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HHHHH Fantastisch
HHHHH Zeer goed
HHHHH Goed
HHHHH Mager
HHHHH Verschrikkelijk

MUZIEK
Noem redacteur Dennis Van Goe-
them gerust een oude ziel in een 
jong lichaam. Hij zwerft van blues 
naar hiphop, van Pink Floyd naar 

QOTSA. Wanneer hij geen
muziekfestivals af-
schuimt, gordt hij liefst
zelf een gitaar om.M

dodenmars leidde Har
vey haar negenkoppige 
band – onder wie mentor 
John Parish en Alain Jo
hannes (exQOTSA) – 

het podium op. Decor én 
set kleurden pikzwart, 
met een gehoornde en ge
vederde PJ die als Zwar
te Raaf prekerig haar 
maatschappijkritische 
leuzes opdrong. Maar 
preken is nog niet het
zelfde als zeuren: hoe ru
dimentair de songs ook 
werden gebracht, harmo
nie overheerste en iedere 
brok duisternis werd ge
compenseerd met een 
opflakkering van licht. 
Neem dat gerust letter
lijk, met tandems als Dol
lar Dollar/The Wheel en 
Social Affairs/50ft Quee
nie. Enkel jammer dat de 
boel zo hol klonk. Maar 
waarom bitchen als de 
keet wordt afgesloten 
met het apocalyptische 
Highway 61 Revisited? 
Boodschap begrepen, PJ. 
(Dennis Van Goethem)

weg van de clubs waar rare shit
gebeurt.” Geen zotte feestjes
dan? “Toch wel. (lacht) Eén keer
ben ik in Jakarta op het jacht
van een miljonair beland. Die
wilde na mijn set verder feesten 
op zijn privéeiland. Dat was in
het midden van de nacht, maar
door de jetlag leek het voor mij
pas middag. Dus, why not? Plots
sta je daar, met een fles cham
pagne in je hand op een wit
strand. Toegegeven, het voelde
een beetje louche. Dirty money, 
weet je wel? Op zulke momenten
lijkt mijn leven net een film.”

“Veel artiesten zijn vandaag op
zoek naar zulke ervaringen, naar
gemakkelijk succes. Ik niet. Ie
dereen verdient zijn kans, maar
als ik nog één kloon van Major
Lazers hit Lean On hoor, ga ik 
over m’n nek. Dat is gewoonweg 
niet meer geloofwaardig. Een
persoonlijke plaat maken is als 
dj niet gemakkelijk, maar ik
steek hart en ziel in ieder arran
gement, hou iedere lyric van
mijn gastartiesten in de gaten.
De onzin die sommige artiesten
durven uit te kramen, is bullshit.

Kom bij mij niet af met clichés
en onzin. Wat niet goed genoeg
is, vliegt eruit.”

Weinig subtiele Amerikanen

Morgen staat Lost Frequen
cies in de Melkweg in Amster
dam, volgende week gaat het
weer naar Amerika. De Laet
droomt al sinds zijn doorbraak
luidop van de States, maar
makkelijk is het niet. “Het is
een rare markt. Het publiek is
er weinig subtiel, op alles moet

je kunnen pompen. En dat is niet
bepaald de definitie van mijn
stijl. (lacht) In China of India
snappen ze mijn muziek, Ameri
kanen zien deep house eerder als
iets voor hipsters. Maar ik pas
me aan. Binnen enkele maanden
breng ik een Deluxe Edition van
Less Is More uit, met alle tracks
opnieuw gemixt zoals ik ze live
breng. Ik zet er mijn geld op in
dat die het uitstekend gaat doen
in de VS.”

Twee jaar na wereldhit ‘Are You with Me’ ligt het debuut album van Lost Frequencies in de rekken

W PJ preekt maar zeurt niet.

EXPO
Sam Steverlynck schrijft over 
hedendaagse kunst voor ‘De 
Standaard’. Daardoor blijft hij vaak 
langer hangen op café met 

kunstenaars dan goed
voor hem is.E

THEATER
Schouwburgen met rode pluche, op 
locatie diep in de duinen of ergens te 
velde. Theater is een veelheid aan 
dingen en journalist Magali 

Degrande duikelt er
graag in onder, spit ze uit
en laat u weten wat dat
met haar doet.

T

Het ding dat maar niet 
voorbij wil gaan, is een 
oud familiegeheim. Al
leen de twee daders we
ten ervan. Of toch niet? 
De Vlaamse wereldster 
Ivo Van Hove zet zijn be
werking van Louis Cou
perus’ romanklassieker 
Van Oude Mensen De 
Dingen Die Voorbij Gaan 
(1906) in een grote open 
ruimte, met twee lange 
rijen stoelen aan de lange 
zijden van de witte recht
hoek. Als een wachtzaal, 
met tikkende klokken.

Zijn regie voor deze co
productie tussen Toneel

groep Amsterdam en het 
Antwerpse Toneelhuis 
voelt als een langzame 
treurmars, voor deze 
door een trauma verziek
te familie, en voor de 
twee oudjes die aan het 
eind zachtjes heengaan. 
Het ene lid van de uitge
breide cast speelt net iets 
anders dan het andere – 
van ingetogen tot veel ex
pressiever – maar is dat 
niet in elke familie zo? 
Het meesterschap van 
Van Hove voel je vooral 
in de manier waarop hij 
weet hoe hij op de juiste 
momenten dit sombere, 

langzaam voortschrijden
de verhaal moet optillen 
door een opvallende in
greep. De middelen om 
dat net iets grootser te 
doen heeft hij dankzij 
zijn status inmiddels ook. 

