuit het Conkwam op «eer Jeugdigen leeftijd naar Hot-,
certhuis te Assen.
land en studeerde aan het Conservatorium
te Amsterdam. Als pianiste en componiste
WOENSDAG, 30 October ä -".
i/T/? *^i echte^ reedt Kroaten naam.' »0.15—10.45 Gerard van Krevelen's orkest.
J0 O««, jd. gaf zü haar eerste concert in
ia. 15—13.45 Dansmuziek door Theo Uden
de Beethovenzaal te Berlijn. Balf November
Masman en zijn dansörkest.
voert de H.O.V. onder Jaap Spaanderman
15.» 5—16.45 „Halfweg", een gevarieerd prohaar „Hindoestaansehe Rhapsodie" uit.
gramma, waaraaittöA. Tino Hetty* HawaiianZondag 17 Oct. om 1 uur hoort men haar
gezelschap en Lustenhouwer's Melodisten
voor den Omroep met Ludwig von Beethomedewerkeni'.';.'^
ven s „Sonate in F".
(foto C.N.F./Vermeulen)
18.05—18.4s Muzikaal programma, samengesteW door Dr. H. M. Merkelbach.
RONDOM „VOLKSKLANKEH"
DONDERDAG, ai October
De tentoonstelling, die de Omroep ter gelegen9-45—10.30' Gerard van Krevelen en zijn
heid van het derde Radio-Muziekfeest in A»
orkest.
'~
Ia l
zalen van het „Hof van Holland" in Hilversum
- S—ia.4S Dansmuziek door Th^o Uden.
heeft geopend, geeft een overzicht van de belangMasman en zijn dansorkest.
rijkste volksgebruiken en -dansen met de daarbij
19.15—aa.oo Concert door het Concertgebouwbehoorende muziek en zang, welke ons volk bezit.
orkest o.l.v. Edü^d van Beinum m.m.v. den
Het is geen expositie van museumstukken, maar
violist Herman Krebbers.
van dansen en gebruiken die nog in zwang zijn.
VRIJDAG, 23 October
Kortom, het is een tentoonstelling van volks930—10.15 Gerard van Krevelen eft zijn
klanken. Degenen, die het vorig jaar in Amsterorkest.
dam de tentoonstelling „Vier eeuwen Neder13.15—12,45 Theo Uden Masman en zijn
landsch Muziekleven" hebben bezocht en teleurdansorkest.
gesteld waren — niet ten onrechte — dat de
13.05—15.00 „TuMChen de Bedrijven", ,een
lichte muziek hier als stiefkind behandeld was,
gevarieerd ^roferamma voor de Vrouw, gezullen nu hun hart kunnen ophalen, want ditmaal
bracht,
onder den titel „Edelsteenen".
is het toch de Lichte Muze, en wel speciaal die
i9.iS^-aa:oo „Van 't een op het ander", een
van eigen bodera, die het rijk alleen heeft.
gevarieerd programma, waaraan o.a. het
Een goed overzicht van het geheele „Voïk^orkest van den Nederlandschen Arbeidsklanken"-repetoir6 en de uitzefidingenl
St.
dienst medewerking verleent.

CINEMA & THEATER — (nr. 42)

6

I
Van vele vrouwelijke filmsterren hebben wij
voor een klein gedeelte den sluier opgelicht en u iets verteld van hun levensloop.
Ditmaal zullen wij echter een mannelijken filmster onder de loupe nemen, en wij weten zeker,
dat dit vele van onze lezeressen zal verheugen.
Carl Ludwig Diehl, die nu aan de beurt ia,
werd den i4en Augustus te Halle in Duitschland geboren. Zijn vader was daar professor aan
de universiteit. In I9i8/'i9 was hij leerling der
theaterschool te Berlijn, waarna zijn loopbaan
als acteur aanving aan het Staatstheater te Wiesbaden. Later ging hij naar München, waar hij
een engagement kreeg aan de Kammerspiele en
het Staatstheater.
In de stomme film speelde hy een paar kleine
rollen, maar door de sprekende film werd hij
algemeen bekend, daar hij daarin tot volle ontplooiing zijner persoonlijkheid kwam.
-riü debuteerde in de film „Liebeswalzer",

