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Liedjes
bedenken
op de fiets
Oud-Veldhovenaar Rutger de
Bekker schrijft muziek voor
familievoorstelling ‘Otje’.
door
Frank van den Muijsenberg

Rutger de Bekker.
foto Leo van Velzen

Dubbelconcert
Shiner Twins en
Patricia Vonne
POPMUZIEK

Muziekliefhebbers kunnen zondag
25 april twee optredens rond
(Amerikaanse) rootsmuziek bezoeken in café Wilhelmina in Eindhoven. De Eindhovense groep The
Shiner Twins en Patricia Vonne
uit Austin, Texas en haar band zijn
vanaf 16.30 uur te zien in het café
aan het Wilhelminaplein.
The Shiner Twins, die twee zeer
goed ontvangen albums maakten,
zijn al vele jaren goed bevriend
met Patricia Vonne. Zij verleende
op de eerste Shiner Twins-plaat
haar vocale medewerking aan het
nummer ‘Please don’t take my memories’. Vonne is met haar energieke Engels- en Spaanstalige ranchero-rock al enkele jaren een van
de toppers in Austin. Haar vierde
album komt binnenkort uit.

Een heerlijke
bak ellende
POPMUZIEK

Zanger Mark Lanegan
zorgt voor gloedvol en
gedreven concert in
de Effenaar.
door
Peter Borgers

S

MUZIEK THEATER

O

p de kleinkunstacademie kreeg
Rutger de Bekker een handige
tip van zijn docent, Rutger
Laan. „Om muziek te componeren heb je een paar dingen nodig:
tekst, een toetsenbord en een
fiets.” Zijn leermeester had gelijk:
al fietsend krijgt de geboren Veldhovenaar de mooiste ideeën voor
zijn liedjes. Hij schreef de muziek
voor de familievoorstelling ‘Otje’
naar het boek van Annie M.G.
Schmidt. De voorstelling is zondag 25 april te zien in het Parktheater in Eindhoven.
„Als ik op de fiets zit, begin ik direct te fluiten. Wanneer je ongedwongen bezig bent, komen de
ideeën”, zegt De Bekker, ook bekend als lid van cabaretgroep de
Vliegende Panters. ‘Otje’ telt veertien korte muziekstukken, het
langste nummer duurt bijna drie
minuten. Met de kant-en-klare
liedteksten van Niek Barendsen in
de hand, begon De Bekker te componeren. „Ik heb wel met Niek
overlegd. Ik ben iemand die al aan
de telefoon hangt als ik één lidwoord in de tekst wil vervangen.
De voorstelling duurt een uur, dus
de makers hadden veel korte num-

mers nodig. Ik houd van korte dingen, dat is een erfenis van de Vliegende Panters. Wij waren in het
begin van onze loopbaan als de
dood dat een scène al gauw niet
meer leuk zou zijn. Soms deden
we na een halve minuut alweer
iets anders.”
‘Otje’ is een typisch Annie M.G.
Schmidt-verhaal: grappig, fantasievol, anti-autoritair en rebels. Otje
is een meisje (gespeeld door Kiki
van Deursen) met een heetgebakerde vader annex kok (Rik Hoogendoorn, bekend van Sesamstraat). Opgejaagd door schijnheilige wetshandhavers -vader heeft
immers niet de juiste ‘papieren’trekken de twee in een bestelautootje door het land.
Het is een eer, maar wellicht ook
een zware klus, muziek te maken
bij een verhaal van Annie M.G.
Schmidt, een Nederlands icoon.
„Daar heb ik geen moment over
nagedacht”, reageert De Bekker.
„Ik vond het vooral leuk. Geweldig dat deze klus op mijn pad
kwam.” Hij schreef liedjes met rijke arrangementen en mooie meerstemmige passages. Hoewel De
Bekker niet bewust verwijst naar
wijlen Harry Bannink –componist
van vele onverwoestbare Nederlandstalige liedjes – hebben som-
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mige van zijn werkjes hetzelfde
tijdloze, pure karakter. Het nummer ‘De juiste mensen’ had bijvoorbeeld ook prima gepast in ’t
Schaep met de 5 poten’, een tv-serie waarvoor Bannink de muziek
schreef. „De tekst heeft mij blijkbaar die richting opgestuurd.

