
in de musical zorgt de kleine Ciske op-

nieuw voor momenten van ontroering, 

humor en brutale streken en laat de mu-

sical zien hoe de volwassen Ciske met zijn 

verleden probeert te leven. de choreogra-

fie (stanley Burleson), de kostuums (yan 

tax), het decor (misjel vermeiren en Carla 

janssen höfelt), het licht (uri rapaport) en 

de videoprojecties (arjen Klerkx en Coen 

Bouman) creëren daarbij prachtige toneel-

beelden. 

Videoprojectie
videoprojectie speelt in de musical een 

belangrijke rol doordat de diverse locaties 

zich afspelen in de jaren twintig en dertig 

van de vorige eeuw en de gedachten van 

Ciske daarop worden weergegeven. een 

techniek die arjen Klerkx en Coen Bouman 

al eerder hebben toegepast in rembrandt 

the musical. daarbij werden de schilde-

rijen geprojecteerd op schermen die be-

wogen waarbij de projectie synchroon 

liep met de beweging. arjen: “de inspira-

tie voor de sfeerbeelden bij deze musical 

hebben we gehaald uit twee fotografen: 

jacob olie en Bernard eilers en de schil-

der/fotograaf george Breitner uit de vo-

rige eeuw. jacob olie genoot bekendheid 

als gedreven fotopionier en portretfoto-

graaf, maar is vooral beroemd geworden 

als de man die het beeld van negentiende-

eeuwse amsterdam heeft vastgelegd op 

de gevoelige plaat. Bernard eilers is vooral 

bekend om zijn sfeervolle en betoverende 

foto’s en george Breitner om zijn impres-

sionistische amsterdamse stadsgezichten 

en zijn fotografie. met ons team, bestaan-

de uit mijzelf, Coen Bouman, joost gulien 

van Creative animal voor de animaties en 

Bertus gersen voor de fotografie, hebben 

we stapels oude foto’s en schilderijen be-

keken uit die tijd. We hebben er zeker drie 

tot vier weken over gedaan om alleen al de 

juiste stijl te ontwikkelen voor de in totaal 

27 scènes, die ook meerdere sfeerbeelden 

bevatten. Beelden die mede zijn bepaald 

in samenspraak met de scriptschrijver, de-

cor- en lichtontwerper en de regisseur.” 

Bewerking
naar aanleiding van de beelden van jacob 

olie, Bernard eilers en george Breitner, 

heeft Bertus gersen foto’s gemaakt van 

diverse locaties in amsterdam, die vervol-

gens met photoshop zijn bewerkt tot fo-

tomontages/collages met nauwkeurige 

details uit die tijd. “Zo hebben we bijvoor-

beeld beelden van oude kozijnen gemon-

teerd in de foto’s. het complete beeld is 

uiteindelijk samengesteld en opgebouwd 

uit verschillende huizen, straten etc. dat 

kostte behoorlijk veel tijd aan vormge-

ving”, legt Klerkx uit. “ieder teamlid be-

schikte over een eigen studio/werkplek. 

de computers waren via een netwerk aan 

Videoprojectie zet juiste sfeer neer in:

Ciske de Rat - de Musical
de musical Ciske de rat, gebaseerd op de trilogie van piet Bakker, behoort tot het nederlandse cultuurgoed. 

de musical vertelt het beroemde verhaal, maar laat ook zien hoe het Ciske vergaat als volwassen man. de 

belevenissen van Cis de man, gespeeld door danny de munk, zijn door de musical heen geweven en geeft een 

nieuwe dimensie aan dit oer-hollandse verhaal. de hit ‘ik voel me zo verdomd alleen’ ontbreekt natuurlijk 

niet, naast de 26 nieuwe nummers die door henny vrienten voor deze musical zijn geschreven.

elkaar verbonden met een centrale server 

als opslag en back-up. op deze manier kon-

den we elkaars projecten bekijken en ook 

aanvullen. nadat de beelden klaar waren, 

zijn de animatie effecten aangebracht met 

behulp van adobe after effects en Cinema 

4 d, programma’s voor het maken van pro-

fessionele motion graphics, visuele effec-

ten, stilstaande beelden en animatiefilms. 

