
DINSDAG 17 OKTOBER 2017 KUNST & MEDIA 21HET PAROOL

Tips

HORRORVOORSTELLING HANS KLOK 
Illusionist Hans Klok is terug met een vernieuwde
versie van de magische horrortentoonstelling
House of Horror, waarmee hij in 2016 al zeven
weken in Carré optrad. In deze uitvoering wordt
Klok belaagd door grote illusionisten uit het ver-
leden die hem uit hun geheimzinnige rijk willen
verstoten. De illusion ist is echter niet bang en laat
zich niet verjagen. Met zijn mysterieuze bruiden
gaat hij de strijd met ze aan. In deze familieshow
kan zowel jong en oud genieten van nieuwe illu-
sies, gruwelijke stunts en spookachtige griezelef-
fecten . Wezens als vampiers, zwevende geesten,
heksen, trollen en andere duistere wezens duiken
overal in de voorstelling op. Ook Hans Klok zal in
vele gedaanten ver schijnen. De eerste versie van
House of Horror kreeg van de pers lovende kri-
tieken. Te zien in Carré van 18 tot en met 22 ok-
tober, om 20.00 uur, behalve op 22 oktober om
14.00 uur. Op 21 oktober te zien zowel om 15.00
uur als om 20.00 uur.

HALLOWEEN FEEST VOORVERKOOP
Het zeventiende Halloween-kostuumfeest van
Spook Amsterdam heeft als thema Toyland. De in-
spiratie komt uit de nieuwste delen in de Anna-
belle- en Saw-reeksen, waarin poppen een grote
rol spelen. Met optredens, een fotostudio en
meer. Op 31 oktober in de Tolhuistuin om 21.30
uur. De voorverkoop begint op 28 oktober.

BORGMAN IN KETELHUIS
In het kader van de reeks Psychoanalyse & Film,
waarbij de vertoning van bijzondere films gepaard
gaat met een analyse en discussie, draait het
Ketel huis op 18 oktober om 20.00 uur de thriller
Borgman. De film van Alex van Warmerdam met
Hadewych Minis in een hoofdrol gaat over een
vreemde zwerver die een gezin binnendringt.

LAATSTE KANS JUBILEUM CBK
De jubileumtentoonstelling 30 x 30 van Cen-
trum Beel dende Kunst Zuidoost is nog te be-
zoeken tot en met 21 oktober. De expositie biedt
werken van 30 bij 30 centimeter, van kunstenaars
met wie het centrum de laatste jaren samen-
werkte. Met onder anderen Papa Dama, Diana
Blok en Frank Creton.

Bruut afscheid van GTST
 verwerkt tot persoonlijk stuk
Daphne van Hoolwerff
AMSTERDAM

Voormalig Goede tijden slechte tij-
den-actrice Elvira Out (49) kreeg in
2015 te horen dat haar personage Bi-
anca Bouwhuis moest sterven aan
een ziekte, terwijl haar vader ster-
vende was aan kanker. Met zowel re-
lativerende humor als kwetsbaar-
heid verwerkte zij haar ervaringen in
de voorstelling Kill your darlings.

Anderhalf jaar speelde ze Bianca
Bouwhuis met veel plezier, maar toen
kwam het nieuws dat ze uit Goede tij-
den slechte tijden werd geschreven
Het kwam hard aan. “Ik had het niet
zien aankomen. Ik voelde me versto-
ten, afgewezen en ging aan mezelf
twijfelen.” 
Tegelijkertijd was haar vader gedia-

gnosticeerd met kanker, dezelfde
ziekte waaraan haar personage Bian-
ca in eerste instantie zou overlijden.
“Ik zei: dit is op dit moment wel héél
heftig om te spelen.” 
Twee weken later kwam het nieuws

dat haar vader stervende was. De
schrijvers veranderden Bianca’s ziek-
te in ALS, maar de uitkomst bleef het-
zelfde. “Ik moest de ziekenhuis- en
slechtnieuwsgesprekken spelen ter-
wijl ik de dag erna echt met mijn va-
der in het ziekenhuis zat.”

Eindelijk geslaagd
Dat het zo moeilijk zou zijn om af-
scheid te nemen van de soapwereld,
had Out van tevoren niet kunnen be-
denken. “Toen ik gevraagd werd, twij-
felde ik: is spelen in een soap wel 
artistiek verantwoord? Ik wilde eigen-
lijk een solovoorstelling gaan maken,
maar de actrice in mij wilde meer spe-
len, en hier was mijn kans.” 
Out greep de kans met beide handen

aan. En ze bleek gevoelig voor de sta-
tus die een rol in een populaire serie
met zich meebrengt. “Mensen zien je
als iemand die succesvol is. Dat doet
iets met je. Ik dacht: eindelijk ben ik
geslaagd.” 
Inmiddels ziet Out dat anders; haar

ontslag bij GTST bracht haar weer te-
rug bij haar oorspronkelijke ambitie:
het maken van een solovoorstelling. 
In eerste instantie bedacht Out voor

de voorstelling een fictief personage:
Vivian Vogel, die al 25 jaar in de soap
Van tijd tot tijd speelt. “Zij is zo ver-
groeid met haar rol dat ze in een iden-
titeitscrisis terechtkomt als ze eruit
vliegt. Dat is gebaseerd op de realiteit.
Mensen zagen mij op straat als Bianca

→ Elvira Out:
‘Mensen zagen
me als iemand
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Bouwhuis, niet als Elvira.” 
Regisseur Peter de Baan hielp haar

de voorstelling persoonlijker te ma-
ken: met een dagboek in de hand be-
gon ze haar eigen verhaal te vertellen.
Nu lopen zij en de fictieve Vivian in
Kill your darlings door elkaar heen.
“Al mijn extreme emoties, woede, ver-
driet en kleinzieligheid zitten in
haar.”
Door het persoonlijke onderwerp is

de voorstelling juist universeler,

vindt Out. “Mensen herkennen zich-
zelf: er zijn mensen die het verhaal
over mijn vader heel erg aangrijpt.
Anderen herkennen zich in het ver-
haal van Vivian, omdat ze bijvoor-
beeld na lange tijd hun baan zijn ver-
loren.”

Soap als metafoor
Out hoopt dat het publiek meekrijgt
dat emoties en tegenslagen er mogen
zijn. “Ik zie om me heen dat mensen
hun identiteit ontlenen aan rollen die
we spelen. In die zin is  soap een meta-
foor. Een gesprek gaat nooit over wie
je bent, maar over wat je doet. Wat je
doet is dan wie je bent. Als daar
ineens iets in verandert, zoals het ver-
liezen van je baan of partner, kan dit
tot een identiteitscrisis leiden. Dat
vind ik boeiend. En als het loser-ge-
voel dat erbij hoort er gewoon mag
zijn, ben ik ervan overtuigd dat er
juist door tegenslag ook ruimte komt
voor iets nieuws.”

Elvira Out speelt Kill your darlings van 
18 tot 20 oktober in Toon Amsterdam,
Jan Evertsenstraat 8. Daarna onder  meer
te zien in ’t Werftheater in Utrecht en het
Oude Raadhuis in Hoofddorp.

‘Ik had het niet zien
aankomen. Ik voelde
me verstoten,
afgewezen en ging
aan mezelf twijfelen’
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↗ Doordeweeks vanaf 13.00 uur
↗ Zaterdag vanaf 6.00 uur


