
15DeMorgen. DONDERDAG 04/02/2021

Het is fijn om bij ‘de derde golf ’ 
enkel aan surfen te denken

ACTRICE ELLA-JUNE HENRARD LEGT UIT WAAROM ZE IN DE PORTUGESE ALGARVE ZIT, IN ‘FOCUS KNACK’ 

Golden Globes:
‘Mank’ zes keer
genomineerd 

De Netflix-film Mank is de grote
favoriet voor de Golden Globes.
De zwart-wit prent van David
Fincher sleepte zes nominaties
in de wacht. Dat is er eentje
meer dan The Trial of the
 Chicago 7, die ook al door het
amerikaanse streamingbedrijf
werd geproduceerd. In totaal
haalt Netflix maar liefst 
22 nominaties binnen. Ook
The Father (Florian Zeller),
 Nomadland (Chloe Zhao) en
Promising Young Woman
 (emerald Fennel) deden het
goed met elk drie nominaties.
De Golden Globes zijn een be-
langrijke indicator voor welke
films en acteurs een goede kans
maken op een Oscar. (BeLGa)

Zevende editie
‘Beaufort’ in alle
kustgemeenten

alle tien kustgemeenten en 
-steden nemen in 2021 deel aan
de zevende editie van Beaufort,
van 27 mei tot 7 november. Dat
meldt provinciebedrijf Westtoer.
tijdens de editie van 2018 had
Blankenberge als enige kustge-
meente nog forfait gegeven.
Curator Heidi Ballet selec-
teerde 21 kunstenaars voor
het kunstproject. De artistieke
 selectie bestaat uit een mix van
binnen- en buitenlandse kun-
stenaars. In elke kustgemeente
komen twee kunstwerken en er
wordt voor deze editie ook één
kustbroed-project voorzien.
Daarin wordt een muziekstuk
doorgegeven langs de tien
kustgemeenten. (BeLGa) 

Horst kondigt
Jeff Mills aan
voor september

het horst-festival, dat als alles
goed gaat dit jaar plaatsvindt op
10, 11 en 12 september, kondigt
een eerste grote naam aan. De
organisatie wist technopionier
Jeff mills te strikken. “het
 programmeren van Jeff mills is
een droom sinds de start van
horst”, laat programmator
 Simon  Nowak weten. “hij is een
van de spilfiguren in de vorming
van de elektronische muziek.
Slechts een paar artiesten
 blijven  muziek constant naar
nieuwe grenzen verleggen.
Naast mills staan onder andere
ook aïsha Devi, Cherry B,
 Juliana huxtable, Gene On
earth en Suze Ijo op de affiche.
(PD) 

Fien Leysen en Manu Siebens maken museale installatie ‘Numi Yaldati’ voor KVS en deSingel

Geen acteur te zien in
theatraal audioverhaal

Theaters moeten dichtblijven, musea
mogen wel open. Het Brusselse stadsthea-
ter KVS programmeert daarom de museale
installatie Numi Yaldati, een audioverhaal
van Fien Leysen en Manu Siebens, over
twee verschopte vrouwen die in hetzelfde
appartement wonen in een andere tijd. 

EWOUD CEULEMANS

“We hadden het goed kunnen vinden, jij en ik.
Soms lijken we zo hard op elkaar dat ik denk dat
we dezelfde zijn.” Dat vertelt de vrouwenstem in
onze oren tijdens het halfuur dat we doorbrengen
in de duisternis van Numi Yaldati, een audiover-
haal over twee vrouwen wier levens, door zeven
decennia gescheiden, zich op een gelijkaardige
manier afspelen.

Numi Yaldati, een coproductie van het Brus-
selse stadstheater KVS en de Antwerpse kunst-
instelling deSingel, is een auditieve installatie,
geschreven en verteld door Fien Leysen en geën-
sceneerd door Manu Siebens. Beiden werken re-
gelmatig voor het eigenzinnige theatergezelschap
Berlin, dat graag de grens tussen theater en an-
dere kunstvormen uitgomt: hetzelfde gebeurt in
Numi Yaldati, een project waarmee de KVS en
deSingel toch weer even de deuren kunnen ope-

