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Dirigent Spanjaard
weet wat walsen is
Opera
Der Rosenkavalier van Richard
Strauss door Opera Zuid/Limburgs Symfonie Orkest o.l.v. Ed
Spanjaard. Regie: Gezien: 19/11
Maastricht. Tournee t/m 14/12.
Inl.: www.operazuid.nl
vvvvV

Links: Op het Leidseplein waren 20.000 mensen toegestroomd voor de actie ‘Nederland schreeuwt om cultuur!’ Rechts: actie in Maastricht. Foto’s Maurice Boyer, Chris Keulen

100.000 schreeuwen tegen de bezuinigingen
Door onze kunstredactie
AMSTERDAM, 22 nov. In bijna zeventig plaatsen in Nederland hebben zaterdag meer dan 100.000
mensen meegedaan aan de protestactie ‘Nederland schreeuwt om
cultuur’, tegen de bezuinigingen
van het kabinet op cultuur.
Op het Leidseplein in Amsterdam waren de meeste mensen op

de been: zo’n twintigduizend. Eén
man oogstte boegeroep toen hij de
toegestroomde burgers toesprak.
De nadrukkelijk als „erelid van de
VVD” aangekondigde Frits Bolkestein begon te zeggen dat hij de
nieuwe regeringscoalitie van harte
steunt. Op één beleidsplan na: er
moet niet minder geld naar kunst
en cultuur, zei hij, maar juist méér.

Dat leidde tot groot gejuich. Maar
meteen voegde hij er aan toe dat
het benodigde geld kan worden
weggehaald bij ontwikkelingshulp. Even was het doodstil, toen
klonk het: boe!
Na deze toespraak maakten bekende en minder bekende Nederlands ‘one-minute-statements’ –
van schrijfster Maria Goos en ac-

teur Waldemar Torenstra tot een
jong meisje dat een pakkend minisprookje voorlas.
In Noord-Brabant trok een cultuurkaravaan van muzikanten en
toneelspelers langs vijf steden.
Terwijl 2.500 mensen op het Pieter
Vreedeplein in Tilburg op de karavaan stonden te wachten, regisseerde Matthijs Rümke, artistiek

leider van Het Zuidelijk Toneel, de
menigte. „We hebben een fotoserie gemaakt: één foto waarop iedereen vol onbegrip zijn handen
ten hemel heft, één ludieke waarop we allemaal een sinaasappel in
onze mond hebben, één waarop de
mensen zich vol walging afkeren
van het podium en één waarop iedereen hard staat te schreeuwen.”

In Utrecht verzamelden zich
3.500 mensen op het Neude, waar
een orkest van amateurs en professionals de Negende Symfonie van
Beethoven ten gehore bracht. In
Rotterdam schreeuwden ruim
4.000 mensen op het Schouwburgplein, gevolgd door stilte, terwijl
het geluid aanzwol van de scheepstoeters in de Rotterdamse haven.

Photo Off toont Chinees porselein is overal in trek
jong fototalent Kunst- en antiekbeurs PAN wil ook graag jonger publiek trekken
In Parijs waren er op drie
beurzen foto’s te koop.
Nieuw was Photo Off, voor
jong talent. Het
Nederlandse Foam
kondigde een Amsterdamse
fotobeurs aan.
Door onze redacteur

Tracy Metz
Parijs, 22 nov. Het Amsterdams
fotografiemuseum Foam richt volgend najaar een nieuwe Amsterdamse fotobeurs op onder de
naam ‘Unseen’. Dat heeft Foam bekendgemaakt dit weekend op de
jaarlijkse beurs Paris Photo. Met
onder meer dit initiatief markeert
Foam zijn tienjarig bestaan.
Aan Unseen, die tussen 21 en 25
september wordt gehouden in de
Westergasfabriek, werken 45 galeries mee uit binnen- en buitenland. Volgens coördinator Roderick van der Lee van Foam is het de
bedoeling om vanaf 2011 ieder
jaar zowel jong Nederlands talent
te tonen als nieuw werk van gevestigde namen. Het Parijse fotocollectief Magnum heeft enthousiast
gereageerd, aldus Van der Lee.
Naast de grote vakbeurs Paris
Photo en de beurs voor fotoboeken
Off Print was er dit jaar voor het
eerst ook Photo Off, een initiatief
van de Nederlandse kunsthandelaar Janette Danel. „Ik woon sinds
zes jaar in Parijs en had drie jaar
een galerie met Chinese kunst.
Mijn belangstelling voor fotografie is ontstaan nadat ik een tentoonstelling in Hong Kong organiseerde voor de bekende Franse fotograaf Marc Riboud. Ineens ontstond dit idee om naast Paris Photo jong talent te tonen en in een
paar maanden was het voor elkaar.”
Photo Off, in een gebouw in de
immigrantenbuurt Belleville achter de Bastille, had achttien deelnemers. Danel verwacht dat het er
volgend jaar 25 zijn. Ter vergelijking: Paris Photo, die sinds 1997
wordt gehouden, heeft er 120,
waarvan er 32 dit jaar nieuw waren. Emmo Grofsmid van MK Galerie uit Rotterdam en Berlijn:
„Photo Off kost de helft en de sfeer

