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Componisten contra 
choreograf en 

Conferentie over een 
ongelukkig huwelijk · 

JN hulze „Queekhoven" en kasteel 
„Nijenrode" te Breukelen is zater

dag en zondag langdurig en diepgaand 
gediscussieerd over een ongelukkig 
huwelijk. De conferentie was georga
niseerd door het Internationaal Kun
stenaars Centrum Eduard van Beinum 
en · het ongelukkige huwelijk was dat 
tussen de muziek en de danskunst; do 
discussies werden dan ook in hoofd
zaak gevoerd tussen componisten en 
choreografen, waarbij ter orientatie 
een groot aantal balletfragmenten 
werd gedemonstreerd. De bijeenkomst 
was in twee opzichten uitzonderlijk:. in 
de eerste plaats omdat hier, op initia
tief van mevrouw Phia Berghout, voor 
het eerst een gedachtenwisseling in 
breder verband tussen N ederlandse 
choreograi'en en componisten tot 
stand kwam; in de tweede plaats om· 
dat het de eerste keer was dat lei
ding en. Jeden van de drie officiele Ne· 
derlandse balletgezel~bappen onder 
een dak verenigd waren: bet Nationaal 
Ballet, bet Nederlandsee Dans Theater 
en het Scapino Ballet. 

volgorde genoemd: Greetje Donker,' 
Rudi van Dantzig, Jaap Flier. Jan 
Rebe! en Aart Verstegen. 

Van compositorische zijde waren, 
naast Ton de Leeuw en Jos Wouters, 
o.a. Geza Frid, Luctor Ponse en Peter 
Schat aanwezig. Uitsluitend componis
ten die wel eens balletmuziek schrij
ven derhalve - en dat zijn er te 
weinigen. Een bijzondere bijdrage uit 
Israel leverden de componist Josef Tal 
en de danskunstenares Deborah Ber
tonoff; de Indiase danskunst (met na
me de bharata natyam) werd verte
genwoordigd door de Fran~aise van 
origine Kumari Malavikia, die wij 
graag nog eens op een dansrecital in 
Den Haag zullen zien. 

Ter afronding van de gehouden 
demonstraties en besprekingen zal a.s. 
donderdag in de Singer Concertzaal te 
Laren nog een experimentele avond 
onder leiding van de gespreksleiders 
worden gegeven. 

Mllitaire n1uziek:-
Beide aspecten van de conferentie 

geven aanleiding tot zeer grote vol- van .vroeger 
doening en we kunnen slechts hopen 
dat . zowel de co:r:ipositorisch-choreo- In verband met het feit dat dit jaar 
graf1~che toenadermg als de samen- van 29 augustus tot en met 7 septem- , 
werkmg tussen de balletgezelschappen ber op de Markt te Delft voor de · 
in de toekomst moge doo!we.rken. Wat tiende achtereenvolgende maal het i 
het eerste aspect betreft is g1steravond muziekfestival Taptoe Delft" zal · 
~l dadelijk de wens uitgesproken om worden gehoude;, wordt een tentoon- '. 
m september plannen voor een tweede st.e1ling ;g:eo.r1g-anis·eerd over d:e ont- ! 
conferentie v.a~ deze aard te ontwer- wikkeling van de militaire muziek ' 
pen. 'Fen aanz1en van het tweede as- van de zeventiende eeuw af. Op deze 
pect is het. wo?rd - ~n de daad - expositie zullen instrumenten, partitu
~o~ral aan ~e ~1guren die voor het ar- ren, uniformen en schilderijen te zien 
tistleke bele1d m ~~der~~ndse dansza· zijn, die in die tijd in gebruik zijn 
k.~~ verantwoordel1-!k ~~Jn. Nu · waren geweest of op deze periode betrek
ZIJ m goede harmonie b1Jeen: mevrouw king ,hebben. De tentoonstelling wordt 
Sonia Gaskell, mevrouw Hans !'noek gehouden van 2 augustus tot 15 sep
en Hans van Manen, en de emge - tember in het Stedelijk Museum het 
kleine - disona~t die te be~uisteren Prinsenhof. 

