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Zonder vuur

DE QUEESTE DUIKT IN GESCHIEDENIS VAN VLOTRAMP IN GODSHEIDE

“Geen zoektocht
naar de schuldige”

David en Victoria verkopen
gigantische villa

David en Victoria Beckham
hebben Beckingham Palace
verkocht. De gigantische
woning in Hertfordshire,
vlak bij Londen, is verkocht
voor ruim 14 miljoen euro.
David en Victoria kochten
het optrekje in 1999 voor 3
miljoen euro, en hebben dus
een enorme winst gemaakt.
Als nieuwe woonst hebben ze een pand in
Londen gekocht voor 53 miljoen euro.
ToVe

HASSELT - Op 14 februari 1941 kapseisde een
vlot op het Albertkanaal
in Godsheide. Vijfendertig schoolkinderen
en twee volwassenen
verdronken in het
ijskoude water. Theatermakershuis de Queeste
ging praten met
getuigen van de ramp
en maakte op basis van
hun research de voorstelling ’Boven Water’,
die wordt gespeeld op
locatie in Godsheide.

Lauryn Hill weer
op vrije voeten

De Amerikaanse zangeres
Lauryn Hill heeft haar
gevangenisstraf van drie
maanden voor belastingontduiking uitgezeten. Op
de dag van haar vrijlating werd de single
Consumerism uitgebracht. Ze nam het
nummer op voor ze achter de tralies verdween. De song is een aanklacht tegen de
consumptiemaatschappij.
ToVe

Britten vinden nieuwe clip
Britney Spears te pikant

Britney Spears’ nieuwe
videoclip van het nummer Work Bitch mag in
Groot-Brittannië niet
overdag op tv. De clip
bevat aangebrande scènes
met bondagetoestanden.
De mediawaakhond heeft
beslist dat de beelden enkel na 22 uur op
televisie mogen worden uitgezonden. MTV
zal overdag een gekuiste versie uitzenden.
ToVe
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Justin Bieber brengt iedere
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Artistiek leider Christophe
Aussems stelde zich de vraag
hoe een gemeenschap omgaat
met collectief verlies: wat als de
toekomst - een hele generatie
kinderen - plots van je wordt
weggenomen? Een vraag van
alle tijden, want ook bij de busramp in Sierre en de dodelijke
storm op Pukkelpop kwamen
zulke pijnlijke vragen aan de
oppervlakte.
Aussems gaf de regie in handen
van de Maastrichtse Suze Milius die eerder als actrice meespeelde bij de Queeste. “We
hebben een erfgoeddramaturg
bij de Queeste, Selm Wenselaers, die research heeft gedaan
en met een aantal mensen is
gaan praten”, zegt Suze Milius.
“Selm sprak onder andere met
twee broers, allebei in de 80,
die de ramp hebben overleefd.
Opvallend was hoe helder ze
vertelden over hoe ze in het
water vielen en wie ze hebben
gezien. Selm sprak ook met
een man die de overtocht met
het vlot net miste, omdat zijn
schoen kapot was. Hij heeft
de hele ramp zien gebeuren.

Foto EPA

‘Gravity’ breekt
record aan de kassa

HASSELT - George Clooney
en Sandra Bullock hebben een
nieuwe kaskraker beet. Hun film
Gravity leverde in de VS in één
weekend 43 miljoen euro op. Dat
is het hoogste cijfer ooit voor een
première in oktober. In de sci-fi
thriller spelen ze astronauten die
in de ruimte trachten te overleven
nadat hun shuttle werd beschadigd.
ToVe

‘The Hobbit’ kost
al meer dan 500
miljoen euro

Acteurs Koen Janssen, Suzanne Grotenhuis en Tine Cartuyvels spelen in de voorstelling ‘Boven
Foto Karel HEMERIJCKX
Water’ van de Queeste.
Hij voelde zich machteloos. Hij is
beginnen rennen en kon een poos
niet meer spreken. Mensen hielden
hem onderweg tegen om te vragen
wat er aan de hand was, maar hij
kon niets zeggen. Die man heeft
het nu nog moeilijk om erover te
praten.”

Waarheden

“Het gevaar bij research is dat je gaten in het verhaal wil opvullen. Dat
wilden we vermijden. Dit stuk is dus
geen zoektocht naar de schuldige,
dit is geen Cluedoverhaal. Na al
die jaren herinnert iedereen zich de
gebeurtenis op zijn eigen manier. Zo
ontstonden er meerdere waarheden.
Dat is zo interessant dat ‘dé waarheid’ eigenlijk niet zo van belang is.”

