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DE TAAK EN DE BETEEKENIS
VAN DEN THEATERDRAMATURG

Saba
«laÏMt
voor $e 00wonde mititalrcn op het landgoed Kareol. fFoto Arch.)

'<■,
HINDOE-DANSEN
Een Zaterflagavond met veel regen en herfstkoude buiten. Binnen in het patriarchale
Haagse he Putchri danst Saba, de op Java
geboren jonge Hindoe-danseres.
Er gaat van Saba's dansen, dat ik door gemis .aan kennis van veel gelijkwaardige manifestaties, slechts heel moeilijk vergelijkenderwijs
kan beoordeelen, een wonderlijke en intense
exotische bekoring uit, beheerscht en toch vol
van een welhaast verteerende innerlijke spanning. Elke dans op lichrelf is een klein drama
of een klein epos, een vertelling van goden en
godinnen, van vorstinnen en slangen, van wondervogels, van smart om den overleden echtgenoot,
dien de goden het herrijzen beletten, van al die
onderwerpen, welke men kent nit de Hindoesche
litteratuur en de beeldende kunst. Ik geloof
ook niet, dat het eigenlijk noodig is, zooals Saba
deed, tdkens aan het begin van eeti dans de
belangrijkste en meest voorkomende „moedra's"
te verklaren en re afzonderlijk te demonstreeren.
Wy Westerlingen begrijpen heel wel, dat de
hand horizontaal boyea, de i»enldjicauwen „het
zoeken" beduidt, dat de beide banden met gestrekte vingers en dan pink tegen duim in het
midden, is fluit van den slangenbeiweerder moet
verbeelden. Het Oostersch-vertellende is voor den
aandachtigen beschouwer een open boek, dat
geen toelichting behoedt'-r- zeker niet, wanneer
deze dansen zoo stijlvol en rustig-verhalend worden gebracht als Saba dat blijkt te kunnen. Het
dansen is een koainklijke 'kunst, dat gevoelt
men eens te meer in zoo'n omgeving als deze;
die bleek er namelijk niets aan toe of af te doen
— alleen wat Saba deed, gold. Prachtig-bewegelijk was haar dans van de
fcajadère-Nautch: itrotsch al« een klassieke
hetaere, vol wanhopig stoéeken, en haar „BahulaPuja", de dans van een vrouw, dje bidt om de
herr^zing van haar man, die door een slangenbeet werd gedood. Het mooist heb ik derf dans
„Garuda" gevonden, die jsep: transpositie leek van
.L'Oiseau de Feu", «OP: «cbittèriend en rijk aan
verbeelding en zoo Wllatto itnmaterièel vän alle
lijfelijke techniek. Ä heb hét *! gezegd: er
mogen aänknoopingspunten te over zij t», maar
het is pfer slot van rekening een andere wereld,
die er zich opent: grootschi en poëtisch, aan de
eenen, kant een, welke ïnett zeker vanwege, een
nu eenmaal den mensch aangeboren zucht naar
exotiek niet moet oversÈhatten, 4och aän den
anderen kant zeker een, die het waard is er zich
door te laten meeslepen. Hoe het ook zij: wat
Saba in dit opzicht doet, getuigt van een bijzonder knap talent.
Over de begeleiding, muziek van gramofoonplaten, kan ik niet erg enthousiast zijn; ze moge
het voordeel der originaliieit hebben, doch het
blijft surrogaat —- en dat is nu juist iets, dat
deze naar het ^rooté opzwaaiende kunst niet
naast zich kan hebben.
A. GLAVIM

Het beroep van theaterdramaturg, in dramaturg, terwijl er van den kant van
Nederland tot nu toe zoo goed als den intendant dan ook inzicht en begrip
onbekend, is hier het eerst voor- voor het werk van den dramaturg tegengekomen bij het „Deutsches Theater". Wij over moet staan. Deze mag dan ook nooit
hebben daarom onzen Bétjijnschen mede- de juiste mogelijkheden en grenzen van
werker verzocht ons in het kort een en ■ zijn tooneel uit het oog verliezen, wanneer
ander over het werk van de theater- hij het vruchtbaar wil dienen.
dramaturgen in Duitschland te schrijven.
Het is zeer te wenschen, dat de dramaWil men de taak van een theaterdrama- turg van huis uit een tooneel-man is en
turg, zooals zij op het oogenblik uit- uit de practijk komt. Dat neemt niet weg,
geoefend wordt, met een ander beroep ver- dat men theater-dramaturgen uit alle mogelijken, dan kän men dit het beste doen gelijke beroepen kan vinden, zooals: toonmet dat van een redacteur van een tijd- neelspelers, regisseurs, journalisten, schrijschrift en misschien nog beter met dat van vers en ook, zooals een bekende Duitsche
den lector eener uitgeverij, hoewel de dramaturg eens vertelde: juristen, dokters,
redacteur een meer naar buiten uitkomen- theologen en bouwkundigen.
de en eigenmachtige verantwoording
. Voor de toekomst is het toch noodzakedraagt en de taak van den lector eener uit- lijk gebleken, dat men voor de taak van
geverij een meer raadgevende is. Des- dramaturg een zekere dosis litteraire en
ondanks liggen deze drie beroepen toch tooneelwetenschap meebrengt, die door
op hetzelfde tetrein.
studie is te verkrijgen.
Bij het tooneel namelijk is de theaterIn Duitschland is een universitaire opdramaturg de eerste, die het speelplan, leiding in de theaterwetenschap mogelijk,
dat men kan vergelijken met het werk van hetgeen het voordeel heeft dat de toekomeen redactie of met datgene wat een uit- stige tooneelist direct cultuurgeschiedenis
geverij plpegt te doen, ontwerpt. Hij is als van het theater en dramaturgie kan stuhet ware de zaakwaarnemer van de littera- deeren, waar hij vroeger, om een graad te
tuur, niet alleen van de klassieke en be- verkrijgen een willekeurig studievak moest
kende, maar hij moet ook zorgen met de volgen, dat dikwijls een geheel ander gejonge litteratuur van den tijd in relatie te bied bestreek. Nu kan hij van den aanblijven. Hij ontvangt dan ook de manus- . vang af vertrouwd raken met de grondcripten, en onderzoekt of ze voor het too- slagen van zijn toekomstig beroep. Hij zal
neel in het algeiaeen geschikt zijn.
een massa dingen leeren, die hem later bij
Want ieder stuk heeft een bijzonder de samenstelling van het speelplan te pas
doel, een taak, die bepaald wordt door de zullen komen.
technische- en spelmogelijkheden. Ook
Natuurlijk moet men met de keuze van
moet men rekening houden met de finan- dit studievak oppassen: een ieder, die niet
cieele zijde, warit het tooneel is ten slotte den noodigen aanleg bezit, die voor een
ook afhankelijk van de inkomsten.
theaterleider vereischt is, moet van deze
Deze dingen maken dan ook de voor- studie afzien. De docenten dienen hun
naamste zorgen van den dramaturg uit, wijsheid niet alleen uit de boeken te kendie weliswaar het kunstenaarsgeweten van nen, zij moeten bovendien goed thuis zijn
het tooneel kan en moet zijn, maar bij de in de practijk van de theaterwereld.
opstelling van het speelplan niet alleen Slechts dan heeft de leerstoel voor theatervan de litteraire; en idealistische gezichts- wetenschap, zooals die in Duitschland
punten kan uitgaan, doch ook de boven- sinds lang aan de Keulsche universiteit
genoemde practische punten in aanmer- bestaat, reden van bestaan.
king moet neme^n, terwijl hij bovendien
De speciale vakstudie der theaterwetensteeds aan den leider van het tooneel, den
schap mag er echter niet toe leiden dat
intendant, verantwoordelijk is.
Ondanks deze uiteindelijke verantwoor- menschen uit een en ander maatschappedelijkheid van den intendant, moet de lijk beroep uit de functie van theaterdramaturg verantwoordelijk blijven voor dramaturg geweerd worden. Althans als
de inwendige, beslissende „houding" van zij werkelijke bekwaamheden hebben voor
het speelplan, ook wanneer hij niet meer dit uitzonderlijke beroep, dat tusschen
verantwoordelijk kan zijn'voor ieder stuk het tooneel en de litteratuur in staat. Niets
afzonderlijk. Hij moet eyentueele stroo- immers is verlammender voor het tooneelmingen tegengaan, wanneer hij gelooft leven dan het vasthouden aan dogmatiek.
Bij het Nederlandsche tooneel zal de
deze niet te kunnen verantwoorden, zijn
functie
van theater-dramaturg dan ingang
invloed laten gelden en zijn wil in verband met zijn hoogere kunstenaars-ver- vinden, wanneer het er om gaat, niet
antwoording door zetten. De dramaturg is slechts hoofdzakelijk tradiorieele stof te
daarom ondanks de verschillende beper- gebruiken, maar ook nieuwe scheppingen
kingen aansprakelijk voor de taak en het op het programma te nemen en op den
voorgrond te plaatsen. Het tijdstip daardoel van zijn tooneel.
Hieruit blijkt, dat de samenwerking toe moet in alle opzichten bepaald worden
tusschen tooneelleiding en theater-drama- door de jonge, dichterlijke krachten in
turg zeer goed moet zijn. Er behoort veel Nederland, die zich aan het tooneel willen
H. G. PIRWITZ
gevoel voor tact tot het werk van den wijden.
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VAH HET
TIE DOEK

SYBILLE IS VOOR 'T EERST I« MÜHCHEH

it-

v-V
THEA VAREK IN „OiE HOCHSIAriERIH■./■-^.•.-*«*Ä

Sybille Schmitz, dicht bij de Nederlandsche grens geboren, behoort tot die hoogbegaafde vrouwen, waarvoor toch moeilijk passende rollen'te vinden "jn-Met
haar mysterieuze, sterk-geprononceerde trekken en haar erg individueel spel is ifl
voor „gewone" rollen ongeschikt en ook als tooneelactrice — rij was jarenlang aan het
Deutsches Theater in'Berlijn verbonden — past zij in geen enkel „emplooi : z« »
geen „heldin" en geen „ingenue", te hard voor joilge rollen en te jong vaor karakter-,
■spel. Op het tooneel speelde zij de Amazonenkoningin Penthesileia en op de film had
zö Jeanne d'Arc willen spelen, onder Carl Dreyer. Maar die ontdekte haar te laat en
liet haar toen debuteeren in zijn film „Vampyr".
w,, ,
Het groote publiek kent haar het meest als de partner van Hans Albers m „*v i
'antwoordt niet" — toen na jaren als de romantische George Sand in „AbschiedswaUer
en in „De Kandelaars van den Keizer", daarna wederom met Albers in „Trenk de
Pandoer" en met Albrecht Schönhals in „Het Verraad van Dr. Bennett".
,
Als Thea Varen, de „dolle Komtesse" in de komische film „Die Hochstaplenn zal
men thans haar donkere oogen en overgevoeligen mond, die van haar een soort Mon*
Lisa van het Witte Doek maken, andermaal kunnen bewonderen. (Folo'i l/fa i, Toütj)

