
Fr a n krijk on t dekt de mu s i cal

Musicaltheater Mogador in Parijs Foto Justin C reedy Sm ith

Frankrijk was
lang een moeilijk
land voor
musicals. Na De
Leeuwenkoning
was Sister Act in
Parijs een succes.
Allebei
producties van
Van den Ende.

‘H et is de ultieme feelgood-show,
toch? Zelfs zwaar gedepri-
meerde vrienden die ik mee-
sleep komen stralend weer

buiten. Sister Act zit zo goed in elkaar en heeft
zo’n positieve, actuele boodschap – over tole-
rantie, saamhorigheid – dat laat niemand on-
beroerd.”

Ludovic-Alexander Vidal „leeft zijn
droom”. De Fransman met een ingenieursop-
leiding is musicalfan sinds zijn zeventiende,
en reist wanneer hij kan vanuit Parijs naar
Londen of New York om zijn favoriete shows
soms tot vier keer toe te zien. Maar dat hij als
musicalvertaler in Frankrijk zijn brood mee
zou kunnen verdienen, dat had hij dertien
jaar geleden niet durven denken.

Frankrijk kent een lange traditie van muzi-
kaal theater: variété, operette en de ‘comédie
musicale’ waren tot de jaren 1970 populaire
genres. Maar verhalend theater met liedjes
was er nauwelijks: ook in een comédie musica-
le is het script vaak van povere kwaliteit. Je-
gens de ‘musical’ – een Frans equivalent van
het woord bestaat niet – bestonden hardnek-
kige vooroordelen. Zelfs superproducent Ca-
meron Mackintosh beet er zijn tanden op
stuk. In 1991 bracht hij een Franse versie van
nota bene Les Misérables, het op de roman van
Victor Hugo gebaseerde wereldsucces, naar
Parijs, om na drie maanden te moeten consta-
teren dat er „geen hond” kwam kijken. „[ Je
moet] binnen twintig vierkante kilometer van
de Champs Elysées geen musical neerzetten”,
verklaarde hij in 2008 in een interview met de-
ze krant. Maar nu gebeurt dat dus wel, doorlo-
pend, en met succes. De drijvende kracht er-
achter, die zich in Frankrijk zo bescheiden en
publiciteitsschuw opstelt dat maar weinigen
weten wie hij is: Joop van den Ende. Van den
Endes missie is de musical, en ook – of juist –
op plekken waar hem gezegd wordt dat het
genre geen schijn van kans maakt, gaat hij on-
verstoorbaar en zorgvuldig zijn gang.

De Franse afdeling van Van den Endes thea-
terbedrijf Stage Entertainment [zie kader] is
gehuisvest in het Théâtre Mogador, een histo-
risch monument op een paar minuten afstand
van het Gare St. Lazare. ‘Stage’, zoals de 140
medewerkers het bedrijf liefhebbend noemen,
produceert ook de tournees van onder andere
Holiday on Ice, maar theater ‘le Mogador’ is
het uithangbord en kloppend hart. Tijdens
een twee jaar durende renovatie, waarbij ook
het kantoorpand ernaast werd toegevoegd,
kwamen er niet alleen nieuwe, grote foyers en
bars, stoelen met meer beenruimte en tiental-
len extra toiletten, maar werd ook het glorieu-
ze verleden eer betoond. De kleuren (groen,
rood, goud), de kroonluchters en het behang
zijn precies als in 1919, toen de Britse impre-
sario Alfred Butt een landgenoot opdracht gaf
om in Parijs een kopie van het Londense Palace
Theatre te bouwen. Zeventig jaar later was de
zaal zo vervallen dat het water op de stoelen
drupte. Zangeres Barbara was een van de ster-
ren die zich beijverden voor het behoud van
het theater, dat gloriejaren gekend had als re-
vue- en operettehuis.

