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Onze recensenten
delen elke dag
sterren uit aan de
nieuwste boeken,
films, muziek en
voorstellingen.
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Plaatjes draaien is zijn hobby, maar
muziek beluisteren is de echte passie van webredacteur Guy Stevens.
Fan van de betere Britpop, maar
even goed genietend
van Jurassic 5 of een
streepje Rob de Nijs.

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.

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 en
laat u weten wat dat
met haar doet.

Journaliste Kathy Mathys heeft een
passie voor literatuur. Ze is schrijfdocente en schreef eerder zelf al
het boek Smaak, een Bitterzoete
Verkenning.

Journalist Stef Vanwoensel leeft
tussen mensen, muziek, beelden,
letters en toch weer mensen. Hij is
eeuwig verscheurd tussen de liefde
voor de klassiekers en
de zucht naar nieuwe
ontdekkingen. Erover
schrijven helpt.
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Experiment schemert te
weinig door in nieuwe plaat
Gospel, Stromae en de
Afrikaanse trots Fela Kuti:
het is al een poos geleden
dat Coldplay ons nog zo
wist te verrassen. Maar de
schaarse experimentele
momenten op nieuwe
plaat Everyday life worden
jammer genoeg ook
vergezeld door wat we
intussen van Chris Martin
en de zijnen gewoon zijn.
Doe toch eens gewoon je
zin, Coldplay. GUY STEVENS
Als de voorbije jaren ons al iets geleerd hebben, dan is het wel dat Coldplay niets liever wil dan de grootste
band ter wereld zijn. Tot spijt van wie
het benijdt – en dat zijn er vast behoorlijk veel – is de Britse band van
frontman Chris Martin ook in die mis-

sie geslaagd. Zonder verpinken ruilde
Coldplay het voorbije decennium zijn
geloofwaardigheid als rockband in
voor een bestaan als megagroep, inclusief poppy geluid, radiovriendelijke
hitjes, schreeuwende tienerfans en
zelfs samenwerkingen met Avicii en
Rihanna.
Dat het niet altijd raak is, hoorden we
vier jaar geleden nog. A head full of
dreams was een miskleun van een
plaat. Een uur van ronduit inspiratieloos bombast. Gelukkig maakte de
spectaculaire tournee die erop volgde
dat goed: zelden zagen we de Britten
beter dan toen.

Experiment
Of het aan de negatieve reacties op
die laatste plaat ligt, kan alleen Chris
Martin zelf u vertellen, maar op de opvolger krijgen we met momenten een
heel ander Coldplay te horen. Everyday life is zowaar een experimentele
verzameling liedjes geworden, opgedeeld in twee helften: Sunrise en Sunset. Die zon moet de Afrikaanse zon geweest zijn, want er zijn opmerkelijk
veel Afrikaanse invloeden te horen.

Goedbedoeld kritisch
En wat dan gezegd van Trouble in
town: een kritische song waarin je
fragmenten te horen krijgt van politiegeweld op allochtonen in de VS. Het is
niet het enige kritische moment op de
plaat. Martin gaat onderwerpen als
oorlog en racisme niet uit de weg. Begeesterde teksten levert het niet op,
goedbedoeld is het zonder twijfel wel.
Daddy en Old friends zijn ook mooi:
breekbare kleine liedjes die even doen
denken aan het verre verleden van de
band. Jammer genoeg krijg je voor elke
verrassing ook wel iets te horen wat
typisch Coldplay is. Het refrein van
Orphans bijvoorbeeld, met een “Woewoe” die wel erg veel lijkt op die van
The Rolling Stones in Sympathy for
the devil. Of Church, dat amper meer is
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Niet te verkopen

Doe nu eens je zin, Coldplay
Met dank aan Fela Kuti, een van de
meest begenadigde muzikanten die het
continent ooit heeft voortgebracht.
Ook onze nationale trots Stromae is
van de partij. Wie de samenwerking
nog niet gehoord heeft, moet dat zo
snel mogelijk doen. Arabesque is een
dijk van een song, die langzaam opbouwt en op het einde psychedelisch
openbarst, gedragen door Nigeriaanse
blazers en strijkers. Ook Broken is niet
wat je van Coldplay verwacht: een religieuze gospelsong die je spontaan in je
handen doet klappen. Whoopi Goldberg moet je er zelf bij denken.
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Op ‘Everyday life’ wagen Chris
Martin en de zijnen zich af en toe
aan een geslaagd experiment,
maar minstens evenveel nummers
zijn inwisselbaar met de rest van
het oeuvre van Coldplay.

dan een vage tekst en een inwisselbaar
refrein.