is goed.”
Galeriehouder Wim van Krimpen uit Rotterdam laat op Photo
Off werk zien van beginnende fotografen. Van de deelnemende galeries zijn sommige ook jong, zoals de Parijse GadCollections van
verzamelaar Gad Edery die al sinds
zijn studententijd zelf verzamelt
en sinds anderhalf jaar een galerie
heeft. De Brusselse Crown Gallery
daarentegen brengt met Frank van
der Salm en Massimo Vitali toch
echt gevestigde namen.
Op uitnodiging van Janette Danel is de Zuid-Afrikaanse fotograaf
Graeme Williams naar Parijs gekomen. Geen galerie, gewoon de fotograaf zelf, die een aantal beelden
uit zijn werk van de laatste tien
jaar toont die je lang bijblijven.
Het enorme kale frame van een
drive-in bioscoop bijvoorbeeld,
„symbool van de witte Anglo-cultuur” zoals hij zegt, met links bij-

‘Photo Off kost de
helft en sfeer is goed’
Galeriehouder E. Grofsmid

na onzichtbaar op de horizon de
oprukkende township.
Williams heeft ook de foto gemaakt die het affiche is van Photo
Off: een beeld uit een serie van
twee spelende honden op het
strand, die als volleerde capoeiradansers met elkaar springen, vliegen en salto’s maken. Williams:
„Als je uit Zuid-Afrika komt is het
soms een opluchting om foto’s te
maken die gewoon zijn wat ze
zijn, zonder diepere bedoeling.”
Het museum Foam staat op
Photo Off tussen de galeries, is dat
geen oneerlijke concurrentie? „Wij
verkopen alleen foto’s die niet al
bij galeries te koop zijn”, zegt Van
der Lee. „Van Pieter Hugo bijvoorbeeld hebben we maar één beeld te
koop, in een oplage van vijftien,
dat zijn galerie juist niet verkoopt.
Alle opbrengsten van Foam Editions gaat naar het educatieve programma van het museum.”
www.photooff.com, www.labellevilloise.com

Door onze redacteur

Dirk Limburg

Vaas (98 cm hoog) bij Vanderven

Werk van de Portugese Ana Cristina Leite bij Galerie Majke Hüsstege

neratie in de kunsthandel. Hij is
bestuurslid van de PAN, een beurs
die volgens hem steeds eigentijdser wordt. Moderne kunst en fotografie zijn belangrijk voor de aansluiting met jongere generaties,
zegt hij. „Die moet hier de dingen
kunnen zien waarmee ze opgroeien. Ouderen kunnen dan de voortgang van het verleden in de moderne tijd ontdekken.”
De kunsthandel heeft te lijden
onder de crisis. Douwes: „We merken altijd als eerste dat het slecht
gaat in de economie en we profiteren er als laatste van. Dit jaar is
moeilijker nog dan 2009, maar we
zitten op de weg naar boven.”
Het gesprek van de dag op de
kunstbeurs zijn de plannen van
het kabinet om de btw te verhogen
van 6 naar 19 procent. Daar is nog
veel onduidelijkheid over bij de
handelaren. Ze betalen ook nu al
volgens het ‘margesysteem’ 19
procent belasting over de provisie
die ze krijgen bij de verkoop. Over
de waarde van het verkochte
kunstobject betalen ze geen btw.
Als een object van buiten Europa