1 viel was er een u1t beduchthe1d dat er 1 

dissonanten zouden k6men. Dit dan 1 

in meer overdrachtelijke zin, want let- ' 
terlijk waren er zeer veel dissonanten, : 
en wel in de overwegend moderne 
composities die ten gehore werden ge-
bracht en waarvan de choreografische 
interpretaties op hun muzikale kwa-
liteiten werden getoetst. Dat W•as na-
melijk een van de hoofdthema's in de 
discussies: het onbehagen van compo-
nisten (en musici in 't algemeen) over 
de vrijheden die choreografen zieh 
soms .....;. of vaak - ·met het muzikale 

. kunstwerk veroorloven. Waartegen- ! 
over de choreografen een verwijt aan 1 
het adres van de componisten stelden: 
dat deze zieh bij het schrijven van 
„balletmuziek" dikwijls nauwßlijks be
wust zijn van de eisen die een creatief 
danskunstenaar daaraan zou moeten 
kunnen stellen. In dit verband viel de 
term „fysieke muziek". Er vielen nog 
heel wat meer termen - waarbij de 
discussies soms tamelijk fel werden -
maar het lijkt ons beter thans het 
bestek van een beknopte samenvatting 
niet te buiten te gaan en binnenkort 1 
met een meer uitgebreide beschouwing ! 
over de achtergronden van het onder- 1 

werp dezer conferentie te komen. 

DE gespreksleiders van de bijeei;i- 1 
komst waren mevrouw Soma , 

Gaskell, Ton de Leeuw, dr. Jos Wou- ! 
ters en mr. Evert Brautigam. Tot de 
choreografen die aan de conferentie 
deelnamen behoorden, naast Sonia 
Gaskell, Hans Snoek en Hans van 
Manen enkele buitenlandse gasten, zo
als Vitaly Osins (wiens „Variations 
Dodecafoniques" op muziek van Kees ' 
van Baaren tot de festivalpremieres J 

van het Nat. Ballet behoren) en Glen 
Tetley en vo.orts - in willekeurige; 



Drie balletgroepen in vrede bijeen 

Hans van Manen roept bij 
toeschouwers verlangen op 
NIJENRODE - De vele deelnemers aan de componisten en choreografen

week hebben zaterdagmiddag een premiere beleefd in de gymnastiekzaal van 
kasteel Nijenrode. Daar voerden leden van het Nederlands Danstheater het 
tweede deel van de 'choreografie van Hans van Manen op Strawinsky's Sym
phonie in drie delen uit (het derde choreografisch gedeelte is ng nieit klaar) . 
Hans van Maanen. de artistiek directeur van het. Danstheater, was door Stra
winsky's muziek op prozalsche wijze gelnspireerd en het resulfaat bleek een 
expressief ballet, waarin de pas de deux bewus>t in meer klassieke stijJ ge
houden was. Alexandra Radius en Han Ebbelaar gaven de twee partners 
gestalte, terwijl Jaap Flier en Gerard Lemaitre duidelijk maakten, dat zij 
zieh in hun partners (Anne Hyde en Marian Sarstädt) vergist hadden. De 
eerste kennismaking met di't tweede deel van de' choreografie doet verlangen 
naar de :uitvoering van het complete werk, opdat de toeschouwer ook kennis 
zal kunnen nemen van de oplossing, die Van Manen voor zijn „kring"-pro
bleem denkt te vinden. 

Componisten en 
cho1~eografen in 

Nijenrode 
Tijdens deze week, belegd door de 

stichting ITC Ed. van Beinum, hadden 
de organisatoren zieh als uitgangs

, punt gedacht een muziekstuk, waar-

li op diverse choreografieen werden ge
I maakt, opdat vergelijking mogelijk 
zou worden. Noodgedwongen heeft 

l men dit onderwero echter mo'eten los 
laten vanwege de korte tijd van voor. 
bereiding. Thans bestaan daarom 
plannen dit punt tijdens een volgen
de studie week te behandelen. ter
wijl men dan ook wiJ trachter van 
het tegenovergec;te1de uit te gaan: 
een ballet op divers komposities. 
Zowel komponisten als choreografen, 
in Nijenrode (en Quel'khoven) aan
wezig. bleken graag op deze sugges
tie van Ton de Leeuw te willen in
gaan. Ter discussie stond nu: moeten 
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muziek en dansbewegingen elkaar 
volkomen dekken (Geza Fried toonde 
zieh voorstander) of moeten (mogen) 
beiden uiteenlopen. Een onderwerp 
waarover uiteraard eindeloos gepraat 
kan worden en zeker in dit gezel
schap, daar het de eerste maal was, 
dat zoveel komponisten en zoveel 
choreografen bijeen waren. 