‘Get the money’
Taylor Hawkins &
The Coattail Riders
Sony, nu uit
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Straatje zonder einde
Champion of the world mag mee in
dat straatje zonder einde. Dat opbouwen naar een uitbarsting, het lijkt wel
de tiende keer dat we dat kunstje van
Coldplay voorgeschoteld krijgen. En
blij worden we nog veel minder van
het niemendalletje WOTW/POTP.
Een eenvoudige hap of een triomf is
Everyday life dus bepaald niet geworden. Er schemeren flarden in door van
de band die Coldplay zou kunnen zijn
als de Britten nu eens echt hun zin
zouden doen zonder verwachtingen van buiten, maar net zo goed
hoor je de tenenkrullende prefabliedjes waar ze de jongste
jaren de wereld mee veroverd hebben.

M

Een van de beste
drummers ter wereld
vervangen: het is geen
sinecure. Dat Taylor
Hawkins dat sinds
1997 met verve doet
bij Foo Fighters, levert
hem ook wat fringe benefits op. Want Hawkins is een man met
ambitie, die naast het
groepje van vriend Dave Grohl graag een eigen circus de baan opstuurt, wanneer Foo
Fighters even uitpuffen. En hoe kan platenhuis Sony – dat ook
aan Foo Fighters onderdak biedt – neen

Coldplay
‘Everyday life’
Parlophone, nu uit

¨¨¨¨¨

Overbodige
bedevaart
B

‘Vind me’
André Aciman
Ambo/Anthos
248 blz.
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‘De graffitimoorden’
W.A. Dehairs
Lannoo, 253 blz.

¨¨¨¨¨
In zijn tweede thriller De
graffitimoorden toont
Wouter Dehairs overtuigend waarom
Brussel een
gedroomd decor is voor een misdaadverhaal. Brussel is complex, verwarrend, mooi en lelijk tegelijk en vooral ongemeen
boeiend. Inspiratie haalde hij
uit de grote muurschilderin-

gen die de voorbije jaren her
en der in de hoofdstad opdoken. In dit verhaal kondigen
ze echter moorden aan.
Eindelijk durft een misdaadauteur ook nog eens een
detective het veld in te sturen. Keller Brik was, net als
zijn vader, ooit flik maar na
een fout gelopen actie tegen
een Servische criminele bende vertrok hij. Nu runt hij samen met de pittige Gwen, die
een achternichtje van Lisbeth Salander zou kunnen
zijn, een bureau dat vooral
‘overspelige wederhelften’
onderzoekt. Tot Brik de
vraag krijgt om de gruwelijke
moord op een kabinetschef

uit te pluizen. Dat is het begin van een afdaling in de
Brusselse onderwereld.
Dehairs is een sterk stilist
en zijn verhaal doorspekt hij
met subtiele humor en verwijzingen naar muziek en
kunst. Met Keller Brik schiep
hij een geloofwaardig personage dat gerust nog mag terugkeren. De plot had een
twist minder moeiteloos
overleefd. Klein foutje: de beroemde openingszin over gelukkige en ongelukkige gezinnen komt niet uit Tolstojs
Oorlog en vrede maar uit Anna Karenina.
De graffitimoorden zou wel
eens het begin van een prikkelende misdaadreeks kunnen zijn. (John Vervoort)

De man die overal seks zag
P

‘Freud’ speelt nog tot en
met 30 november in de
Bourlaschouwburg in
Antwerpen. www.toneelhuis.be