komt, betalen ze volgens een Europese regeling een importheffing
van 6 procent. Douwes: „Als die inderdaad naar 19 procent gaat, dan
zou de Nederlandse internationale
kunsthandel dat niet overleven of
de zaak in het buitenland moeten
voortzetten. De omzetsnelheid is
al teruggelopen en dan is zo’n
sprong van 6 naar 19 procent funest.” Hij vraagt zich af of het kabinet wel op deze manier van de
EU-regels mag afwijken.
Kunsthandelaar Salomon Lilian
weet nog niet precies wat de regering nu van plan is. „Ze hebben het
over een verhoging naar 19 procent, maar ik betaal al 19 procent
over de marge. Ik moet er nog met
mijn fiscalist over praten en als
men echt 19 procent gaat vragen
op de schilderijen die ik van buiten
Europa importeer, dan haal ik ze
voortaan wel via Londen. Helemaal geen probleem.”
Ook Martin Rogge van Flatland
Gallery maakt zich niet druk over
de btw. Hij heeft net een succesvolle Paris Photo achter de rug waar
hij alles van Erwin Olaf heeft ver-

kocht. In zijn segment met hoge
prijzen is volgens hem de verhoging niet zo’n punt.
Majke Hüsstege is tweede generatie in de veertig jaar geleden opgerichte galerie voor moderne
kunst uit Den Bosch. Ze vindt de
beurs plezierig qua organisatie en
bezoekers. „Door de combinatie
van hedendaagse kunst en antiek
trek je verschillende soorten mensen.” Toch mist ze het jongere publiek dat ze wel op Art Amsterdam
en Art Rotterdam vindt. „Maar de
PAN werkt daar aan.”
Als de btw stijgt, zal Hüsstege
dat „absoluut” merken. „Iets dat
nu 1.000 euro kost zal dan zo’n
1.100 moeten kosten. De vraag is
of de klant dat wil betalen.”
Anders dan de kunsthandel
werken de meeste galeries volgens
voorzitter Guus Broos van de Nederlandse Galerie Associatie niet
met het ‘margesysteem’. Galeries
nemen kunst in consignatie en betalen de kunstenaar bij verkoop
ongeveer de helft van de opbrengst. Over de verkoopprijs betaalt de galerie nu 6 procent btw
en dat wordt per 1 januari 19 procent. Ook de kunstenaar gaat van 6
naar 19. „Het is echt schadelijk
voor de kunsten, absoluut een aanslag”, zegt Broos.
Kunst- en antiekbeurs PAN in
Amsterdam t/m 28/11. Inl: pan.nl
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Guillaume van der Graft (Willem Barnard) 1920-2010, dichter en predikant
Necrologie
De tweespalt tussen dichter
en dominee heeft zijn leven
en werk beheerst.
Door Kester Freriks
Amsterdam, 22 nov. Voor de
dichter Guillaume van der Graft
was de herfst zijn „poëtische seizoen”, zoals hij het formuleerde.
Van der Graft is het pseudoniem
van predikant Willem Barnard die
op 15 augustus 1920 in Rotterdam
werd geboren. Gisteren is hij in
zijn woonplaats Utrecht op 89-jarige leeftijd overleden.
Barnard is altijd meer een dichter-theoloog dan een gemeentepredikant geweest. Er staan talloze dichtbundels op zijn naam, in
1997 verzameld onder de titel Mythologisch. In 2007 verscheen de
keuze uit zijn poëtisch oeuvre

1942-2007, Praten tegen langzaam
water. Van der Graft is een van de
belangrijkste dichters van het Liedboek voor de Kerken. Psalm 130, vers
1 uit dit liedboek berijmde Van
der Graft als volgt: „Uit de diepten
van ellende roep ik tot U, o Heer
Gij kunt verlossing zenden, ik
werp voor U mij neer.”
Barnard studeerde een jaar letteren in Leiden, vervolgens ging
hij in militaire dienst en studeerde theologie. Na de oorlog werd
hij eerst hulppredikant, later Nederlands-hervormd predikant in
Hardenberg. Tussen 1961 en 1971
bekleedde hij de functie van hulppastor van de gemeente Rozendaal in Gelderland. In 1975 ging
Barnard met emeritaat en drie jaar
later ging hij over tot de Oud-Katholieke kerk. Hij werd meermaals onderscheiden met literaire
prijzen, waaronder de Van der
Hoogt-prijs (1954), Poëzieprijs