I
waarna de films elkaar snel opvolgden. Om u
echter al de films te noemen waarin Diehl optrad is te veel gevraagd. Eenige films van de
laatste jaren kunnen wij u wel geven. Wij zagen
hem o.a. in: „Episode" met Paula Wessely,
„Hoog spel", „Meisjes van zeventien", „Verraad", „De Zweedsche Nachtegaal", „Een hopeloos geval" en „Eens op een nacht". Hoe goed
herinneren wij ons nog zijn sympathieke rol in
de zoo bekende film „Annelie, de Geschiedenis
van een Leven". Hoe goed weet hij de menschelijke gevoelens weer te geven. Het is juist zijn
menschelijkheid die zijn grootste aantrekkelijkheid vormt. Geen wonder dat hij ZQO veel bewonderaarsters heeft.
Voor zijn dochtertje Karin is hü juist de
vader zooals meisjes zich dien wenschen. U ziet
haar hier op deze pagina afgebeeld. Zal zij de
voetstappen van haar beroemden vader volgen ?
{Folo'tVlalTobiilTerri,) .
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AMSTERDAM

BUYAL
't I« aan DU MÉE-pramlira

TWEE FLIEREFLUITERS
•an vroolljk» Mnutla mat
FRANS du MÉE - MATTHIÊU v EIJSDEN
HARRY BOOA ,.*.,.
D.fl.lljk, 2.30-7.30 uur
Zondag 2 uur — 4.15 uur — 7.30 uur

AMSTERDAM

AIHAHBRA
Vaar da twaada waak WILLI FORST'«

Vrouwen zijn geen engelen
(Frauan ilnd kaïn« Engal)
Wlan-fllm

—

Toagang 14 Jaar

D.g.lljk. 2.1 S -6.18 » 8.15 uur
Zondag 1.30 — 3.30 - 6.19 - 8.15 uur

ROTTERDAM

ARENA
Ban gahaal NIEUW programma

Wereldstad-Variété
mat da VIER KAETHS
Da 3 Rythmai • Coos SpaanhoH Jr.
Dagalljlu 2.15-7.30 uur
Zondag 2 uur - 4.30 uur - 7.30 uur