Eerbetoon

Zelf nam Milius bewust afstand
van de gesprekken. Ze baseerde zich
enkel op de verzamelde informatie.
“Omdat ik mezelf snel hecht aan

Belgen genomineerd voor
kortfilmaward

WATERGATE

Oprah Winfrey heeft
wilde plannen voor haar
verjaardagsfeest. Ze wil de
viering van haar zestigste
verjaardag in januari
groots aanpakken. Tom
Cruise, Tom Hanks, John
Travolta, Julia Roberts en
ook Barack Obama en zijn
gezin staan op de gastenlijst. Er worden ook
optredens verwacht van Beyoncé en Diana
Ross.
ToVe

GAME OVER

Justin Bieber brengt de
komende tien weken iedere
maandag een nieuw nummer uit in aanloop naar
zijn concertfilm. Gisteren
verscheen een eerste track.
Het vervolg op de film
‘Never Say Never’ komt
rond Kerstmis in de bioscoop. De zanger doopte het project om tot
MusicMondays.
ToVe

Oprah nodigt Obama uit
voor verjaardagsfeest
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HASSELT - De kortfilms ‘Dood van een
Schaduw’ van Tom
Van Avermaet en
‘Houses With Small
Windows’ van de
Vlaams-Koerdische
regisseur Bülent
Öztürk behoren
tot de vijftien genomineerden in de
Foto BHul
kortfilmcompetitie
van de European Film Awards (EFA).
‘Dood van een Schaduw’ speelt Matthias Schoenaerts (foto) een soldaat
omgekomen tijdens WO I. ‘Houses
With Small Windows’ gaat over een
eremoord in Turkije. ‘The Broken Circle
Breakdown’ van Felix van Groeningen
is een van de 46 langspeelfilms die in
aanmerking komen voor een award. De
prijzen worden uitgereikt op zaterdag 7
december in Berlijn.
Belga

mensen en ik wilde met de imaginaire werkelijkheid werken. De
vraag hoe je omgaat met collectief
verlies, is moeilijk te beantwoorden. Want de rouwende ouders
leven niet meer. We bekijken alles
vanuit de ogen van kinderen. Dat
levert een heel ander perspectief
op. Je kijkt met de onschuldige
ogen van een kind, en niet via de
zwaarte van het verlies van een
ouder.”

Spannend is het zonder twijfel:
de interesse in het dorp is groot
en ook de getuigen komen kijken.
“Het moet kloppen”, zegt Milius.
“We hopen dat we hen zo toch ook
een eerbetoon, een moment van
samen stilstaan, kunnen bieden.”
Christof RUTTEN
Boven Water, de Queeste van
10 tot 20 oktober (behalve
14/10),Tuinpaviljoen Bethanië
Godsheide.

L

Achter de schermen van de voorstelling ‘Bij Vieke’

HASSELT - De theatervoorstellingen van de Queeste zijn een onderdeel van Warm Aanbevolen: allerlei cultureel lekkers dat cc
Hasselt nog tot 20 oktober op bijzondere locaties in Godsheide
laat plaatsvinden. Zo zijn er huiskamerconcerten van onder andere
Jonas Winterland en De Held en een optreden van An Pierlé in
de kerk. Op zaterdag 12 oktober vinden allerlei activiteiten plaats
‘bij Vieke’, het oude dorpscafé tegenover de kerk. Er is een humoristische voorstelling waarin je kan speeddaten, een gesprek met
de Queeste over hun voorstelling en een concert van Tour dat het
drama Fagnards live speelt.
CRu

HASSELT - De kosten van het drieluik The hobbit, een vervolg op de
Lord of the rings-trilogie, worden
nu al geschat op 513 miljoen euro.
Na 266 dagen filmen en twee jaar
post-productie, swingen de kosten de pan uit. Regisseur Peter
Jackson wou de films immers ook
in 3D opnemen. De uiteindelijke
kosten komen wellicht nog een
stuk hoger uit.
ToVe

Timberlake geeft
tweede concert in
Sportpaleis

ANTWERPEN-Justin Timberlake zal op 2 mei 2014 een extra
concert geven in het Antwerpse
Sportpaleis. Vorige maand raakte
al bekend dat de Amerikaanse
zanger op 1 mei in Antwerpen
zou optreden als onderdeel van
zijn nieuwe wereldtournee ‘The
20/20 experience’. Die kaarten
waren in een mum van tijd de
deur uit, waardoor dit extra
concert voor de hand lag.
ToVe
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