OF HET GEHEIM VAN DEN WERPDANSER
Toen Pavlova doodziek en verkleumd in een
Haagsch hotel lag, liet zij op haar laatsten levensavond den acrobaat-danser
komen, die in het Asta Theater optrad en vroeg
hem met zwakke stem: „Vertel mij nog eenmaal van Indië .... hoe warm het daar -was en
hoe goed wij het er samen hadden. . . ."
En Boliano Ivanko, de Boelgaar — goed verteller, zooals alle menschen van den Balkan ■
haalde de vele, dolle herinneringen op aan Japan
en Singapore en Bombay, waar zij samen dansten.
Klassiek ballet. Toen hij daar met Pavlova optrad,
was Boliano een piepjong balletdanser, zoo van
de opera van Sofia en Berlijn. Maar zeventien
jaar geleden beving hem de eerzucht naar het
„nie dagewesene" en hij dacht in zijn rijke fantasie het acrobatische „werpdansnummer" uit,
dat thans lederen avond in het Circus MikkemêStrassburger zulke stormen van enthousiasme
ontketent.
Ik weet niet, wat zijn vader ervan dacht. Uie
is een eerzaam politie-president in Boelganje en
wilde dat zijn zoon dokter werd. Voor zijn
eigen familie was zulks echter minder noodig, want
zij gold in letterlijken zin als de „oudste" familie
van den Balkan. Boliano's bet-overgrootmoeder
leeft namelijk op dit oogenblik nog en telt 118
lentes — en daartusschen-in ontbreekt geen
enkele familieschakel. Ik herinner me een serie
van overoude Boelgaarsche boerinnen, onlangs
in de geïllustreerde pers verschenen. En\daar
staat het bij: „haar achter-achterkleinzoon, is
thans de acrobatische danser Boliano Ivanko.v
Het geheim van mijn nummer is h^ geheimN
van de eeuwige jeugd, die wij schijnen ^ he^
ben," zegt Boliano, - uitbundig en straleni
altijd, en hij tikt met zijn overlangïs^' "
vingers op het Boelgaarsche leeuwtje;
revers, „hierbinnen, het hart^>"
gezond. Daardoor ben ik vlugger

en tegelijk sterker. Ik was eens in Berlijn met
vrienden op een athletiekveld en zag daar speerwerpen. Ik had het nooit gedaan en de trainer
moest mij wijzen, hoe ik de speer moest vasthouden en me achteroverbuigen. Toen wierp ik
voor den eersten keer. 71 Meter. Weet je wat
het wereldrecord is? 74 meter! Begrijp je nu,
waarom Christiana met zoo'n gemak door de
lucht vliegt?"
Chrisflana was acht jaar geleden een kleine
solodanseres in de Duitsche provincie. Letterlijk
klein dan. En Boliano zocht een menschelijk
werptuig, dat precies 1.54 meter hoog was en
niet zwaarder woog dan negentig pond. Verder
zocht hij twee andere mannen, die netals hij
bij de 1.80 meter afgestreept werden. Want dat
had hij met den mathematischen knobbel, waarvan hij telkens weer blijk geeft, zoo uitgerekend:
als mannen van 1.80 meter een meisje van I.S4
meter met uitgestrekte armen rondslingeren, zoodat een ander over haar heen touwtje kan springen als zij rakelings over den grond sliert dan
raakt dat meisje de aarde nèt niet. Deed zij
het wel, dan wachtte haar het ziekenhuis.
Het zijn vreemde calculaties voor iemand, die
in zijn vrijen tijd Nittzsche e^ Kant leest en
in alf talen \over hetj menschelijk tekort kan
boomW zooak wij hek dezen jherfstigep avond

Welk een wonderlijke emotie bevangt ons
allen, wanneer wij iemand — zy het
slechts voor enkele momenten — van
alU aardsche banden vrij door de l«eht zun
zweven f Daarop berustte vroeger tmmers IU geheehr. overigens tamelijk grove „sensaUe van
Vden man, die sich bij Sarrasant uU het kano»
t liet wegschieten.
'
^ Bit het zien van het fantastische adagto-nummer
der Boelgaren in het Circus Srassbttrger. waar
dt vrouwelijke partner een sierlijke parabool
van e** meter of tien door de lucht maakt, went
ik herinnerd aan twee foto's vtt mtjn archteh
die ik hierboven bij wijse van „beeld-rtjm
plaats: driemaal los van de aardel Dr,e records,
'zoowel wat de hoogte als de lengte betreft.

deden\in het krtistenkioegje achter Carr" Men
/

kan met Boliano veel praten en toen het ochtend
werd, praatten wij ergens op een gracht nog.
Maar weinig over zijn kunst. Hij liet mij zijn
collectie misdrukken zien van het Saargebied
(het ging, zóoals de intelligente lezer zal begrijpen, over postzegels, wat zijn grootste hobby
is) en ik leerde de levensgeschiedenissen van al
zijn tantes kennen. Maar van zijn nummer ver
telde hij alleen, dat het voor het publiek een
Spielerei" moest blijven, wat het ook voor alle
'leden van het Boelgaarsche kwartet is: men
mag er de jarenlange training niet meer aan
merken. Het moet licht zijn, als alles van het
ballet Niet brutaal, zooals de meeste acrobatische
nummers. Eigenlijk voeren zij het in avondtoilet
uit op de Bühne. Maar het kost een heerenrok
in 'de vijf maanden, voor elk der drie mannen.
En al loopt elke tweede kellner in Europa in een
afleggertje van Boliano, dat mag en kan in
dezen tijd van textielnood niet meer. Vandaar
de zijden blouses, die zij thans dragen.
Christiana kost het niets, niet eens haar ruggegraat. Al beweren de geleerden ook, dat het niet
ia,,- dat twee mannen een vrouw boven hun
hoofd zoo achterover dubbelbuigen, dat de hielen
weer de polsen raken. De groote professor Sauerbruch kwam eens bij Boliano achter en zei: „Als
die vrouw niet toevallig een spinale verlamming
heeft tengevolge van rachitis of anderszins misvormd is, dan ben ik gek." Toen liet Christiana
zich anatomisch onderzoeken, terwijl Boliano er
met zijn zegevierenden en hartveroverden glimlach bijstond. En Christiana bleek zoo normaal
en sierlijk gevormd als «en meisje maar zijn kan.
Wel Professor?" Sauerbruch lachte boven
zijn brilleglazen: „Ik geloof nu alleen maar,
dat wij alle drie gek zijn, Herr Ivanko, zei
hij hoofdschuddend.
Zie je, ik had wiskunde-professor willen worden," dwaalt de Boelgaar af en slaat niet zijn
eersten borrel om, „astronomie en wiskunde: daar
gaat b€t om." En hij braveert over zijn nieuwe uitvinding van een instrument om den afstand naar
lyÉmaan zuiver te berekenen en zijn theorie van
-ftU. ! =i^; Sommige menschen willen perse van
jharde los. Daarom worden zij danser — met
filosoof en de panache van een
HENRIK SCHÖLTE

ff et »erste is' tien herinnering, vat» jaren ^,
leden, toen ik in mijn harts.
■ stter^ngevtehU* getms» was van een
. dat erger
had kunnen afloafen. Het was een buttge loniag^
in ie PUxa Monumen&l in jSarcèloiia «» wegem
de regen was de cerrija eerst afgetast, tóen toih
doorgegaan. Bet taßd*>at echter eugymt **■;**%,,
te stroei voor ie „pimt*". «w»rf^ *?**&.
als balletdansers hun **n etigant jolt gevaart&k
werk doen. Eén van hen kan niet meer vegkomen,
toe» hij juist een prachtig fudve veronica ptet
gijn rooie cape ïacht te ioen en werßiopr Jen
waren b*l op ie horens.gi^ernen^weggeslingerd. GeMkhig was hij niet dooi, al hadfv
een paar flinke prikken in tijn mge^anden.
Zelfs in «jn onvrffwiUigen hfchtspretfg bleef itj