W. Barnard Foto Evelyne Jacq

van de gemeente Amsterdam
(1957) en met de Sjoerd Leikerprijs (1998).
Hij was een overtuigd eenling.
Als argument voerde hij aan dat
hij „als enig kind was geboren.
Dan ben je altijd in gesprek met
jezelf”.
Het bombardement op Rotterdam heeft de jonge Barnard ver-

anderd. In een interview met deze
krant in 1996 zei hij dat „met de
brand van Rotterdam mijn jeugdwereld instortte. Ik viel van mijn
geloof, ik zocht naar een zin”.
De tweespalt tussen dichter en
dominee heeft zijn leven en werk
beheerst. Als predikant was hij opstandig, als dichter eerder elegisch
en lyrisch. In de liedkunst kon hij
beide uitersten verzoenen. „De
zeggenschap van het lied overheerst alles”, zei hij eens.
Zijn bekendste gedicht is Vragenderwijs met bijna bezwerende
regels als „Ik vroeg het aan de vogels/ de vogels waren niet thuis
(...) ik vroeg het aan het water/
waarom zeggen ze niets/ het water
geeft geen antwoord”.
Hij heeft al eerder zijn dood
voorvoeld en dichtte voor het moment dat die zou komen: „Denk
mijn naam wanneer ik dood ben,
maar roep mij niet.”

In mei brengt ook De Nederlandse Opera Der Rosenkavalier, dan
o.l.v. Sir Simon Rattle.

Adams’ stoomtrein
Klassiek muziek
Radio Filharmonisch Orkest en
Groot Omroepkoor o.l.v. John
Adams. Muziek van Milhaud,
Stravinsky en Adams. Gehoord:
20/11 Concertgebouw, Amsterdam.
vvvvV

Wat gaat het kabinet doen
met de btw op de
kunsthandel? En: heb je
gehoord over die Chinese
vaas van 63 miljoen? Dat
zijn de gesprekken die je
hoort op kunstbeurs PAN.

Amsterdam, 22 nov. Met een
kopje cappuccino op een centraal
terrasje een beetje om je heen kijken en luisteren naar de gesprekken, dat hoort bij een beurs als
PAN. In de stands langs het terras
zie je de afwisseling die PAN zo
bijzonder maakt: zilveren vaasjes
en kandelaars bij A. Aardewerk,
moderne kunst bij Majke Hüsstege, een streng portret van Van der
Helst bij Douwes Fine Art, sierlijke
beelden bij Wijermars, etnologische kunst bij Aalderink en bij
Vanderven & Vanderven Oriental
Art een grote Chinese vaas.
Gepraat wordt er onder meer
over het laatste nieuws: de vaas die
op een veiling in China 63,1 miljoen euro opbracht. Natuurlijk
heeft Clemens van der Ven (69) van
Vanderven, erover gehoord. „Die
vaas is buitengewoon mooi en uitzonderlijk en in perfecte conditie.
Hij is in de achttiende eeuw gemaakt voor de Verboden Stad.”
Om de prijs van 63,1 miljoen te begrijpen moet je volgens Van der
Ven beseffen hoe gigantisch de
koopkracht in China is. „Qua status doe je het nog niet eens erg
goed met zo’n vaasje: je moet minstens een museum oprichten. Bij
de veilingen zitten we nu met 10
westerlingen en 100 Chinezen.
Een van de pronkstukken van
Vanderven is een vaas uit de
Kangxi Periode (1662-1722) met
bomen, sierlijke bloesems en vliegende insecten (75.000 euro). „We
kopen wereldwijd in. Deze komt
uit Tsjechië. Er is geen kunstvorm
die zo wereldwijd gezocht wordt
als Chinees porselein.”
Op de PAN in de Amsterdamse
RAI, waar vorig jaar 42.000 bezoekers kwamen, staan dit jaar 126
handelaren in kunst, antiek en design. Evert Douwes jr. is zesde ge-

