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Op het kruispunt van
hoop en melancholie
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Chef Extra Benjamin Praet speelde
al drie basgitaren stuk. Dat gebeurt,
als je naar heavy metal luistert. Maar
stiekem, alleen in de wagen, draaien
De Romeo’s al eens een
rondje. Heeft een passie
voor obscure, hopeloos
foute B-films.

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.

Noem redacteur Dennis Van
Goethem gerust een oude ziel in een
jong lichaam. Hij zwerft van blues
naar hiphop, van Pink Floyd naar
QOTSA. Wanneer hij
geen muziekfestivals
afschuimt, gordt hij
liefst zelf een gitaar om.

Literair criticus John Vervoort.
Taal- en letterkundeadept. Docent
aan de Schrijversacademie. Leest
alles wat hem voor de ogen komt,
desnoods de achterkant
van de melkfles.
Shakespearefreak
en thrillerman.

Plaatjes draaien is zijn hobby,
maar muziek beluisteren is de
echte passie van webredacteur
Guy Stevens. Fan van de betere
Britpop, maar net zo
goed genietend van
Jurassic 5 of een
streepje Rob de Nijs.
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¨¨¨¨¨
Ingetogen,
dromerig,
avontuurlijk. De
Nederlander Thijs
Kuijken
is inmiddels al meer dan
tien jaar in de weer als
I Am Oak, maar heeft
met Osmosis zijn meest
gelaagde en boeiendste
worp tot nog toe beet. “Ik
hoop dat het album groei
laat zien”, zei hij op voorhand. Dat is exact wat
het doet. Het is een
meesterwerkje voor bij
valavond, waar hoop,
onbezonnenheid en melancholie elkaar snijden.
Osmosis als folkpop
omschrijven is weliswaar
de kern raken, maar tegelijk te zeer verengen.
Soms mogen de drums en
gitaren een tikje harder
(Kamikochi) waardoor
er rock binnensluipt. Op
andere momenten hellen
de songs naar singersongwriter, en zelfs een
70s-sfeertje. Kuijken gaat
bovendien elke keer op
zoek naar een nieuwe
uitdaging. Op dit zesde
album werd dat componeren op de piano,
een instrument dat hij
speciaal hiervoor leerde
beheersen.
Op Spotify heeft I Am
Oak intussen al 50 miljoen streams beet. Tijd
dat ook Vlaanderen wakker wordt. Osmosis is
geen fastfood – niet dat
daar per se iets mis mee
is – en heeft tijd nodig
om in te sijpelen. Maar
zodra de songs onder je
huid zitten, gaan ze niet
meer weg. (Benjamin Praet)
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“Geef toe: het is saai zonder mij.” Voor
wie nog twijfelde, het succes van Liam
Gallaghers eerste soloplaat heeft de gewezen Oasis-zanger niet bescheidener
gemaakt. En dus was de promotekst
van Why me? Why not het boeiendste
dat we dit jaar al te lezen kregen. “Deze
plaat is beter dan As you were. En die
was geniaal, dus dat wil wat zeggen.”
Het voorbije decennium bleek die
aangeboren arrogantie van de jongste
Gallagher-boorling haast altijd misplaatst. Sinds de implosie van Oasis,
toen Liam meer headlines haalde met
zijn balorig gedrag dan met muziek,
groeide hij uit tot een karikatuur. Maar
met een leger songschrijvers, zoals
broer Noel ze smalend noemt, heeft hij
een album gemaakt waarmee hij zonder
gêne onder de mensen mag komen.
Zoals steeds zoekt LG, zoals Liam zijn
eigen tweets ondertekent, inspiratie
bij de bands en artiesten waar hij zelf
fan van is. En dus hoor je The Beatles
waaien door Meadow, The Who door
Shockwave en verder nog The Stone
Roses en The Kinks. Er zijn slechtere
vlootjes om de boter te halen, denken
we dan.
Reken daar nog een stem in geweldige
vorm bij en je krijgt een sollicitant naar
de eindejaarslijstjes. Vooral de breekbare songs, waarin het enfant terrible
zich van zijn meest nostalgische en introspectieve kant laat zien, tillen Why
me? Why not naar een hoger niveau.
Once is de beste leerling
van de klas: een parel
van een ballad, waarin
Gallagher mijmert
over de eigen
mankementen.
Kijk eens aan.
Ook Alright
now is van
het beste
dat we al
hoorden van
de grofgebekte zanger.
Mooi gedaan,
LG. (Guy Stevens)

