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10/09 Zaal100 Amsterdam
Ducktails (usa), Dolphins Into The Future (be), 
Laser Poodle (nl)

11/09 Kunstencentrum Belgie
Julia Kent (usa), Pamelia Kurstin & Sebastian 
Rochford (us/uk)

11/09 Zuiderpershuis Antwerpen
Semara Ratih (id)

15/09 Magasin 4 Brussel
Andy Moor (cy/nl) & Christine Sehnaoi (nl/fr)

12-19/09 Incubate Tilburg
Andy Moor & Yannis Kyriakides (cy/nl/uk), 
Lucky Dragons (usa), el-g (fr), Josephine 
Foster (usa), HalloGallo 2010 (de/usa), The 
Skull Defekts (no), Richard Youngs (uk), Circle 
Bros (be), Six Organs Of Admittance (usa), 
Gunslingers (fr)...

18/09 Scheld’apen Antwerpen
Moon Unit (uk), Dracula Lewis (it) Part Chimp 
(uk)
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19/09 Bozar Brussel
Gamelan & Steve Reich (id)

19/09 Sojo Leuven
Circle (fi n)

21/09 Vooruit Gent
Hallogallo 2010 (de/usa)

21/09 Magasin 4 Brussel
Pokemachine (de/nor), Horacio Pollard (uk), 
Bear Bones, Lay Low (be)

24/09 Kinky Star, Gent
Alkerdeel (be)

25/09 Bos Marche-en-Famenne
Displaced Sounds: Burlen van Herten (be)

25/09 Bozar Brussel
Paul Clipson (usa) + Paul Labreque (usa) & 
Bram Devens (be)

24/09 Trix Antwerpen
The Telescopes (uk), The Fauns (uk)

Dolphins Into The Future (be)
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EDITO
Hendrik Daquin

lfst zn,
Hoe gaat het met je nu je dertig bent? Lees je nog boeken? Of scan je spichtig enkel nog de medeklinkers van een oppervlakkige, 
digitale headline? Geen tijd voor het decoderen van woorden of zinnen meer, geen aandacht voor details, geen bespiegelende 
dromen in het geschilderde groene gras over vergeten volkeren. De kunst van het discussiëren over ongelezen boeken is de norm 
geworden, ooit onschuldig begonnen als knip- en plakwerk van Wiki Entries en Google Quotes om een onrealistische deadline te 
verbloemen. Waarom gaf ik eertijds de voorkeur aan de met vakmanschap gedraaide vijfblaadjesjoint en niet aan de zetel in een 
donkere kamer met een opgelegd boek?

Jullie wereld is aan de hedonisten, enkel het heden telt nog. Enkel nog speeltijd, cognitieve kortzichtigheid door een dagelijkse 
cocktail van mescaline, alcohol en internet. 365 dagen Gentse feesten. Netjes gedocumenteerd in triljoenen foto’s en opgeslagen 
in een onlinedatabase, toegankelijk voor iedereen. Zonder wilskracht wordt elk instinct bejubeld, elke perverse gedachte beloond 
en worden braakverhalen verheven tot literair genre. Nog een geluk dat jullie kortzichtigheid zich vertaalt in een explosie van onge-
wenste zwangerschappen, anders was het met jullie generatie al lang afgelopen.

Luister je nog naar platen, of schipper je spichtig tussen muzikale units? Geen aandacht voor de ringtone, een lied of een concep-
talbum? Verkies je effi  ciënte, industrieel verpakte en melodische units van 99 dollarcent gevild van elke context boven het genot 
van de diepe concentratie voor een uitgesponnen album met mooi gezette liner notes? Dweep je enkel met platen van vóór 2010 
of is Steve Jobs Junior je nieuwe John Peel of Brian Turner? Duik je in een oceaan van geluid of jetski je in een poel van middelma-
tigheid?

Jullie verleden en toekomst werden gewist en kunnen enkel nog 
geraadpleegd worden met Google Image Search. De reële ruimte 
werd vernietigd en opgeslorpt door een gigapixel retina display. 
Zoals je peter zaliger Piet Ruis het ooit zo scherp verwoordde: 
“Vakmanschap en autonomie worden vervangen door gebruiksge-
mak en ersatzindividualisme”. Diezelfde peter vond het jammer 
dat Vlaanderen niet werd geannexeerd door Nederland. Maar, lieve 
zoon, Vlamingen hadden veel meer gemeen met de luie Waal dan 
met de overijverige Nederlanders. Onze tijdsbijziendheid was nooit 
compatibel met de brede blik van de protestantse Nederlanders, 
wier lot was gelijkgesteld aan succes. Het was Vlaanderen dat werd 
weggeveegd door de Noordzee. De Nederlandse dijken deden 
keurig hun werk.