in de voorstelling zitten verschillende beel-

den met animatie zoals de scène op het 

strand in Zandvoort, waar het duingras als 

het ware door de wind wordt bewogen of 

de scène op de grebbenberg, waar de sol-

daten worden beschoten en de bewegen-

de beelden met donkere wolken een drei-

gend effect geven. het aantal animaties 

hebben we bewust klein gehouden. het 

mag ook niet overheersen.vandaar dat we 

in de voorstelling ook geen cross fade ge-

bruiken, maar geleidelijk vloeiende over-

gangen. We willen de toeschouwer mee-

trekken in een bepaalde sfeer. de beelden 

die we dan ook gebruiken, zijn zeker geen 

aaneenschakeling van losse plaatjes”, al-

dus arjen. 

Programmeren
“het programmeren van de beelden op de 

lichttafel grand ma hebben we samen ge-

daan met tom van rijsewijk van tenfeet”, 

gaat Klerkx verder. “de beelden zijn na-

melijk gekoppeld aan de lichtstanden van 

elke scène en lopen synchroon met de 

cues. een hels karwei, zeker wat betreft 

de timing. vandaar dat we ook hebben ge-

timed hoe lang een scène duurt. daarbij 

hebben we ook de tijd van het applaus na 

een lied ingecalculeerd (ongeveer 4 secon-

den). van tevoren heb ik met uri alles goed 

doorgesproken en zijn we aan de slag ge-

gaan aan de hand van het scène plan. ook 

hebben we het decor in 3d nagebouwd in 

de computer om een realistische indruk 

krijgen van het geheel. de voordelen zijn 

legio: lichteffecten kunnen vooraf beoor-

deeld worden en er kan aanzienlijke tijd-

winst behaald worden bij de repetitie, 

knelpunten met zichtlijnen of changemen-

ten kunnen hiermee al in de voorbereiding 

worden opgespoord. dat komt de kwa-

liteit van het eindproduct ten goede en 

het werken op locatie zelf wordt efficiën-

ter. ook het effect van videoprojectie heb-

ben we hiermee geëvalueerd en dat kwam 

aardig overeen met wat we in de praktijk 

gerealiseerd hebben. het is een creatief 

techniek

voor de videoprojectie  wordt gebruik gemaakt van zes gestackte Barco Clm r10+ dlp pro-

jectoren (geleverd door jvr) met een hoge lichtopbrengst van 10.000 ansi lumen. het dvi 

signaal is verdeeld over twee en vier gestackte projectoren met een zo hoog mogelijk resolu-

tie van 1600 x 1200 en wordt geprojecteerd half cirkelvormig projectiescherm met een hoge 

lichtopbrengst. “jvr audiovisual is trots om de projectiefaciliteiten, die zo een grote impact 

op een productie hebben, te mogen verzorgen. de hoge kwaliteit van de projectie is het re-

sultaat van de combinatie: hoge lichtoutput van de projectoren en de weergave van goede 

content in hoge resolutie”, aldus jeroen jongenelen (jvr audiovisual). de beelden staan op 

mediaservers: de hippotizer hd (geleverd door gobo image) die speciaal is ontwikkeld voor 

grote projecties tot 25 meter x 20 meter en 8 lagen aan kan van 1920 x 1080 en een master 

laag. voor speciale toepassingen kan er custom software worden geschreven. Bijvoorbeeld 

zoals in de musical rembrandt, waar de videobeelden mee bewegen met schermen die aan 

een rail lopen. 
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proces dat in verschillende fasen verloopt. 

eerst hebben we ruwe versies gemaakt, 

die nog verschillende keren is veranderd 

op verzoek van de regisseur, die bijvoor-

beeld een scène eruit heeft gehaald of ver-

plaatst. in de praktijk betekent dat er nieu-

we overgangen gemaakt moeten worden. 

grootste probleem met videoprojectie is 

dat elke verandering drie dagen rekentijd 

kan kosten. tijdens de repetities en de try-

outs zijn de projecties verder gefinetuned. 

soms blijkt de projectie wat te fel en dient 

het gedimd te worden. op een compu-

terscherm ziet een beeld er namelijk an-

ders uit dan op een projectiescherm van 

125m2.” projectie biedt volgens arjen veel 

mogelijkheden en je kunt er mooie sfeer-

beelden mee creëren. heel anders dan met 

decorstukken alleen.  

