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www.nieuwsblad.be/abonnee

Het wereldberoemde gospelkoor Harlem Gospel Choir 
komt naar ons toe! De inspirerende gospelgezangen 
zullen je raken tot in het diepst van je ziel en je naar de 
zevende hemel tillen, met vrije, vrolijke en inspirerende 
klanken. Naast de klassiekers brengt het koor dit jaar ook 
enkele van de bekendste nummers van Beyonce.

Als abonnee* maak je kans op één van de 
25 duotickets voor het concert op woensdag 
13 december om 20u in Kursaal Oostende.

EXCLUSIEVE VOORDELEN 
VOOR ABONNEES

WIN DUOTICKETS VOOR 
HET HARLEM GOSPEL CHOIR
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MUZIEK
Chef nieuws, auteur en concertorga-
nisator Tom De Smet drinkt geregeld 
een glas whisky met de Rammsteins 
en Metallica’s van deze wereld, maar 

gaat even graag op de
koffie bij Blondie of Su-
pertramp.M

BOEKEN
Plaatjes draaien is zijn hobby, maar 
muziek beluisteren is de echte pas-
sie van webredacteur Guy Stevens. 
Fan van de betere Britpop, maar 

even goed genietend
van Jurassic 5 of een
streepje Rob de Nijs.B

In de loop van het interview met
muziekjournalist Jan Delvaux en dj
Jimmy Dewit zullen ze het drie keer
zeggen: “Het is zo moeilijk om aan een
leek uit te leggen wat wij doen.” Toch
maar een poging: in de theatershow
Belpop Bonanza vertellen de apostels
van de Belpop, zoals ze wel eens ge-
noemd worden, verhalen uit de Belgi-
sche muziekgeschiedenis. Onder-
steund door beeld en geluid, op een hu-
moristische manier.

Belpop Bonanza is toe aan 
editie ‘Quattro’. Een evidente 
stap, of hebben jullie erover 
getwijfeld?

Dewit: “Getwijfeld hebben we nooit.
Het was weer hard zoeken naar ver-
halen, maar we wisten al lang dat we
ook nummer vier zouden doen.” 

Delvaux: “De stap van de eerste show
naar de tweede was veel groter. Het
fijne is dat we intussen weten wat
mensen leuk vinden en wat ze graag
van ons horen. En natuurlijk geraken
de verhalen niet op.”

Dewit: “De eerste keren hoopten we
vooral dat we niet op ons gezicht zou-
den gaan.”

Delvaux: “We raken steeds beter op
elkaar ingespeeld en ook technisch
loopt het haast vanzelf.”

De zalen lopen ook vlotter vol 
voor jullie show.

Dewit: “Dat is wel een traag proces,
hoor. Er zijn nog steeds mensen die
vragen of we nog al shows gedaan
hebben. Het is niet omdat je tientallen
keren voor wat volk speelt, dat ieder-

een ervan weet.”
Delvaux: “Het blijft ook moeilijk om

uit te leggen wat we doen. Die rare mix
van non-fictie, humor, muziek en beeld
en dan twee huisvaders die in een fan-
tasiewereld hun ding staan te doen.”

Dewit: “Het is niet zo dat we een
dikke hit op de radio hebben waardoor
plots alle poorten van de festivals
opengaan. Als je het aan een leek
uitlegt, lijkt het alsof we een lezing met
Powerpoint-presentatie komen geven.
Maar het is zo veel meer dan dat.”

Jullie vertelden eerder al dat 
veel mensen jullie aanklampen 
met verhalen. Is dat nog altijd 
zo?

Delvaux: “Absoluut, vanmorgen nog.”
Dewit: “Wij trekken alle mensen die

onze ziekelijke interesse voor muziek
en verhalen delen als magneten aan.
Van hen krijgen we vaak schenkingen.
Plaatjes bijvoorbeeld, of onlangs nog
stickers van Plastic Bertrand en Paul
Severs.” 

Dewit: “We zijn nog wel even bezig.”

En toch vinden jullie tussenin 
de tijd om ook een cd, boek, 
tv-programma en een Neder-
landse versie van Belpop 
Bonanza te maken.