Tie s^D. » M c" - van dezen tijd stond het onlangs
in een paar regels: dat Pompei — nog altijd maar half uitgegraven onder
den heuvel van asch, die door het natuurgeweld destijds was opgeworpen — thans opnieuw door menschenhanden van de lucht uit was verwoest.
Zii die de latere jaren wel eens door de nieuwste uitgravingen en vooral buiten
de ruinestad in de minder bezochte mysterie-villa's, die nog maar ten deele waren
blootgelegd, ronddwaalden, zullen zich dan met dubbele smart die Egypt.schGrieksche'wandschilderingen in dat brandende Pompejaansche terracotta-rood
herinneren, waar eindelijk de sluier gelicht werd zoo niet van den zin dan
toch van de sfeer der twee grootste cultische geheimen rondom onze jaartelling:
den Dionysos-dienst en Demeter's mysteriën, beide herlevend in Rome s kejzertijd
Men werd daaraan herinnerd bij dit groote, Nederlandsche „Demeter -ballet
pofdschotel van Yvonne Georgi's nieuwen avond was. Ook hier werd
«kin, maar wel de sfeer der Eleusinische mysteriën en hun halfiardsche half hemelsche vruchtbaarheidssymbolen onthuld. Zoo treffend
iUs, dat in het decor van het derde tafereel, het atrium van Koningin
äneira'» Äp (in Pompejaanschen stijl en met hetzelfde Pompe"™lfs eenigszins uit den toon vallend tegenover de
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witgrijre Jonische zuilen der overige decors) de
thans wellicht verwoeste villa der mysteriën herbouwd scheen.
Ook Yvonne Georgi — licht in haar dansen,
haar voortreffelijke aankleeding en haar diaphaan
decor — bleef duiscer in de bedoelingen van dit
ballet. Het werd een „ballet daction", waarbij
men „aan de hand van het programma" de pantomimische geschiedenis van Demeter, zuster en
vrouw van Zeus, kon volgen. Maar waarbij men
niet begreep, waaróm haar dochter Persephone
naar den Hades ontvoerd werd, noch ook het
zoeken der moeder, noch ook de verdorring der
aarde, noch ook de heidensche vreugde, en den
terugkeer aller vruchtbaarheid op de akkers,
wanneer haar dochter haar door Hermes' bemiddeling gedeeltelijk (voor een deel van het
jaar) wederom werd afgestaan. Het leidende
motief — de godin der aarde op zoek naar haar
geroofde dochter — werd na het begin verwaarloosd voor het bezweringsmotief Metaneira's
zoontje.
Men zag dit ballet — op de verrassend mooie
muziek van Jan Koetsier — uitgevoerd in soms
weergaloos schoone groepen, allen met het zwaartelooze, twee-dimensionale gebaar der Grieksche
vazen. Men zag. hoe ver deze groep intusschen
is en hoe hoog zij durft grijpen. Maar men werd
niet vervoerd door groot, hartstochtelijk dansen,
men voelde den tin van het mysterie, van klacht.
woede en bezetenheid, maar heel van ver en vaag.
Het was een avond van zeldzaam knap, maar ook
zeldzaam koud dansen, met brillante soli van
Yvonne' Georgi als Demeter, van Mascfrn te
Weeme als Koningin Metaneira, van Tony
als Hermes en Trunk Doyer als Iris. M
Jeanne van der Veen had als Persephone si
een kleine partij, aan het begin en slot. d
niettemin smetteloos uitvoerde. Technisch
\ er groote choreografische kunst aan dit VaSel
besteed. Maar het meesleepende van haar dion
'sische balletten had deze apollinisch-fijn opge-?
} zette gebarentaal niet. En ik dacht eraan, hoe
Angoloni twee eeuwen geleden schold op de
[noodzakelijk, uitvoerige programma-inleidingen
jvan Noverre's bewegingsballetten. Hier ware een.
1; boekdeel noodig om met, het hart tert|egrijjpi
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Van het met veel spanning tegemoet geziene
tweede ballet, Poulenc's nieuwe suite „Ees Animaux Modèles" bleven de indrukken — een los
zand van grillen en grappen — wel zeer aan de
oppervlakte, ook in de muziek, die tegenviel,ofschoon ik daaroyer geen oordeel durf aanmatigen. Het was de betoovering van een boerenerf, waarop men het landvolk vóór en na het
„wonder" wel wat erg „landerig" zag rondhangen. De onbeduidende betoovering bracht geen
verandering van sfeer, bij een trouwens al te
traditioneel decor. Er «aren kostelijke chantecler-vondsten in den strijd der twee hanen en
der voortreffelijk „spitzende" kippen (met Nora
de Wal als uitblinkster) — er was een heerlijke
„pas de deux" van Marie-Jeanne van der Veen
in lila tutu en Tony Raedt als een verliefden
leeuw. Er was een groote „Einlage" vart Yvonne
Boven: Yvonne Georgi ah Demeter en Georgi als een Felicien Rops-achtige Dood, in
Marie-Jeanne van der Veen al» Persephone. de gedaante van een jn het zwart gekleede vrouw.
— Onder: Koningin Metaneira's dochters. Maar zoo min als men dit verband met de overige
charade begreep (en ik hou niet van die gallische
onsrfmehhangendheid), zóo wuft bleef ook het
gaheel. dat knap was, ja. weergaloos knap.,
/Maar ergens had men wel ontroerd en
i* het nart getroffen willen zijn!
HENRIK SCHÖLTE
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CKKfCflff
■/de proef stellen van een vrouw, om te
Jeten te komen of zij uit liefde dan wel om— rwille van het geld een man getrouwd Jieeft,
fgeliik een tweesnijdend zwaard. Voor den man
In wel te verstaan. Want de vrouw doors aat
In dergelijke proefneming in de meeste gevallen
ietieere, eenvoudig omdat zij nu eenmaal een
ErouW is.*
r*
I Alexander Severin in dit blijspel van Curt
lohannes Braun — die als auteur rijn sporen
Xerdiend heeft, al heeft hij het pas in de allerflaatste jaren" op het gebied van het tooneelfschrijven gedaan — wordt sterk bemvloed door
' de suggesties van een intrigeerende „vriendin schrijfster, die hem allerlei verhaaltjes vertelt
over zijn vrouw Christine (Cissie Henckell).
Christine heeft namelijk haar werk als tooneelspeelster aan den kapstok gehangen en om zijnentwil haar toekomst als kunstenaresse eraan gegeven De .goede" vriendin nu brengt hem er
zachtjes naar toe om te gelooven, dat deze ideale
reden heelemaal niet met de realiteit overeenkomt _ integendeel: Christine heeft hem,
Alexander, alleen om zijn geld getrouwd, en
wacht maar eens af, als Alexander niet meer in
zoo'n goeien doen is, dan is de liefde ook uit.
Wat doet dus Alexander? Hij zal de proef op
de som nemen. In een bekrompen tweekamerwoning zal zij in de toekomst met hem het in
zijn oogen ondenkbare en illusoire hutje-op-dehei-leven moeten leiden. En zie: Christine aanvaardt zonder mopperen deze zure wending van
het lot: de ruïne van het geldbezit verandert
niets aan de verhouding tot haar man, integendeel Maar wèl springen plotseling en met vervaarlijken drang alle krachten van afweer in
haar omhoog, als zij bem.rkt, dat het „maar een
spelletje" van Alexander was. Neen, dat wantrouwen en dezen twijfel aan de oprechtheid van
haar liefde „neemt" zij, en met haar trouwens,
geen enkele vrouw, die werkelijk liefheeft en
deze liefde niet laat beheerschen door de naverwante en ook verklaarbare jalouzie. Zij loopt
dus uit de kleine woning weg. Het wegloopen
is een wapen, waarvan het gebruik tóch wel eens
gerechtvaardigd is! Dit bedrog meent zi] alleen
zoo te kunnen bestrijden.
Maar het kwaadspreken werkt als een boemerang, ook in dien zin, dat degene, die kwaadspreekt, niet nalaten kan, het behaalde succes

Het menschelijk gemoed heeft slechts een beperkte actieradius. Als je in de veronderstelling verkeert, dat op het lot dat je vrouw
in haar bezit heeft een prijs van een millioen is
gevallen en je komt dan tot de ontdekking, dat
rij vóór de trekking van de loterij de helft van
een eventueelen prijs heeft weggeschonken aan
hem, die haar uit louter affectie het lot aanbood,
terwijl tenslotte blijkt, dat er in de trekkmgslijst een drukfout geslopen is en er heelemaal
geen hoofdprijs op het lot gevallen is, dan is *
dat al gauw te veel.
, v
Wat doet een liefhebbende echtgenoot als hq
door dezen'gang van raken van de eene stemming
in de andere wordt geslingerd? Het is misschien
makkelijker te zeggen, wat hij mét doet en het
is te hopen, dat hij een zachümnigen aanleg
heeft, anders vallen er successievelijk slachtofters
in rijn naaste omgeving.
Doch Herbert Ertl, aan wiens brem deze verwikkelingen ontsproten zijn en die «/«tlegde
in het blijspel „Half om Half....', maakte
van zijn hoofdpersoon geen woesten bruut en
van de „plaats, der handeling" geen abattoir.
Hij liet alles roo „gewoon" mogelijk en daarin
schuilt het geheim van het succes, dat Cor Kuys
Ciur HenkeU ah „Sonntagifrau
onlin deze creatie oogst. H« speelt den alledaagschen
rangt in haar keuken goede raadgevingen
echtgenoot — een beetje gemelijk, aanvankelijk
van Gerda Butch ah Frau Meyer.
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dieert zoo Ruysiaansch als men zich maar wenachen kan. Zeker, wellicht was de keure van het
Ituk ditmaal wat al te klucht-achtig, waardoor het
jimder fijn en minder puntig aandoet dan de
vorige afleveringen van het Ruys-repertoire.
Doch onze fijngoed-komiek geeft relfs aan de
minst geslaagde gedeelten nog een zeker cachet.
De eenige, die in dit stuk portuur voor Kuys
blijkt, is Elly van Stekelenburg als het onged^rige en ook wat ondeugende doktersvrouwtje.
Voortreffelijk is haar partij ten oprichte van
hem, en verrassend goed en overtuigend is ook
haar solo-spel in het eerste bedrijf, als rij in
tweestrijd staat om thuis te blijven, rooals laar
man verzocht heeft, of te gaan tennissen met den
knappen sportleven Fredy, den jongeren collega.
Ben Aerden is in dere rol vooral in het begin
niet geheel opgewassen tegen het „echtpaar",
doch later, als de tekst hem meer „ligt", herstelt hij rich.
. .
De assistente, die duidelijk teedere gedachten
koestert in verband met dokter Fredy, wordt
verrorgd weergegeven door Mies Elout. Verder
rijn er nog de papa en het rusje van de vrouw
des huires, een duo, dat af en toe binnen komt
vallen. De papa is een nogal geforceerde figuur,
waarvan Anton Ruys het beste maakt en Rita
Veth laat een verdienstelijk bakvUch-caricatuur

-

extra aan te dikken en op een zeker oogenblik
met het bereikte geen genoegen neemt, maar den
slachtoffers onthult hoe de vork aan ^nstee
zat. De vriendin — een uitnemend gespeelde rol
van Tosy Holten — vertelt aan de „bedrogen
Christine, dat alles miar een proefneming was
Maar .. wonderlijke speling van het lot. nu
verliest Alexander werkelijk zijn geld en zijn

positie. Hij is nu dus dubbel ongelukkig en
ware het niet, dat hij in professor Stephan tisl
een waren en oprechten "lend bezat d.e met
blijmoedigheid en karaktervastheid alles goed
„aakt wat anderen bedorven hebben, Alexander
zou den weg naar den Hades als een.g overgeblevene hebben moeten gaan. Den doorslag echter
geeft de ware liefde van Christine, die op alle
vragen slechts dit eene en laatste antwoord heeft.
.Omdat ik je lief heb. . . ."
Een vlotte voorstelling van een onderhoudend
en charmant blijspel, dat vooral door een voortreffelijken dialoog en een goede structuur uitmunt. Men proeft in Curt
Johannes Braun den geroutineerden dialoogschrijver, die
bovendien „filmisch" ziet. Een
origineel decor zorgde voor een
omraming, die nog meer kleur
bijzette aan het geheel. Van
de heerenrollen muntte vooral
Joachim Ernst uit, als de
vriend-schilder Stephan Eisl,
ook Adrian W. Drost als
Pelikin, heeft van zijn eerste
grootere rol een goede vertolking gegeven. Een goede regie
van Dr. Karl Peter Biltz maakte dit charmante blijspel tot een
lust voor oog en oor.
LOUIS THIJSSEN
Joty Höhten ah Angela
en Hermann Haensch aU
Severin.
:
(Foto's Statfif/vait der Leeuw)

DEUTSCHES THEATER

Een gegeven nhaonvader kijkt men «j^
In den... (A»*on en Cor Ruy», link, EUy
van Stekelenburg).

Er begint iet» te dagen in het brein van
Cor Ruy* (linke en recht» Ben Aerden en
Elly van Stekelenburg).

pretentieloos —, die toevallig medicus is en uit .
pure goedhartigheid een berooiden jongeren
collega in de gelegenheid stelt in zijn hms Practijk uit te oefenen. Het ontgaat hetn, dat dere
de gastvrijheid beloont door een flirtation met
de gastvrouw te beginnen en haar in het kader
daarvan het bewuste lot ten geschenke te geven.
Dan komt plotseling de tijding, dat juist op
dat lot de hoofdprijs is gevallen, en daarmee is
de beer los in het vredige doktershuishouden,
waarvan ook nog een tanige, vroeg-oude assistente
en een niet bijster intelligent keukenmeisje deel

zien. Marjan Bollinger als de keukenmeid had
ik graag wat natuurlijker gezien, zooals bijvoorbeeld de realistische sigarenboer-die-het-lootjeI
verkocht van Wim van den Brink.
De regie van Cor Ruys drukt een waardig
stempel op de verschillende figuren en hqt geheel speelt zich af temidden van een fleurig,
zonnig decor, dat EUy van Stekelenburg met veel
begrip ontwierp.
...
*
Men kän van deze opvoeringen in het Amsterdamsch Centraaltheater leeren, dat het Fransche
spreekwoord „C'est Ie ton q«i fait la mustque
ook opgaat voor verdienstelijk kluchtwerk, dat
door uiterst verzorgd en knap spel op het niveau
van het blijspel gebracht kan worden.
(Foto's CNF/Soske)
LEO J. CAF11

