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Dansend door Bachs spiegelpaleis
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Dansend

‘Mijn hemel, Bach
vertalen in dans.
Dat is nogal wat’

spiegelpalDansend

Voor cellist Sietse-
Jan Weijenberg is
de muziek van
Bach een magisch
labyrint. Voor cho-
reografe Grietine
Molenbuur en
danseres Karin
Lambrechtse is het
de omgekeerde
wereld. Dansen op
Bach.

‘Dit is de eerste keer dat
ik iets met muziek van
Johann Sebastian Bach
doe’’, zegt choreografe

Grietine Molenbuur, bekend van de
Jeugd Dans Opleiding Fryslân en
daarvoor van dansgroep Duende. Ze
werkte al eerder samen met Karin
Lambrechtse, de voormalige danse-
res van Introdans, opgegroeid in
Goutum. Maar dit project is wel heel
bijzonder, vindt ze. ,,Tot nu toe heb
ik altijd muziek gezocht bij mijn
dansproducties. Maar nu is het an-
dersom.’’

Op verzoek maakte ze een choreo-
grafie op twee sonates van Bach
(BWV 1027 en 1029), die tijdens het
concert in de Grote Kerk zullen wor-
den gespeeld door Theo Jellema op
orgel en Sietse-Jan Weijenberg op
cello. ,,Maar mijn hemel, Bach verta-
len in dans, dat is nogal wat.’’

Molenbuur is niet over één nacht
ijs gegaan. Ze heeft de muziek gron-
dig geanalyseerd, de dansante passa-
ges in beelden vertaald en is van
daaruit aan het werk gegaan. ,,Foto’s
gemaakt van de kerkruimte, de mo-
gelijkheden verkend en nagedacht
over invalshoeken, kostuums en ga
zo maar door.’’

Lambrechtse deed het op haar
manier. Zij ging uit van de bewe-
gingsmogelijkheden. Begin septem-
ber bouwde het tweetal samen ver-
der aan de choreografie. Lambrecht-
se: ,,Ik zoek de emoties en ik wil de
hele kerkruimte gebruiken, inclusief
het balkon. Misschien betrek ik de
twee musici er ook wel in.’’ Of dat zal
gebeuren, weet ze pas kort van tevo-
ren. ,,We zien elkaar pas bij de repeti-
ties.’’

Wat wel vaststaat, zegt Molen-
buur, is dat het een reis moet wor-
den, van Bach naar nu, van de kerk
van toen naar de kerk van nu. ,,De

Dansend door
uitvoeringspraktijk heeft diezelfde
reis gemaakt. Ten tijde van Bach
werd dit repertoire op klavecimbel
en viola da gamba gespeeld. Dat
doen we nu anders. Zo grijpt alles in
elkaar.’’

De architectuur van de kerkruim-
te werkte aanvankelijk beperkend,
qua zichtlijnen en dergelijke. ,,Daar
hebben we een antwoord op gevon-
den. Niemand hoeft iets te missen.
Het is ons gelukt om naast de dans
ook Bachs muziek centraal te stel-
len.’’

Bach doet het momenteel goed op
het danspodium. De internationaal
vermaarde John Neumeier heeft
Bachs Matthäus Passion en zijn
Weihnachtsoratorium van een cho-
reografie voorzien. De Zwitser Heinz
Spoerli heeft Bachs Cellosuites in be-
wegingen zichtbaar gemaakt, net als
eerder al Jerome Robbins (van West
Side Story) had gedaan. Hij schreef
zijn choreografie op het lijf van de

oor Bachs

befaamde danser Mikhail Baryshni-
kov. ,,Wat dat betreft haken we aan
bij een internationale traditie. En dat
niet alleen: ook het Nederlands
Danstheater heeft op Bach gedanst.’’

Weijenberg, getogen in Drachten,
inmiddels internationaal een veel-
gevraagd kamermusicus en solocel-
list van het Nederlands Kameror-
kest, is opgetogen. ,,Ik word altijd en-
thousiast van combinaties van

kunstvormen. In mijn ervaring
wordt het dan kunst in het kwadraat.
Ik verwacht van dit concept dat je
niet alleen dingen ziet bij Bach, maar
dat je door het toevoegen van de
dans ook in de muziek passages ont-
dekt die je niet eerder zijn opgeval-
len.’’

Daar komt bij dat de betrokkenen
elkaar inspireren, zegt Weijenberg.
,,Ook dat brengt een bepaalde meer-
waarde met zich mee. Laten we eer-
lijk zijn, de muziek van Bach is on-
doorgrondelijk als een magisch la-
byrint, of beter nog: het is een span-
nend spiegelpaleis waar je met
elkaar doorheen gaat. Inclusief het
publiek. Als musicus blijf je zoeken
naar de enige juiste interpretatie,
maar tegelijk weet je dat je deze
nooit zult vinden. Dat is zo bijzonder
aan Bach.’’
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