MAGALI DEGRANDE

Ivo van Hove terug thuis met oorlogsen familiedrama ‘Les damnés’
T

‘Les Damnés’ speelt nog tot en
met 21 september in de
Stadsschouwburg in Antwerpen.
Tickets via De Singel

¨¨¨¨¨
Les damnés werd oorspronkelijk
drie jaar geleden gecreëerd voor
het Parijse theaterbastion Comédie Française, dat al 23 jaar niet
meer op het Theaterfestival in
Avignon had gestaan. Ivo van Hove, die eind 2015 nog met David
Bowie samenwerkte, gaf zichzelf
voor dat doel de uitdaging om aan
de slag te gaan met een niet erg
vanzelfsprekend verhaal: het
filmscenario van de gelijknamige
Duits-Italiaanse oorlogsfilm van
Luchino Visconti uit 1969. Al is
oorlogsfilm niet helemaal het
juiste woord: het verhaal eindigt
nog voor de Tweede Wereldoorlog goed en wel losbarst, maar
draagt wel de spanning in zich
van het opkomende naziregime.
Het duistere drama begint in februari 1933, op de dag waarop een
Nederlandse communist het Rijksdaggebouw in Berlijn in brand
steekt. De adellijke familie Von Essenbeck, die samenkomt voor de
verjaardag van de pater familias
Joachim (rol voor Didier Sandre),
voelt dat ze haar staalimperium in
de Ruhr veilig moet stellen voor de
opkomende spanningen. Maar al
snel komt aan het licht dat niet ie-

De Nacht van de Lange Messen
is een van de hoogtepunten
van de voorstelling.

Thelonious Monk op een shot acid
M

Monacovrouwen
VANAVOND 20.35

Het leven van vier ambitieuze Vlaamse vrouwen in Monaco

‘Why me? Why not’
Liam Gallagher
Warner, vandaag uit

¨¨¨¨¨

De lijst prijzen die regisseur Ivo van Hove (60) al in binnen- en
buitenland kreeg voor zijn werk, is bijna eindeloos. Daarom dat
het best bijzonder is dat zijn voorstelling ‘Les damnés’ na volle
zalen in Parijs en New York nu eindelijk ook in eigen land speelt.

Les damnés wisselt hij af met
historische archiefbeelden, zoals
bijvoorbeeld die van de brandende Rijksdag en speelt hij ook met
kleur en zwart-wit. De zwart-witdereen in de familie dezelfde poli- beelden zijn daarbij steeds de
voorbode voor iets kwaads, zoals
tieke voorkeuren heeft. Kan een
alliantie met de nazi’s hen redden? kleinzoon Martin Von Essenbeck
Joachim, die zijn oudste zoon ver- (knap gespeeld door Christophe
Montenez) die zijn Joodse buurloor in de Eerste Wereldoorlog,
weigert dat resoluut te overwegen meisje Lisa verkracht – overigens
ook echt gespeeld door een zeen moet dat diezelfde nacht nog
venjarig meisje. Dat Van Hove
met de dood bekopen.
die confronterende passages niet
Laatste doodsreutel
uit de weg gaat, weten we nog van
zijn bewerking van het razend
Daarmee is de toon gezet: op de
populaire boek Een klein leven
scène staan zes lege doodskisten, waarin hij zelfverminking en
en Joachim is de eerste die er één misbruik ook niet schuwde op
mag uitkiezen om in te gaan ligscène. Toch zijn de spielereitjes
gen. De moord op de familievader met het camerawerk ook irritant.
wordt niet getoond, maar net als
Beelden omzetten in kleurennede andere vijf doden die nog zulgatief, dat hoeft echt niet.
len vallen, krijgt hij in zijn kist
een camera mee die de laatste
Verrassende scène
doodsreutel filmt en meteen ook
live projecteert.
Les damnés hangt aaneen met
Hoe zwart ook: alle doden die
drama en bevat rake dialogen.
vallen – of ze nu zelfmoord pleMaar behalve de sterfscènes
gen of vermoord worden in conkrijgt het publiek zelden verrascentratiekamp Dachau – krijgen
sende scènes te zien. Jammer. De
door die korte scène, en door tewel heel aparte manier om de
gelijk telkens het zaallicht aan te Nacht van de Lange Messen in
knippen, een soort eigen, mooi en beeld te brengen, als een soort
sereen ritueel. Een ritueel, dat op uitbundige orgie van Rammstein,
een bevreemdende manier haast
bier en bloed, vormt de uitzondeeen rustpunt vormt in een verder ring. Blij word je er niet van,
woelige familiekroniek.
maar Van Hove heeft het duideVan Hove werkte eerder al met
lijk nog steeds in zich om goede
live opnamen, dus dat voelt op
stukken te maken. Al hadden we
zich niet nieuw: wél lijkt hij
na de extreem lovende recensies
alsmaar vlotter te worden in
uit het buitenland, toch nog net
de variatie ermee: voor deze
dat ietsje meer verwacht.