'uitmaken.
i " ,.
T.'
Het is een verkwikking, Cor Ruys
schouwen in rijn kostelijke uitbeelding
echtgenoot. Hü chargeert, improviseert
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Guus Otter giet toe hoe Dirk Verbeek
Enny Meunier bü den neut neemt.
Neen, het is geen griezel-, geen detective-stuk,
al is er een vrouw en een revolver zoek
en al wordt er met de politie getelefoneerd.
Slapelooze nachten
er zouden tragedies over
te schrijven zijn. Jean Vallée, redacteur van
Comoedia en auteur van verschillende met vakmanschap geschreven en in Frankrijk met succes
vertoonde comedies, heeft van rijn „Nuit Blanche"
een luchtig blijspel vol verrassingen gemaakt.
Vanwege die verrassingen mag ik niet uit de
school, e.q. het gerin der Chaberts klappen. Wel
kan ik vertellen, dat er voor uithuizige lieden
èn voor de eenzame thuisblijvers het een en ander
te leeren valt. En nog dit: de dames, die roo tot
in de toppen van hun vingers huisvrouw zijn als
mevrouw Jeanne Chabert moet het wel aan haar
hart gaan, als rij Jeanne op Zaterdagavond zoo
alleen zien zitten, terwijl er toch voor vier personen was gekookt en zij zich juist van dezen
avond in huiselijken kring na een vermoeienden
dag zooveel had voorgesteld. Omdat Fie Carelsen
door haar gulle en prettige spel als Jeanne
Chabert nu eenmaal voor die
huiselijke vrouwen onze harten
gestolen heeft, stel ik hen vast
gerust, door te vertellen, dat
Maandag geen kliekendag zal
zijn, want Zondagavond^ zitten
ze bij de Chaberts met z'n zessen aan tafel. En dan begrijpen
wij, waarom Jacques en Nicole
Chabert den laatsten tijd de
gezellige en smaakvol ingerichte ouderlijke woning (decor
naar ontwerp van Rie Cramer,
uitgevoerd door Willem Deering) zoo vaak ontvluchtten.
En dan begrijpen wij ook, dat
de Chaberts, zooals de meeste
menschen, veel minder gecom-

pliceerd en.veel onschuldiger zijn. „vee
in hun schoenen staan", om maar ee
Nicole te spreken, dan we drie bedrijven liana
gedacht hebben.
Nu we het toch over het slot hebben, dit is nu|
eens een blijspel, waar, o zeldzaamheid, het'
laatste bedrijf het beste is. Bets Ranucci-Beck-,
man wist in haar vlotte vertaling zuiver Nederlandsche taal aan typisch-Franschen geest te
paren. Fransche geest, waarvan de heele opvoering, dank zij de regisseuse, doortrokken was.
Het zal waarschijnlijk wat première-stroefheid
geweest zijn. waardoor wij dei indruk kregen,
dat wat spel 'en dialoog betreft, het tempo hier
en daar nog iets vlotter genomen had kunnen
worden, zooals wij het anders altijd in blijspelen
onder regie van mevrouw Ranucci-Beckman gewend zijn.
In hoeveel stukken hebben Dirk Verbeek en
Fie Carelsen al vadertje en moedertje gespeeld?
Hoe dikwijls was Enhy Meunier dochtertje en
Guus Oster zoon? En het lijkt wel of ze het
lederen keer beter doen, of hun tooneelgezin
in ieder nieuw stuk hannonischer wordt. Dirk
Verbeek was een vlotte papa. Fie Carelsen sleepte
in haar sterk spel, vol humor, soms met een
tikje weemoed, zoowel de toeschouwers als haar
medespelers mee en bewees weer eens. dat een
groot actrice zelfs van een gezellige, maar onbelangrijke huismoeder in een gezellig, maar onbelangrijk blijspel, „groot" tooneel weet te maken.
Weinige jonge actrices, weinig jonge acteurs,
bewegen zich zoo los op het tooneel en kunnen
op de planken zoo echt jong zijn als Enny
Meunier en Guus Oster. Voor de rollen van
Jacques en Nicole Chabert hadden we geen betere
vertolkers kunnen wenschen. Teddy Schaank, als
Monique, was een nieuwe — en zeer charmante
— verschijning in dit gezelschap, evenals Bert
Dijkstra, die in de kleine rol van Jean Carrere
goed voldeed. Joekie Broedelet keerde na eenige
jaren afwezigheid, op de Haagsche planken terug
als droog-humoristische Marie, de ouwe getrouwe.
Er is veel gelachen en daar lachen als een
probaat middel ter verkrijging van een goede
nachtrust kan worden beschouwd, ben ik ervan
overtuigd, dat de bezoekers van „'n Slapelooze
Nacht" uitstekend geslapen ^ ^j^^

Joekie Broedelet met Dirk
Verbeek. In den ttoels Guut
Otter met Enny Meunier.
(Foto's Schimmelte**»*/!')
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tódaad of hevai.
••n B»»«!«-'""»
wi,lbo.k: Victor von TouHan.Wy '~iÊ^n\JtV*
iS«h - Mu.lak: Ulhar Brühn. - Móli^««i W.rn«r
Jacob« — Producti«flro«p-. G«or9 WH».-.5
REGIE: VICTOR VON TOURJANSHY
P«rion»n:
Tonelll . .
N*lly . . ■
Maja . . .
Tino ....
Janko ■ ...
Tom ....

wereld van het variété, met itja;;
mysterieuze schittering, is al sinds den
prillen tijd der film een willig objestvoor scenario's geweest. En nog gaat er vröwel geen productiejaar voorbij of tt komt
ten minste één variété-film tot stand. Men ...
ipu daartegen de bedenking kunnen opperen,
lU, door het vele gebruik, het variete-milie?,.?
la de film afgeiaagd dreigt te worden. Bootë.j
m, die aldus redeneeren, hebben of geen ver- ■,
trouwen in. het psychologisch inzicht van de :
producenten, of zij rijn niet op de hoogte 4
van de vrijwel onbegrensde mogeltfkheden, :
die het métier der variete-artisten deft ■
scenarioschrijver biedt.
,••,
Hoewel wij in den laatsten tijd waarlijk^
niet over een gebrek aan variété-films ttfl
klagen hadden — immers, films als „De Dr^
Codona's", „Truxa" en „Menschen van b^
Variété" liggen den meesten bioscoopb|-,
zoekers nog betrekkelijk versch in het g^
heugen —, doet hef ons toch geenszins onaa%i
genaam aan, een waardige voortzetting va*:
deze reeks te vinden in „Tonelli", een meuwe, B
door Viktor von Tourjansky geregisseerde|
film, die dezer dagen voor het eerst in ons-f
land vertoond zal worden.
>;
„Tonelli" is niet, zooals bijvoorbeeld
„De Drie Codona's", een film die op historische feiten berust. Het is alles fantasie, wat
tij laat zien, doch het pleit voor den realiteitszin van de makers, dat het verhaal nergens onaanvaardbaar wordt.
Een equilibristisch nummer van wereldvermaardheid, bestaande uit een echtpaar en
een derden man, trekt door Europa, overal
stormachtig succes oogstend. Er ontstaat een
liefdesverhouding tusschen de vrouw en den
derde, welke doof haar echtgenoot ontdekt
wordt. Ontgoocheld en overspannen, uit de
bedrogene een aantal verwenschingen en be'treigingen aan het adres van z^jn partner.
Het is allen drie duidelijk, dat deze verfiouding niet zoo kan blijven, doch intusschen
vangt de voorstelling aan en de drie Tonelli 8
-moeten als gewoonlijk hun gevaarvol nummer
maken.
Als Tonelli op een koord, dat tien meter
koven het tooneel is gespannen, balanceert,
met zijn sßsmtt op zijn schouders staande,
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Een ontmoeting, die een be*lis*ende omme*
'keer teweeg brengt

3¥-

, Fardinand Marian
Wlnnl» Marky»
.... Mady Bahl
. . . Albart Hah»
. . . Nikolai Kolln
. . . '. Jolai Slab*

e
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, irliest deze plotseling zijn J|i|__
Stort naar beneden. ...
-Tonelli's vroW#^beschuldig»*^ar echtge-,
«pot er nu van, het ongeval opzettelijk «|i
lêtben veroorzaakt uit jalouzie. Geheel ver-g
plrird verlaat Tonelli het theater en vlucht,-1
[met zijn dochtertje naar het buitenland, all,,
Iwaar hij het kind naar een pensionaat brengfJtoaar hij thans niet meer over middelen, v^ö
p)estaan beschikt, is hij genoodzaakt ergefc».
liwerk te zoeken. Hjj belandt als knecht M||
f een klein rondreizend circus, waar hg eei|.
j'jonge koorddanseres aantreft, die sympathi^
'=*Oor hem opvat. Hun vriendschap verandenä
■ in liefde en door verschillende omstandighedenf
komt Tonelli ertoe, nu onder den naain Jöro|
■ in een vermomming tezamen met haar in eej
-évenwichtsnummer op te treden.
j
Hun nummer heeft een overweldiget«^
succes en Tonelli besluit zijn partne::-.» te,,
trouwen. Om de scheiding met zijn eerstevrouw te bewerkstellingen, zoekt hij haar op
B en vraagt haar, de daartoe noodige formali1 teiten te willen vervullen. Zij weigert echter
en wordt op een avond, nadat zij een onderhoud met Tonelli gehad heeft, vermoord gevonden. Toneilj wordt, verdacht van ; deze
i misdaad, gearrerteerd en.
'
Maar neen, laat ik de climax van het ver:;
haal niet voor u wegnemen door haar nu
reeds te verklappen. Zij blijven voor u verborgen tot u xèlf kunt oordeelen of Tonelli
werkelijk zijn partner liet .vallen en of hqinderdaad zijn vrouw vermoorde.
De hoofdrollen in deze spannende en met.
i vaart gespeelde rolprent van Kerdinand:
Marian, Mady Rahl, Albert Hehn en Winnie
Markus zijn stuk voor stuk knappe typee- ■
peeringen. Vooral de beide mannen, Marian :
en Hehn, geven natuurlijk en levensecht spel"
te zien. Verder valt de reeds bejaarde Nikolai
I Kolin nog op als een tragische clown en
f vriend van Tonelli. De muziek van "Lothar
t Brühne is passend en welluidend. ^
Enkele bedenkingen moeten mij echter
nog van het hart. Ten eerste zijn de trucopnamen van het koorddanswerk niet steeds
'zoodanig, dat men ze als echt aanvaardt en
; ten tweede: waarom moeten toch in 's hemelsnaam beroemde variété-artisten door de ramen
van hun hotelkamers altijd beschenen worden
door wisselende lichtreclames, die hun naam
in manshooge letters vermelden? Ik kan me
vrijwel geen enkele variété-film herinneren,
waarin dat effect niet werd aangewend en
Jflaardoor is het thans ietwat goedkoop.
Doch, afgezien van deze kleine schoon*heidsfouten, „Tonelli" is een voor de heerï sehende begrippen prima film, die veler har'ten van spanning zal kunnen vervullen.
^ggll^ROljagpÖ D E N B U RG H
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DE GRIME VAN
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/anfco (fiikolai Kolin) en Tonelli
tand Marian)