Dezen brief las Gentz vele malen over. Opnieuw overwoog hij ieder woord. Hij, de beheerscher van den stgl, wien steeds weer de
schitterendste woordspelingen gelukten, vond, dat
deze regels eigenlijk een hulpeloos gestamel beP00« €ßM/IW H.ßAINA(,T€ß
vatten. Maar tegelijk was hij er zeker van, dat
VeCTALING LOUIS T«IJSS€N
hij het boordevolle van zijn hart niet anders
vermocht uit te drukken. Deze brief moest
9) Korte inhoud van het voorafgaande:
bleven, zooals hij was en daarom riep hij den
Fanny Elssler, de beroemde Weensche danseres, verbode binnen, die reeds lang in de voorkamer
wapht op haar verjaardag, die ry te Berlijn, waar
wachtte op rijn orders.
ze optreedt, viert, een koerier met een brief van haar —
De bode was gekleed in rijcostuum. Aan zijn
ve^I ouderen — minnaar, den hofraad Von Genti. De
rware rijlaarren rammelden machtige sporen.
brjef blijft echter uit. Fanny is diep bedroefd; tij denkt
Beneden, voor het huis, schuifelde een geradeld
di»t Gent» haar vergeteir-lieeft.
paard, gereed voor de reis, ongeduldig met zijn
hoeven in het zand van den weg. Alles was voorHofraad von Gentz in Weenen had echter aan
bereid, slechts deze brief moest nog aan den
Demoiselle Elssler den verlangden brief gebode gegeven worden.
schreven. Een brief, die geenszins leek op de
„Je hebt me dus beloofd, dat je als de duivel
spitsvondige, scherpzinnige meesterwerken, die
zult rijden en precies op het afgesproken uur in
anders onder zijn hand te voorschijn kwamen,
Berlijn zult zijn?" vroeg Gentz.
maar een eigenaardigheid bezat, die gewoonijk
bij diplomaten zelden voorkomt: hij was door het
De koerier maakte een buiging: „Uwe Excelhart gedicteerd. Dit hart klopte in een ouder
lentie kan ervan overtuigd zijn, dat de opdracht
wordend lichaam, dat echter weer verjongd was
punctueel uitgevoerd wordt. Den drieëntwingsten
Juni
"
door de kracht van een overmachtigen hartstocht.
En nu hij leed onder de scheiding, de Hofraad,
„Den drieëntwintigaten Juni 's morgens vroeg
die zoo dikwijls met vrouwen gespeeld had, dat
om negen uur heb je je te melden in Berlijn
zijn ,hartstocht opgehouden had een vluchtige
bij Demoiselle Fanny Elssler en haar dezen brief
gril te rijn, maar veranderd was in een warm
te geven. Geen minuut vroeger of later. Ben ik
en constant gevoel: Gentz had Fanny Elssler
met je tevreden, dan zal ik niet aarzelen, dat
l(ef, zooals hij nog nöéit in zijn leven een vrouw
in een goed extra loon tot uitdrukking te
liefgehad had en hij was geneigd het als een
brengen."
wonder te beschouwen, dat ook zij, de schoonste
De koerier borg den brief zorgvuldig in zijn.
en meest verwende, hem op stormachtige wyze
zak. „Is dat alles, Excellentie?"
liefhad.
„Alles. En zeg aan Demoiselle Elssler....'^
Daarom schreef hij dezen brief. Wanneer men
Gentz dacht na en maakte een afwerende beiets beslissends te zeggen heeft, dan zegt men
wegmg met zijn hand. „Zeg haar niete. Het
dit in weinige woorden. Ook wist Gentz, dat
staat allemaal in den brief."
Fanny hem begreep, dat hij haar niet eerst beDe bode stommelde de trap af, sprong met
hoefde uit te leggen, wat hij op dit oogenblik
een zwaai op het paard en reed weg. Het was
gevoelde. Hij vroeg haar zijn vrouw te willen
een zwoele dag, bezorgd keek hij omhoog naar
worden. Lang genoeg had deze man zijn onafden loodgrijren hemel en hij wist, dat vandaag
hankelijkheid bewaard en verdedigd, nu was
het zweet hem nog uit alle poriën zou stroomen.
hij besloten deze te verliezen tegen den hoogsten
Tegelijkertijd herinnerde hij zich, dat hij een
prijs. „Ik hoop," schreef hij, „dat ik mij jouw
hoog
loon mocht verwachten van den Hofraad,
liefde waardig zal toonen en ik weet, dat ik
wanneer hij het vertrouwen, dat deze in hem
jou het geluk, dat je mij gegeven hebt en nog
stelde, rechtvaardigde. „Op den drieëntwintiggeven zult, terugbetalen zal zoo goed als het
sten Juni om negen uur 's morgens," sprak hij
kan. Nog nooit was ik zoo zeker van mijzelf
voor zich uit, terwql hij door de nauwe straten
als nu. En omdat ik van je houd, Fanny, zou
stoof; „en geen minuut later. ..."
ik je alles willen geven om je geheel te winnen."
Hij liet de stad achter zich, hij galoppeerde
(Teekeniitg Antieke WageHaar)
door Leopoldstadt, bereikte de Taborlinie, zag
het vrije veld voor zich en liet het paard den
vrijen teugel. Soms toomde hij het dier in, want
alles moet nu eenmaal zorgvuldig ingedeeld
worden en men mag krachten, die lang toereikend moeten zijn, niet lichtvaardig verspillen.
De middag brak aan en het liefst was de koerier
doorgereden, zonder uit te rusten. Toch besloot
hij in een herberg langs den weg wat te eten,
