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OPENYOURBAGPLEASE

Mariska van Kolck:

'In min taszitten twee
drwmstokjes!'
Japanse
Davsis benieuwdnaarwat de stertenmet tassenhebbenén wat er allemaalin zit.
wij ecn kijkje nemenin de tas
Onderhet motto'Openyour bagplease'mochten
van Mariskavan Kolck; actrice,muzikaleduizendpooten presentatrice.
Dit najaarbrengtze in het theatereen ode aanThe Carpenters.
ttlrlt: Mavid

Mijn pleegzusjekeck ecnsnmr de:e
nrrnc hklercn trs en zei bewonJctrd: ' G c ef die D ra r m n D i j l ' En
rrct cht conrplment was ze nict de
..,,is ij. . .Nic t z o v r e c n rd ,h i ji s l e k k e Í

werkloze TotnTom
\,rdercn ,ijn dol op blinkendc ker,,,,sc o en r r r r r br r d c n ,n u rr i k b e n
..r echt t:|ssenniclrslIk vind het
,ik frntustischoln bij deze zwrrtc
' .en mooic zwirte riêDr tc drígen
^
. r bijprssendeschoenen.Lekker tra-

Irlkc

tas ik ook meenee|r, nijn
.errdr ontbreekt nnort. Áles staat
:r,r met betrekking tot mijn nvee
i ,,'d ) , Dijn nan e D n ,l j z e l e w i e
,,.r war zijn en waDneer.En dat
:r nclusief routebeschrijving,mijn
i,rlollr is in feite werkloos.En kijk.
.r nret grote letters: GALAJURK

Zuidg:?st,.fi,to:
Aldo AIL !íit

Ícgelenll)iê hrd ik nodig voor hct
MusicrlAwíÍd C.1., wmr ik uitcnF
dclijk won Inet Cnke dé lLarl
Tbp of thê world
'Natuurlijk zit dc tocrl'jstvoor D)ijn
thelterconcertTop ofThe World in
mrjn tas.Ecn voor mij heei speci
ale voorstellingieen odc mn Krren
Carpenter,nrijn idool. Ik heb 3s
nunrDlersgeselêcteerd
- en nog was
het hstig kiezen- uit hmr prachtise oeuvrê.Mijn pcrsoonlijkeÍ.vorieten z!jn:'Nêed to be in love' en
'Something'.Ik speeldez€voorstelling sanen nret de bánd van mljn
broer.En omdatik nrezelfprobeer
te
beseleiden
op drunN.hebben
we een
jàren zestigdrumoud,derdehands,
stel op de kop getikt - zo'n zelÍite
alsTheCarpentenlDrunuren bUjkr
eenkunstre zijn.Dusin mijn taszitten stee!"srtweeJap:rnse
srokjesonl

Zigeun€Íin
'lk nrcrr trourvnrUDplNort nrcc
nr Dijn t,rs.(nrxl,'tjc tcgcDwoordig
jc ictcltitcullx)ctkur|errtoDeD.
E
cigenlijkst t ctit docuDrentook figuurl'jk voor nrljn eigen nientiteit
oD)drr het nrijn zwervendeleve
rnogelijkD)mkt.l)ir bego d toe
ik 18 wís, in Duitslrnd.MoD)entccl
zwrrf ik vooml door NededaDd,
nuar ik hebjarcnlangvoor een wserie de hele wercld rondgereixl.
Bovcndienb€n ik mer ccn Duitsc
man getrcuwd.Eigcnlijk leef ik als
ecn zigeunerrn,nret àltiid wecr icts

mt of tht Woíld i! o'rleí nel k :iol
ir Be"eruijk(27/9, |yiur, Hoonl
(I s / 10), P"merctld(16/ 10), ttna an
(22/10),DenHetdu(22/11),tsllsunl
(29/11),Hoofddary
Q0/ | t), Alkndal
(7/ I2),IJn"id.n(23 / t2)uArÍk a"l
(26/ 12).t$a: uw.hd'iskadnkokl{il
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