(Verdi-

%^

Zwaar gemond wordt
opgenomen \

lino

ir

FERDINAND MARIAN

Een itiaarachtig acteur bezit vele gedaanten. Zijn, talent verr k
oorlooft hem, sich te ver-plaatsen in ie rollen, die hij moet «'<-||
; heelden: hij moei zich ah het -ware vereenzelvigen 'met de hguur,^
die hij uitbeeldt'. Dat vereenzelvigen is echter een zuiver $
psychologische aangelegenheid, die het innerlijk betreft. Ui ter- %
lijk heeft'ieder mensch nu eenmaal slechts één bepaalde ge- ■
': daante, die hij ten hoogste door grimassen een oogenbhk kan
veranderen.
_
Een acteur heeft echter aan grimassen niet genoeg. Htj tsou,
iegelijk met het zich inleven in een of andere rol, tegelijkertijd
in de huid van de figuur, die hij uitbeeldt, -willen kruipen.,
Want met een innerlijke uitbeelding is hij niet klaar; zijn toeschouwers willen de gespeelde figuur ook sten.
Helaas behoort het tot de absolute onmogelijkheden, om van
huid te wisselen als van regenjas en winterjas. Moediv Natuur
vindt het welletjes als ieder menschenkind één huid en één gezicht heeft en daarom is de acteur genoodzaakt xijn toevlucht
te nemen tot de techniek, in casu de techniek van het grimeéren.
ir Deze techniek heeft zich echter in den loop der tijden dusdanig
; ontwikkeld, dat men gerust van een kunst kan spreken.
Hoe verder de figuur, die uitgebeeld moet worden, afwijkt
van de eigen gedaante van den acteur, hoe meer deze kunst
moet worden aangewend. Zoo zien wij bijvoorbeeld in de film
„Tonelli" hoe de beroemde koorddanser van dien naam, uitgebeeld door Ferdinand Marian in een gedaante, die vrijwel
ls»M* zijn eigen persoonlijkheid overeenkomt, genoodzaakt is zijn
kiinst verder uit te oefenen als Joro, een koorddansende clown,
ï". »'« •stien niemand Tonelli mag herkennen.
* De foto's hiernaast, die verder geen commentaar behoeven,
. Ujojie* de verschillende phasen in het grimeeren van dezen
RSf«..'.:■karkanten clowns kop, die men moeilijk kan indentifiü&j
eeeren als 't gevoelige gelaat van den Ferdinand
'**5.
Marian uit bijvoorbeeld „Romance". Als
"'VM .
- bijzonderheid geldt, dat Ferdinand Ma,
** 'ï
—■'■.«, in tegenstelling tot velen van gijn
kunst-broeders en -zusters er prijs
of stelt, zijn grime zooveel mogelijk zelf te verzorgen. Het behoeft geen betoog, dat hij zich
hierbij natewkeurig aan de
aanwijzingen van den spelleider houdt, doch hij verft
en schminkt zich graag
eigenhandig, zonder huif
van de vele grimeurs.

/
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Het clowngmafker ^
van Frèd, Afariaij
(Foto's Bavaria)
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De reportage»taf van
den
JSederlandschen
Omroep 6ö ««*
„ntonteeren"
van een actueele opname.
iC.N.FJVerme*l*H)

BRAVE HENDRIKi
Wanneer ik hier opmerk, dat we tegenwoordig
snel leven, dan ben ik op den keper beschouwd
weinig oorspronkelök, maar het is een feit en
daarmee heb je rekening te houden. We letten
er in onze eeuw -vaart achter en iedereen probeert
ijverig het tempo bij te houden.
Over „vaart" gesproken: Donderdag (25 November) heb ik met vreugde geconstateerd, dat
de Nederlandsche Omroep met aanmerkelijk
grootere snelheid toch goeden koers wejt te
houden, hetgeen je lang niet van eiken «cMpper
kunt zeggen. Het gaat hier namelijk om het
programma „Nieuws in een Notedop", d*t sinds
een paar maanden deel uitmaakt van b« reP**toire van den reportagestaf. De „notedop" is
een tijdkommetje Van twn minuten en ^„nieuws"
^oiWn eeh aantal rake flitsen van elk om en
nabjj één minuut,' die razendsnel uit je luidsprekertje iraketteeren en — vergezel4|door een
opwindend muziekje — in het voorbggaan dingen in je oor fluisteren, die ieder dynamisch
mensch van 1943 nu eenmaal interesseeren. De
rest en het franje kan je in je krantje öf in je
weekblad, ïinden en op Zondagmorgen bij je
koffie verder doorplussen.
Ik ben het er volkomen mee eens: De radio
is geen krant, nog minder een weekblad en gesproken woord, scheelt 99% met geschreven
woord, waamede ik niet wil zeggen, dat deze
twee begrippen elkaar uitsluiten. De radipvérslaggev^rij heeft e?n geheel eigen taak, welke ik
eerder zie in iö brengen van flitsend nieuws
in een notedop, daii in het plichtmatig bijwonen
van een. tentoonstelling van de vetste konijnen
tef wereld (op zich zelf zeer belangrijk!) of wat
dies ineer zij! Tenslotte; lezen we dat op Otts
dooie gemak in de krant of genieten er bij voorbaat van tijdens het filmjoifïnaal. Neen, maar
juist dat vlug even brengen én aantippen van
belangrijke dingen van den dag,',;yan bijzondere
binnenlandsche bijzonderheden, dat is voor de
radio geknipt. Eigenlijk moesten we het vaker
hooren dan eens in de veertien dagen. In ieder
' geval verdient de geestelijke vader, verslaggever
L Jaap Mackenzie,' een fleurige bloem in het
\knoopsgat. Let er eens op: eiken Donderdag om
»[veertien dagen v^n 17-30 tot 17-40 «ur. eerst-volgenden keer g December 1
Wat «en mogelijkheden de radio eigenlijk kan
bieden, bewees de uitzending op Vrijdag 12 November, getiteld: „De Man op den Kogel". Laat
ik me daar nou de geheele Münchhausen-film
opnieuw beleven; beste kerel, met dien roffelenden hardlooper en de (h^as nu minder visueele)
charmante haremdames Vaj» den sultan er bij 1
| Ik geef direct toe, dat men een dergelijke filmbewerking het best kan toepassen bij onder meer

DEZE WEEK IN
DEN AÊTHER

een muzikale comedie en dat „£>e Man op den
Kogel" af en toe wat toprfcaa* leek door geredeneer, maar de fantasie' van tekstschrijver
Willy van Hemert maakte het geheel zeer aanvaardbaar. Onthoud bovendien eens den naam
van den radio-acteur Tonny Bok, wil je? Ove-

Zaterdag >7 November 1943 :
1000—10.45 Gersrd Lebon eli rijn orkest.
IJ,5—Ja.45 Gerard van Krevelen en rijn solisten.
13^05—14.00 Boyd Bachman en xyn orkest.
1400—IS 00 Concert door hot Rotterdamsch Philharmonisch Orkest o.l.v. Ed. Flipse m.in.v. Theo van
der Pa«, piano.
.
.
. j
,J.00_I6.4S Bonte middagr met vel« artisten in de
revue „All' de Winter komt". ^Jöp
M.oo-^i.oo „Voor de familie Luistergraa« , een gelellig programma voor een langen avond, waarin
. u volksliedjes milt hooren van het quartet Corduwener en Weensche koffieleutigheden.

Il

ZIJ KON HET 2ÈLF

Zondag 38 November 1943 =
g.ij—10.00 Een «orgelooie Zondagmorgen met
Pall» en Piet van Dijk met rijn orkest.
,,oc>_,t.3o Gerard van Krevelen en. «jn solisten
Het Nederlandsch
Kamerkoor o.l.v.
lt is—1» 45
lelix de Nobel. Monte Verdi herdenking.
„jo—i^oo „De Schünwerper". Een Omroepkromek
van knust en letteren onder redactie van J. A. van
Kersb«rgen.
;
^
14.00—1445 Middagconcert door het Concertgebouworkest o.l.v. Engen Jochum.
,, j .
,5.0o_I5.45 Hét wekeiyksch luisterspel: „Vaders
Vrouw", door Jenny Kiggen.
16.35—16.55 Dansmusiek door Theo Uden Masman.
ig.15—19.00 NEDERLANDSCHE VOLKSKLANKEN.
Ditmaal hoort u een Brabantsche uitiendmg, m.m.v.
Jan de Koek voordracht, solisten, koren en orkesten. Samenstelling en rerfe: Eddy Noordijk
30.00—ja.00 „Zigeunerliebe". Operette m 3 bedrijven
van Frans Léhar, uitgevoerd djor solisten, het
Omroep-Operettekoor en het Amu'^mentsorkest o.l.v.
Josef Holier.

Vrijdag 3 December 1943:
,015—11.00 „De Melodisten" o.l.v. Kar«l StOeW.
13.15—12.45 Orgelspel door Pierre Palla.
13 05—15.00 „Tussdien de Bedrijven", een gevarieerd
programma voor de vrouw, gewijd aan Siflïerklaas.
1530—16.30 „De Zwarte Orchidee", een exotisch
luisterspel van liefde, bloemen en dood door Jet
Popelier in een bewerking van Klaas Smelik (herhaling). JiÜ^^H
, „
....
ig 05—33.00 ,-,Van het een op het ander", een vroolyk
Vrijdagavond-programma.
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De idee voor deze
journalistieke film is
afkomstig van de
journaliste Else Feldbinder. Het werd in
draaiboekvorm v uitgewerkt door Wolfgang Liebeneiner, die
daarbij werd geassisteerd door Geza von
Cziffra en Astrid
von der Busche. Naast Hilde Krahl zullen
wij erin zien optreden: Werner Hinz, Karl
John, Hilde Weissner, Wttl Dohm e.a.