Projectiekwaliteit
omdat de kwaliteit van projectie jarenlang 

niet je van het is geweest, twijfelde henk 

van gilpen (technische supervisie) zo’n an-

derhalf jaar geleden een beetje toen de 

ontwerpers van Ciske de rat – de musical 

begonnen te praten over videoprojec-

tie als decor. “in principe hielden ook wij 

ons eigenlijk al jaren bezig met projectie, 

maar pas de laatste jaren is de kwaliteit 

echt goed geworden.” toen van gilpen 

vervolgens al met de musical ‘Ciske de rat’ 

in het achterhoofd ‘rembrandt de musical’ 

bekeek en daar de prachtige content van 

arjen Klerkx geprojecteerd zag, ontstond 

het idee om Klerkx ook voor Ciske de rat 

te gaan benaderen. Zo gezegd, zo gedaan 

en dus mocht Klerkx ook voor deze pro-

ductie aan de gang. van gilpen: “en als 

ik nu moet zeggen wat het meest typi-

sche aan deze productie is, dan kan ik met 

100% zekerheid zeggen dat dit het video-

gebeuren is. het is een mooie manier om 

veel verschillende achtergronden te creë-

ren, zonder dat je met allemaal doeken in 

de weer moet gaan, zoals het vroeger na-

tuurlijk wel ging.”

Geautomatiseerd
het decorontwerp komt op naam van 

misjel vermeiren en Carla janssen höfelt 

en dat ontwerp is eigenlijk van begin af 

aan overeind gebleven. “We hebben tij-

dens de voorbereidingen dicht bij het ori-

ginele plaatje kunnen blijven, wat eigenlijk 

best bijzonder is bij een nieuwe en geheel 

eigen productie”, merkt van gilpen daar 

over op. “iedereen was er meteen tevre-

den mee. ook joop van den ende, die in 

het begin ook wel wat twijfelde over het 

werken met videoprojectie, was direct en-

thousiast.” Wat volgens van gilpen verder 

nog opvallend is aan de productie is dat de 

changementen allemaal geautomatiseerd 

zijn. “juist bij een reizende voorstelling is 

dat niet erg gebruikelijk”, vertelt hij. “We 

hebben daarvoor gekozen omdat er heel 

veel verschillende scènes in het stuk zitten. 

als er om de vijf minuten een hoop crewle-

den op het podium komen, dan klopt van-

uit de zaal het plaatje eigenlijk niet meer. 

dat zou in mijn ogen dus niet werken en dus 

heb ik het verzoek om automatisering met-

een bij de directie neergelegd. eerst kreeg 

ik een direct ‘nee’ te horen, maar daarna 

is het toch nog gelukt de directie te over-

tuigen van het feit dat het de show echt 

ten goede zou komen. dat is ook gebleken, 

want ik durf gerust te stellen dat Ciske de 

rat van alle compleet nieuw te maken pro-

ducties onze beste musical ooit is.”  

Belichtingsapparatuur
ook flashlight heeft meegewerkt aan de 

productie van Ciske de rat – de musical. 

“en we zijn er trots op dat we deze produc-

tie van de belichtingsapparatuur mogen 

voorzien”, vertelt projectleider Bas Kind. 

naast een flinke set materiaal is de grote 

knaller een arsenaal van 25 gloednieuw 

aangekochte vl 1000 arc armaturen (met 

shutterpakket) van vari*lite importeur 

Candela uit België. Kind: “lichtontwerper 

uri rapaport was vooral gecharmeerd van 

de extreme zoommogelijkheid waarmee 

deze spot is uitgevoerd. daarnaast heeft 

de vl 1000 as een nauwkeurig geautoma-

tiseerd messensysteem, waarmee het licht 

strak bijgesneden kan worden op de plek-

ken waar dat nodig is.”

