
 
 
 
 
 

‘Alles is al eens gedaan, behalve dit’
THEATER Opera gecombineerd met live technomuziek in het Maastrichtse Huis van Bourgondië
Collectief Urland speelt ko-
mende week ‘House on
Mars: Pixel Rave’. Opera ge-
combineerd met live techno-
muziek in het Huis van
Bourgondië in Maastricht.
Urland: zichzelf
steeds blijven
heruitvinden
door Nils Rompen

H et decor bouwen ze nog
snel even op; speciaal
voor de foto. Een goed
voorbeeld van de kracht

van het collectief. Urland doet alles
zelf en wil altijd vernieuwend zijn.
Zo spelen het gezelschap volgende
week een zogenaamde TechnOpera.
Tijdens de voorstelling staan ze live
met techno-dj Tomas Loos op het
podium. Iets totaal nieuws. En daar
zijn ze altijd naar op zoek, geeft de
23-jarige acteur Ludwig Bindervoet
aan. „Je moet het zo zien: alles is al
eens gedaan, behalve dit.”
Urland bestaat uit zes jonge man-
nen die momenteel allemaal aan
het afstuderen zijn aan de Toneel-
academie van Maastricht. Urland
(spreek uit: Oerland) is op zoek
naar zijn oerinstinct, zegt de 22-jari-
ge Marijn de Jong.
Urland combineert grote universe-
le oude verhalen met hedendaagse
stereotypen.
„We proberen hierdoor de verha-
len toegankelijker te maken. Dit
doen we door subculturen te ge-
bruiken in onze voorstellingen”,
vertelt Bindervoet.
„Zo hebben we eens een keer een
Gabberopera opgevoerd, geïnspi-

reerd op een werk van de Griekse
dichter Euripides.” House on Mars:
Pixel Rave is inmiddels de vierde
voorstelling van het collectief en
een vervolg op House on Mars. „In
deel één gingen we op zoek naar
de nieuwe zon. Deze is gevonden,
maar nu is de aarde te vol en moe-
ten we op zoek naar een nieuw leef-
gebied. De personages landen op
Mars. Hier willen ze een nieuwe
stad oprichten.” Het verhaal is ge-
deeltelijk gebaseerd op de mythe
van Romulus en Remus. Deze
broers zijn volgens de mythe de
stichters van de stad Rome. „We
hebben de mythe naar het heden
gehaald door gebruik te maken van
sciencefiction en techno.”
Het collectief wil een tegenbewe-
ging zijn; het wil iets losmaken bij
zijn publiek. „Onze vorige voorstel-
ling, De Oktobertragödie, ging over
de terugkeer van het eeuwige fascis-
me en was soms schokkend. Dat
schuwen we niet”, vertelt Binder-
voet. „Het is een nieuwe vorm van
theater. Dit willen de mensen ook
zien.”
Urland heeft een breed publiek en
de reacties zijn dan ook erg wisse-

lend. Er lopen soms mensen weg,
maar dat moet kunnen, vinden ze.
„Een vrouw van 70 vond De
Oktobertragödie juist heel erg tof,
en dan te bedenken dat zij de perio-
des bewust heeft meegemaakt. Ter-
wijl er dan twintigers kwaad weglo-
pen, omdat het met de oorlog te
maken heeft.” Urland wil zichzelf
steeds blijven heruitvinden. Zo
wordt de muziek van de voorstel-
ling uitgebracht op cd en wil het
collectief in de toekomst meer met
film gaan doen.
„Je moet Urland eigenlijk zien als
een multidisciplinair orgaan”, ver-
telt Bindervoet. „We willen allian-
ties aangaan Zo hebben we vrijdag
20 januari een speciale afterparty
met een dj-set. We willen ons niet
beperken.”
De groep ziet haar toekomst dan
ook postitief tegemoet. De Jong:
„We hebben verschillende kwalitei-
ten en we vullen elkaar goed aan.
Dat leidt tot een goed eindresul-
taat.”
House on Mars: Pixel Rave is te zien
van 17 t/m 21 januari in het Huis van
Bourgondië in Maastricht.
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Een scène uit de TechnOpera ‘House on Mars: Pixel Rave’. foto Diana Scheilen
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