terwijl zijn paard gevoederd en gedrenkt werd.
De ergste middaghitte ging aldus voorbij en
de tocht werd gemakkelijker. De weg liep op,
het land werd steeds eentoniger en kaler, het
leek een hoogvlakte, die zich voor hem uitbreidde. Dikwijls stond een boer aan den rand
van den weg en keek verwonderd naar den
haastigen ruiter in zijn bonten, met zilver betresten mantel. De wind, die hier in lange vlagen
blies, deed hem goed en koelde zijn gloeiend
gezicht. Al rijdende berekende de koerier de
lengte van den weg en vergeleek daarmee den
afstand, die reeds achter hem lag. Hij mocht
tevreden zijn. Als zijn dier niet afgemat raakte
—- en het was een van de beste paarden, die men
in Weenen had kunnen vinden —, dan moest
hij lang voor den vastgestelden tijd in Berlijn
aankomen. Op zichzelf zou dit zeer goed zijn,
want Demoiselle Elssler zou den brief van den
Hofraad zeker liever uit de hand van een man
ontvangen, die in den voorafgaanden 'nacht'in
een Berlijnsch logement de reisvermoeidheid uit
zijn lichaam door slapen verdreven, zich 's morgens geschoren en behoorlijk aangekleed had.
{Wordt vervolgd.)
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Het nieuwe Nederlandsche stuk bij „Het Vereenigd Tooneel' , ...
„Schoon Schip" kunnen heeten dan „Het Hoedje van Marius'
Er schijnt echter een heilige angst te bestaan voor stukken, waarom men met onophoudelijk
moet gieren, schateren en brullen. Als sommige acteurs geen permanent gebulder hooren aan den
anderen kant van het voetlicht, denken zij dat „alles verloren" is. En hoe „oergeestig alles is, moet
dadelijk uit den naam al blijken.
_
.,,
j
Welnu dit stuk van den Nederlandschen schrijver R. Feenstra is echt niet om te „gillen van den
lach" • en desondanks heeft het verdiensten! Desondanks is het op kluchten rekenende publiek van
Scala'er niet door teleurgesteld. Met Feenstra moge geen groote tooneelschrij ver ontdekt zijn, die
oorspronkelijke en diepgaande psychologische problemen spelenderwijs, en afgepast in enkele boeiende
bedrijven, op de planken brengt, maar hij heeft met dit stuk (trouwens ook al met het detective spel
Als de klok waarschuwt!", dat een vorig seizoen veel succes oogstte bij v. d. Lugt-Melsert en dat hij
toen met zijn broer samen schreef) toch meegeholpen aan den opbouw van de vaderlandsche tooneelschrij fkunst.
„Het Hoedje
allerminst mcu...
nieuw. ^
De rijke
die eensklaps
Het groote conflict in „tiet
Hoeaje van Marius"
ivianus is »nciuuiioi
wj^v. man,
...—, —
--•
-r-tegenslag ondervindt
rigoreus moet
gezin, is zelfs overbekend. Maar het
onaervinui en nguicuo
mvci. bezuinigen
i/c«.uii.»6>..» in
... het
">.- verwende
.-o—
... den t_i
..i._::
:_
„„i„„ooi,^;^ *nt
thema stelt
bekwamen schrijver
in J.
de gelegenheid
tot Kef
het ïnvnprpn
invoeren van
van allerlei
auenei figuren
nguren en
ca daarvan
u**..*»
die het
heeft Feenstra een dankbaar gebruik gemaakt. Speciaal is dit
au het
net geval
gevai met
mei den
oen persoon,
peisuuu, u.c
..CL malle
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t: Marius.
plak zittende, schoonzoon-schoolmeester rehabiliteert zich zot
hoedje draagt:
». arius. 1Deze, onder
ll
van
overtui'"""
''«♦ hij
" een
'"'" van
de sympathiekste
svmoathiekste mannen wordt van de heele familie
uitbundig en overtuigend,
tuigend, dat
■(
Ad. Heeringsi heeft
._ft dien Marius in zijn omwenteling allergeestigst getypeerd.
r
—
,„=;J ™.f
schijnt zich
nog niet zonder
moeite bij de
Jacques
van
Bijlevelt, ...—
vergroeid
met <j
uce kluchtspelen,
«wiuv-moi/t»».", =w..j....
•..-•• —„
-n ri:;i„..i.
Bijk
moderne comedie te kunnen aanpassen, maar zijn routine, zijn bonhomie en zijn wil om ook zoon
huisvader en zakenman te karakteriseererv hebben hem op den goeden weg gebracht. Deze creatie werd
in elk geval een zeer menschelijke. Ook de overige medewerkers zullen zich, nu het terrein van het
goedkoope lachsucces verlaten wordt, beter verantwoord gaan voelen als kunstenaars.
Voor Ellen Durieux leverde dit geen problemen op. Natuurlijk vertolkte zij een lieve grootmoederrol met warme accenten, al was het jammer dat zij al haar levenswijsheid in een langen monoloog
moest spuien en nog wel aan een ezelachtige dienstbode. Willy van Hemert en Just Chaulet waren de
flinke zonen van den zakenman met pech; Minny Erfmann, de moeder, die een overwinning op zichzelf
behaalt en Jopie Koopman met Nel Aenders de dochters, die het gezinsleven op z'n minst genomen
even deden ontsporen.
Deze familie-comedie is een stap in de goede richting voor de tooneelspeelkunst, voor het "P1"6^
gevormde gezelschap en niet het minst voor den auteur Feenstra.
TH. RAMAKER
ï.