¨¨¨¨¨
De naam Freud laten we nu
vooral vallen als we ons verspreken, of onverklaarbare
dingen dromen. Maar in zijn
tijd was Sigmund Freud gewoon een dokter met ambitie.
Een Joodse dokter met véél
ambitie, die net door zijn afkomst extra diep ging om te
excelleren. In de voorstelling
Freud, een samenwerking tussen Internationaal Theater
Amsterdam en Toneelhuis in

regie van Ivo Van Hove, volgen we Stef Aerts als Freud op
het hobbelige pad van ongeloof en onbegrip naar succes.
In een tekst die Jean-Paul
Sartre in de jaren 50 als filmscenario schreef, zien we hoe
Freud erop gebrand is een betere manier te vinden om hysterische vrouwen te genezen
dan met de klassieke baden,
massages of elektroshocks, die
hielpen als een pleister op een
houten been.
Tijdens een studiereis naar
Parijs vindt Freud inspiratie
om het met hypnose te proberen, later probeert hij ook
hard te maken dat de meeste

hysterische gevallen terug te
brengen zijn tot seksueel misbruik. In de tien jaar die volgen haalt Freud nu eens successen, om dan weer compleet
te falen, zoals wanneer zijn
patiënte Dora (Stef Aerts’ levenspartner Marie Vinck)
door het open raam springt.
Deze Freud is een zeer degelijke, maar niet altijd even verrassende bewerking vol gepassioneerde acteurs, waarbij
door het thema ‘hysterie’
vooral de vrouwenrollen interessant zijn. Een eervolle vermelding ook aan het licht, dat
prachtig door een open raam
in Freuds kabinet naar binnen
valt, en dat je de kunstmatigheid van deze productie laat
vergeten. (Magali Degrande)

Sigmund Freud, vertolkt
door Stef Aerts, gaat op
zoek naar een betere
methode om hysterische
vrouwen te behandelen.

JAN VERSWEYVELD

Afdalen in de onderwereld van Brussel

Dankzij de
verfilming
werd ook
het boek
Call me by
your name
een hit en
twaalf jaar
later waagt André Aciman zich aan een vervolg. Vind me bestaat
uit vier delen. Hoofdpersonage Elio is inmiddels concertpianist en docent aan de
muziekacademie. Het
duurt tot bladzijde 105
voor we hem te zien
krijgen. Elio heeft de
gewoonte om met zijn
vader Samuel bedevaarten te maken
langs plekken in Rome
die betekenisvol zijn
voor de twee.
Aan de bedevaart
gaat een treinreis
vooraf. Samuel, inmiddels gescheiden van
Elio’s moeder, ontmoet er de vrouw van
zijn leven. In eerdere
romans toonde Aciman zich een gretig
analyticus van de prille fase van romantische relaties. Hier is
het meteen raak tus-
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zeggen wanneer die
immer grijnzende Taylor weer aanklopt met
eigen werk? Bij de opnames van zijn derde
album als Taylor Hawkins & The Coattail
Riders was niet iedereen welkom, maar veel
volk wél. Diep ademhalen: Dave Grohl, Roger Taylor (Queen),
Duff McKagan (Guns
’N Roses), Joe Walsh
(The Eagles), Chrissie
Hynde (The Pretenders), Perry Farrell
(Jane’s Addiction) en
countrypop-zangeres
LeAnn Rimes lieten
elk hun sporen na op
een album dat een halve eeuw luide rock kanaliseert, van Led Zepoerriffs tot het ‘over
the top’-geluid van
Queen, glamrock, reggae en psychedelica.
Het gaat alle kanten
uit, is soms te zot voor
woorden, wordt soms
intiemer dan je zou
denken en het gaat
voor geen meter verkopen. In dat opzicht
vinden wij ook de albumtitel een goeie.
(Stef Vanwoensel)

sen Samuel en Miranda en vertrouwt hij
haar al na een dag toe
dat hij al jaren wanhopig verlangde “naar iemand die me door en
door zou kennen, die
mij als het ware in
zich had”. Het stikt
van dat soort ongeloofwaardige dialogen.
In deel twee leert
Elio een oudere man
kennen in Parijs. Toch
doet de opbloeiende
relatie Elio vooral verlangen naar Oliver. In
deel drie overkomt
Oliver iets gelijkaardigs – ik hoef u waarschijnlijk niet te vertellen waar dat alles
toe leidt in het slotakkoord. Die voorspelbaarheid is op zich
geen bezwaar. We lezen Aciman niet om de
plot, wel om zijn psychologisch vernuft,
zijn elegante stijl en
de essayistische passages. Alleen laat de
auteur het op al die
vlakken afweten. De
personages praten
hoogdravend en de
platitudes volgen elkaar op.
De meeste lezers zullen dit boek ter hand
nemen omdat ze benieuwd zijn naar een
ontmoeting tussen de
oudere Elio en Oliver.
Helaas slaat de emotionele vervoering van
de personages niet
over op de lezer.
(Kathy Mathys )