In haar openingswoord zaterdag
morgen. stelde mevr. Phia Berghout 
het n.ader kontakt tussen beide groe
pen kunstenaars centraal, terwijl zij 
er bovendien op wees, dat alle drie 
vaderlandse balletgroepen (Ned. Dans
theater, Nat. Ballet en Scapino Bal
let) hier voor het eerst in pais en 
vree bijeen waren. Dr. Jos Wouters 
hield vervolgens een inleiding over 
de gespr:eksmaterie, waarop mevr. 
Sonia Gaskell later nader inging. De 
zaterdag ten g~hore gebrachte mu
ziek en uitgevoerde balletten, munt
ten uit door expressiviteit. Hetgeen 
des te meer naar voren kwam om-

dat orkest en aankleding ontbraken. 
De muziek kwam via luidsprekers 
en de dansers en danseressen tra· 
den op in trainingskledij. 

Na het ,.misterioso" uit de Lyri
sche Suite van Alban Berg op cho· 
rografie van Job Sanders, uitgevoei:d 
door Käthy Gosschalk (als de proo1) 
en Jaap Flier, Peter v. d. Hoeven, 
Hans Hylton en Marten Molema (al
len van het' Danstheater) als de 
wriemelende .,microscoop"-gestalten, 
ontwikkelde zieh een geanimeerde 
discussie over het al dan .niet „dan· 
sant" van een melodie. Ton de Leeuw 
merkte daarbij zeer terecht op, dat 
de meeste dansers bang zijn om stil 
te staan op het toneel, waardoor de 
muziek niet die eer aangedaan wordt, 
die zij verdient. Josef Tal, de Is
raelische gast en komponist, meende 
in dit verband, dat de choreograa:t 
muziek kennis dient te hebben en dat 
de komponist de mogelijkheden van 
de dans moet kennen, wil men tot een 
sluitend geheel kunnen komen. Een 
ballet zonder muziek komt beter tot 
zijn recht, meende Glen Tetley Dans
theater) maar het is slechts een 
aspect van de danskunst. 

Hoogtepunt van de zaterdagmid. 
dag was ongetwijfeld het optreden 
van de '-Israelische danseres en cho
reografe Deborah Bertonoff in Ran
ges of Energie" van Tal; welk werk 
ook vanavond voor de Kunstkring 
zal worden uitgevoerd en waarop we 
morgen hopen terug te komen. 



In- en ~itheemse dansen te ·Nijenrode: 

Program vol hoogtepunten 
t(?/b/b~ 

NIJENRODE - De boven verwachting vele aanwezigen hebben gister-
, avond een elg~n Holland Festival beleefd in de gymnastiekzaal van Nijen
rode. Daar legden de deelnemers aan de komponisten en choreografenweek 
verantwoording af van hetgeen de afgelopen dagen gedaan en besproken ls. 
Zelden zullen zovelen van zo nabij kennis hebben gemaakt met de moderne 
dansikunst, zonder daarbij afgeleid te zijn door versierende elementen als 
decors en bijvassende kl~ding;. Hier was de pure bewegingskunst aan het 

· woord en daarom is het moellijk te bepalen wat het hoogtepunt van deze 
avond ls geweest. Het Scapino Ballet liet ensemble werk zien; het Nationale 
Ballet kwam m.et een seml-klassieke da.ns op elektronische muzlek van Kees 
van Ba.aren: „varlatlons dodecafoniques", opgenomen in het programma van 
het Holland Festival en met een aantal sollen pas de deux. Deborah Berto-1 
rioff, de Israelische, danste haar „Ran. ges of Energie" en de Indische danseres 
. Kumarl Malavlka nam de toeschouwers mee naar de Oosterse wereld, waarin · 
de rellgle .zo'n belangrijke rol in de kunstdans speelt. 

1 

Nadat Ton de Leeuw een korte in- ! 
leiding had gehouden, liet Kumari ; 
Malavika de talrijke aanwezigen de 1 

sfeer van de typisch Indische dans- 1 
kunst proeven in de expressieve dans 
„padang" waarin de danseres de hel- 1 

dendaden van Wisjnoe in diens incar
natie van Rama weergeeft. Zij be- i 
sloot met de „kosmisch dans van 

1 
Sjiwa". tijdens welke de acht wereld : 
sferen beefden, aldus het verhaal. 
Deze Indische dansen vormden van
zelfsprekend een grote tegenstelling 
tot de overige; deze avond gebrach
te balletten, al vindt men er de be
kende posities allen in terug. Opmer
kelijk is echter, dat nergens dat 

ver krampte", dat de moderne dans
beweging·en vaak laten zien, aanwe
zig was. Alle bewegingen vloeiden lo

, .gi,sch in elkaar, zonder monotoon te 
worden, gelijk de verhalende zang

, stem op de achtergrond 

Het Scapino Ballet opende · met 
Mouv·ements Retrogrades van Ton de ' 
Le·euw (zelf aanwezig) op choreogra- ; 
fie van Hans Snoek en Jan Rebe!. 1 