„Filosofisch, maar
niet te vaag”
Cyril Smals presenteert zondag
zijn debuut-cd Stroom in café
Berlage in Eindhoven
door
Sabrina Kantelbergs

POPMUZIEK

E

en paar minuten lang
staart Cyril Smals (40)
voor zich uit. „Ik heb geen
idee hoe ik mijn muziek
het beste kan omschrijven.” Het
belangrijkste voor Smals is het
overbrengen van zijn teksten. „Het
creëren van een eigen werkelijkheid vind ik belangrijk; dromen
realiseren”, zegt de Eindhovenaar,
die zondag 25 april zijn debuutalbum presenteert.
De muzikant en beeldend kunstenaar woonde tot zijn 28ste in

Delft. Nadat vroegere muzikale ambities op niks waren uitgelopen,
maakte hij acht jaar geleden een
nieuwe start. Hij nam zangles en
begon met het schrijven van teksten. Smals startte een amateurband, genaamd Stroom. „Maar ik
wilde meer halen uit mijn liefde
voor muziek, dus stopte ik weer
met de band.” Vanaf het moment
dat hij zanger en pianist Bart de
Win tegen het lijf liep ging het
snel. De Win is behalve solo-artiest ook actief in de Vaste Man-

Schijnbaar hoorde dit soort muziek erbij. Het liedje ‘Oh, wat een
dame’ is bijvoorbeeld heel poppy.
Maar niemand heeft mij vantevoren verteld hoe dat nummer
moest klinken. Wèl probeer ik een
pakkende melodie te schrijven.”
Componist Joop Stokkermans han-

teert de stelregel dat je bij het maken van muziek voor kinderen
‘niet op de hurken moet gaan zitten’. Geen kinderlijk toontje aanslaan, dus. De Bekker is het daarmee eens. „Je moet geen poekie
poekie-muziek maken. Dat is alleen interessant voor kinderen tot

nen, de begeleidingsband van Gerard van Maasakkers. Met deze
groep doorgewinterde muzikanten
maakte hij zijn cd. „Ze waren meteen enthousiast.”
Met de teksten op zijn cd ‘Stroom’
wil hij zijn luisteraars niet dwingen anders te denken. „Ik wil mensen alleen bewust maken van bepaalde dingen. Ik wil ze de kans geven na te denken, zodat ze een
stroom kunnen maken van hun leven.”
Volgens Smals heeft iedereen in
zijn leven de kans om keuzes te
maken. „Die kansen moet je grijpen.” In het nummer ‘Die ene seconde’ wordt dit duidelijk. „Soms
kan je leven door een gebeurtenis
in een seconde compleet omslaan.
Je hebt die keuze zelf in de hand”,
vindt Smals.
Hij wil niet dat luisteraars eerst
uren moeten nadenken voordat ze
zijn teksten begrijpen. „De liedjes
zijn filosofisch getint maar zijn
wel duidelijk te begrijpen na een
keer luisteren.” Een voorbeeld uit
het nummer ‘Mijn ziel’: ‘Heb je
soms mijn ziel gezien, weet niet

waar ik hem vinden kan. Ligt hij
nog bij jou in huis. Gebruik je hem
als talisman?’
De tekst is de basis en de muziek
en het beeld staan daarvan in
dienst. Beeld is belangrijk voor
Smals, blijkt uit de vormgeving
van het cd-boekje. „Bij ieder nummer hoort een afbeelding. Die afbeelding versterkt wat ik wil zeggen in mijn teksten.”
Behalve als muzikant en beeldend
kunstenaar werkt Smals drie dagen per week als industrieel ontwerper. „Ik ga me storten op het
maken van videoclips bij mijn
nummers”, zegt hij.
Smals is ambitieus. „Ooit wil ik
nog een kinderboek illustreren.
Maar ik houd me nu eerst met muziek bezig. Mijn droom is ooit op
een festival te mogen optreden.”

twee jaar.” Bij het componeren
neemt hij de tekst als leidraad. „Ik
leer de woorden uit mijn hoofd en
vervolgens stuurt het ritme van de
tekst mij een bepaalde kant uit. En
of je nou een melodie schrijft voor
een volwassene of een kind: dat is
hetzelfde.”

