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19/10/21 om 14:00 Bijgewerkt op 16/10/21 om 09:40 Bron : Knack Focus

    

(//focus.knack.be/entertainment/auteurs/els-
van-steenberghe-30.html)

Els Van Steenberghe (//focus.knack.be/entertainment/auteurs/els-van-
steenberghe-30.html) Els Van Steenberghe is theaterrecensent.

Het Antwerpse collectief Berlin trok tijdens de pandemie naar zee, Glmcomponist Peter van Laerhoven werd naar de
studio gestuurd. Het resultaat is een betoverend Glmconcert waarin vooral de muziek imponeert.

Berlin

Wanneer Ramble Song start, ga je kopje-onder in de ruis die te zien is op het cirkelvormige scherm dat boven de cirkelvormige
houten tribune hangt. Dat je je zo gewillig verliest in die ruis heeft alles te maken met het clubje muzikale toppers dat in het
midden van de cirkel zit.

Componist en basgitarist Peter Van Laerhoven (onder meer bekend van de soundscape die de ziel kleurde van Fien Trochs
drama Een ander zijn geluk) laat zich Sankeren door jazzdrummer Eric Thielemans, gitarist Tim Coenen en celliste Tine
Hubrechts. Ze laten hun muziek stappen, grienen, stampvoeten en golven.
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Berlin © Koen Broos

Zachtjesaan, de muziek gaat gewoon door, verschijnt uit alle ruis de Noordzee. Uit die Noordzee doemt een sloepje op. In dat
sloepje zit een man, met een knalgele jekker aan. Door de muziek voel je meteen dat die scène zich afspeelt tussen het leven en
de dood. Een mysterieuze trompet die ineens opduikt (hoe verklappen we niet), bevestigt dat gevoel. Al surfend op de
melancholie van panoramische shots en de innemende soundscape vertelt Berlin - bestaande uit Yves Degryse en Bart Van
Baele - een aandoenlijk gedicht met licht, klank, enkele woorden die op het scherm verschijnen en feeërieke fantasie. Alsof de
zee zingt.

�

Al surfend op de melancholie van panoramische shots en de innemende soundscape vertelt Berlin een
aandoenlijk gedicht. Alsof de zee zingt.

Het zeetafereel opent en sluit de voorstelling. Daartussen worden andere scènes gemonteerd die even bevreemdend zijn maar
niet altijd even pijlsnel de weg naar je hart vinden. Een scène in een kleurige Amerikaanse snackbar is qua kleurenpalet een
parel maar oogst weinig meer dan wat gefrons. Dat geldt ook voor een scène waarin een man zijn graf graaft of die waarin een
weduwnaar het 'dood zijn' oefent nadat zijn geliefde overleden is. Hoe secuur die scènes ook gecomponeerd zijn, hun impact is
minder sterk dan de taferelen waarin Berlin resoluut voor het intieme verbeelden van de grootse emoties gaat. Zoals een scène
in een ziekenhuis waarin een oude man tracht te sterven of een vrouw die voor de spiegel staat en haar littekens telt. Dan haken
alm en muziek feilloos in elkaar.



Berlin © Luis Xertu

Berlin brengt al sinds 2003 de bevreemdende realiteit in beeld, vaak geSankeerd door livemuziek of livespel. Nu leggen ze de
realiteit naast zich neer en ensceneren actieve bevreemding. Dat werkt pas als die enscenering het hypnotiserende ritme van de
muziek volgt. In de andere gevallen doe je wat de camera tijdens het eerste zeetafereel doet, je laat je oog zakken van de hemel
(het scherm) naar de aarde (de vloer) waar de maestro's zitten en je geniet van hun geweldige muziek - Sanerend langs jazz,
krautrock en elegant klassiek - die doet dromen, dralen, dansen en denken aan die ruiszone tussen het leven en de dood.

Ramble Song van Berlin reist vanaf deze maand door Vlaanderen. Ramble Song is dan onder meer te zien in Deinze, Leuven,
Harelbeke en Turnhout. Alle info: berlinberlin.be (https://www.berlinberlin.be/nl/project/ramble-song/)

De muziek is verkrijgbaar op plaat en te vinden via Bandcamp (https://berlinfromantwerp.bandcamp.com/releases), Spotify
(https://open.spotify.com/album/4Q45e9sZbzPozd61YMGwzg?si=M9SfTzFpTR-lWojxaFqGA&dl_branch=1), Apple Music
(https://music.apple.com/be/album/ramble-song/1573392619) en Deezer (https://deezer.page.link/TfQKZxFSfQgzEuxW6).

Ramble Song by BERLIN [Teaser 1]
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- Jonas Boel
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� Profeet Nick Cave en nar Warren Ellis spelen in de Stadsschouwburg onder één hoedje
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� Rooie oortjes op Film Fest Gent: hoe 'Pleasure' en 'Bad Luck Banging' de seksuele moraal voor lul
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� Condor Gruppe brengt sleazy lounge muziek bij cultalm 'Daughters of Darkness' in de Vooruit
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