Door Mischa Spel
Voor goede opera kun je ook buiten de Randstad terecht. Sinds
Miranda van Kralingen artistiek
leider is, verrast Opera Zuid regelmatig met producties die een
veilige weg bewandelen, maar
wel degelijke kwaliteit bieden.
Met Richard Strauss’ Der Rosenkavalier kiest Opera Zuid opnieuw voor een publieksfavoriet.
Maar muzikaal is de keuze dapper. De dragende rollen – de jonge graaf Octavian en zijn liefdeslerares, de Veldmaarschalksvrouw – vereisen krachtige maar
subtiele zangeressen. Orkestraal
vragen de schmierende walsjes en
botte baslijnen voor schuinsmarcheerder Baron Ochs helderheid
en scherpte, terwijl de liefdesscènes juist smeken om subtiliteit.
Veel staat of valt met dat onderscheid: een dirigent die daar kansen laat liggen, is als een cabaretier met slechte timing.
Ed Spanjaard, die vorige
maand al tekende voor een prachtige Walküre bij de Reisopera en
zo opeens de keizer van de buitenrandstedelijke opera is geworden, voelt Strauss tot in de finesses aan. Soms mist het Limburgs
Symfonie Orkest nog wat van de
fijnzinnigheid waartoe Span-

jaard wel aanzet. Maar als geheel
is dit een Rosenkavalier die sprankelt in de muzikale karakteriseringen. En, cruciaal, Spanjaard
weet wat walsen is.
Regisseur Anton Nekovar is
een traditionalist zonder drang
onder de oppervlakte te peuteren. Een oranjerie doet dienst als
overspelig slaapvertrek, de voze
herberg is gewoon een voze herberg. Nekovar heeft zijn energie
gestoken in de personenregie.
Die is opvallend geslaagd, alleen
in de slotakte is het karikaturale
wat fors aangezet. Vocaal is Martin Blasius als Baron Ochs soms al
te ruw gebolsterd, theatraal buit
hij de proleterigheid van de baron maximaal uit; een kamenier
die een fooi vraagt, wordt met de
dikke vinger van meneer speels in
de handpalm gekriebeld.
Johanni van Oostrum is als
Marschallin roerend in haar premenopauzale melancholie, Kim
Savelsbergh overtuigt als naïeve
Sophie. Maar de grote troef van
deze Rosenkavalier is Karin Strobos, die in de travestierol van Octavian geen moment enige ongemakkelijkheid oproept, integendeel. Strobos kleurt ook vocaal
geweldig in muzikale hoogtepunten als het slotduet. Je kunt
Miranda van Kralingen er alleen
maar om bewonderen; met haar
keuze voor jonge Nederlandse
zangers neemt ze risico, maar
biedt ze ook kansen. En soms dus
met groots resultaat.

Door Jochem Valkenburg
„This marvelous treasure of a cultural institution”, noemde dirigent/componist John Adams het
Muziekcentrum van de Omroep
(MCO) tijdens de ZaterdagMatinee. Wereldberoemd, uniek, dus
niet opheffen a.u.b.
Hij sprak op het ongemakkelijke, want misschien wel laatste jubileum van de ZaterdagMatinee
(50 jaar) en het Radio Filharmonisch Orkest (65 jaar). In het hele
land – inclusief het Concertgebouw – klonk diezelfde middag
een ‘schreeuw om cultuur’, ook
als protest tegen de voorgenomen
opheffing van het MCO.
Aansluitend dirigeerde hij onder meer een bewerking voor
groot orkest die Steven Stucky

maakte van Stravinsky’s Les noces
(1923), de evocatie van een fictieve oer-Russische boerenbruiloft.
Het werk is bekend in verschillende kleinere bezettingen. Stucky’s versie klonk in vergelijking
vooral als een Amerikaanse, en
niet zozeer oer-Russische achtbaanrit. Hier en daar ontstond
logheid omdat Stucky zich ondanks de opgevoerde mankracht
netjes aan Stravinsky’s noten
hield, die daarom geregeld topzwaar werden. De verder uitstekende solistencast kwam er af en
toe ook niet meer bovenuit.
In Adams’ perfect gespeelde City Noir (2009) vielen orkestratie en
muzikaal idee juist volledig samen. In het wervelende en lucide
werk refereert Adams onder meer
aan het Los Angeles van de jaren
’40 en ’50. In romantische nachttaferelen twinkelen harp en celesta als avondlichtjes, er lijkt ergens
een oude stoomtrein op gang te
komen en het geheel eindigt met
een onstuimige apotheose die een
ander feit in herinnering brengt:
ook Stravinsky woonde destijds
in L.A.

