Een Muziek-theatervoorstelling van Les Enfants du Paradis
Zang: Lizet van Beek en Piano: Doré van Deijck

Anmolratna of het geheim van
de gek op de heuvel
Trek de woestijn in,
laat de karavaan
den groenen rijkdom der oasen,
u zij de dorre oceaan
(....)
‘bekleed mij met
een nieuwen mantel,
laat het firmament
mijn huis zijn,
zorg, dat mij niemand kent.’

(H. Marsman)

Ze vertrekt, op zoek naar het mysterie van het leven,
en ontmoet de gekte, de chaos, het lijden, de liefde, schoonheid en passie.
Onvermijdelijk dat deze tocht zal eindigen in de leegte waar ze voor zichzelf een
nieuwe naam hoopt te vinden.
Een fijnzinnig muzikale vertelling middels werken van o.a. Leonard Bernstein, Gustav Mahler, Granados, Simeon ten Holt, Barbara, Roger Quilter en Piazzolla.
Lizet van Beek over deze voorstelling:
“Ons uitgangspunt was de tekst van een liedje van The Beatles ‘Fool on the hill’. Het riep die vraag
op: wat bezielt die gek op de berg? We vonden antwoorden bij Mahler, Bernstein en heel veel andere componisten die blijkbaar geboeid waren door de zelfde vraag en op hun beurt antwoorden zochten bij schrijvers/dichter, wiens woorden zij muzikaal omvormden tot hun verhaal.
En ik kan je zeggen, dat heeft ongelooflijk mooie composities opgeleverd!
Ik denk dat we uiteindelijk allemaal op de één of andere manier op zoek zijn naar de essentie van
het leven. Volgens mij is dat het doel is van alle ervaring die we opdoen. zoeken naar betekenis en
werkelijke waarde van de dingen. Het is fascinerend te zien, en in ons geval te laten horen, hoe
kunstenaars daar vorm aan geven.
Een aantal van die composities, teksten en liederen hebben wij samen gebracht in dit programma.”
Waarom ik denk dat die fool on the hill zit? Op een cartoon die ooit in The New Yorker, stond. zie
je een bergtop met een klein huisje. Er staat een klein mannetje naast, met z’n vrouw, die zegt:
'What an ideal place to contemplate humanity!'
But	 the	 fool	 on	 the	 hill,	 Sees	 the	 sun	 going	 down,	 And	 the	 eyes	 in	 her	 head,	 See	 the	 world	 spinning	 'round