De titel betekent zoveel als ‘Slaap, mijn meisje’
en komt uit een slaapliedje dat een van de twee
naamloze vrouwen in Leysens’ verhaal zingt. Het
is 1942, en in een appartementsblok in Antwer-
pen richt een Joodse vrouw haar aandacht op
het ongeboren kind in haar buik, niet op de oor-
log die in de buitenwereld woedt. “Leven is moei-
lijk nu”, horen we de vrouw vertellen. “Er zijn
mensen die geloven dat we het land worden uit-
gezet.” Maar, zo vertelt ze haar dochter: “Niet
weten wat angst is, is het grootste geschenk dat
je kunt krijgen.”
Zeventig jaar later staat het gebouw leeg: het

wordt in putje winter gekraakt door een dakloze
vrouw, die het dagboek van de vroegere bewoon-
ster vindt en met haar in dialoog treedt. “Ik hoor
de stemmen en de muziek waar u over schrijft”,
vertelt ze, “en ik hoor de spelende kinderen op
de binnenkoer.” Op de zwarte muur voor ons
verschijnt, in witte pentekeningen (van de hand
van Tom Clement van MartHa!tentatief ), het
raam van het appartement, en het uitzicht op de
stad, verlaten door de oorlog of door de koude.
Met ankerpunten als de kathedraal, de Boe-

rentoren en de politiekazerne van de Oudaan is
het de skyline van Antwerpen die we zien. Leysen
inspireerde haar verhaal op de Fierensblokken,
aan het Antwerpse Zuid. “Die blokken zouden
in 2015 worden afgebroken, maar de buurt heeft
daar fel tegen geprotesteerd, omdat ze zo ico-
nisch zijn. Dat waren sociale woonblokken, maar
voor de oorlog hadden ze ook een luxueus
kantje: elk appartement had centrale verwarming
en een eigen badkamer, dat was uniek toen. Na
de oorlog zijn die blokken in verval geraakt. Er
gingen veel huurders weg, en er kwamen krakers
in de plaats. De spanning tussen die twee tijd-
perken vond ik heel boeiend.”
De kiem van Numi Yaldati ligt dan wel in Ant-

werpen, maar het verhaal reikt verder dan de
stadsgrenzen, zeggen de twee bedenkers. “Het
kan over eender welk gebouw in eender welke
stad in eender welk land gaan.” Om dezelfde re-
den zijn de vrouwen naamloos, en koos Leysen
voor de vorm van een audio-installatie in plaats
van voor een meer klassieke, theatrale voorstel-
ling. “Als je een speler op scène ziet, verbind je
een gezicht aan die personages, maar dat wilde
ik niet. Daarom kijk je op de tekeningen ook altijd
van binnen naar buiten, en nooit omgekeerd.
Die vrouwen kunnen iedereen zijn.”
Zonder verdere details te geven, schetst Numi

Yaldati in 33 minuten feilloos de sociale uitsluiting
waarin de twee hoofdpersonages verzeild zijn
geraakt. De omstandigheden zijn verschillend,
de gevolgen zijn dezelfde, en in de stiltes die in
de tekst vallen, hoor je de uitzichtloosheid die
zich in dat appartement bevindt. Er zijn geen ac-
teurs en er is geen scène, maar de manier waarop
Leysen en Siebens twee abstracte personages tot
leven wekken, is puur theater. Ook al zijn de KVS
en deSingel nu even een museum.

Tot 7 februari in KVS, Brussel. Van 9 tot 
12 februari in deSingel, Antwerpen.

nen, al blijft de bühne in Belgische theaters al
sinds eind oktober leeg.
Strikt genomen is Numi Yaldati geen theater-

stuk, maar een museale installatie: zo worden
de KVS (deze week) en deSingel (volgende week)
even een museum, in plaats van een theaterhuis.
Van een echt groot publiek is geen sprake: voor
één sessie kunnen vier (individuele) tot acht (in
bubbels van twee) toehoorders plaatsnemen. Er
zijn vier met plexiglazen wanden van elkaar ge-
scheiden ‘luisterhokjes’, bestaande uit een
zwarte monoliet en twee koptelefoons: elke be-
zoeker of bubbel wordt door een medewerker
naar zijn hokje geleid, waar het verhaal van de
twee vrouwen uit Numi Yaldati vorm krijgt.
“De tekst heb ik in 2016 geschreven”, vertelt

Leysen. “Ik wilde daar al lang iets mee doen,
maar ik vond de juiste vorm niet. In juni zat ik
samen met Manu, en hij vertelde dat hij een in-
stallatie wilde maken. Zo kwam alles samen.”
Voor theaters is Numi Yaldati een manier om toch
actief te blijven in coronatijden, maar, zo bena-
drukken Leysen en Siebens: “We hebben dit niet
met corona in ons hoofd gemaakt. We wilden
een installatie maken, puur voor musea: dat was
ons eerste idee. Maar cultuurhuizen zoeken iets
om aan hun publiek te kunnen aanbieden. Dit
heeft daarvoor de ideale vorm.”

Als bezoeker
luister je in een
hokje naar het
verhaal van
Fien Leysen.
Op de muur
verschijnen
intussen
tekeningen
van Tom
Clement. © kVS

‘Als je een speler
op scène ziet,
verbind je een
gezicht aan die

personages, maar
dat wilde ik niet’

FIEN LEYSEN
theatermaker 