Fraai geacteerd, mooi 
om naar te kijken, De 
Dingen Die Voorbijgaan 
is een sterke theater
avond waarin alle ele
menten goed zitten en 

die bij de Belgische pre
mière kon rekenen op 
een lange staande ovatie. 
Niet te missen voor wie 
wil weten waarom die 
Van Hove internationaal 
(en recent ook bij ons) 
maar prijzen blijft win
nen. Alleen jammer van 
dat net te lange laatste 
stuk; een einde dat maar 
niet lijkt te willen ko
men. (HansMaarten Post)

Imponerende treurmars

T
‘De Dingen Die Voorbijgaan’, Toneelgroep Amsterdam
Tot 28 oktober, Toneelhuis/Bourla, Antwerpen
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Als je de tweede verdie
ping van Wiels binnen
stapt, stoot je op een lan
ge, duistere tunnel die 
opzettelijk klungelig 
werd opgetrokken uit 
stukken hout. 

The Basement is een in
stallatie die Erik van 
Lieshout eerder uitvoer
de op de kunstbiënnale 
Manifesta 10 in Sint
Petersburg. Het werk 
verwees naar de kelders 
van het bekende Hermi
tage Museum, waar naar 
verluidt een zeventigtal 

katten verblijven. De 
kunstenaar hing er een 
tijdje rond met Russi
sche omaatjes en legde 
het geheel vast in een 
chaotische video en bij
behorende installatie. 

De installatie fungeert 
in Wiels als een centrale 
as waaruit verschillende 
ruimtes ontspringen die 
steeds anders zijn inge
richt. In de video’s, ge
filmd met een schokken
de camera en vaak afge
wisseld met stukken 
collages of flarden tekst, 
voert de kunstenaar 
meestal zichzelf op. 

Het resultaat is verwar
rend én boeiend, net zo
als deze tijden die hij zo 
treffend becommentari
eert. (Sam Steverlynck)

Een gek mannetje 
dat aan kunst doet

E
‘The Show Must Go on’
Erik van Lieshout
Nog tot 8 januari in 
Wiels, Brussel
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Nummer 1 in de UK, 
meer hits op Spotify dan 
Stromae,... Als het van 
zijn cv afhangt, lijkt Lost 
Frequencies een goden
kind. Maar waarom Less 
Is More zo lang op zich 
liet wachten, is ons een 
raadsel. Are You with 
Me dateert al van 2014 
en hangt danig de strot 
uit, de andere songs zijn 
niet meer dan synonie
men van diezelfde hit.

Twee dingen geven we 
Felix De Laet na: hij 
weet met tracks als 
What Goes Around... en 
het Netskyeske Selfish 
Love te ontsnappen aan 
de eenheidsworst die 
deep house heet én moet 
zowat de eerste in het 
genre zijn die geen 
speech van Martin Lu
ther King door de man
gel haalt. Het patriotti
sche Funky’n Brussels 
zou zelfs de soundtrack 
van volgende zomer 
kunnen zijn. Maar neen, 
een onuitwisbare indruk 
laat Less Is More niet na.

Gelukkig heeft Lost 
Frequencies voortaan 
genoeg eigen werk om 
een liveset te vullen. 
Kan ie gelijk die afgrij
selijke Ne Me Quitte 
Pasremix dumpen.
(Dennis Van Goethem)

Nooit meer 
‘Ne Me Quitte Pas’

M
‘Less Is More’
Lost Frequencies
Armada, nu uit
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W ‘The Basement’ van 
  Erik van Lieshout.

het hoofd kent, zal wel onder
een steen geleefd hebben. “Die
song zal altijd aan me blijven
kleven. Stoort me niet, hoor:
geen idee hoeveel keer ik Are
You with Me al gedraaid heb,
maar zelfs ik word het niet moe.
Al hoef ik me er dankzij de nieu
we tracks niet meer achter te
verschuilen. Less Is More wijkt
af van wat mensen van me ver
wachten, ik werk deze keer met
meer dan enkel house. Hiphop,
trap, pop,... Ik heb veel inspira
tie opgedaan tijdens het toeren.
Een song als Send Her My Love
had nooit hetzelfde geklonken
als ik nooit in Amerika had ge
draaid. Zolang de vingerafdruk
van Lost Frequencies erop zit,
kan ik veel genres aan.”

Controlefreak

Net als landgenoten Netsky en
Dimitri Vegas & Like Mike is
Lost Frequencies intussen een
globaal begrip in djland. “We
mogen trots zijn op onze mu
ziekscene. Het lijkt stilaan ons 
belangrijkste exportproduct.” 

“Het is onwaarschijnlijk hoe
veel respect iemand als Netsky
afdwingt in drum ’n bass, zover
sta ik nog lang niet. Maar het is
absoluut de bedoeling ooit ook
zo hoog te staan. Daarom hou ik
bewust mijn eigen imago strak
in handen. Het praktische laat ik
over aan mijn team, maar artis
tiek ben ik een controlefreak. De
tijd van “ja” zeggen tegen iedere
gig, ligt allang achter me. Als je
een professional wilt zijn, blijf je

FELIX DE LAET
LOST FREQUENCIES

“Ik zeg niet meer ja 
tegen iedere show. 
Een professional blijft 
weg van de clubs 
waar rare shit gebeurt”

Felix De Laet, 22 
en al wereldwijd een 
begrip als dj.

Met ‘De Dingen Die Voorbijgaan’ laat Ivo Van Hove
zien waarom hij internationale prijzen wegkaapt.
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