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DOEN! GAZET VAN ANTWERPEN

Nu Blind Getrouwd op televisie aan een nieuw
seizoen begonnen is, gaat in het Fakkeltheater
ook een nieuwe theaterversie in première.
Martin en Francine zijn in de wolken: eindelijk
komt hun dochter aandraven met wat de idea-
le schoonzoon lijkt. Een degelijke Vlaamse
jongen die advocaat gaat worden: daar kan je
mee uitpakken. Maar als de brave jongen voor
het eerst over de vloer komt, lijkt hij zo blind
als een mol en gaat hij met een stok door het
leven. Dus proberen Martin en Francine een
stokje voor de trouw te steken. Met Peter
Bulckaen, Greet Rouffaer, Tine Priem, Guillau-
me Devos en Jeroen Maes. (gvh)
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DO 14/02 - ZO 02/06 | TOURNEE IN
VLAANDEREN | WWW.PRETHUIS.BE

Ook op de planken 
wordt blind getrouwd

TOT ZO 19/05 | BRUSSEL | 
WWW.FINE-ARTS-MUSEUM.BE | 

Hollandse meesters 
boven in Brussel

Met honderd schilderijen bezit het Museum
voor Schone Kunsten in Brussel een van de be-
tere collecties oude Hollandse meesters bui-
ten Nederland. Aansluitend bij het Rem-
brandtjaar 2019 pakt het museum uit met de
expo Dutch Spring, die bijna de hele collectie
toont met toppers als Rembrandt, Pieter de
Hooch en Jacob van Ruysdael. De ereplaats
wordt gereserveerd voor Frans Hals. In pri-
meur wordt diens groot groepsportret van de
familie van lakenhandelaar Van Campen ver-
enigd, dat rond 1800 in drie stukken werd op-
gedeeld. Drie kinderen met een bokkenwagen
ging naar Brussel, de rest van de familie ver-
huisde naar het Toledo Museum of Art in Ohio
en een Europese privécollectie. (fh)

Drie kinderen met een bokkenwagen, 
Frans Hals. FOTO MSK BRUSSEL
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Frank Heirman
Gregory Frateur (39) eet van vele walle-

tjes. Als gelegenheidszanger duikt hij gere-
geld op in allerlei projecten. Daarnaast
maakt hij uitstapjes naar de theater- en
danswereld. In 2017 kreeg hij zelfs een
gastrol als acteur in de Eén-serie Tabula
Rasa. “Maar muziek staat altijd voorop,
omdat ik daarin mijn eigen verhaal kan
vertellen”, zegt de Antwerpenaar. 
Het nieuwe album Book of Many, opvolger

van Origin uit 2015, markeert de verrijzenis
van Dez Mona. “Het vertrek van Nicolas
kwam als een verrassing. Als iemand met
wie je dertien jaar intens hebt samenge-
werkt, laat weten dat het niet meer gaat,
dan komt dat aan. Zijn beslissing bleek
voor ons beiden de juiste, ben ik mettertijd
gaan beseffen; onze samenwerking was
op. We zijn wel nog altijd vrienden. Voor
een dansvoorstelling hebben we onlangs
zelfs samengewerkt.” 
Nadat ook de drummer was opgestapt,

moest Frateur zijn groep noodgedwongen
heruitvinden. “Stoppen was nooit een op-
tie. Dit is mijn geesteskind. Hiermee trad ik
al op voor ik Nicolas heb leren kennen.
Even waren er plannen voor een soloplaat,
maar omdat die toch niet anders zou klin-
ken dan een Dez Mona-album, heb ik daar-
van afgezien. Schoon schip maken, op-
nieuw beginnen en vooruitkijken, is iets
dat ik bij deze plaat bewust heb ervaren.” 
“Eigenlijk was mijn groot geluk dat ik een

vraag uit de danswereld heb gekregen, van
Ann Van den Broeck, om als performer
mee te werken aan producties”, vervolgt
Frateur. “Daarmee is een wereld openge-
gaan. Het heeft mij ook de tijd gegeven om

na te denken over wat ik muzikaal wou
doen.” 
“Het antwoord op die vraag is gekomen

toen mijn partner (filmmaker Guido Verelst,
red.) me vroeg om muziek te schrijven voor
zijn kortfilm Skai Blue. Die heb ik gemaakt
met de resterende Dez Mona-leden: gitarist
Tijs Delbeke, accordeonist Roel Van Camp
en gitarist Sjoerd Bruil. Die aanpak beviel
zo goed dat het mij begon te dagen dat ik
voor Book of Many geen bassist of drummer
nodig had. Die beperking vond ik span-
nend en uitdagend. Het was een fijn proces
om de groep opnieuw uit te vinden.” 