Boven: Ellen Durieux en Jacques van Bijlevelt. — Onder: Manu« (Ad.Heering$, met het
hoedje) temidden van zijn bewonderaar:
<F'>e° ' "'"'**'""'*'")
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De Nederlandsche drank.
Door zijn bijzondere kwaliteiten kreeg Santé een
groote vermaardheid door
't geheele land.
Men magSanté dan ook zonder aarzelen „De Nederlandsche drank" noemen.

V
Santé is goed, iedereen drinkt het!

,

RAADSEL-VARIÉTÈ
Oplossingen der onderstaande opgaven zende
men — liefst op een briefkaart — uiterlijk
38 October a.s. aan den „Raadsel-regisseur",
Redactie „Cinema & Theater", Paulus Potterstraat 4, Amsterdam-Zuid. Op de adreszijde te
vermelden: „Raadselvariété 28 October".
Onder de inzenders van ten minste twee der
drie opgaven worden verloot: een hoofdprijs van
ƒ 2.50 en vijf troostprijzen van ƒ 1.—.
LETTERPARENRAADSEL.
Neem uit de hierbij gegeven woorden, twee
naast elkaar staande letters, die, achter elkaar
geplaatst, den naam van een filmster vormen.
De gegeven woorden: gemakkelijk, begrip,
charmant, teekenen, missie, omslaan, ontdekken.
VOORZETRAADSEL.
Plaatst voor onderstaande woorden één letter.

zoodat een ander wjjord ontstaat. De nieuw gebruikte letters »jrmén, achter elkaar geplaatst,
den titel van een film.
De woorden zijn: ach, ets, ven, lip, arm, doch,
top, aard, aar, dam,Vttil, voor, er, aap, land.
INVULRAADSEL.
Geeft vijftien woorden, elk van vier letters,
van de volgende beteekenis:
1. schoorsteenzwart;
2. plaats in N.-Brabant;
3- wijsje;
4.
niet gesloten ;
S. niet gevuld; ,
6. flink;
7. weekdier;
8. hoofd eener afdeeling;
ci- snaarinstmmenl;
io. bezittelijk voornaamwoord;
11. titel;
12.
reddingswerktuig;

13. metaal;
*
; ' 14- landbouwwerktuig;
ij. getroffen.'
Bij juiste oplossing geven de eerste letters van
deze woorden den naiam van een filmster.
OPLOSSINGEN VAN 7 OCTOBER. (No. 39)
Omzetroadsel. Rudolf Prack; Anna Damman; 1^ Solari. Carl Raddatz. joe Stöcfcel.
W1I1 Forst; Anneliese Uhlig; Werner Krauss;
Paul Henckels; Gustav Waldau.
Tootvel-raadsel. Levendig, regenval, armoede, energiek, joelen, eerbied, naderen, toestand ■+Jan Retel.
PRIJSWINNAARS.
ffoofdfrijs: A. B. te Vierlingsbeek (N.-Br.).
Troostfrijzen: Mevr. B. W. H. te Joppe'
B. J. T. te Tilburg; R. D. te Amsterdam!
N. K. te Rotterdam; S. v. K. te Groningen.
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Aan vaste
Wybertgebruikers!