‘Broensgebuzze’
De Beren Gieren
Sdban, nu uit

¨¨¨¨¨
In enkele maanden tijd
muzikale eieren leggen
met BeraadGeslagen,
Stadt en binnenkort ook
zijn soloproject: moet er
nog Fulco Ottervanger
zijn? Zeg ons na: jazeker.
Welaan dan.
Voorbije jaren drukte
de in Gent residerende
Hollander zijn stempel
op de neo-jazzscène met
synth-gedreven, vaak
absurde crossovers naar
hiphop, kraut, electro en
dance. Dat leverde hem
ei zo na een MIA voor
beste muzikant op. Nu

laat Ottervanger zijn
geklooi met
toetsen en
bliepjes
weer even
achterwege. Terug
bij zijn originele jazztrio De Beren Gieren
– met ook drummer Simon Segers en contrabassist Lieven Van Pee
in de rangen – kiest hij
voor uitgebeende klanktapijten en soundscapes.
De EP Broensgebuzze
telt zes tracks die op de
vorige vier worpen van
De Beren Gieren dienst
deden als intermezzo’s,

maar nu
een upgrade krijgen. Op
echte songs
is het wel
wachten:
de drie
muzikanten
teren op
ideeën en
schetsen
die ze spelenderwijs
inkleuren met wilde
drums, meanderende
bassen en Fulco die zijn
innerlijke Thelonious
Monk op een shot acid
trakteert. Psychedelisch
zootje. Maar het blijft
vergapen aan het talent.
Bij deze: op repeat!
(Dennis Van Goethem)
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De arrogantie is
niet misplaatst

Zes doodskisten en een orgie van Rammstein

‘Osmosis’
I Am Oak,
Snowstar, nu uit
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¨¨¨¨¨ Fantastisch
¨¨¨¨¨ Zeer goed
¨¨¨¨¨ Goed
¨¨¨¨¨ Mager
¨¨¨¨¨ Verschrikkelijk
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Onze recensenten
delen elke dag
sterren uit aan de
nieuwste boeken,
films, muziek en
voorstellingen.

ISOPIX
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Wat er gebeurde in de schuur
B

‘Zwarte schuur’
Oek de Jong,
Augustus/Atlas Contact,
497 blz.

¨¨¨¨¨
Maris Coppoolse:
levenslang. Dat staat boven een artikel met een
vernietigende onthulling
over de bijna zestigjarige kunstschilder die
net zijn grootste triomf
heeft behaald met een
imposante overzichtstentoonstelling in het
Amsterdamse Stedelijk
Museum. Een evenement waar zelfs de
buitenlandse pers bij
aanwezig is. Toen hij
veertien was, meldt
het artikel, en op een
Zeeuws eiland opgroeide als een wat eenzelvi-

ge jongen, is er
iets heel ergs gebeurd waar een
meisje bij betrokken was. De Nederlandse schrijver Oek de Jong,
die voor altijd de
schrijver zal blijven van de klassieker
Opwaaiende zomerjurken, weeft rond dit
tragische gebeuren een
secuur vertelde roman
die vooral gaat over
hoe je in het reine kan
komen met een traumatische ervaring die je
blijft achtervolgen.
In loepzuiver proza
vertelt De Jong niet
alleen wat er destijds gebeurde en hoe dat in het
leven en het werk van
Coppoolse blijvend een

spoor heeft nagelaten. Zwarte
schuur is tegelijk
de dissectie van
een carrière, een
liefde en een
huwelijk. Tussen
Maris en zijn
vrouw Fran loopt
het niet meer zo goed en
er waaien nog andere
vrouwen rondom hem.
Zijn stiefdochter Stan
maakt naam als fotografe en zoekt het gevaar
zelfs op in Syrië en Irak.
Zwarte schuur is een
diepgravende roman
over schuld, berouw en
hoe liefde uiteindelijk
alles overstijgt. Het
lezen van deze nieuwe
klassieker doet de uren
moeiteloos voorbij
tikken. (John Vervoort)

