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Een nieuwe lente en een nieuw geluid
Wie kent hem niet deze eerste zin van

Kenneth maakte een paar jaar geleden al

het beroemde gedicht van Herman Gorter?

eens een programma rond fragmenten van Mei

Acteur en theatermaker Kenneth Herdigein

voor een presentatie in het Muziekgebouw aan

ontmoet in een luchtige voorstelling Her-

‘t IJ samen met een ensemble uit het Concertge-

man Gorter.

bouw orkest.

Kenneth Herdigein is gefascineerd door Mei

“Afgelopen September heb ik een deel van

van Herman Gorter. Hij noemt dit gedicht een

Mei voorgedragen op een openluchtfestijn in

moderne vertelling. Een epos, maar ook een rap.

Driehuizen. Staandend op een bank, publiek in
een halve cirkel om mij heen. Het was fijn om

Kenneth is een taalontdekker. Wat staat er

te doen en zo veel response te krijgen. Hanny

precies? Hoe wordt het gesproken en hoe trekt

Alkema (Dagblad Trouw) schreef mij een E-mail

hij het publiek mee in deze taal? Het begon voor

waaruit ik het volgende mag citeren:

hem op de mavo in Amsterdam-West. Het geluk

“Wat een voordracht! Ik kan me voorstellen dat je

van een goede leraar Nederlands. Niets was

zenuwachtig was van tevoren: zo’n enorm stuk uit je

hem te veel. “Hij liet ons, jongetjes uit diverse

hoofd, en bepaald niet de makkelijkste kost.

culturen, kennis maken met Shakespeare. Ik kan

Maar wat klonk dat lekker. Vroeger heb ik het

nog wakker worden en de tekst uit de Midzomer-

vaak gelezen, ook vanwege mijn studie, maar nu kon

nachtsdroom citeren.”

ik me er gewoon helemaal in laten zuigen door jou, vol
overgave, heerlijk. Dank!””
Het is een simpele opzet: Een tafel, een stoel
een acteur en daarom heen in een halve cirkel
het publiek. Soms neemt hij ook een musicus
mee.
Kenneth Herdigein heeft in vele toneelstukken en films gespeeld, zoals; Timon van
Athene (Toneelgroep Amsterdam), Romeo
& Jeannette (Werkteater), Amandla Mandela (Nelson Mandela in A Long Walk To
Freedom)
Hans Man in’t Veld (o.a. Werkteater)
ondersteunt hem in dit project.
Boekingen via Huiskamer Theater
theater@huiskamertheater.nl
06- 270 45 207
fotogr afie en vormgeving sjoerd k a andorp
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