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Jan Delvaux ontlopen, wordt de komende
maanden moeilijk. De man die volgens
Bart Peeters meer over Belgische pop en
rock weet dan Wikipedia, is met zijn kom-
paan Jimmy Dewit alias DJ Bobby Ewing
vertrokken voor een vierde theatershow. In
de week van Kerstmis volgt een tv-reeks op
Canvas. Ondertussen is de liefhebber ook
zoet met Belpop Bonanza, Delvaux’ tweede
boek vol anekdotes en weetjes over de va-
derlandse muziekgeschiedenis, en de bij-
behorende compilatie-cd vol rariteiten. 

Belpop Bonanza Quattro, zoals de nieuwe
theatershow heet, is opgevat als een tour-
nee langs vier onvermoede plaatsen waar
Belgische popgeschiedenis is geschreven.
“De locaties verklap ik hier liever niet. An-
ders neem ik voor het publiek al de helft
van het plezier weg”, aldus Delvaux. “Ik wil

wel zeggen dat het stuk voor stuk minder
bekende plaatsen zijn. Het eindverhaal
gaat over een plek waarvan je totaal niet
verwacht dat er een echte wereldhit is ge-
maakt die zowel onze ouders als onze kin-
deren kennen. Het gaat om een nummer
van een buitenlandse groep die jarenlang
in ons land heeft gewoond en gewerkt.” 

ONVERWACHTE VERBANDEN
Jan Delvaux wordt vaak een wandelende

encyclopedie genoemd. Zijn kennis van de
Belgische muziekgeschiedenis blijft groei-
en. “Tijdens de research voor mijn rubriek
op Radio 1 en de nieuwe theatershow bots
ik nog geregeld op nieuwe verhalen en
links die ik niet had vermoed. Zo begin ont-
staan nieuwe inzichten en breiden verha-
len almaar uit. Dit is een nieuw soort
heemkunde. Het voordeel hiervan is dat ie-
dereen de grote Belgische hits en artiesten
kent. Dat maakt het leuk om onverwachte
verbanden te kunnen blootleggen, zoals de
link tussen Ann Christy en Bob Dylan, tus-
sen Liliane Saint-Pierre en Claude François
of tussen Soeur Sourire en de grote Ameri-
kaanse tv-presentator Ed Sullivan.” 

“Dit is een permanente zoektocht gewor-

den”, bekent Delvaux. “In mijn Kuifjes-
achtig enthousiasme ontdek ik nog elk jaar
drie of vier geweldige verhalen. Voor het
tv-programma hebben we toegang tot de
VRT-archieven gekregen. Onvoorstelbaar
hoeveel mooi materiaal uit de jaren zestig
en zeventig daar nog zit! Ik voel me onder-
hand de man in stofjas. Dit onderwerp
kleeft een beetje aan mij. Zalig, want dit is
een grote speeltuin waarin ik alles mag
doen wat ik graag doe. Met de tv-reeks, het
boek, de cd en de theatertournee dreigt nu
wel overkill. Zolang mensen mij niet beu

worden, ben ik al tevreden”, lacht hij. 
Belpop Bonanza Quattro toert tot het voor-

jaar door Vlaanderen. Terwijl Delvaux en
Dewit daarna naar onze noorderburen
trekken met een Nederlands getinte editie,
denken ze al hardop aan een volgend pro-
ject. “Over twee jaar willen we een soort
Elfstedentocht doen, waarbij we een voor-
stelling maken over de muziekgeschiede-
nis van elke stad waar we neerstrijken. We
hebben al eens een test gedaan in Leuven –
met verhalen over Big Bill, The Neon
Judgement en Milow – en in Diest, waar
heel wat te vertellen valt over The Scabs,
Liliane Saint-Pierre en Jasper Erkens. Met
die voorstelling willen we zowel in de loka-
le schouwburgen als in scholen en bejaar-
dentehuizen gaan spelen. Zo kunnen we,
als een soort rattenvanger van Hamelen,
alle mensen meekrijgen in het muzikale
verhaal van hun stad.” 
GUNTER JACOBS
i Belpop Bonanza Quattro, onder meer op 
08/12 in Beringen, 09/12 in Lier, 13/01 in Turn
hout, 25/01 in Brussel (AB), 26/01 in Mechelen, 
03/02 in Antwerpen (Arenberg), 01/03 in Beer
se, 02/03 in Beveren, 15/03 in Heistopden
Berg, 16/03 in Lommel, www.belpopbonanza.be

Heemkunde van de Belgische pop
De Belpop Bonanzatrein bolt weer. 
Muziekkenner Jan Delvaux en Jimmy 
Dewit alias DJ Bobby Ewing trekken al 
voor de vierde keer het land rond met een 
onderhoudende show vol tricolore trivia. 
In Belpop Bonanza Quattro diepen ze 
verrassende verhalen uit de vaderlandse 
muziekgeschiedenis op.
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“In mijn Kuifjesachtig 
enthousiasme 
ontdek ik nog elk 
jaar drie of vier 
geweldige verhalen.”
JAN DELVAUX
Muziekkenner

Ronny Mosuse verwierf in de jaren
negentig bekendheid als lid van
The Radios. Samen met zijn inmid-
dels overleden broer Robert
Mosuse en Bart Peeters schreef hij
de feelgoodhit She Goes Nana. Bij
The Clement Peerens Explosition
kruipt hij nu in de huid van de ge-
stoorde Sylvain Aertbeliën, immer
met wild afrokapsel, zonnebril en
stoere praat. Maar Mosuse timmert
ook solo aan de weg. In De Casino
in Sint-Niklaas plukt hij vanavond
nummers uit zijn jongste album
Halfweg. In de Arenbergschouw-
burg treedt hij dinsdag op.  (id)
i www.ronnymosuse.com
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Ronny Mosuse stelt 
album ‘Halfweg’ voor

SINTNIKLAAS / VR 08/12

Het Leuvense festival Markt-
rock vindt zondag vanaf 17u
voor het eerst indoor plaats
in het Sportpaleis. Laura
Tesoro, Gers Pardoel,
Regimania en Ozark Henry:
voor de eerste keer brengen
deze artiesten hun festivalset
in het Sportpaleis. Niels
Destadsbader is gastheer van
dienst. Tussen de optredens
door kunt u uitrusten in de
chillzones, genieten van een
hapje en een drankje, en
wordt u “getrakteerd op mu-
zikale verrassingen”. (id)
i www.sportpaleis.be
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Marktrock vindt voor het 
eerst plaats in Sportpaleis

MERKSEM / ZO 10/12

‘Arsenal in de AB’ is een tra-
ditie die al meer dan vijftien
jaar standhoudt. Deze keer
zijn Hendrik Willemyns en
John Roan naar Afrika ge-
trokken om er met Nigeri-
aanse muzikanten samen te
werken aan een dansplaat,
die volgens de band het
midden moet houden tussen
het verleden, de toekomst
en de midlifecrisis. Arsenal
presenteert nog tot zondag
een nieuw geluid, nieuwe
songs en een vernieuwde
band. (id)
i www.abconcerts.be
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Arsenal in Afrikaanse sfeer 
tijdens concerten in AB

BRUSSEL / VR 08/12 – ZO 10/12

Jan Delvaux strooit 
met trivia in ‘Belpop 
Bonanza Quattro’

MUZIEK                                / VR 08/12 – ZA 09/12