CABARET PROGRAMMA

öie men niet vecaeet:

mat o.«.

HET HOLLANDIADUO
,

ORKEST CALHATO

Is U steeds Wybertgebruiker geweest ?
Vraag Uw vasten
leverancier dan om
aan U te denken,
zoodra hifweer wat
Wybert ontvangt.

WYBERT

lad.ran

g*opand vanaf

mat o.a.

Sanialto In ém lucht

mimi en max kok
VOOR

öe moöepne öansen

fiE HONOLULU HAWAIANS
OUDE »TADMR»CHT

miMEGEN

i

ladaran avond hall

acht

Zondagmiddag

drl«

KaH

B. ». B. W.

L'^T

Dalmeyer's Psychologische Cursussen voor de Efficiency der Persooniykheld bewerken o.m. de
versterking van wil en geheugen;
zy leeren u uw werk te organlseeren en op hooger plan brengen;
zy bezorgen geestkracht, zelfbeheerschlng en doorzettingsvermogen; zy leeren u vry moedig uw
woord te doen tegenover ledereen
en onder alle omstandigheden.
Kunnen OVERAL en OP ELK
UUR PER POST worden gevolgd.

dag

WILLY HUBERT

i?--

Vm^, wat g* kunt?

LlcdjM m«t guitaar

9

m

Mn petekind
Mientje is onlangs getrouwd met Pieter. Reuze
bruiloft... lekker eten...
heerlijke taarten en cakes! Iedereen deed zich
te goed.
Ha, na... Mientje getrouwd met Pieter,
maar ik met
ROER-OM!

MINA
BAKGRAAG
LSPREEKT:

4

y

16**-e* 4etsUt
na de hoofdwassching eveneens reinigen. Dan blijft Uw
haar veel langer schoon
en geurig.
Gebruikt voor de hoofd-

Na Invulling met 15 et in postzegels, zenden
"f, DALMÊIJER'S CURSÖSSE^ Afd! Öpb
1043 Koninginneweg 182, Amsterdam-Z.
voor kostelooze toezending
van de brochures tot versterking van uw