Bijzonder project
voor de muziek voor Ciske de rat – de 

musical werd aangeklopt bij henny 

vrienten, die in eerste instantie zeker 

dacht te weten dat dit niks voor hem zou 

zijn: “Zo’n twee jaar geleden werd ik ge-

beld met de vraag of ik eens wilde komen 

praten over muziek voor de musical Ciske 

de rat. ik was wel eens eerder voor een 

musical gevraagd en toen heb ik nee ge-

zegd. ik ben niet zo thuis in het musical-

genre. ik kende de grote musicals wel zoals 

the West side story of sondheimmusicals 

en die vind ik heel goed. maar daar onder 

zit een laag musicals die mij minder liggen, 

die ik gewoon niet zo sterk vind. dus ei-

genlijk dacht ik meteen: ‘dat is niets voor 

mij’. ik kreeg daarna de synopsis, een van 

de eerste aanzetten van het script. ik las 

tien pagina’s en toen wist ik dat ik dit wil-

de doen. de teksten spraken me aan en 

het feit dat het verhaal wordt verteld van-

uit het perspectief van zowel het jongetje 

Ciske als de man die hij later is geworden. 

daarnaast is het natuurlijk uniek dat de 

rol van de volwassen Ciske wordt gespeeld 

door danny de munk, de jongen die Ciske 

in eerste instantie heeft vertolkt. Kortom: 

ik voelde aan alles dat dit een heel bijzon-

der project ging worden en daar ben ik al-

tijd op uit. ik ben niet geïnteresseerd om 
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iets te doen dat er al is, ik wil meewerken aan iets 

nieuws. dat is deze musical.”

Maakproces
voor vrienten was het dus de eerste keer dat hij 

voor een musical aan het werk ging. Zelf wist 

hij vooraf niet zeker of hij het goed zou kun-

nen: “inderdaad, maar ik twijfel bij alles wat ik 

doe of ik het wel kan. ik schrijf veel muziek voor 

sesamstraat en vroeger ook voor Klokhuis. ook 

dan vraag ik me bij elk nieuw liedje af of het goed 

genoeg is.” het bleek uiteindelijk prima te wer-

ken, al was het wel heel anders dan het schrijven 

van bijvoorbeeld filmmuziek. vrienten: “de afge-

lopen twee jaar zijn er steeds lezingen van het 

script geweest, daar wordt voortdurend aan ge-

sleuteld. vervolgens krijg ik van de tekstdichter de 

tekst en ga ik met hem aan de slag. ik stel voor 

om sommige dingen net iets anders te zeggen, ik 

stel hem vragen over de tekst en ga zo maar door. 

dan maak ik eens wat en wordt daar weer aan ge-

schaafd en zo gaat dat maar door. ik heb gemerkt 

dat je bij musical door heel veel fases heen gaat, 

dat je heel veel bezig bent met fijn slijpen. Bij een 

film is dat heel anders. ik ga dan pas met die mu-

ziek aan de slag als de film af is. nu ben ik al veel 

eerder bij het maakproces betrokken. ik vind dat 

heel boeiend.” de film Ciske de rat heeft vrienten 

bij het schrijven van de muziek niet beïnvloed, zo 

zegt hij: “dat valt wel mee. ik vond het een heel 

leuke, goede film maar ik denk dat iedere tijd zijn 

eigen manier heeft om verhalen te vertellen. de 

film Ciske werd gemaakt in de jaren tachtig en die 

invloed zie je. deze musical is van deze tijd, dus 

dat is toch weer anders. als ik voor deze musical in 

1985 muziek had geschreven, had ik het misschien 

in reggae gedaan, nu heb ik voor een klassiekere 

benadering gekozen.”