^

, Maandag 29 November 1943^':•
10.00—11.00 Licht concert door het Salonorkest o.l.v.
Tony Diepenveen.
111S—1245 „Op den Alm", een - gramofoonplatenconcert, samengesteld door Dr. H. M. Merkelbach.
,305—14.oo „Om en om": Theo Uden Masman en
Frans -xan Capelle en hun orkesten.
15 ij—16.45 ..Elk wat wils", met medewerking van
Grf Brouwenstein (sopraan), Johan Jong (orgel),
Henk Fortuin (zang), trio Jan Hofmeester en de
Melodisten o.l.v. Karel Stoete.
30.00—«.go Concert door het O.S.0. olv. Pierre
Reinards m.m.v. Tiny Kaiser.
30.30—11.00 Monteverdi-herdenking.
Dinsdag jjp November 1943:
10.15—10.4S Jan de Vente, fluit en Willy Francois,
piano,' Vertolken werken van Jan Willem Kersberge», Theodbrus Hendrikus en Hubertus Verhey.
11.15—13.00 Orkest Malando.
13.15—13.45 Moderne dans- en feestmuziek naar -oude
en nieuwe vormen, vertolkt door Pierre Palla.
15 00—is-jo Dansmuiiek door Theo Uden Masman.
„De Lichte toets", aangeslagen door Ben
I7.00_i8.oó
Steggerda, het kwartet Jan Corduwener en het
Salonorkest o.l.v. Tony Diepenveen.
,803—i8.4j Fragmenten uit de Opera „Jenufa van
Leos Janacek, opgenomen tijdens de repetitie« door
het Deutsches Theater. Toelichting: Leo RiemeSs.
19.IS—33.00 Bonte Verscheidenheid. Uitzending vanuit Gooiland te Hilversum van een bonten avond ten
^jH bate van Frontzorg.
Woensdag 1 December i943:>.ii
10.00—11.00 Licht concert door het Salonorkest o.l.v.
Tony Diepenveen.
..,
..
ia n—13.45 Dansmuziek door Theo Uden Masman.
,5*15—16.45 „Halfweg", een gevarieerd programma
met vele orkesten en artisten.
,805-1845 Licht concert door het Amusementsorkest
'
olv Eliard Kuhlman in.m.v. Cor* May.
rigehs zijn die filmbewerkingen op Vrijdag19.15—19.45 Concert door het O.S.O. o.l.v. Pierre
middag absoluut de moeite waard. Ik zal je
Reinards.
waarschuwen, wanneer het weer zoover is.
30 ,c—31.50 Decembèrprogramma.
3,:3i_33.oo
„Uit het Jonge Hart", een programma
Het doet me genoegen, dat je, wat den Bonten
van de jongere generatie.
Zaterdagmiddag betreft, geheel met mijn meening
Donderdag a December 1943:
accoord gaat. We gaan dus samen aanstaanden
,,,5—13.00 Harry Wiggelaar, viool en Pierre Palla,
Zaterdagmiddag (4 December, is-io uur) naar
' piano vertolken werken.van Sibelius, Gustav Sänhet cabaret „De Windwijzer" van Wim lbo, om
de proef op de som te nenien. Fransientje en
,2 15^-13.45 Dansmuziek door Theo Uden Masman. ,
^jo—,5.00 „Hier is de Koffergramofoon een half
Barbara krijgen elk ƒ 1.50 in hun beurs omeen
uur gevraagde I)laten door Frans Verlaan.
ijsje te koopen in de sted. Dat is rustig en beter
„ 40—,8.00 José Sann, zang, begeleid door het pn
voor de strikte objectiviteit van twee critici.
duo André de Raaff en Jac. Schutte.
Jg10 is—3130 Concert door het Concertgebouw^Kst
Tot Zaterdag dusI
„„„,„„
olv
Eugen
Jochum
m.m.v.
Willem
Andrassen,
Je TOBIAS
piano. Werken van Haydn, Beethoven enj« Reger,
PS. Fransientje's schoen staat onder den
schoorsteen, naast het emmertje met de kolen.
Weet je; wat ze vraagt? Behalve een paar links
èn r,echts geweven kousen en een eind taai-taai,
ook' een gezelligen Sinterklaasavond van den
Omroep. Als de Grijze Heilige dat voor mekaar
weet te boksen, geef ik mijn staafje marsepein
cadeau. Ik meen het!
,
*.

^M-

Pro/. Liebenetner en Hilde Krahl at»
fotoverslaggeefster.
(Foto Berlin Film)

UEBENEINER OP ZIJN PRAATSTOEL

MUZIËI^NT

.. MUZIEK

De n)oderne geluidsfilm is zonder muziek
niet denkbaar, en deze wordt dan ook in haar
meest verschillende verschijningsvormen via
het witte doek genoten. De liefhebbers van
het moderne" genre kunnen thans hun hart
ophalen aan de film „Een Nacht vol Dwaasheid", waarin zij Theo Lingen zien als
„leader" van een gigantische „show-band ,
terwijl zij, die de „zwaardere" muziek minnen, kunnen genieten van „Levenssymphonie",
waarvan de prachtige muziek van Norbert
Schnitze een voornaam bestanddeel is.
Voor de echte liefhebbers van klassiek heeft
het nieuwe filmseizoen echter nóg een verrassing in petto in den vorm van de Tobisrolprent „Philharmoniker", die onder leiding
van Paul Verhoeven tot stand gekomen is.
Aan deze film werkt het beroemde Berlijnsch
Philharmonisch Orkest mee. Wij ™U(m in
deze film gedeelten hooren uit de Vijfde
Symphonie van Beethoven, de Zevende Symphonie van Bruckner, „An der Schonen
Blauen Donau" van Johann Strauss, „Les
Préludes" van Liszt en „Festliches Präludium" van Richard Strauss.

Zoo omstreeks Kerstmis zal hier te lande
worden uitgebracht de Wien-film „Weisser
Traum", waarin een schitterend ijsballet
voorkomt. Géza von Cziffra regisseerde deze
film, waarin Olly Holzmann en Wolf AlbachRetty de hoofdrollen vertolken.
Nu is het een. publiek geheim, dat, als
filmsterren in een of andere rol iets moeten
doen, dat bijzondere oefening vereischt, zooals bijvoorbeeld het dansen van een ijsballet,
MATTHIAS WIEMANN MET EEN BAARD
er meestal een „double" aan te pas komt, die
in zulke scene's de plaats van den acteur of
In de Bavaria-filni „Man rede mir nicht
de actrice inneemt. In „Weisser Traum" is
von Liebe" zullen yij den bekenden acteur
dat echter niet het geval, omdat Olly HolzMathias Wiemann zien met een harig,vermann, die als primalengstuk aan zijn kin. De verklaring voor dit
ballerina in het ijsverschijnsel zit 'm hier in, dat hij in deze
ballet fungeert, hierfilm, die door Erich Engel geregisseerd werd,
voor geen „double"
de rol van een kunstschilder speelt!
noodig heeft.
Het is nog niet zoo
• Neen, Marika Jtökk it niet de eenige
lang geleden, dat Olly
Duitêche filmster, die een hoogen hoed
Holzmann het kamkan dragen. Kristina Söderbaum kan het
pioenschap schoinrijook, sooaU bovenstaande foto toont,
den verwierf op £en
waarop «Ö »n rijcostuumHs afgebeeld.
concours te Weenen.
Zóó »peelt Kri»tina in de kleurenfilm
Zij kan dus „ijs-dan„Opfergang" onder regie van haar echtsen" als de beste en
genoot, V^t Harlan.
C"" U">
het is niet verwonderlijk, dat Géza von
.Criffra in zijn schik
was met haar volkomen „natuurgetrouwe
spel. Zij is niet de eenige film-actrice die,
vóór haar loopbaan door Jupiterlampen beschenen werd. triomfen vierde op het gladde
vlak. Ook Maria Landrock heeft onlangs
een kampioenschap schoonrijden veroverd,
echter niet in Weenen, doch in Berlijn.
Zij, die Olly Holzmann op de glimmende
ijzers in actie hebben gezien, beweren, dat
haar kunst die van Maxie Herber evenaardt.

Een echte „cameraconfidentie" toont onze
foto hierboven. Het zijn Professor Wolfgang
Liebeneiner en Hilde Krahl. voor de opname
van een der scene's van de film „Wereldstadmelodie". Hilde Krahl speelt in dit
nieuwe Berlin-Film-product de hoofdrol en
de befaamde Liebeneiner voert de regie.
Het is de geschiedenis Van een meisje, dat
als fotojournaliste naar Berlijn komt en daar
het leven van de groote stad ondergaat. De
regisselr zegt in een soort inleiding:
Een mensch komt in de wereldstad,
een mensch als u en Ik. In haar veelzijdige
aspecten zoekt hij dat, wat wij allen zoeken:
het geluk. Maar het geluk is slechts te vinden
in den mensch zélf en alleen hij, die den weg
tot zichzelf vindt, vindt zijn geluk. Wien
MOSER ALS OPPERHOOFD
het vergund is, zichzelf in een wereldstad te
vinden, omdat hij er thuis hoort, omdat hij
Hans Moser heeft sinds de laatste film,
er als het ware deel van uitmaakt, vindt in
die wij hier van hem zagen, namelijk „Eén
haar zijn geluk. Zoo gaat onze heldin een
Nacht Portier", niet stil gezeten. Het resulfotoverslaggeefster uit een provincieplaats,
taat van zijn activiteit zullen wij binnenkort
naar Berlijn. Spoedig wordt het haar duidekunnen bewonderen in de twee rolprenten
lijk, dat het heelemaal geen stad is, doch dat
Das Ferienkind" en „Reisbekanntschaft ,
zij in een nieuw land terecht gekomen is,
die respectievelijk in goed Nederlandsch „Het
met provincies, volksgemeenschappen en zelfs
Pleegkind" en „De
zones met wisselend klimaat en dat in deze
Privé-detective" zulstad menschen uit alle deelen van het land
len heeten. In „Het
zijn samengestroomd. Menschen, die maar
Pleegkind" zien we
één ding gemeen hebbeh: hun bijzondere
Hans Moser langlevenskracht en levensvreugde, hun onbezamerhand van een
vangenheid tegenover alles wat nieuw is en
knorrigen
oud-stahun onoverwrinnelijken humor.
tionschef evolueeren
Het leven in deze veeleischende omgeving
tot een gezelligen beis een bijzondere prestatie. Wie voor de
jaarden kindervriend.
atmosfeer van de wereldstad bezwijkt, behoort
In die hoedanigheid
hier niet thuis; hij wordt uitgestooten en kan
speelt hij onder anook nimmer gelukkig zijn in de groote stad.
dere voor het grooDegene echter, die haar thythme begrijpt en
te Sioux-opperhoofd
haar tracht te volgen, wanneer zij tot onge„Big Chief Nuschel".
kende krachten en vreugden stijgt, blijft
Deze caricatuur van
eeuwig in haar ban. Zoo'tt mensch deint mee
Moser als roodhuid
. in het rhythme van de wereldstad en vormt
is van Kora.
een noot in haar geweldige melodie."

AMSTERDAM

RDYAL
TWEEDE «n LAATSTE WEEK I

HET HOEDJE VAN MARIUS

Ewi gaieKMik w**rv«n hij In
dart w.rk.lljk.n zin d*t woord«

Mn. „dankbaar gabrulk" xal
makan. ladaran eeMand zal
hij aan U dankan, wannaar
■ hij alkan dag w..r na. hal
■etiaran da haarlljka varlrUiching ganlat van

Mm
VOOR NA HET
SCHEREN
Uit voorraad lavarbaar door:
Kannamar Agenturen Handal - Bleamandaal