Een modern ballet in drie delen, ' 
waarin groene doeken de enige at
tributen vormden. Ina Rietstap dans
te de „zoekende" tegenover Bol> Ver
bruggen (dezelfde, die in „Moeder er 
staat een vriJer voor de deur" de 
hoofdrol had). In „N acht" van Luc
tor Ponse (in de zaal aanwezig) op 
chor·eografie van GTeet Donker en 
Jan Rebel (in rood·zwart ruitjesjas-
j e) vertolkte Bob Verbruggen vervol- , 
gens de tussen waken en dromen ver
kerende mens. Frank Polak was zijn 11 

·ziel in dit bewegingsspel terwijl 
droomgestalten en schimmen van de 
nacht het geheel expressief comple- ! 
teerden. Het was typisch een voor
beeld v·an een in nauwe samenwer
king tussen komponis"t en choreogra„ 
fen tot stand gekomen ballet, waarin 
muziek en bewegingen elkaar geheel 
aanvuHen. 

Het programma voor de pauze werd 
besloten met een solo van Deborah · 
Bertonoff in J os·ef Tal' s „ranges of 1 

ener>gie". Een muziekstuk zonder me- 1 
lodie of harmonie, waarin alleen het · 
geluiden complex (dat op het eerste 

, gehoor aandoet als lawaai), de rit- : 
i miek en de rust (als contra punt tot 1 

de beweging) de drie elementen vor-1 
men De (electronis.che) muziek is ! 
opg·ebouwd uit variaties waarin steeds j 
een der bovengenoemde elementen is 
terug te vinden. De choreografie, die 

· Deborah Bertonoff er op maakte en : 
welke zij zelf uitvoeTde deze avond, i

1

. 
had de altijd zwoegende, zieh steeds 
weer oprichtende mens tot onderwerp. 
Maar met een beetje fantasie zou· 
men er met evenveel gemak het 
Joodse volk in kunnen herkennen, 
waardoor de symboliek nog sterker 
wordt. De dans - waarin Guanese 
dansbewegingen zijn verwerkt - is 
uitputtend en soms beklemmend in de 
bewustwording van de lichaams-. 
kTacht bij de danser. Alhoewel mevr. 
Bertonoff haar gehele ziel in de dans 
legde, kan men zieh afvragen of een 
man dez·e bewegingen niet gemakke-

; lijker aanvaardbaar voor het publiek 
! zou brengen. 
' Het Nationale Ballet pr·esenteerde 
'na de pauze Kees van Baarens „ va
i ria tions dodecafoniques" op choreo
' grafie van Vitaly Osins, waarin de 
jbekende spreuken „hoTen, zien en 
zwijgen" terug te vinden waren. Ee:n 
magnifique modern ballet, waarin · 
veel van het klassieke is terug te 
vinden en dat vooral in het laatste 
deel veel van de uitvoerende (12) 
danseressen vergt wegens het ont-

1 

breken van ieder ritme. Maria Kop
pers en Sylvester Campbell brach
ten vervolgens de pas de .deux •.• Jun~J 
gle" van Rudi van Dantz1g op (elec•· 
tronis'che) muziek . van Badings en 
Maria Sylvaine en Reuven Vooren
bergh gaven · de pas de deux „Om
bres" van Van Dantzig (muzi·ek Ton 
de Leeuw) gestalte. Het optreden 
van het Nationaal Ballet werd beslo
ten met de solo „Shirah" uit het 
grote ballet-werk Persefone van 
Pearl Lan.5 (muziek Alan Houhan-
l nes) door Mariana Hilarides. 



12/6/63 

'm 'ici" ni"i17'6' 
"'ati'"C'm „:i„mcm:i 

ilac„in:i ·= =--~=,P i:MW „nacc 

-~:uc MP~ ~" ,:-tt'"=it.d 
:zu 

-oo ;irw ,.,,l i:iac•n;u 
-::nu ,'NW ''KP'O'm 'tc'1' 
ll'nf:)Z)'O Cl Cl'"P' 1n"U~~ 
nnac .n'ni=v?K i1P'C"l1.) ?P 
-u 1W'WW ,nii'ri1 'ntU~ 
?w 1ni'r K'i1 ,1,„„ acw 
• ?1' '101' '7Ki'IU'i1 1'M?Zli1 
• ,,H J11~ Cl llU" :'li'J'? 
-1:ii n'li~i.i „,_„, "'11v 

.:miDi:l ;ii 

?w C':l ?w „ - m'ri1 cw 
."iiZlU 




