
Portret

Omschrijven wat jullie juist bren-
gen, is niet evident. 
Peter: “Delicatissimo gaat in januari
in première. Het wordt een show
met de typische Framboos-elemen-
ten: mooie muziek, veel humor en
een aantal verrassingen.” 
Bart: “Ik omschrijf het zelf liefst als
spielerei met muzikale kennis.”
Peter: “Kent iedereen Het Zwanen-
meer? En hoever reikt de kennis van
klassieke balletmuziek? In de loop
der jaren hebben we dat referentie-
kader steeds beter leren inschatten.”
Bart: “En dan wordt De Frivole
Framboos een spel met referenties.
Klassieke muziek en humor zijn de
twee zekerheden. Daarnaast kan het
alle kanten en stijlen uitgaan. Tij-
dens onze show moet je in de zaal de
indruk krijgen dat de muziek met
ons speelt in plaats van wij met de
muziek. Wij zijn in feite de speelbal
van de muziek.”

Moet je alle muziek kennen om er-
van te genieten?
Peter: “Helemaal niet. Mensen die
heel veel van muziek kennen, zullen
misschien iets meer lachen omdat ze
alle referenties herkennen. Maar als
je niet alles herkent, blijft het grap-
pig.”
Bart: “Onze show bestaat uit ver-
schillende laagjes. De bovenste laag
is sowieso dat het mooie muziek is.
Dat geven we nooit op, in onze show
wordt er geen karikatuur van muziek

gemaakt. Zo sprak ons in Parijs ooit
een dame in het Engels aan: zij was
Russische en sprak geen Frans. Ze
was al acht keer komen kijken, ook
al begreep ze niets van de liedjes.
Waarom? Omdat ze genoot van de
muziek.”
Peter: “Vervolgens begint het spel
met de referenties. Mensen die en-
kel actuele popmuziek kennen, zul-
len vooral lachen met de humor die
daaraan gelinkt is. Zo gaat het steeds
dieper, tot je bij de mensen komt die
werkelijk alles van muziek weten. ”

Peter, jij hebt De Frivole Framboos
opgericht in 1983.
Peter: “Dat is heel spontaan gelo-
pen. Ik ben eerder in het klassieke
circuit gestart, maar de humor heeft
er altijd ingezeten. De Frivole Fram-
boos is gestart toen ik, samen met
mijn toenmalige pianist, een vrolij-
ke noot wou brengen tijdens het
jaarlijkse koorfeest. Het werd een
sketch van twintig minuten. Het
jaar erna deden we dat opnieuw en
kwam de vraag of we een jaar later
geen avondvullende show wilden
doen. Die hebben we her en der ge-
speeld tot Ivonne Lex vroeg of ze de
voorstelling mocht verkopen. Dat
heeft ze gedaan in alle culturele cen-

tra.” 

Uiteindelijk kwamen jullie elkaar
tegen.
Peter: “Ik amuseer mij het meest
sinds Bart erbij is gekomen. We zit-
ten helemaal op dezelfde lijn. Vroe-
ger werkte ik soms met pianisten die
alleen klassiek spelen, maar met
Bart zijn er op dat vlak geen beper-
kingen.”
Bart: “Eind jaren negentig zijn we el-
kaar tegengekomen. Omdat ik eerst
wou afstuderen en mijn lesgeefcar-
rière op poten zetten, ben ik toen
niet ingegaan op het voorstel van
Peter om de zesde pianist van De Fri-
vole Framboos te worden. In 2001
zocht hij een zevende pianist, waar-
voor ik zonder aarzelen heb gesolli-
citeerd. Elke pianist brengt zijn
eigen verhaal en invloeden mee.
Moest Peter 35 jaar met dezelfde
pianist hebben gespeeld, zou de Fri-
vole Framboos helemaal anders ge-
klonken hebben. Tussen 2007 en
2010 ben ik even gestopt en heeft
Peter een Franse show gemaakt met
Yves Gourmeur. Wat van mij dus ei-
genlijk de zevende én de negende
pianist maakt (lacht).”
Peter: “Intussen hebben we samen
al twee Franse en drie Vlaamse
shows gebracht. En met DELICA-
TISSIMO staan we met nummer
vier op de planken.” 

