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Kris Defoort, muziek en libretto
Guy Cassiers, regie en libretto
Roddy Doyle, tekst

GUY CASSIERS, voormalig artistiek
leider van het ro theater en nu van
het Toneelhuis, maakt succesvolle
voorstellingen, vaak op basis van
literaire werken, met de Proustcyclus
als voorlopig hoogtepunt. Ook zijn
volgende opera in samenwerking
met Kris Defoort zal op een roman
gebaseerd zijn: The House of The
Sleeping Beauties van Yasunari
Kawabata. Hij verricht baanbrekend
werk in de ontwikkeling van videotaal in een theatrale context. Muziek
speelt in zijn voorstellingen vaak een
centrale rol: de laatste jaren resulteerde dit in verschillende muziektheaterproducties waaronder Onegin,
een coproductie van het Toneelhuis
met LOD (juni 2006).
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De sopraan CLARON McFADDEN
studeerde zang aan de Eastman
School of Music te New York. Ze
zingt barok, traditioneel en modern
repertoire en werkte met verschillende orkesten: London Philharmonic
Orchestra, het Nederlands Philharmonisch Orkest, het Orchestra of
the Age of Enlightenment en het
BBC Symphony Orchestra. Met Kris
Defoort werkte ze samen voor ConVerSations/ConSerVations. Ze zong
op het Holland Festival en op de
Bregenzer en Salzburger Festspiele.
Samen met LOD-componist Dominique Pauwels werkt ze momenteel aan
de muziektheatercreatie Boreas.

Het RO THEATER is het stadsgezelschap van Rotterdam. Het speelt
producties van zeer uiteenlopende
aard en voor verschillende publieken.
Ro is een van de grote Nederlandse
theatergezelschappen met een vast
ensemble en vernieuwend repertoire.
Na acht jaar coleiderschap met Guy
Cassiers zet Alize Zandwijk nu het
artistieke beleid verder. Hierbij staan
verankering in Rotterdam, samenwerking met internationale partners en
jonge regisseurs, en uitbreiding van
het gezelschap voorop.
(www.rotheater.nl).

De FILMFABRIEK is een werkplaats
voor digitale performances en mediakunst, in samenwerking met het
Toneelhuis. Peter Missotten ontwierp
decor, video en licht voor Bezonken
Rood (het Toneelhuis), het decor voor
Der Fliegende Holländer (de Munt)
en het videodecor voor Onegin (het
Toneelhuis & LOD), Kurt D’Haeseleer
is bekend voor zijn video voor Tristan

LOD is de thuisbasis van vier muzieken muziektheatermakers: Kris Defoort, Dick van der Harst, Jan Kuijken
en Dominique Pauwels. Zij krijgen er
de ruimte om hun eigen parcours en
muzikale taal uit te stippelen, en werken er aan de meest uiteenlopende
producties. LOD heeft de voorbije
jaren in binnen- en buitenland een
belangrijke plaats ingenomen in het
hedendaagse muziek- en muziektheaterlandschap. LOD-producties
zijn moeilijk in een vakje onder te
brengen, maar steeds het resultaat
van doorgedreven artistiek onderzoek in combinatie met een groot
creatie- en spelplezier. Onlangs ging
The Attendants’ Gallery – Stories of
Europe (Dick van der Harst en Koen
De Sutter) in première. (www.LOD.be)

IN DE KIJKER DO 05.10 T/M ZO 08.10 CONCERTGEBOUW EN GROENINGEMUSEUM
do 05.10 / Ben Sluijs Quartet (BE) / Jef Neve - Pascal Schumacher Duo (BE/LU) / Gábor Bolla Quartet (HU) / Chris
Joris - Bob Stewart Band (BE/US) / vr 06.10 / Nathalie Loriers - Karim Baggili Duo (BE) / Misha Mengelberg (NL) /
Ernie Hammes Group (LU) / Astronotes (NL) / Soweto Kinch (GB) / za 07.10 / TGB: Sérgio Carolino / Mário Delgado /
Alexandre Frazão (PT) / Rita Marcotulli - Andy Sheppard (IT/GB) / Pierre Vaiana (BE/IT) / Sylvain Kassap Quartet (FR) /
Tous Dehors (FR) / zo 08.10 / Koppel - Andersson - Riel (DK) / Jean-Michel Pilc (FR) / Doppelmoppel (DE) / Bobo Stenson
Trio (SE) / Stefano Bollani Quintet (IT)
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19.15 - Inleiding door Lieven Van Ael (beide avonden)