/

Achttien is toch eigenlijk een gekken leeftijd! Verleden jaar, toen ik nog op school -was,
kon ik altijd gloeiend loopen en heftig debatteeren als te de „jeugd" ' aanvielen. Praatjes
over vrouwen lieten mfe Siberisch. Ik was „jeugd"
— ronder meer. Dat is veranderd. Ik heb het
'deze week gemerkt, toen ik in één week de revue
in het Amsterdamsche City „Première" en bij
van der Lugt — noem ik altijd maar zoo, want
„Gemeentelijk Theaterbedtijf" vind ik 100 huishoudelijk — „Afschfeid" rag. Mal, nu ik die
twee woorden zoo naast elkaar rie staan, zou ik
er heel andere dingen over kunnen gaan schrijveii.
„Première", het begin, „Afscheid", het einde.
Twee uitersten. Premfère van film, van tooneel,
van het leven.^ . . wat speelt zich allemaal af,
vóór men „zum'"Abschied letse Servus sagt?"
Wat filosofeer ik eigenlijk! Ik moet'vertellen,
hoe Ik door het zien van „Première" en „Afr
scheid" merkte, dat achttien een gekke leeftijd
is, waarin je soms een reusachtigen omzwaai
maakt en toch eigenlijk hetzelfde big ft. Mijn omzwaai tot vrouw — „in den dop dan altijd"-zou
Mams zeggen — ontdekte ik bij „Première".
En dat ik nog altijd met hart en ziel „jeugd"
ben, bij „Afscheid".
„Première" was reuze leuk. Maar er "werdfen
te veel flauwe moppen op vrouwen verkocht,
waaraan ik me — en^dit is het nieujra — dan
ook ergerde. En daarqa een liedje: .»Zoolangein
Holland nog flinke vrouwen zijn"- Het liedje
werd uit volle borst meegezongen en alle verliefde mannen in de zaal keken teeder en trotsth
naar „hun flinke vrouw". Hans en Hetty, <Ke
niet wisten, dat wij vlak achter hen zaten, demonstreerden ook even, hle hevig ze het te pakkan
hebben. Maar ik had alleen oog voor „de flinke
vrouwen", die op een. doek geschilderd den volke
werden vertoond: boer|h.trienen, schele vrouwen,
vrouwen met hazelipp«jn, imbécilen.... moeten
dat nu Hollands flidke vrouwen voorstellen?
Waarom heeft die liedjeszanger niet een paar
echt aardige blonde Reisjes om zich heen, gegroepeerd, om te laten zien, wit onze flinke
vrouwen zijn? '",
En nu „Afscheid"-.'. .'. waarin de jeugd wordt
voorgesteld door Dina, een leuk meisje, die
naderhand blijkt toch nfaar een harteloos wicht te
zijn. . . . en een paar lummels van jongens, die
maakten, dat ik wel door de zaal had willen •
roepen: „Neen, zóó zijn wij achttien jarigen
niét I" Tobias en Harro en Fred zeggen ook wel
eens malle dingen, maar wij gaan leuk, vriendschappelijk met elkaar om en toen ik verleden
jaar nog op school was, was algebra algeira en
geen vrij partijtje. En nu nog, als de jongens
met ons uitgaan, naar film of tooneel of wat
dan ook, gaan ze ook inderdaad met ons en niet
met vrouwen, die, wat leeftijd betreft, .onze
moeder konden zijn, zooals Carlo in „Afscheid"!
En ze vertellen wel eens een mop, die een tikkeltje
aan den rand is, maar als wij, meisjes, erbij zijn,
maken ze het toch nooit tè bont. >
O ja, ik weet best, dat we geeiv heilige boontjes zijn en dat we bijvporbeeld onze ouders Wel
eens verdriet moeten doen, omdat we nu eenmaal
anders zijn dan zij en daarom niet anders kunnen.
Tenslotte was het ook heel normaal,- dat Dina
zich met Filippo verloofde, maar daarom had
ze toch lief tegen die schattige Mams van haar
kunnen zijn en hoefde ze toch niet dien vertrouwelijken toon, die er altijd tusschen haar en
baar moeder was geweest, ineens kapot te maken!
Neen, als jong meisje häd ik er wat tegen'. . . .

R. FEENSTRA'i gaaitlg «n ontroarand
iamlltatpal, mat

ELLEK DURIEUX, JACQUES y. BYLEVEU
a. v. a.
Dagalliks 2.30-7.30 uur
Zondag 2 uur - 4.15 uur - 7.30 uur

AMSTERDAM

Voorbehandeling: Doet dé
helft van de aangemaakte shampoonr op het flink vochtig
gemaakte haar, daarna goed
masseeren en uitspoelen.
Hoofdwassching: Wascht met
het restant het haar, zoodat
flink schuim ofitstaat. Dan vooral
goed uitspoelen. Zoo heeft U
. het grootste profijt van de nietalkalische

1

ZWARTKOP
SHAMPODOR

SHAMPODOR-BLOND

KÏHAHBRA
Voor da DERDE waak.

JOHAM HEESTERS . HAMS MOSER
In da davaranda rayua-lllm

CARNAVAL DER LIEFDE
(Karnaval dar Llaba)
Barlln-fllm
—
Toagang 18 laar
DagalUb 2.15 - 6.15 - 8.15 uur
Zondag 1.30 - 3.30 _ 6.15 - 8.15 uur

ROTTERDAM

AIIENAI
PROLONGEERT

DE GROOTE REVUE
y

IrEiA-iftir
baar optreden — en er mag wel dadelijk vastgesteld worden, dat deze tournee reeds nu een
groot succes is gebleken. En dit is slechts voor
een zeer gering deel te danken aan het feit, dat
het voor het publiek aantrekkelijk moet zijn de
stemmen, die geregeld voor de microfoon zingen
nu ook eens in werkelijkheid te kunnen beluisteren. Zeker mogen de zanger» en zangeressen
zichzelf allen eer geven en in hun uitstekende
?0O^»f^veer schreven wij reeds m een artiicei,
vocale kwaliteiten den voornaamsten succesfactor
i^f7» ^Cinema & Theater" nummer 8 van
zien. Als men weet, dat de kunstenaars bijvoorjj^Rp'over de „radio-opeiia" publiceerden.
beeld Maastricht slechts eejimaal in hun tournéer
MB dé Otóroépleidiag in het begin van 194^
plan opnamen, terwijl zij er thans op dringend
en vast operageïelschap vomade, wist zjj een
verzoek reeds .voor den vierden keer voor een
»«tal uïtstfekende krachten aan zich te ver•enthousiast
publiek opltruden, is dat wel kennde». rangers en zangeressen, die voor een
merkend voor de artistieke prestaties dezer
J^'feï ook reeds aan de échte opera gewerkt
vocalisten.
itdea.: In den loop van de Wijha twee jaar, dat
Wijzelf beluisterden enkele weken geleden de
jet gezelschap nu bestaat, heeft het een goede
„première" in het Concertgebouw te Arasterdam
ièlteh^heid verworven en maf ^h zelfs m «en
en namen daarvan de beste indrukken mede.
lekere mate van populariteit verheugen. Het
Daar was allereerst dè dramatische sopraan,
iiïo-pubiiek kent hun namen en weet, dat de tGré Brouwenstijn, die over een stem beschikt
li&ofoon-uitvoeTingen van kunstzinnig gehalte
Izoo vol gloed en warmte, zoo vol glans en kleur,
Hk Niettemin zal er steeds een groot verschil
! als wij er slechts zeer weinig in ons land kennen.
aSven bestaan tusschen de opera op de planken 1 Dit is een uitgesproken opera-talent — zq zong
Pdie voor de microfoon. Oe eerste mogen wq
reeds met veel succes b8_ de
aet reden de „echte"'opei^-noemen, want ook ;indertijd trouwens
voorgangster van de hoofdstedelijke
opera, de Nederlandsche Opera-Stichting, bijvoorbeeld in Mozarts „Zauberföte" ei» jn „Les Contes d'Hoffmann"
(Giulietta) —, dat zich figenlijk niet
langer achter een microfoon mag ver[ aast de twee bekende Nederlajadsche Opera.igexelschappen, die : in ons land thans
. !i}Kjten te kunnen floreeren, het Gemeente«i" pperabedrflf van ArosteTjclaTO en de Kameri(Mfötre«if uiteraard minder pp den voorgrond
;t^feera-ensemble van den: Nederl^ndschen
'»^Omroep, al i» het daaronr niet minder

Ret inel »Or Siam SoJi" uit „IM
Forta del Deêtirut" van Verdi, tß*
nötigen door Gré Brouwenstijn en
Henk Weimar.
(foto't Cor Dohikr)

„LICHT EH LUCHTIB"
mat STOETHASPEL

REXIS. 4a Hollandselia clown, a-v.a.
DagalUkt 2.15—7.30 uur
Zondag 1.30 uur - 4 uur - 7.30 uur

ROTTERDAM

£APITDL
Vaar da TWEEDE waak
VEIT HARLANS groot fllnuueoat

ZONSOPGANG
(Dia Ralta nach TlUit)
mat
t
Krlitlna Sttdarbaum • Frlli v. Dengan
Tdblf-fllm
Toagang 18 Jaar
DagalUkt 1.15, 3.30. 7.30 u.
Zondags 1.00, 3.15, 5.30, 7.45 u.

Blyf hy

AMSTERDAM

Indanthren.
ASSIA NORIS

Wdt betreft de kUurechtheid bestaat er niets
beters.

Onovertroffen

wasch-fZon- en weerecht.

CINEMA & THEATER — (nr. 48) 12

In da «llm van aan vaalbawogan lavan

EEN LIEFDESGESCHIEDENIS
(Una Storla d'Amora)
Sonora-fllm

—

Toagang 18 Jaar

Dagailjki (ook Zondag)
voorrtalllngan van 1.15 uur af

13 (nr. 48) — CINEMA & THEATER

\ohert Schlegel, Riek vfinVeen,
n* van de Yen en Corrie Couwr slngen het beroewnd^Jtwiirtet
Vefd?» opera „Rigoleüo"an de vocale kunst vooy de m'u
i goed tot haar. recht kómen, ba
^Kasi^»matische zal »en, baks j»lle tegemoetkomingen, steeds
.zeker gemis blijven voelen. Men
an «en opera TjfreènBJiaaltbijvoorgeeni zang-lulsteppel jnake».
hel i» niet alleen héi publiek, dat dit muen onbewust als een b-zwaar voelt — indien
deze zoo onverbrekelijk met de radio verbonden tekortkomingen vah Wjna'«He voor de
► microfoon -gebrachte theatefk«i«t«> nog als een
zwaar" mag tellen —, ook "de. zanger» zelf
"iden dit in sterke maté. Het. is dan ook
, dat «en aantal eolitfeo korten tijd geioueu ^sloten, bét op den duur geestdoodende
microfcmnzingen af te wisselen met een geregeld
optreden vBor publiek,.dat «ril dus zeggen voor
--- direct aanwezig publiek in'de zaal van een
gebouw. Er kan op die manier'een band
...w«pt worden, die dobr het uitsluitend zingen
.r de microfoon nooit verwezenlijkt zou kuaJ— Zoo zijn deze radlo-operasolisten
gegaan — hun mtóröfoonwerk
|ic (W^É^atf éft; 3 kan men
;"Êeer per week in het open-

bergen. Daar waren verder Corrie Couvreur, ee«
fraaie co^ratuur-rs^praan 'mét veel artistiek temperament, en Riek van Veen, die het publiek
met haar warme alt veroverde. Van de heere
zij allereerst Frana van de Ven genoejnd, ee
bariton, dié óp hibogst kunstzinnige wijze jgt
iria's weet teVêriolk«». Henk Weimar is een "
'die waarljjk bsU; is, een volomineuze stem, er
Robert Schlegel één jonge tenor met een ze
aantrekkelijk geluSj. De fijnzinnige begeleide
aan den vleugel, Johan Ligtelijn. mag zeker-ee
woord van lof voor zijn zeer muzikaal accor
Jójtgneeren xtfet fÄiithouden worden.
^ze^ensche»,''zeker enkelen van hen, be
hooren op é» plaqken, in het theater, dat «* to
bestemming, zjj niogen zich niet in een stttdi(
begraven. In ieder geval verzuime men, indie
men in de gelegenheid is, »iet deze radio-oper
solisten te gaan beluisteren en men zal een avop
van kunstgenot beleven I
, COR DOKTF

Irte klas CABARET-PROeRAMMA

RAAPSEL-VARiÈTE

JJ—28—7—21—31

Oplossingen der onderstaande opgaven zende
men — üefst op een briefkaart — uiterlijk
9 December a.s. aan den „Raadsel-regisseur",
Redactie „Cinema & Theater", Paulus Potterstraat 4, Amsterdam-Zuid. Op de adreszij de te
vermelden: „Raadselvariété 9 December".
Onder de inzenders van ten minste twee der
drie opgaven worden verloot: een hoofdprijs van
• ƒ 2.50 en vijf troostprijzen van ƒ i.—■

lezen geeft.
De woorden zijn: gevaar, bereiken, vindingrijk, partij,

,j—32—ig—20—8 5; familielid
30—i—24—25 = dipper strijder
■ maatschappelijke kaste

besparen,

Van 1 t/m 33 lee«^ men den naam van een filmacteur
en den titel van de ïilm, waarin hü speelt.