Meer musicals?
de vraag of vrienten nu de smaak van het werken 

voor musicals te pakken heeft gekregen, steekt 

natuurlijk de kop op: “ik heb dit met vreselijk veel 

plezier gedaan in ieder geval. Weet je, het klinkt 

misschien als een oude man als ik dit zeg, maar de 

melodie is uit de samenleving verdwenen. echte 

mooie, gedragen liedjes kom je nauwelijks nog te-

gen, het ritme is bij heel veel muziek voor de me-

lodie komen te staan. ook bij veel van mijn mu-

ziek hoor. maar als je nou ergens echte melodieën 

kunt schrijven, met mooie duetten, met grote dra-

matiek, met melancholie, dan is het in de musical. 

je kunt muzikaal enorm uitpakken. dat is natuur-

lijk verschrikkelijk leuk. dus nee, ik sluit niet uit 

dat ik meer musicals ga doen.”

fotografie:  joris-jan Bos

Het geluid bij Ciske

ook focus levert een bijdrage aan Ciske de rat – de musical. een bijdrage waar het bedrijf 

trots op zegt te zijn. focus levert geluidsapparatuur, volgens de specifieke wensen van 

de geluidsontwerper jeroen ten Brinke. samen met zijn compagnon jeroen Bas, is een 

fantastisch geluidstechnisch resultaat bereikt. uiteraard kan dat alleen met zeer goede 

collega geluidstechnici: igor milosavljevic (mixage), Walter nelissen en ray elderman. het 

script is dermate complex met de vele zenders, dat ondanks de verregaande automatise-

ring, het nog steeds uiterst moeilijk te mixen is. soms staan er veertig man tegelijk op het 

toneel die zeer snel opeenvolgende teksten hebben.

om de set sneller en efficiënter op te bouwen zijn er karren waarin meerdere racken met 

apparatuur zijn geplaatst, die zo als een geheel kunnen worden vervoerd. alle onder-

linge bekabeling tussen alle apparatuur in de karren kan tijdens het transport gewoon 

blijven zitten. dit scheelt tijdens de op- en afbouw veel tijd.

de geluid/video installatie van Ciske bestaat o.a. uit:

 •  mixer: digico d5t

 •  pa speakers: alcons  32x lr14 met lo-speakers & subs

 •  monitors: aviom  pitmix en diverse apogee speakers.

 •  Zenders: 50x sennheiser sK50a  met 1046 ontvangers. 

 •  video systeem: met 6  camera’s en een tiental monitors

Reageren op dit artikel?
Dat kan op  www.av-entertainment.nl

Bijlmermeerstraat 14 - 2131 HG Hoofddorp
Tel 023 5544614 - Fax  023 5544601

www.focus-sales.nl
 Email: info@focus-sales.nl

Isomax
E6 EarSet Microphone

De E6 is een revolutionaire 

combinatie van een prachtige 

vorm, buitengewone geluids-

kwaliteit in zo’n kleine vorm 

gegoten dat het vanaf de 

eerste rij bijna niet 

zichtbaar is.

www.vakbeurs-theatertechniek.nl

Alle informatie over deze beurs vindt u op:

Secretariaat: 0252 360 136

ó ó k  v o o r  A V - p r o f e s s i o n a l s

Bezoek de

Dé ontmoetingsplaats

voor iedereen die meer wil weten 

over alle technische faciliteiten rond 

podiumkunsten en zakelijke 

evenementen zoals licht, geluid, 

audiovisueel, trekkenwanden, 

tribunes, hijstechnieken, 

theatertextiel, meubilair, etc.

Dagelijks lezingen verzorgd door de

Vereniging voor Podiumtechnologie 

(www.vpt.nl)

Maandag 7 januari 2008 10:00-18:00 uur

Dinsdag 8 januari 2008 10:00-18:00 uur

Woensdag 9 januari 2008 10:00-17:00 uur

Hal 1

AHOY Rotterdam

GRATIS
TOEGANG
Entreekaart

niet nodig

2007 november 63

productie
T h e a t e r & P o d i a

http://www.focus-sales.nl
http://www.vakbeurs-theatertechniek.nl
http://www.digigobo.nl



