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LIEVER LIVE

CULTUUR

Tijdens haar leven 
was Vivian Maier 
(1926‑2009) een 

 anonieme nanny die eerst in 
New York en vanaf 1956 ook 
in Chicago de straat op ging 
om kiekjes van gebouwen en 
voorbijgangers te schieten. 
Nu staat ze te postuum te 
boek als een van de grootste 
Amerikaanse straatfotogra‑
fen. Haar uitgekiende werk, 
dat pas na haar dood in 2009 
werd ontsloten, leest als een 
trip door de coulissen van de 
Amerikaanse droom. Met een 
scherpe blik en veel gevoel 
voor spontaneïteit en compo‑
sitie ontleedde Maier het 
sociale weefsel van de Ameri‑
kaanse samenleving, waarin 
materialisme en modernisme 
hoogtij vierden. De retro‑
spectieve in het Musée de 
Luxembourg laat u kennis‑
maken met haar fotoarchieven, 
en presenteert daarnaast  
ook nooit eerder vertoonde 
8‑millimeterfilmpjes en 
geluidopnames. Welkom in 
de wondere wereld van de 
Mary Poppins van de 
 Amerikaanse fotografie.

Vivian Maier
Musée de 
Luxembourg, Parijs

Tot
16/01

Hoog bezoek in 
 Antwerpen: dirigent 
Sir Simon Rattle en 

mezzospraan Magdalena 
Kozena brengen Stravinski, 
Beethoven en Adamek. Die 
eerste twee kent u. Maar wat 
weet u over de Tsjechische 
componist Ondrej Adamek? 
Zijn cv lijkt serieus: studies 
in Praag, Parijs en Berlijn; 
opera’s in München en  
Aix‑en‑Provence; de beste 
uitvoerders (Isabelle Faust, 
Pierre Boulez). Maar wat te 
denken van titels als Lichaam 
en ziel, Volg mij, Alles lukt, 
Schrijf toch gauw? (Dat laatste 
is wel een stuk op brieven uit 
de concentratiekampen) En 
dan is er zijn Airmachine. 
Bekijkt u het eens op You‑
Tube: de ernst waarmee 
 Adamek toeters, vuvuzela’s, 
roltongen, handschoenen, 
zelfs plastic varkens en kippen 
elektromechanisch activeert, 
is aanstekelijk. Op hun 
 Europese tour doen Rattle en 
Kozena de Elisabethzaal aan 
met Adameks nieuwe lied‑
cyclus Where Are You? Bent 
u ook benieuwd?

Kozena en Rattle
Elisabethzaal, 
Antwerpen

Op
28/09

Nooit vergeet ik hoe 
Johan Petit tijdens  
de uitvaart van zijn 

beste vriend, die ook een  
van mijn vrienden was,  
het podium op stoof. Met  
zijn afscheidsrede kreeg hij 
de snotterende zaal aan  
het schaterlachen. ‘Klein 
Jowanneke’ – met die koos‑
naam stond hij in 1997 voor 
het eerst als afgestudeerd 
theatermaker op de plan‑
ken – verstaat de kunst van 
het balanceren tussen een 
lach en een traan. Het liefst 
vertelt hij de verhalen van de 
eenvoudige stadsmens‑zon‑
der‑stem. Vorig jaar besefte 
hij ineens, al fietsend naar 
zijn gezelschap MartHa!ten‑
tatief, dat hij zijn moeder al 
vier dagen niet gebeld had 
‘omdat ik opgeslorpt werd 
door onbelangrijkere zaken’. 
En hij dacht: waar ben ik in 
godsnaam mee bezig? Zo werd 
het zaadje van Nu het nog kan 
geplant. Geflankeerd door 
muzikanten Tom Pintens, 
Maya Dhondt en Dora Brams 
zal hij u laten snotteren en 
schaterlachen.

Nu het nog kan
MartHa!tentatief, 
Antwerpen

30/09→
31/03

U kent JazzLab al 
meer dan twintig jaar 
als het jazznetwerk 

dat in heel Vlaanderen de 
crème van de Belgische jazz 
een podium geeft. De ko‑
mende maanden waagt het 
zich aan een experiment: een 
tournee rond de muzikanten 
van één label. Aspen Edities 
is een onafhankelijk platen‑
huis voor jazz en improvisatie, 
hedendaags klassiek, pop‑ of 
folkinvloeden, en elektronica, 
en werd opgericht door 
 gitarist Ruben Machtelinckx, 
tenortubaspeler Niels Van 
Heertum en Sanne Huysmans. 
Tussen 6 oktober en 16 maart 
krijgt u in fijne zalen tussen 
Oostende en Genk telkens 
een of meer bands te horen, 
van Machtelinckx’ band Linus 
en Van Heertums Veder tot 
Okland/Van Heertum/Zach 
en Porous Structures (goed 
voor de Klara Award voor het 
beste Belgische jazzalbum van 
2019). Banjo’s, euphoniums, 
Hardangervedels, synths en 
thunderdrums: Aspen blaast 
zuurstof in uw hoofd. Speel‑
data: jazzlab.be.

Aspen Label Night
JazzLab
Heel Vlaanderen

06/10→
16/01

Dave Mestdach
E X P O

Stephan Moens
K L A S S I E K

Els Van Steenberghe
T H E A T E R

Bart Cornand
J A Z Z

JAlbers
Highlight
schrappen




