festival

ONTDEK INDIA IN AL HAAR FACETTEN

Een sensatie voor de zintuigen
Internationaal kunstenfestival Europalia
legt dit jaar de klemtoon op India, een
land met een eeuwenoude culturele
traditie. Het India House Leuven wil
hierbij een belangrijke rol spelen door
op cultureel, economisch en
wetenschappelijk vlak een
uitwisselingscentrum te vormen met
India.

Trilok Gurtu,
foto Jos L Knaepen

Wie India zegt, denkt aan grootsteden omringd
door sloppenwijken. Miljoenen Indiërs die zich rond
de Ganges scharen en heilige koeien vereren. Fakirs,
slangenbezweerders en vuurspuwers die bazaartjes
opleuken. Nochtans heeft India zoveel meer te
bieden dan slechts enkele stereotypes. Europalia
organiseert daarom een veelvoud aan evenementen
zodat iedereen de rijkdom van de Indiase cultuur
kan ontdekken.

INDIA IN WOORD, BEELD EN KLANK

In India: kennismaking met een fascinerend land
staan ervaren Indiakenners je bij met woord en
uitleg over allerlei onderwerpen. Leer de harmonie
en vredelievendheid kennen van de Indiase
bevolking, maar ook hoe het land economisch,
politiek en godsdienstig ingericht is. Op geheel
eigen tempo maak je kennis met dit boeiende land.
Voor wie de pracht van India met eigen ogen wil

16.00 uur een lezing over de Moghul-tuinen. Nadien
neemt hij je mee op sleeptouw voor een boeiende
rondleiding door de expo.
Ook de oren krijgen de kost. In een uniek concert
kun je een muzikale ‘ontmoeting’ horen tussen
oosterse en westerse muziek. Accordeonist Tuur
Florizoone, tubaspeler Michel Massot en celliste
Marine Horbaczewski toveren de meest prettig
gestoorde en toch ontroerende klanken uit hun
instrumenten. Zet hen samen met de Indiase tablagrootmeester Trilok Gurtu en je zit gebeiteld voor
een memorabele concertavond!
Neem eens een kijkje op www.indiahouseleuven.be
of www.europalia.eu voor meer info & activiteiten! 

(RT)
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zien is er de gratis fototentoonstelling Close-Up
India. De kleurrijke, evocatieve foto’s van Heidi
Schuermans tonen je India zoals je het nog nooit
gezien hebt! Uiteraard kan je ook nog steeds terecht
in de mooie expo in 30CC/Kapel Romaanse Poort
voor de expo Tempels, Forten en Paleizen. 2000 jaar
Indische
Architectuur.
Mede-curator
Geert
Robberechts geeft er op woensdag 4 december om

vr 8/11-04/01 (zondag gesloten), 11.00-18.15 uur,
Close-Up India in interieurwinkel l’Etude,
Koning Leopold I straat 50, Leuven
wo 4/12, 16.00-18.00 uur, lezing + rondleiding
Geert Robberechts in 30CC/Romaanse Poort,
Brusselsestraat 63, Leuven
za 7/12, Kennismaking India, 13.15 uur
in Auditorium 30CC/Minnepoort,
Dirk Boutslaan 62, Leuven
info & inschrijvingen: 016 310 670
do 19/12, Trilok Gurtu, 20.00 uur
in 30CC/Schouwburg,
Bondgenotenlaan 21, Leuven
info & tickets: www.30CC.be of 016 300 900

cabaret

BEERSMANS & MONSEREZ

ONE MAN SHOW
foto Clara Hermans

Steven Beersmans en Koen Monserez,
twee acteurs met Leuvense roots, staan
deze maand op de planken met hun
eerste avondvullende show. Met One
Man Show wil het duo terug naar de tijd
van voor het uitvinden van de stand-up
comedy. Twee mannen in pak, een lied,
een grap, een traan.

Met deze voorstelling grijpen jullie terug naar de
tijd van de eerste One man shows. Zijn jullie grote
fans van het genre?
Monserez: “Het is allemaal begonnen bij Steven die
als kind nooit buiten speelde, maar binnen naar de
shows van Toon Hermans keek. Hij is een enorme
fan van het genre en een echte kenner van de
cabarets. Die nostalgie naar de grote variétéshows
uit de jaren 40 en 50 en de One Man Shows van de
jaren 60 zit vervat in onze voorstelling. Net zoals
toen, wordt ook in onze show af en toe een lied
gezongen en gedanst à la Gene Kelly. Maar we zijn
kinderen van deze tijd en houden ook van Monty
Python en The League of Gentlemen, dus ook die
harde en waanzinnige humor krijgt een plaats in
onze show.”

De voorstelling heet One Man Show, maar jullie
staan met twee acteurs op het podium. Hoe is de
samenwerking ontstaan?
“Wij hebben al verschillende keren als duo
opgetreden, onder meer tijdens seizoensopeningen
van 30CC, waar we absurde sketches brachten met
een vleugje nostalgie. Daar hebben we gemerkt dat
de humor die wij als duo hebben - twee kale mannen,
een kleine en een grote - wel werkt. We wilden die
formule uitproberen op een avondpubliek.”
De afgelopen maanden hebben jullie enkele tryouts gespeeld. Hoe zijn die verlopen?
“Try-outs zijn cruciaal voor elke comedian. Een show

zoals de onze ontwikkel je samen met het publiek.
Op het podium merk je pas echt wat werkt en wat
niet. Als theatermakers was dit voor ons een totaal
nieuwe ervaring.”

One Man Show is jullie eerste avondvullende
voorstelling. Wat zijn de plannen voor de toekomst?
“We hebben samen een vzw opgericht, Max Last,
waarmee we naast One Man Show ook theater gaan
maken. We hopen dat onze voorstelling aanslaat.
We hebben hiermee allebei een nieuwe weg
ingeslagen in onze theatercarrière. Nu is het
afwachten hoe ver we ermee geraken.”

GEZOCHT:
DE BESTE LEUVENSE MOPPENTAPPER!

Voor hun première in 30CC Leuven organiseert het
duo de wedstrijd De beste mop van Leuven. Post je
grap op de facebookpagina van Beersmans &
Monserez. De grap met de meeste likes wordt
gebruikt in de show en de winnaar ontvangt het
unieke Beersmans & Monserez-pretpakket.

(Liesbeth Verhulst)
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vr 6 + za 7/12, 20.00 uur + zo 8/12, 15.00 uur,
One Man Show | Beersmans & Monserez,
in 30CC/Wagehuys, Brusselsestraat 63, Leuven
info & tickets: www.30CC.be – 016 300 900