RITA BASELIERS
Danseres

Plaats voor de giegeven woorden één letter, loodat
een ander *oord ontstaat. De nieuw-srebruikte letters
vormen den naam ; van een bekende Nederlandsche
tooneelspeelster. De woorden zijn: oer, ets, aar, er, oor,
der, den, naar, ooit, vond, el, ans.

Forst, Hans Albers.
Kmtraadsel. Horizontaal:

Verschuif onderstaande woorden zoodanig ten opzichte van elkaar, dat een der rijen letters, van boven
naar beneden, den naam van een bekenden filmster <e

iedere avond 7.30 u.

DUIZENDEN gebruiken met groot
SUCCES onze uitgaven van de serie
„HULP BIJ HET'PUZZELEN",
waarvan er 10 bij ons versohenen zijn.
Prijzen vanaf 50 cent.

^Zondagmiddag

„'t PUZZELHUIS", Overtoom 226,

Lida Baaroya; Verti-

caal: 1. lelie, 2. drift, 3. balie, 4- abuis, 5- odeur,
6. alsem.

•,

.
PRIJSWINNAARS.

Hoofdfrijs: mej. W. V. te Heerlen.
TroostfrijifH: mevr. M. S. S. en mej. J. d. V. te 's-Gravenhage; J. H. v. S. te Amsterdam; J. S. te Apeldoorn-,
C. W. te Zwolle.

Telefoon 85736

-

Postgiro 230660

AMSTERDAM

MIMI KOK
Elnfft In de sroote

VARIÉTÉ-RE VIIE
met o.n.:
BKIKKK en DENIJS
VMIKM

Je» Cifte«

TII.I/V V. VMBT
HAS VBKinB - SOI* v. DIJK
KKK> V, Unl«k Equlllbrlit
liE BALLET MAXIME

WEET U
walk* vliagtulgtypan ar xl|n7
hoa aan Jaehtvllagtulg bewapand It7
walka bommen gabrulkl woirdan an hoa
da uitwerking Is?
hoa aen torpado ar v»n blnnan ullziat?

met o.a.
DE TWEE CORRELLI'S
Antlpodistan
, DE STANLEY'S (Acrobaten)
CARLA mat haar Iwa*
poppen en vel* andere nummers
ledaren avond hall acht
Zondagsmidd. hall drie uur

i NIJMEGEN

,

Niet
verdwenen...

.2.30 u.

8ÏIBY WAJiHBAS, Lt

EINDHOVEN

OUDE STADSGRACHT

PUZZELAARS

Firma M00YMAN & ZH.,

ORKEST CALMATO
Dagelllks geopend v.a. 4 uur

MARKT

WERELD VARIÉTÉ PROGRAMMA

1.

VANAF 26 NOVEMBER

Vraagt nog heden prospectus aan-.

met o.a.
TIM TELBY
Humorist

creatie,

Visiiekaartjesraadsel. Irene von Meyendorff, Hannelore Schroth, Harry Liedtke. Siegfried Breuer, Willy

'

VERSCHU1FRAADSEÜ

22—27—3—I2-^J5—5—6—«4- -17 = afwisselen
2b—18—i o—20—8—i—«3 —9" ■I6—33 = parool
31—16 = voegwoord

decoratief,

OPLOSSINGEN VAN :8 NOVEMBER (Nol 45)

t,

FILMSTER-LOGOGKVPHE.

stemming,

kamer, voordeclig.

29—4—23—6 = knevel.

VOORZETRAADSEi.

betrokken,

Er is, dat spreekt vanzelf,
minder Wybert dan vroeger. Maar wij doen nog
wat wij kunnen. Komt U
dus vandaag niet aan Uw
doosje Wybert, dan zeker
van tijd tot tijd I

WYBERT

Meer succes
met
Toneelstukken
van de bekende auteurs:
Jack Bess - Joh. W. Broedelet Otto Zeegers — Herrn, v. d. Veer enz.
Vraagt gratis catalogus
ook van voordrachten
en schetsjes.

Uitgeverij „Festa»»
WINSCHOTE

IJ

^

da maximal« snalhald van aan Hurrleana?
Op zolka vragen - en nog v«U ander* - wordt op
duidelijke wljre antwoord gagavon In het boekje:

DUITSCHE, ITALIAANSCHE
BRITSCH-AMERIKAANSCHE
EN SOWJETRUSSiSCHE

OORLOOS
VLI EGTU IGEN
OMSCHRIJVING - ONDERSCHEIDING
BEWAPENING ENZ
STAND ZOMER 1943
160 pagina'» mat ruim 350 folografUehe
aibealdingan. schattan an tllhouattaekanlngan
OVERAL VERKRIJGBAAR
PRIJS 85 CENT

VAN DITMAR H.V. - AMSTERDAM

ingetogen, t»S*r niet onvWSSfSBFW**** **
lóren ïaak.
.
zeggen „Vestaalachen" solo-dans ten teste
i Muziek is haar uitgangspunt en haar Leitgaf, zag men thans op het groote podiunu vaif
motiv:; muziek, vertolkt en liefelijk verklankt
d>n Amsterdamschen Stadsschouwburg te?-ugi j doorat pianospel van haar vader, prof. Arthur
een podium,' dat tij met haar streng, kujsch;
Jüntsc^- En men kan waardeering hebben voor
klaar, muziekgevoelig, maar ook.vaak eentjoni^ \ di fijnzinnige teekening in de groote suite der
en soms zelfs macMeloos gebaar niet kon vullenj
n'egenj Muzen, die nochtans alle een-en-dezelfde
Hoe onbewogen blijft dit lichaam, terwijl dë
Muze blijven, namelijk Lore Jentsch, en geen
dans — alle Diana's ten spijt — toch in d^
vèn alle de Muze van den Dans. Men ziet in
eerste paats eeö kunst der zinnen, om niet t^
CJiopih fijne arasbesken van een pols, van een
zeggen des vleezes'is! Hoe slap wordt daardooïj
vóetstajnd. Maar alles wat binnenskamers als
miiziek-accompagnement te waardeeren zou zijn
de sierlijkheid Vanfartn- en beengebaar, bij: een
geweest, wordt oeverlobs op een groot podium,
als uit lood gegoten romp! Men zag nog 'eeni
dat van deze zich niet gewonnen gevende danseres
maal Isadora Duncjan dansen, in de wapperende
dé figuur van een eenzame amazone maakt, die
Uherty-teekenin^eri van' Gordon Craig — ei} heil
met armen en beenen tegen denkbeeldige windwas eigenlijk] wbnderlijk dm een hedendaa^Sche
molens vecht.
HENRIK SCHÖLTE
danseres zoo verbeten, zoo principieel, zoo dwars
1

IK ZAG.... zegt Mina
Bakgraag, hoe op de huishoudschool de meisjes het
recept - pannekoeken en
flensjes • in hun kookboek
veranderden. Boter, melk,
eieren, werd met'n fiksche
haal doorgestreept. Daarvoor in de plaats kwam
toen . • • • Panko, bloem
en water!

CARRÉ AMSTERDAM

!

lederen dag

2 uur en 7.15 nnr

ENOR1I SUCCES
Het beste bewfls der kwaliteit van ons programma
En nu nog een
nieuwe sensatie

FRITSCHIE,
»B

VUOOI.IJKK

waarover geheel

HUISKWKCHT,

Amsterdam

,zal schaterlacnen.

HMtKO
'n Peja product

Plaatsbespreken 2 dagen te voren tnsschen 10 en 4 nur aan de kassa en
telefontech 53800

1

'

METROPOOL-EXPERIMENTEN

11 L I •;

..

J

Han Beuker en 'Wouter Denijs verzorgen de
artistieke hoofdschotel in het nieuwe ..Metropool"-programma, en steken daarmede met hoofd
en schouders boven het peil van de overige
cabaret-medewerkers uit. Tilly van Vliet, pan
Verne en Nol van Dijk spelen en zingen verschillende schetsen, waaronder eenige die niet bepaald oorspronkelijk aandoen. Han Verne, die
tevens de conférence verzorgt, weet de zaal
aardig mee te krijgen in een lied, dat gewijd is
aan „het licht dat weer branden gaat" en spreekt
voorts een Kees Mahders-achtigen monoloog, die
nogal melodramatisch is.
, ..
• 1
Het kleine Maxim Ballet doet zijn leider Jack
Baux allen eer aan in een gevarieerd repertoire.
Vier meisjes bewijzen hier, dat met verzorgde
choreografie in een afwisselend programma 'uitstekende resultaten te bereiken zijn. Zij verleenden een fleurige noot aan het programma, j
De drie variété-nümmers staan op een behoor-

lijk peil, vooral de speelkaarten-virtuooze Suzy
Wandas, die een verbluffende vaardigheid in het
mani*puleeren ten toon spreidt en bovendien haar
nummer aardig weet te „verkoopen". De evenwichtskunstenaar Berny mag óók gezien worden,:
evenals het Oostersche nummer Chang-He, hoewel het lint-zwaaien daarin wat primitief lijkt.
Ondanks het feit, dat dit het eerste Metropool-jprogramma is, dat eenigszins een cabaretkaraktèr heeft, kan men zich niet aan den indruk
onttrekken, dat het beter ware geweest een minder versnipperd programma te bieden. Het
variété' overvleugelt de prestaties van het drietal,
dat cabaret-achtige dingen poogt te doen, en
Beuker en Denijs zullen zich waarschijnlijk gevdeldi hebben als de bekende katten in het vreemde

pakhiiis.

L

- J-

CAPIT

Foto's strook 'omslag: CN.F./Noske (2), Bavaria,
Schimnaltenningh. Staff/van der Leeuw

Vernieuw"1«

I
te,

.J^^-

Echte, g^eie Keukenstroop, die Honig's
naam alk kwaliteitsgarantie idraagt! Voor
dezen tij(i nog uitzonderlijk goedl

ö Mammie heeft weer die
fijne Adelaar-Klndferzeep
meegebracht. Op mijn
toiletzeepbon overal

HONIGS
STROOP

verkrijgbaar.

1

•:.r ■i~iäm k .
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QROOTE STROOIBUS 40 c - NAVULZAKJE 30 c
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oAemk voor ^advertenties: ^DW^bo^Ve^e^A'da^ ™T**&Y

VerantwoordelUk Hoofdredacteur: Mr ^nrik^^

d«i Vrato».. - Druk der N.V. Botogravure M«., Lelden - P 1088/4.
F,1 'ï
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Anfielika H aal
Deze Jonge actrice kree« onl.ng. hear ••«*• «^0*

k.ns
1« de Terr.
»*^
> X^'r^ttiL
mlddenpagina
meer.™™
Thans
*p—\**™*
Angelllca
de hooUrol
d H«ri»elnho«', ..Mel«^o^^gSleg«ried Breuer
<»o»o T.r» •» I« ^Jr«^^

ie'» Wu* FUm>
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