WWW.CONCERTGEBOUW.BE

und Isolde (de Munt). Missotten,
D’Haeseleer en Wies Hermans
zetten na twaalf jaar activiteit als
collectief op onafhankelijke wijze hun
werk verder. Voor The Woman Who
Walked into Doors verzorgden Peter
Missotten en Kurt D’Haeseleer het
videowerk. Wies Hermans stond in
voor interactieve programmering en
tekstgraﬁek. (www.ﬁlmfabriek.com)

- 070 22 33 02

ETIENNE SIEBENS is artistiek leider
van het Prometheus Ensemble en
chef-dirigent bij het Symfonieorkest
van Vlaanderen. Hij dirigeerde onder
meer de opera’s The Lighthouse en
Mr Emmet Takes a Walk van Peter
Maxwell Davies en Karkas van Cornelis De Bondt. De komende seizoenen
is hij gastdirigent bij het Asko/Schönberg Ensemble, Sinfonietta Amsterdam, het Rotterdams Philharmonisch
Orkest, Residentie Orkest, musikFabrik Köln, Radio Kamerﬁlharmonie
Hilversum, het Orkest van het Oosten
en het Brabants Orkest. (www.etiennesiebens.com). In 1992 richtte Siebens het PROMETHEUS ENSEMBLE
op, dat inmiddels is uitgegroeid tot
een van de belangrijkste kamermuziekensembles van ons land. (www.
prometheusensemble.be)

IN&UIT - ‘t Zand 34, 8000 Brugge

Ro-actrice JACQUELINE BLOM zoekt
in het theater naar een combinatie
van traditie en avant-garde. Ze was
lange tijd verbonden aan Theatergroep Hollandia, waar ze onder meer
met Johan Simons, Paul Koek en
Dick Raaijmakers werkte. In diezelfde
periode maakte ze naam met uiteenlopende ﬁlm- en televisierollen. Eind
jaren ‘90 speelde ze bij Art & Pro en
Toneelgroep Amsterdam. In 2001
sloot ze zich aan bij het vaste ensemble van het ro theater en speelde ze
mee in Bloetwollefduivel, Macbeth,
Proust 1: De kant van Swann, en
Meiskes en Jongens, na een eerdere
gastrol in Nachtasiel.

info & tickets

De Ierse auteur RODDY DOYLE werd
bekend door zijn drie verﬁlmde romans The Commitments, The Snapper en The Van. Met Paddy Clarke
Ha Ha Ha won hij in 1993 de Booker
Prize. Daarnaast schreef hij voor de
BBC. Doyle weet de Ierse samenleving op magistrale, vaak hilarische
wijze te portretteren. In tegenstelling
tot zijn andere, meer optimistische
werk, belicht hij in The Woman Who
Walked into Doors een veel donkerdere kant van de Ierse samenleving:
armoede, alcoholisme, geweld…
maar ook moed en volharding.

foto: Herman Sorgeloos / V.U. Katrien Van Eeckhoutte, ’t Zand 34, 8000 Brugge

KRIS DEFOORT is een belangrijke
ﬁguur binnen de Europese jazzwereld. Met zijn ensemble DREAMTIME
creëert hij een muzikale taal die de
traditionele ‘jazzband’ herdeﬁnieert.
Zijn muziek is een ontmoeting tussen
klassiek en jazz, tussen partituur en
improvisatie. The Woman Who Walked into Doors is zijn eerste opera.
Momenteel werkt hij aan een tweede
operawerk, opnieuw samen met Guy
Cassiers. Eind 2006 gaat de pianocyclus Dedicatio in première: een reeks
van ‘muzikale brieven’, geschreven
op vraag van Jan Michiels, die ze
samen met Defoort zal uitvoeren.