Muzikale familievoorstelling ‘Otje’:
zondag 25 april, Parktheater Eindhoven, 14.00 en 16.00 uur. Ook te
zien: 12/5: Veldhoven, de Schalm;
10/11: Valkenswaard, de Hofnar;
17/11: Helmond, ‘t Speelhuis.

pannend! Nadat alle kaartjeskopers
hun nagels tot op
het bot afgekloofd hebben, volgt het verlossende
bericht: er wordt weer gevlogen en Mark is geland.
Het concert gaat door.
Mark Lanegan.
Daarmee zijn we nog niet
aan het eind van de zenuwen. De geafficheerde verzoeken van De Effenaar om vooral
het concert niet te verstoren, de door een handdoek zachtjes
sluitende zaaldeur; het moet vandaag wel stil zijn!
En gezegd moet worden dat de bomvolle zaal zich keurig gedraagt. De klungel die een bierfles uit zijn handen laat glippen, krijgt ‘sss’-klanken en vernietigende blikken naar zijn
hoofd geslingerd. Ademloos stil luisteren we naar de akoestische muziek.
We gaan zelfs te ver, want ook opwarmer Duke Garwood
krijgt respect en stilte. Zoveel, dat-ie bijna in slaap sukkelt op
het podium. Gauw vergeten die man, wat een suffe gast.
Nee, dan Mark Lanegan. Een man die duidelijk wat beters te
doen heeft dan zich druk te maken over het publiek. Ergens
halverwege het concert krijgen we een gemompeld dankwoordje, verder communiceert ie alleen via zijn muziek. Een
stokstijf stilstaande man, die zich krampachtig staande
houdt aan de microfoonstandaard.
Maar hij jaagt er wel een grootse overzichtstentoonstelling
van zijn rijke carrière door. In razend tempo volgen de songs
elkaar op, geen nummer duurt langer dan drie minuten.
Slechts begeleidt door een middelmatig gitarist laat Lanegan
horen waarom we allemaal hier zijn. Wat een stem heeft die
man! Gruizig, sensueel en zwaarmoedig. En zijn liedjes passen bij die stem. Kommer en ellende, vergane liefdes en beloften. We krijgen een heerlijke bak ellende over ons uitgestort. De man bromt zich daar gepassioneerd doorheen. Hij
is muzikaal in goeden doen. En zo te zien komt-ie tegenwoordig ook door de dopingcontrole, zodat we een goed en
degelijk concert krijgen. Er is niks te zien bij dit concert, Lanegan houdt zich totaal niet bezig met podiumpresentatie. Maar
Mark Lanegan,
de muziek is gloedvol
gezien in de Effenaar,
en gedreven.
woensdag 21 april.

Väth, Digweed en
Chuckie op 15e
Extrema Outdoor
DANCE

Cd-presentatie van
Cyril Smals. Zondag 25 april,
17.00 uur in café Berlage
aan de Kleine Berg in
Eindhoven. Toegang gratis.

Cyril Smals.
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Sven Väth, John Digweed, Sebastian Ingrosso, Chuckie, Dubfire,
Josh Wink, Steve Bug en Sneak
zijn dit jaar enkele van de vele bekende dj’s die optreden op Extrema Outdoor.
Ter gelegenheid van de vijftiende
editie van het dancefestival op
Aquabest in Best pakt de Eindhovense party-organisatie Extrema
extra groot uit. Er zijn tien podia,
ieder rond een eigen muziekstijl of
danceconcept.
Extrema Outdoor vindt plaats op
17 juli. De voorverkoop is inmiddels gestart. Kaarten kosten 59 euro, exclusief servicekosten.
Het volledige programma is te vinden op de website www.extrema-outdoor.com.