Dewit: “Het is behoorlijk hectisch.
Belpop Bonanza is al enkele maanden
meer dan een voltijdse bezigheid. Maar
dat is ook fijn.”

Delvaux: “We hebben een publiek
van mensen die graag een plaat of cd in
handen hebben en met een souvenir
naar huis gaan. Daarom is het extra

leuk om hen bijvoorbeeld die cd te
kunnen aanbieden.” 

Dewit: “Er staan een tiental num-
mers op die je nergens anders vindt.
We hebben niet gewoon wat Belpop-
klassiekers op een hoopje gegooid,
maar zijn gegaan voor nummers met
een verhaal aan. Dat wordt ook uit-
gelegd in het boekje bij de cd. Daardoor
is het ook een wat bont allegaartje
geworden. Front 242, Soeur Sourire,
Acid Story, Paul Severs en Salim
Seghers samen op een verzamelaar, dat
kom je maar zelden tegen (lacht).”

Het tv-programma wordt in de 
laatste week van december uit-
gezonden op Canvas.

Delvaux: “We beginnen op 25 decem-
ber en dan lopen we vijf avonden op rij.
Elke avond is er een gast (Jan Pater-

“We krijgen een leek niet uitgelegd wat we doen”
Een boek, een cd, een vierde theatershow, een tv-
programma en shows in Nederland: het zijn gouden 
tijden voor liefhebbers van Belgische muziek. Belpop 
Bonanza is overal en dat hebben we te danken aan Jan 
Delvaux en Jimmy Dewit, aka dj Bobby Ewing. “Het is 
hectisch, maar we doen het zo graag. We zijn nog wel 
even bezig.” GUY STEVENS

Onze recensenten 
delen elke dag 
sterren uit aan de 
nieuwste boeken, 
films, muziek en 
voorstellingen.

Jan Delvaux en Jimmy Dewit, de 
apostelen van de Belpop, vertellen 
verhalen uit de Belgische 
muziekgeschiedenis. 

Het succesverhaal van Belpop Bonanza

noster, Liliane Saint-Pierre, Marcel
Vanthilt, Tom Barman en Lara
Chedraoui, nvdr.) die we weinig evi-
dente vragen voorleggen.”

Dewit: “We hebben er zelf ook een
platenwinkel voor geopend in de gewe-
zen Leuvense concertzaal Corso, te-
genwoordig een kringwinkel, die elke
avond van uitzenden van 19 tot 23 uur
open is.”

Delvaux: “Een Belpop-up, zeg maar
(lacht).”

En dan trekken jullie ook nog 
naar Nederland met een andere 
show.

Delvaux: “We gaan hen bedanken
voor wat ze voor ons betekend hebben.
Maar uiteraard zit er meer achter.”

Dewit: “Het wordt hilarisch. We
hopen dat ze ons daarna met branden-
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HHHHH Zeer goed
HHHHH Goed
HHHHH Mager
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in dichte drommen naar het 
Sportpaleis, excuseer, 
Sportpladijs trekken om te 
gaan kijken naar een plu-
chen hond, lijkt nostalgie 
garant te staan voor succes.

Maar met nostalgie alleen 
maak je geen goed concert. 
Vrijdag, op de eerste van de 
twee uitverkochte AB-avon-
den, had de prestatie van 
Front 242 veel weg van het 
profiel van een Alpenrit in 
de Tour: paar pieken, veel 
dalen. Het eerste halfuur 
kabbelde, tot Funkahdafi 
(uit 1985 alweer) het vuur 
aan de lont leek te steken. 
Helaas: het liep met een 
sisser af. Pas helemaal op 
het eind – met het trio 
Headhunter, Im Rhythmus 
Bleiben en Welcome To 
Paradise – wist Front 242 
echt te overtuigen. Ook in de
bissen volgden pieken en 
dalen: met No Shuffle sloot 
het concert nog met een 
bescheiden hoogtepuntje af, 
maar de dagzege, nee, die zat 
er vrijdag echt niet in. 
(Tom De Smet)
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Omdat hij er nog meer 
dan anderen op hoopt om 
over zijn bolletje geaaid 
te worden, omdat hij als 
de dood is om de ander 
teleur te stellen. Als een 
octopus op een éénwieler 
houdt hij al zijn armen 
tegelijk omhoog om het 
anderen naar hun zin te 
maken. Maar daarbij 
dreigt hij soms zelf zijn 
evenwicht te verliezen. 
Over die moeilijke balans 
gaat Biecht. Niet zijn eer-
ste solo, die eer was weg-
gelegd voor Jongen Toch, 
maar het blijft toch nog 