vrijdag 22 en zaterdag 23 september 2006
CONCERTZAAL - 20.00
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LOD / ro theater / Kris Defoort / Guy Cassiers
The Woman Who Walked into Doors

subsidiënten
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Het CONCERTGEBOUWCAFE staat voor originele hapjes en gerechten, een sprankelende omgeving, vriendelijk
personeel en een uitgebreid aanbod van cd’s om in te grasduinen, te beluisteren én aan te schaffen. Je kan deze hippe,
rookvrije ontmoetingsplaats vinden op het gelijkvloers van het Concertgebouw.
Open vanaf 11 uur, gesloten op zondag en maandag behalve bij voorstellingen.
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LOD / ro theater / Kris Defoort / Guy Cassiers
The Woman Who Walked into Doors
FRIENDS
IN MUSIC

Kris Defoort

conti-NU-um

(1959)

- Guy Cassiers

(1960)

The Woman Who Walked into Doors,
een opera voor sopraan, actrice en
videoscherm (2001)

,

The Woman Who Walked into
Doors vertelt het ontluisterende
levensverhaal van Paula Spencer.
Wanneer zij de boodschap krijgt dat
haar man Charlo door de politie is
neergeschoten, komt een stroom
van herinneringen op gang. Ze
overdenkt haar jeugd, hoe ze verliefd
werd, al snel trouwde en hoe haar
huwelijk eindigde in een drama.
Onmiddellijk na het huwelijk,
tijdens Paula’s eerste zwangerschap,
begon Charlo haar te slaan. Hij
sloeg haar tanden uit haar mond,
brak haar vingers, gooide haar de
trap af, verbrandde haar met sigaretten, waarna hij haar telkens naar het
ziekenhuis bracht, waar niemand
haar ooit iets vroeg. Deed men dat
wel, dan antwoordde ze: ik ben
tegen de deur aangelopen, I walked
into the door.
Ask me ask me ask me, broken nose,
loose teeth, cracked ribs.
Ask me.
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De sociale en emotionele ellende
van een vrouw die opgroeit in een
Ierse volksbuurt is een opvallend onderwerp voor een opera. In de vertolking van Doyles verhaal werken
regisseur Guy Cassiers en componist
Kris Defoort met drie basiselementen: een zangeres-Paula, een actricePaula – beiden live op scène – en
een alomtegenwoordig videoscherm
dat zowel decor als tegenspeler voor
Paula vormt. De wereld, de taal en
de personages die Paula omgeven,
worden via de projecties ingekleurd
en tot leven gebracht. De ‘ontdubbelde’ Paula’s – een zingende en een
acterende vrouw – zijn autonoom
maar belichamen elk het ‘volledige’
personage in al zijn snelle, gefragmenteerde gemoedswisselingen. Het
is een opsplitsing in een lyrische en
een epische dimensie van Paula en
toch zijn beiden tegelijkertijd verteller én belever van het verhaal.
Kris Defoort werkte twee jaar lang
aan The Woman Who Walked into
Doors. Toen het stuk uitkwam werd
het op groot enthousiasme onthaald
bij pers en publiek.
‘een teder, wreed en zeer aangrijpend
verhaal’ (NRC Handelsblad)
‘een bij vlagen hypnotiserende voorstelling’ (de Volkskrant)
‘een wonder wonder wondermooie
voorstelling’ (Pol Arias, Republica)

credits

SYNOPSIS
Eerste bedrijf
Paula Spencer, geboren O’Leary, is
opgegroeid in een weinig gegoede
volksbuurt in Dublin en kijkt terug
op haar leven. Ze trouwde toen ze
twintig was met Charlo Spencer,
ex-delinquent en bouwvakker, met
wie ze vier kinderen kreeg: Nicola
(18), John Paul (16), Leanne (12)
en Jack (5). De opera begint met het
nieuws dat haar man overleden is.
In verschillende ﬂashbacks evoceert
Paula periodes uit haar leven: de
eerste ontmoeting met Charlo, de
eerste mishandeling, het leven thuis
als kind (in een gesprek met haar
zussen), de schooldagen en de eerste
ervaringen met seks... Aan het einde
van het eerste bedrijf maakt ze een
balans op: ‘Ik, hoe ik toen was’
versus ‘Ik, hoe ik nu ben’.
Tweede bedrijf
Paula Spencer graaft verder in
haar geheugen: ze vertelt hoe men
haar op school, thuis en op straat
steeds voor slet uitschold tot ze met
Charlo ‘ging’, wat haar vader voor
haar betekende enzovoort. Dit alles
telkens onderbroken door ﬂashbacks
over Charlo’s dood. Aan het einde
van het bedrijf biecht Paula op dat
ze drinkt en vertelt ze hoe ze ermee
omgaat. Ze begint pas ‘s avonds te
drinken nadat ze haar jongste zoontje Jack naar bed heeft gebracht. Om