GoneWest
Inmiddels is Delbeke door Balthazar inge-

lijfd, waardoor de kern van Dez Mona be-
staat uit Frateur, Van Camp en Bruil. Voor
de concerten wordt dat trio aangevuld met
multi-instrumentalist Tom Pintens. “De
muziek van Dez Mona is emotioneel gela-
den. Van muzikanten verwacht ik dat ze
die emotie ook kunnen vertolken. Bij Tom
twijfel ik daar niet aan. Omdat Het Zesde
Metaal een sabbatjaar neemt, kwam zijn
agenda vrij om mee aan boord te sprin-
gen.” 
Book of Many, gepromoot als een plaat vol

“weidse ballades, bezwerende trips en ver-
stilde vertellingen”, bevat een vijftal songs
die de bezieler heeft geschreven in op-
dracht van GoneWest, een evenement ter
nagedachtenis van het einde van de Eerste
Wereldoorlog. “Inhoudelijk moesten die
het einde van oorlog belichten en hoop uit-
stralen, maar ook een reflectie naar van-
daag zijn. Een nummer als How Beautiful

‘‘Het mij begon te dagen 
dat ik voor ‘Book of 
Many’ geen bassist of 
drummer nodig had. Die 
beperking voelde span-
nend en uitdagend.’’

DEZ MONA ZA 09/02 | BOURLA | ANTWERPEN | WWW.DEZMONA.COM

legt de link naar actuele beelden van oorlo-
gen en vluchtelingen. En in de single Pop-
pies staan de klaprozen symbool voor
hoop, als de enige bloemen die na de oor-
log nog groeiden. Poppies heeft de typische
structuur van een poplied. Of radiozenders
het daarom ook gaan spelen, is maar de
vraag”, bedenkt Frateur zich. 
Daarmee raakt hij een teer punt: Dez Mo-

na’s doorbraak naar een breed publiek lijkt
uit te blijven, ondanks almaar meer toe-
gankelijke platen. “Dez Mona is nooit een
hype geweest en past niet in een niche. Ik
zou het leuk hebben gevonden als onze
muziek meer een plaats had gekregen. Op
de radio hebben we weinig kansen gehad.”
“Maar nu kan ik niet meer teleurgesteld

zijn. Voor mij is muziek wel nog steeds een
noodzaak. Hoe die de wereld bereikt, heb
ik niet in de hand. Doordat ik met veel an-
dere dingen bezig ben, ontdekken mensen
onze muziek soms op een andere manier;
als een soort verborgen parel, wat ik dan
weer wel mooi vind.” 
Als zanger toont Frateur zich op veel fron-

ten en in diverse gedaanten. Bij Dez Mona
komt hij doorgaans bij trage, donkere
nummers uit. “Ik ben een melancholische
persoon, die van het poëtische en het dra-
ma houdt. Niet voor niets ben ik grote fan
van Nina Simone, die je evenmin op vrolij-
ke muziek kunt betrappen. Dat ik vooral
door oude muziek ben beïnvloed, kan je
misschien wel horen. De manier waarop
pakweg Lady Gaga iets aan de jonge gene-
ratie vertelt, pakt mij niet. Noem mij ouder-
wets, maar om Dez Mona-platen te maken,
is een ander soort noodzaak nodig. Daar
moet ik niet naar op zoek gaan. Integen-
deel, deze plaat is naar mij gekomen.” 

i Book of Many is uitgegeven
bij Caroline. 
i Nog concerten: 07/02 Gent
(Minard), 17/02 Brussel 
(Botanique).

D
ez Mona versie 2.0 is een feit.
Na het plotse vertrek van
medeoprichter Nicolas Rom-
bouts en de daaropvolgende
periode van bezinning maakt
bezieler Gregory Frateur nu

een doorstart met het nieuwe, zevende      
album Book of Many. “Stoppen was nooit 
een optie. Dez Mona is mijn geesteskind.”

GUNTER JACOBS

Dez Mona anno 2019: Gregory Frateur, 
geflankeerd door Roel Van Camp en Sjoerd 
Bruil. “Het was een fijn proces om de groep 
opnieuw uit te vinden.” FOTO MARCEL LENNARTZ

Gregory Frateur en co maken doorstart in hertimmerde bezetting

“Stoppen was geen optie”