Een aai over zijn bolletje

T
‘Biecht’ is nog tot en met 
16 december te zien in 
verschillende culturele 
centra in Vlaanderen.
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wennen om Raf alleen op 
het podium te zien. Wat 
hij brengt is een persoon-
lijk en vaak ook herken-
baar relaas dat het mid-
den houdt tussen theater 
en cabaret. Hij vertelt 
vaak geestig, zoals wan-
neer hij be-
schrijft hoe hij 
zijn loopje in 
een schoen-
winkel aan-
past om de 
schoenverko-
per te beha-
gen.

Wat Biecht 
vooral sterk maakt is dat 
Raf Walschaerts het em-
pathisch vermogen waar-
over hij verhaalt, ver-
groot door ook te vertel-
len vanuit het oogpunt 
van diegenen die nor-
maal geen stem hebben: 

een onbekende schoen-
verkoper, een zuigeling 
van drie weken oud of 
een speelse Duitse Sche-
per. De overgangen tus-
sen verschillende situa-
ties zijn nu eens naad-
loos, dan weer knulliger. 

En uiteraard
worden ze ook
afgewisseld
met muzikale
intermezzo’s.
Prachtige nieu-
we nummers,
die wel moei-
lijk met het
overkoepelde

thema van de voorstel-
ling te rijmen zijn. Biecht 
is een degelijk stuk, en 
alleen al om zoveel eer-
lijkheid, verdient Raf een 
aai over zijn bolletje, 
maar er is nog groeimar-
ge. (Magali Degrande)
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tieproces.
Met documenten, foto’s en

het bewuste boek centraal 
in de vitrine, opent de ge-
lijknamige expo waarmee 
Musée d’Orsay in Parijs de 
honderdste sterfdag 
herdenkt van de beroemde 
impressionist. Het is eerder 
een hommage dan een 
retrospectieve geworden. 

Een bijzonder oog had 
Degas voor wat Valéry ‘de 
mimiek’ noemt. Zeg maar: 
de body language. Degas 
tekende en schilderde 
strijksters die zich zichtbaar
vervelen, een danseres die 
zich op de rug krabt.

Aan de wereld van theater,
dans en opera had Degas 
zijn hart verloren. In zijn 
fijne pastels maakt hij de 
ritseling van de tutu’s van 
de ballerina’s haast voel-
baar. Als volbloed voyeur 
gunt de schilder ons ook een 
blik achter de schermen. Hij 
betrapt de danseressen 
terwijl ze de trap oprennen 
naar de repetitiezaal, tijdens 
het stretchen of terwijl ze 
instructies in ontvangst 
nemen.

Degas Danse Dessin heeft 
aan Paul Valéry een uit-
stekende gids en aandach-
tige kijker. Maar wat Musée 
d’Orsay bijeenbracht, is te 
beperkt om van een span-

nende tentoonstelling te
kunnen spreken. 
(Geert Van der Speeten)

Gestuurd door de scherpe, 
poëtische blik van Paul 
Valéry duikt de Parijse expo 
Degas Danse Dessin in het 
oeuvre van Edgar Degas. 
Centraal staat de teken-

kunst, met danseressen en
paarden als favoriete

onderwerpen.
Edgar Degas 

(1834-1917) en Paul
Valéry (1871-1945)

waren geen leeftijdsge-
noten, maar tussen de

schilder en de jonge
schrijver groeide een
warme vriendschap.
Ongetwijfeld was er
ook een artistieke
band. 