het zichzelf moeilijk te maken bewaart ze haar ﬂessen in een schuurtje
dat ze met een hangslot afsluit en
waarvan ze elke ochtend weer de
sleutel ergens in het gras gooit om
hem ‘s avonds moeilijker te kunnen
vinden. Als ze gedronken heeft, is
ze klaar voor een nieuwe dag en de
zorg voor de vier kinderen.
Derde bedrijf
Paula kijkt terug – ook met tussenkomst van berichten/beelden van
Charlo’s dood – op haar huwelijksfeest en de wittebroodsweek
erna, op de hoop die ze toen had
om ‘iemand’ te worden... Daarna
vertelt ze over de mishandelingen
die haar vanwege Charlo te beurt
vielen en hoe hij haar telkens naar
het hospitaal bracht, waar niemand
haar iets vroeg. Carmel, Paula’s zus,
raadde haar honderd keer aan thuis
weg te gaan, maar dat lukte Paula
niet. Tot op die ochtend waarop
Charlo een niet mis te verstane blik
op de oudste dochter Nicola werpt.
Paula grijpt de pan waarin ze spek
heeft gebakken, slaat er Charlo mee
op het hoofd en werkt hem naar
buiten, door de deur waardoor zijzelf nooit kon gaan. Paula gaat weer
naast Nicola zitten: eindelijk heeft ze
iets goeds gedaan.

AT THE AGE OF 37
SHE REALIZED SHE’D
NEVER RIDE
THROUGH PARIS IN
A SPORTS CAR

Muziek en libretto

Kris Defoort

Regie en libretto

Guy Cassiers

Tekst

Roddy Doyle

Muzikale leiding

Etienne Siebens

Zang

Claron McFadden

Spel

Jacqueline Blom

Muziekuitvoering

Dreamtime: Pierre Bernard (ﬂuit), Laurent Blondiau (trompet),
Geoﬀrey de Masure (trombone), Joost Gils (hobo), Michel Massot
(tuba), Xavier Rogé (drums & percussie), Nic Thys (contrabas/
elektrische bas), Jeroen van Herzeele (sax), Bart Quartier
(marimba/vibrafoon), Lode Vercampt (cello), Geneviève
Foccroulle (piano/celesta)
Prometheus Ensemble: Otto Derolez (viool), Wietse Beels (viool),
Jeroen Robbrecht (viool), Hans Vankerckhoven (viool), Eric Baeten
(viool), Eric Sluys (viool), Tony Nys (altviool), Aram Diulgerian
(altviool), Geert De Bièvre (cello), Mario Villuendas (cello), Jan
Buysschaert (contrabas), Carlos Bruneel (ﬂuit), Luk Nielandt
(hobo), Henri De Roeck (klarinet), Luc Bergmans (basklarinet),
Bert Helsen (fagot), Johan Van Neste (hoorn), Bart Indevuyst
(hoorn), Ward Hoornaert (trompet), Eline Groslot (harp)

Dramaturgie

Marianne Van Kerkhoven

Video en tekstgraﬁek

De Filmfabriek: Peter Missotten & Kurt D’Haeseleer (video),
Wies Hermans (interactieve programmering en tekstgraﬁek)

Toneelbeeld

Marc Warning

Kostuumontwerp

Valentine Kempynck

Projectietechniek
en tekstritmering

Sidney Van Geest

Lichtontwerp

Enrico Bagnoli

Productie

LOD, ro theater (in samenwerking met Klara)

Coproductie

deSingel (Antwerpen), de Rotterdamse Schouwburg,
La Monnaie/De Munt (Brussel), RuhrTriënnale (Duisburg),
Beethoven Academie

WITH THE WARM
WIND IN HER HAIR.
The Ballad of Lucy Jordan
Shel Silverstein

In samenwerking met Cultuurcentrum Brugge en De Werf
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