Folies Bergère
Voor de goodwill die Stage Entertainment bij
aanvang onder de Fransen moest zien te kwe-
ken was het respect voor het culturele erfgoed
van wezenlijk belang. „Ze zagen ons als cow-
boys”, zegt directeur Laurent Bentata van Sta-
ge Entertainment. „Wij waren de Amerikanen

die het publiek kwamen verpletteren met
platte Disneymusicals. Een oude, hardnekkige
angst – dezelfde waarmee Hollywoodfilms
lange tijd bejegend werden. Naar de pers heb-
ben we ons daarom uitdrukkelijk gepresen-
teerd als een Frans team dat Franstalige musi-
cals zou brengen. Joop was daar nooit bij. Die
schoof ons bewust naar voren.” Vertaler Vidal:
„Voor Franse cultuursnobs kan een musical al-
leen door de beugel als hij in het Engels is, en
geschreven door Stephen Sondheim. Het Thé-
âtre du Châtelet programmeert hem voor het-
zelfde blanke, hoogopgeleide publiek dat je
bij toneel en opera vindt. De musicals van Sta-
ge zijn voor iedereen – ook voor wie nog nooit
een theater van binnen heeft gezien.”

De eerste eigen productie was Cabaret, dat
door de nog onvoltooide verbouwing in de Fo-
lies Bergère gespeeld werd. Het publiek kwam
meteen: 350.000 bezoekers in totaal. De kritie-
ken waren overwegend positief, en de show
kreeg zeven Molière-nominaties, de belang-
rijkste Franse theaterprijs. „Dat hielp enorm”,
zegt Bentata. „De Molières zijn blijken van
goedkeuring uit het vak zelf. Mensen begre-
pen niet waar al dat musicaltalent opeens van-

daan kwam.” Le Roi Lion, waarmee in 2007 het
gerestaureerde Mogador werd ingewijd, was
nog succesvoller: 1,3 miljoen bezoekers in drie
seizoenen en drie Molières. Als Sister Act op 30
juni sluit zijn er 350.000 mensen komen kij-
ken; de ambities waren groter, maar als een
show „zijn publiek bereikt heeft”, zegt Lau-
rent Bentata, is het zaak tijdig te stoppen. De
vertaling, casting en repetities van seizoens-
opener La Belle et la Bête zijn inmiddels begon-
nen.

Carline Brouwer, de Nederlandse regisseur
die sinds de Londense première in 2009 alle
Europese versies van Sister Act regisseerde, had
de show net in Milaan opgezet toen ze in Pa-
rijs aankwam. „Fransen zijn verstandelijk, be-
d a ch t z a a m ”, zegt ze. „Je moet geduld met ze
hebben. Daarbij is het zo’n jong musicalland
dat er nog nauwelijks allrounders rondlopen
die kunnen zingen én dansen én acteren. De
Franse hoofdrolspeelster zong schitterend,
maar qua spel had ze geen idee. Dat was even
spannend – gaat dit me lukken, in een andere
taal? Ik ben ontzettend trots op het resultaat.”
Tekstaanpassingen waren er ook. Vertaler Vi-
dal: „Frankrijk is een katholiek land, je moet
oppassen mensen niet te kwetsen. Ik heb met
een priester gepraat om de omgangsvormen in
het klooster correct weer te geven, met hier en
daar een knipoog.” Brouwer: „Een opmerking
als ‘Jezus Fokking Christ’, zoals Martine Bijl
die in de Nederlandse vertaling gestopt heeft,
dat zou in Frankrijk nooit kunnen.”

‘Sister Act’ is t/m 30/6 te zien in het Théâtre Mo-
gador, Parijs. ‘La Belle et la Bête’ speelt vanaf
24/10. Inl: www.stage-entertainment.fr.

De Franse taal
kent geen woord
voor musical
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Nonnen dansen on-
der de Eiffeltoren in
de Franse versie van
de musical ‘Sister
Act’. Foto Brink-
hoff/Mögenburg

Van den Ende wereldwijd

Stage Entertainment, het internationale theaterbedrijf van
Joop van den Ende, produceert veertien jaar na z’n op-
richting in 1999 musicals in acht landen. Het bedrijf is het
sterkst vertegenwoordigd in Duitsland, waar het tien eigen
theaters heeft. Het elfde verrijst momenteel in Hamburg, de
stad waar ook jong musicaltalent wordt opgeleid aan de
Joop van den Ende Academy. Stage Entertainment heeft
vestigingen in New York, Londen, Madrid, Parijs, Milaan en

Moskou, waar afgelopen seizoen een tweede theater open-
ging. In elk land worden eerst de mogelijkheden voor een
musicalinfrastructuur verkend met behulp van statistische
gegevens: aantal inwoners, bbp, aanwezigheid van grote
steden en van theaters die gekocht of geleast kunnen wor-
den. Het bezit van een eigen theater is voor Stage En-
tertainment overal een prioriteit, om zowel eigen producties
als musicals in licentie te kunnen presenteren.