Twists van Lee Konitz
Jazz
Jazz International Rotterdam.
Gehoord: 20/11, Lantaren/Venster Rotterdam.
vvvVV

Door Amanda Kuyper
De zucht van opluchting ter afsluiting van elk nummer leek uit
zijn tenen te komen: ook deze
heuvel was bedwongen. Op zijn
83ste neemt saxofonist Lee Konitz nog steeds risico door te spelen zonder afspraken. Hij speelt
wat hem ingeeft en laat zich leiden door wat zijn begeleider hem
aan interessant materiaal biedt.
Op het festival Jazz international Rotterdam was dat de Amerikaanse pianist Dan Tepfer, met
wie hij in 2009 het album Duos
with Lee opnam. Ze voerden nu
korte improvisaties uit, met open
vizier en de gedachten afgestemd. Dat leverde mooie momenten op, met verrassende
twists en antwoorden.
Lee Konitz was een van de grote
namen die gastprogrammeur pianist Michiel Borstlap voor de
tiende editie van het Rotterdam-

se jazzfestival op zijn lijstje had.
Daar behoorden vanzelfsprekend
ook een aantal pianisten toe:
hardbopper Cedar Walton, de
vingervlugge Rus Simon Nabatov
en Gideon van Gelder. Die laatste
liet met zijn kwintet een deels
impressionistisch geluid horen
waarin zang meezong met de
saxofoon.
Ook jazzpianist Borstlap zelf
hield de aandacht vast. In zijn eigen funkrockband leidde de
groove de improvisaties, aangemoedigd door de vrij expliciete
roffels van drummer Erik Kooger.
Zijn bekendste compositie Memory of Enchantment kreeg echter een
broeierige uitvoering
Ondanks de afwezigheid van
hun zieke pianist was de moderne electro-akoestische jazz met
rockinvloeden van de Amerikaanse band Kneebody zeer de
moeite waard. Aangevoerd door
trompet en sax bewoog de muziek alle kanten op de ronkende
motor van bas en drums. Het
ging pootje over door jazzrockbochten en met de bas als scheidsrechter voerden de blazers goede
dialogen.

Dromen van rode jurk
Theater
Mouchette van Artemis. Vanaf
14 jaar. Gezien 20/11 Bellevue
Amsterdam Tournee t/m
12/12/10 en maart 2011 op Tweetakt Utrecht Inl: www.artemis.nl
vvvvV

Door Elisabeth Heijkoop
Opeens tovert Arsène een konijn
tevoorschijn. „’t Was in de aanbieding. Er zitten een paar vlekjes op.” In Mouchette, de jubileumvoorstelling van Artemis, in een
regie van Floor Huygen, treffen
de tiener Colette en de veel oudere Arsène elkaar.
Vlaams tekstschrijver Arne Sierens ontleende de titel aan de gelijknamige film van Robert Bresson uit 1967. Mouchette verwijst
naar een meisje dat minder is dan
niets. Ze spreekt in dit geval
prachtig Vlaams Nederlands: „Ze
gaat serieus moeten beginnen opletten.”
Colette, ontroerend lief gespeeld door Alejandra Theus,
heeft te veel verantwoordelijkheden. Ze zorgt voor haar gekke

moeder, haar babyzusje en het
huishouden.
Ondertussen
droomt ze over complimenten
van haar ma, een reis naar haar
vader in Spanje en een rode flamencojurk met volants. Arsène
gaat zijn verantwoordelijkheden
juist uit de weg. Hij heeft schulden, drinkt te veel en heeft zijn
vrouw met zijn slechte gedrag
weggejaagd. Bert Luppes geeft
hem een subtiel wankel loopje
mee en een onvaste stem.
Colette en Arsène komen elkaar tegen in een gigantisch decor van sloophout en oude deuren. Geluiden van treinen, ratelende elektriciteitskastjes en kattengejank klinken. Het geluidsdecor is sowieso onontkoombaar.
Ook hier is Bresson geciteerd: belangrijke gebeurtenissen blijven
buiten beeld en zijn vervangen
door geluidseffecten. Het werkt
sterk, want verontrustend: wat je
niet ziet kun je ook niet tackelen.
Arme Colette, het leven is te
groot voor haar, zoals het decor
en de flamencojurk die ze uiteindelijk krijgt te groot voor haar
zijn. Hopelijk groeit ze er nog in.

