
De rode draad van de voorstelling
wordt gevormd door ’Diva Daisy’
en haar kleinzoon, die zijn oma
achter de schermen volgt als zij
zich voorbereidt op de revue. Als
hij de zenuwen van zijn oma ziet,
krijgt ook zij krijgt die centrale
vraag voorgeschoteld. Haar ant-
woord? ’Het bloed kruipt waar het
niet gaan kan.’

Het bloed kruipt ook bij deel-
neemster Ria Kee-Holkamp waar
het niet gaan kan: ,,De uren voor
een voorstelling ben ik altijd
bloednerveus en vraag ik me af
waarom ik dit doe. Toch wil ik als
een voorstelling is afgelopen altijd
meteen weer terug het toneel op:
het is gewoon zo leuk om te doen.’’

Kee-Holkamp neemt in de voor-
stelling een monoloog van Martine
Bijl voor haar rekening: ,,Ik had
die monoloog zelf al eens geregis-
seerd, maar nu er door een andere
regisseur naar is gekeken is het
toch weer een heel ander stuk

geworden. Dat leerproces vind ik
ook zo mooi aan toneel: je wórdt
na een tijdje echt je personage. En
je kunt dingen zeggen die je nor-
maal nooit zou zeggen: je mag
gewoon veel meer.’’

Ria Kee-Holkamp is ook betrok-
ken bij de ’Samen Uit Salon’, een
initiatief dat ervoor zorgt dat thea-
terliefhebbers die alleen zijn of

hun partner niet meekrijgen naar
het theater ’samen alleen’ naar een
voorstelling kunnen gaan. ,,Ik zie
theater echt als verbinding. Het
brengt mensen samen die elkaar
normaliter misschien nooit hadden
getroffen. Tijdens het repetitiepro-
ces krijg je vanzelf een band met
iedereen die meedoet, ook al zie je
elkaar niet altijd.’’

Die verbinding is ook het sleutel-
begrip in deze editie van Zaans
Zilver. Die verbinding is er tussen
verschillende disciplines. Zo trak-
teert ’Flashback’ de zaal op een
stukje hardrock en krijgt Cees
Halff de zaal stil met zijn inge-
nieuze kleinkunstliedjes. Maar er
is ook verbinding tussen genera-
ties, zoals te zien is in het spel

tussen José Op ’t Zands ’Diva Dai-
sy’ en haar kleinzoon, gespeeld
door musicalleerling Melle Schaft
(10). De dynamiek tussen de twee in
de korte sketches die de theatrale
omlijsting vormen, toont aan:
theater gaat over leeftijdsgrenzen
heen.

Iris Oosterhoorn

Zaans Zilver gaat voor goud

Ouderen lieten gisteren in het Zaantheater zien wat zij kunnen. ERIK RIETMAN FOTOGRAFIE
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Theater
Open podium

Zaans Zilver, open podium voor
60plussers. Gezien in het
Zaantheater, zondag 9 februari.

"
Zaandam ! Maar liefst 96 zan-
gers, muzikanten, dansers, ac-
teurs en actrices lieten zich zon-
dagmiddag in het Zaantheater
van hun beste kant zien tijdens
Zaans Zilver. Voor alweer de
vijfde editie bundelden het
Zaantheater en Fluxus hun
krachten. Deze keer om ant-
woord te vinden op de vraag:
’Wat beweegt zestigplussers om
in de spotlights te gaan staan?’

Dus geen mineurstemming, hoewel
gebleken is dat de kwaliteit van dit
orkest (opgericht in 1971) nog steeds
van uitstekend niveau is. Ook een
verdienste van dirigent Rolf Hoo-
genberg. Ofschoon de balans niet
geheel evenwichtig is worden de
meeste partijen vervuld door erva-
ren muzikanten.

Dit bleek onder meer bij de sfeer-
volle vertolking van het door John
Williams geschreven thema uit de
gelijknamige film ’Seven years in Ti-
bet” en de muzikale illustratie van
een treinreis door de staat Oregon
(USA), een boeiend werk van Jacob
de Haan, een van Nederlands be-
kendste huidige componisten.

Ook is er veel attentie voor dyna-
mische contrasten. Alleen de trom-
petsectie speelt bij enkele werken te
sterk waardoor de klarinetgroep te-
veel wordt overschaduwd. Twee
muzikanten bewezen uitnemend
als solist te kunnen fungeren. De
altsaxsolo van Ton Dam ’Persuasi-
on” van Sammy Nestico, technisch
toch niet bepaald eenvoudig, ont-
ving een overtuigende interpretatie
van de solist, daarbij adekwaat on-

dersteund door het orkest.
Imponerend was eveneens de

euphoniumsolo van Piet Majoor bij
de vertolking van het befaamde
’Stardust” van Hoagy Carmichael.

Als gast was aanwezig het Vrou-
wenkoor ’t Zingt Geheid’ uit Assen-

delft, inspirerend geleid door Amel
van der Hulst. Men zingt a capella,
de meest pure vorm van zingen, en
meerstemmig. Ook beschikt het
koor over een breed repertoire, vari-
erend van pop tot licht klassiek. Ver-
rassend klonk ’het Zuid Afrikaanse

’Noyana’ terwijl het beroemde Ierse
’Cockels and Mussels’ overtuigend
werd vertolkt, evenals het delicate
lied ’Ken je mij’, bekend geworden
door Trijntje Oosterhuis en fraai be-
werkt door Jetse Bremer.

Tevens vond de première plaats

van het in het Zweeds uitgevoerde
gevoelvolle ’Gabriella’song’ uit de
film ’As it is in Heaven.’ Minder ge-
slaagd was echter de befaamde koor-
compositie ’The long day closes’
(1868) van Arthur Sullivan. Deze ly-
rische muziek vraagt om een gedra-
gen tempo en het uitgevoerde tem-
po was veel te hoog naast enkele
incidentele intonatieproblemen.

De uitvoering van het befaamde
’The Rose’ van Amanda Mc Broom
door koor en orkest betekende ech-
ter een muzikaal hoogtepunt. Ook
de Westzaanse zanger Jeroen Conijn
was gast en vertolkte glanzend met
koor en orkest zijn eigen compositie
’Westzaan’, een hommage aan het
dorp Westzaan.

Cees Brugman

Slotakkoord van Dagorkest Zaanstreek-Waterland
"

Muziek
Dagorkest

Gehoord: Dagorkest
Zaanstreek-Waterland o.l.v. Rolf
Hoogenberg m.m.v.
Vrouwenkoor ’’t Zingt Geheid’
o.l.v. Amel van der Hulst en
Zanger Jeroen Conijn. Zondag 9
februari, Grote Kerk Westzaan.

"

Westzaan ! Ernstige terugloop
van leden heeft het Dagorkest
Zaanstreek-Waterland doen beslui-
ten de activiteiten te beëindigen en
nog eenmaal tijdens een feestelijk
slotconcert op te treden.

Het afscheid van Dagorkest Zaanstreek-Waterland. ERIK RIETMAN FOTOGRAFIE
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