wassching de niet-alkalische

BON

PERSOONLIJKHEID
NAAM, VOLLEDIG adres In DRUKIetters.
n PEJA-PROÖUCT

SHAMPODOR

SHAMPODOR-BIOND
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^SrÄiW^lettfl^^^ „TarentellaM op H. C„
lÖ^nitt*» ijäefiile muziek — gebaseerd zgn op
het zich b^Pfii» in den cirkelvorm. Zooals dft;
«JnW&iricht in en de bt«fe«fcifc**»n de schoone anderen heeft ook zij het „in" zich, het natuurdans- en bewegingskunst nu roö maar e«ns platweg lijke gebaar en het logisch verbeelden van de
te noemen. Het is »1 weer «enige decennia geleden, muziek. Een criticus Is nu eenmaal Iemand, die
dat — het verhaal is langzamerhand geijkt en ex offlclo nooit tevreden'ls «n Ik neem'dan ook
zeker niet romantisch meer — het meisje Durang graag aan, dat er hier «n daar nog wel Iets meer
van huis weg liep, omdat «e zich niet aan het verfijning in haar werk kan worden gebracht —dansen mocht wijden, naar Antwerpen trok en dat geldt óók voor de anderen — zooals bijdaar les had van de befaamde Madame Mertens, voorbeeld in het handenwerk en Ik voor mij zie
die streng was maar goed, terugkwam en zich een dans nu eenmaal graag eindigen In één der
onder de leiding van o.a. Gertrud LeUtlkow vijf posities. Maar het geheel maakte niettemin
«telde, om zich daarna in Rotterdam te vestigen, reeds een uitstekenden Indruk
Die blijft ook bij van het dansen van Jopie
w^ar re zeer velen in deze ernstigste èn luchthartlgste aller kunsten heeft bekwaamd. En zoo- van Eijsden, in het bijzonder goed In het
als het toeval en het lot en meer van dergelijke „Spitzen" — zooals het argeloos zweven op
zaken nu eenmaal grillige spelingen kunnen Chopin's „Minutenwals" en de bekoorlijke
hebben: wij — Nore Durang en Ik —• hebben „Gavotte", speelsch en zonder overdreven gejarenlang in het oude stadsgedeelte van Rotter- dartel, waartoe gavottes nogal eens plegen te
dam, aan en vlak b« de Boompjes, op geen twee leiden. Joke van Dijk viel vooral op In een
honderd meter van elkaar afgewoond en we heb- „Polonaise" en in een „Prélude" van Chopin, in
ben elkaar bijna dagelijks bq onzen gemeen- het bijzonder in laatstgenoemden dans. Gekleed
schappelljken kruidenier ontmoet. Doch haarzelf in een eenvoudig rood gewaad, was ze stijlvol en
of haar ballet zien dansen, had ik nog nooit voor hield ze zich verre van het geijkte. In het
ik een dezer dagen een dansochtend in het Rotter- komische ligt wel een voornaam gedeelte van
haar kracht: de „Heksendans" deed wat romdamsche Palace-theater kon bijwonen.
melig aan, de „Mazurka" daarentegen was goed.
Wat in het ensemble telkens opviel, was de
Deze kennismaking is een verrassing geworden: Nore Durang blijkt een balletleidster van voortreffelijke congruentie der bewegingen zoo
meer dan middelmatige kwaliteiten, haar werk in de „Schets" op muziek van Hans Gall en in
noch dat van eenige harer leerlingen opent nu de twee walsen van Brahms. Men mag over den
direct nieuwe perspectieven, het is niet fel noch groepsdans in het algemeen oordeelen zoo men
uitbundig. Maar het is eerlijk, technisch zeer wil en men kan er zijn eigen meeningen en stokverantwoord (dat is heel belangrijk!) en het geeft paardjes op na houden, maar één ding staat toch
blijk van een bijzonder ernstig streven naar ver- zeker vast: is de dans zóó gecomponeerd, dat
dieping, naar intensiveering van standen en ge- vier of meer danseressen als „groep" dansen
tegenover een solo, dan moet die groep, zoo ze
baren.
Het programma van dezen niet minder dan als eenheid is bedoeld, volkomen gelijk en geachttien nummers tellenden dansmorgen, die toch lijkvormig blijven en dat is een voorwaarde,
geen oogenblik te lang scheen, vermeldde wel is welke maar al te vaak niet wordt vervuld. Maar
waar, dat eenige soli door de danseressen van juist Nore Durang schijnt er in dat opzicht een
het ballet zelf waren ontworpen, doch het wil strenge discipline op na te houden en die strekt
me voorkomen, dat ze zoowel in stijl als in uit- tot voordeel van haar ballet. „La Danza"
voering toch te weinig afweken van het geheel, (Rossini-Liszt) en de „Curiose Geschichte"
om nipt te veronderstellen, dat Nore Durang wel (J. Bortz) hebben dat bewezen. Desondanks bleef
een sterk „adviseerende" stem zal hebben gehad. het beeld niet stijf, maar natuurlijk, en er was
Iemand, die het goed kan weten, heeft eens tusschen solo en groep genoeg tegenstelling om
ergens geschreven; „In een goed ballet danst het geheel boeiend te houden.
Zoo dat er al met al reden is om van deze
er eigenlijk alleen maar de maïtre de ballet en de
kennismaking met het ballet van Nore Durang
anderen zijn z'n dubbelgangers."
Het meest oorspronkelijk was ongetwijfeld met waardeering te getuigen en deze lof geldt
Jeanne Rovers, die het vermogen bezit de ruimte ook voor Janna van As, die aan den vleugel
van een betrekkelijk groot tooneel te-vullen, al het muzikale gedeelte met begrip heeft verzorgd.
is het wellicht wat eenzijdig dat de meeste van De costuums konden met dezelfde middelen iets
haar dansen — zooals de „Slavische" op muziek vindingrijker geweest zijn.
A. GLAVIMANS
van Krentzlin, de „Zingara" van Ganne en Je (Foto }. v. Rhijn)
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