( VADE/Foto GRF)

PETER HENS EN BART

VAN CAENEGEM

“Wij zijn de speelbal van de muziek”

Na een succesvolle tournee in Frankrijk – een residentie van 84 voorstellingen in het Parijse theater Les
Bouffes Parisiens, beloond met een nominatie “Molière Théâtre Musical” – zijn Peter Hens en Bart Van
Caenegem weer in het land. Ze bereiden zich voor op hun nieuwe Nederlandstalige voorstelling: DELICA-
TISSIMO.

Nieuwe show van De Frivole Framboos

“Wij zitten helemaal op

dezelfde lijn"

De aftrap van de nieuwe Nederlandstali-
ge voorstelling DELICATISSIMO ge-
ven Peter Hens en Bart Van Caenegem
traditiegetrouw in de Arenbergschouw-
burg. Vrijdag 9 januari, zaterdag 10 janu-
ari en zondag 11 januari verrast De Frivo-
le Framboos jong en oud met Musico-Hu-
morologische onthullingen. 
De pratende cello en de alom geprezen
mezzo-coloratuur-bariton-stem van Peter
Hens worden aan de wondervleugel bege-
leid door toetsenfluisteraar Bart Van
Caenegem. Op de hen typerende wijze
worden composities uit hun context ge-
licht, muziekstijlen spelenderwijs omge-
draaid én ritmes en melodieën omgeto-
verd tot nieuwe meesterwerken. Met brio
gidsen zij je door hun muzikale jungle.
Vrijdag en zaterdag start de voorstelling
om 20.15 u, op zondag om 15 u. Tickets
zijn verkrijgbaar via de Arenbergschouw-
burg.(VADE)

www.arenbergschouwburg.be

DELICATISSIMO

De Frivole Framboos draait al meer dan
dertig jaar mee. Is de huidige show nog te
vergelijken met wat vroeger werd ge-

bracht?
Peter: “We spelen nu korter op de bal, de
thema’s komen sneller, de arrangementen
gaan verder en de muziek is virtuozer. In de
eerste shows konden we met twee stukken
een combinatie maken die vier minuten
duurde. Nu spelen we op één minuut meer-
dere thema’s.”
Bart: “Op Youtube zie je wat collega’s doen,
waardoor er minder mogelijkheden over-
blijven. Tegenwoordig moet je harder wer-
ken voor een nieuwe show. Sinds de film
Moulin Rouge lijkt het vanzelfsprekend om
stijlen en genres te vermengen.”
Peter: “Toen ik Moulin Rouge zag, kreeg ik
klamme handen. Ik dacht: ‘Dit is écht Fram-
boos, dat is 100 % wat wij al dertig jaar
doen’.”

Zijn er ooit negatieve reacties gekomen uit
het klassieke circuit?
Peter: “Ik heb dat nooit gehoord. Dat is het
positieve aan dit vak, je krijgt enkele goede

commentaren te horen (lacht). Goede muzi-
kanten waren vaak fan: aan hen ontgaat
niets en zij herkenden quasi alle thema’s.”
Bart: “Er zijn mensen die vinden dat je van
wat Mozart heeft geschreven moet afblij-
ven. Dat gaat over humor: een klassieke mu-
zikant die humor heeft komt kijken, iemand
zonder humor niet. Maar hetzelfde geldt
voor een rockmuzikant of iemand die jazz
speelt.”

Kunnen jullie hier veel van de Franse
show gebruiken en omgekeerd?
Peter: “Hooguit twintig procent. Zo is er bij-
voorbeeld een sketch waarin we achter el-
kaar gezeten als motorrijders vierhandig
klavier spelen. Dat beeld hebben we ook in
de Franse show gebruikt, maar vermengd
met andere liedjes.”
Bart: “Vroeger was wat we speelden interna-
tionaler. Maar als je meer begint na te den-
ken over de referenties van je zaal, ga je ook
meer diversifiëren.” ( VADE/Foto GRF)

“Klamme handen”