Valéry zou tijdens
het interbellum

uitgroeien tot
een grand hom-

me van de
Franse lette-

ren, als dich-
ter en den-
ker.  Degas
Danse Des-

sin, het boek
over zijn favo-
riete kunste-

naar verscheen in
1936, in een luxe-
editie met veel re-
producties van teke-
ningen. Het trekt
verschillende
schuifjes open: bio-
grafisch portret,
verzameling bon
mots, maar even-
goed hooggestem-
de bespiegeling

over het crea-

De dans betrapt

E
‘Degas Danse Dessin’. Tot 
25/2 in het Musée d’Orsay 
in Parijs.
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Front 242 is een van die 
weinige Belgische bands die 
wereldwijd iets betekend 
hebben. Als pioniers van de 
Electronic Body Music 
beïnvloedden ze grote na-
men als The Prodigy en Ni-

ne Inch Nails. Maar de
hoogdagen liggen al

een tijdje achter
ons: het laatste stu-

dioalbum van de
band is bijna

vijftien jaar
oud. Front
242 is dus
een
nostalgie-act
geworden.
Niet dat
daar iets
mis mee is:

in deze tijden
waarin jonge
volwassenen

Paar pieken, veel dalen

M
Front 242, Ancienne 
Belgique, Brussel, gezien op 
1 december.
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THEATER
Schouwburgen met rode pluche, op 
locatie diep in de duinen of ergens 
te velde. Theater is een veelheid 
aan dingen en journalist Magali De-

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

“We krijgen een leek niet uitgelegd wat we doen”

Deel vier van de 
Belpop Bonanza-thea-
tershows begon met 
een verrassing. “De 
vier staat ook voor de 
vier plaatsen waar deze 
show rond opgebouwd 
is”, zei Jan Delvaux. 
Structuur zowaar, iets 
wat in de vorige shows 
nog een vies woord 
leek – zonder te storen 
weliswaar. Samen met 
Jimmy Dewit nam hij 
de volgepakte Schouw-
burg in Leuven 
vervolgens mee op 
een muzikale reis 
waarin linken gelegd 
werden tussen tal van 
Belgische artiesten en 

wereldsterren. De band 
van Madonna met 
Moeskroen, de muziek-
oorlog in Heist-op-den-
Berg of de Belgische 
injectie in de Congo-
lese muziek: alles 
kwam aan bod. Dat ze 
alles illustreerden met 
geluid en beeld – mer-
kelijk beter dan bij vo-
rige shows – bewijst 
dat er geen sleet op de 
formule zit. Integen-
deel: de aanwezigen 
stopten amper met 
lachen om de grappen 
van de twee. En als 
Dewit dan nog plots 
zijn beste danspasjes 
bovenhaalt, weet je dat 

het een
geslaagde
avond
was.
 (Guy 
Stevens)

B
‘Belpop Bonanza 
Quattro’
30cc Leuven,
Gezien op vrijdag 1 
december.
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Geen sleet op de formule

de fakkels naar de grens met België
begeleiden (lacht).”

Is er nog een ultieme ambitie 
voor Belpop Bonanza?

Dewit: “André Brasseur was daar een
mooi voorbeeld van. Die hebben we ge-
contacteerd voor een comeback, hem
daar ook bij begeleid en dat is nu een
prachtig eigen leven aan het leiden. Hij
blijft maar spelen.”

Delvaux: “Wat ik graag zou willen
doen, is een film maken over Sylvain
Tack. Die man heeft een erg merk-
waardig leven gehad (uitvinder van de
Suzy-wafel, oprichter van Joepie en
Radio Amigo en manager van onder
meer Paul Severs, nvdr). Of de Belgi-
sche hit Eviva España, daar zit zo veel
vlees en verhaal aan dat we er op tv
héél veel mee zouden kunnen doen.”
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EXPO
Wanneer expo’s écht raken, halen ze 
je helemaal overhoop, vindt Geert 
Van Der Speeten. Al ruim 25 jaar 
probeert Geert in krantenstukjes te 

achterhalen hoe dat
werkt.E