Verschaf je je vrienden realtime-updates over je virtuele aard-
beienplantage, maar heb je nog nooit een aardbei geproefd? Of 
worden je statusupdates genegeerd door je vrienden en followers? 
Heb je een gebrek aan realtimevaardigheden en ben je voorbe-
stemd om je dagen te vullen met een of andere vorm van handen-
arbeid? Een sociale outlaw, de toegang ontzegd tot de universiteit?

Er is nog hoop.

Ik leef nu samen met de laatste der toekomstgerichten, afgezon-
derd in een calvinistische enclave op Lanzarote, losgekoppeld van 
de realtimedrug, niet verleid door de appel van de kennisboom, 
nimmer schuldig aan hedonistische zwakheden en voorbestemd 
tot grootste daden. Volgens jullie ben ik getransformeerd in een 
asociale psychopaat, een egoïst eerste klas. Ik ben een niet-ge-
documenteerde, niet te decoderen non-conformist. Een sociale 
verstekeling. Maar ik ben vrij. En je bent welkom.

Je vader, Lanzarote, 26 september 2040
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Exit Jos, enter Arnold
Als je de “vital statistics” erbij neemt die The Ex vorig jaar bij 
hun dertigjarigjubileum-cd publiceerde, val je bijna achterover 
van verbazing. Het totaal aantal concerten voor de periode 
1979-2008 bedraagt 1371, met als enige constante zanger 
G.W. Sok (Jos Kley), die vorig jaar de band verliet. Na negenen-
twintig jaar was Jos het reizen beu en ook de inspiratie begon 
te tanen. Momenteel is hij nog steeds muzikaal actief in ver-
schillende projecten, zij het iets minder intensief als voordien. 
Bands weten intussen dat hij beschikbaar is. Recent werkte Jos 
ondermeer met Zu en Cannibales et Vahinés samen. 

Na het vertrek van Jos dacht The Ex er even aan om als instru-
mentaal trio verder te gaan. Maar de kracht van de band hangt 
in grote mate af van de zang, een belangrijk focuspunt voor het 
publiek. Op dat moment duikt Arnold de Boer op, zanger/gita-
rist van het verwante Zea.

The Ex speelde al eerder shows met Arnold, maar herwerkt 
nu ook een aantal oude nummers. Intussen is de band gestart 
met het schrijven van nieuw materiaal. Arnold zorgt voor een 
nieuwe balans wegens zijn melodieuze zangpartijen en omdat 
hij eveneens gitaar speelt. Hoe het resultaat precies zal klinken 
is nog een mysterie, de band heeft nog tijd nodig om dit nieuwe 
evenwicht verder af te tasten. Binnenkort duikt The Ex de Elec-
trical Audio Studio’s van Steve Albini in, de nabije toekomst zal 
uitwijzen of de chemie werkt.

Buiten de muzikale comfortzone
Andy Moor kan zijn muzikale ei maar gedeeltelijk kwijt bij The 
Ex. Zijn andere muzikale output ziet in de regel het levens-
licht via zijn Unsoundslabel. Het liefst van al speelt hij in een 
duobezetting, omdat die format de relatie tussen de muzikan-
ten optimaal aan bod laat komen. Andy is echter kieskeurig in 
zijn improvisatie. Hij speelt eigenlijk slechts samen met een 
handvol mensen, omdat er naar zijn aanvoelen al voldoende 
avontuur schuilt in het exploreren van muzikanten die je reeds 
kent. Naast de keuze van de muzikanten, bepalen de compo-
nenten melodie, abstractie en ritme zijn muziek. Elk project vult 
de verhouding tussen deze elementen op een andere manier in.

Een greep uit het aanbod! Vorig jaar verscheen Everything But 
The Beginning, een verzameling composities die Andy met ex-
Dog Faced Hermanskompaan Colin McLean voor  een dansvoor-
stelling maakte. Een jaar eerder bracht Andy met Anne-James 
Chaton Le Journaliste uit. Anne-James baseerde zich hiervoor 
op krantenartikels en radio-uitzendingen waaruit hij voorleest 
terwijl Andy dit van een abstracte soundtrack voorziet. Moor 

De zoektocht van Andy Moor naar de 
ultieme verhouding tussen melodie, 
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abstractie en ritme
ultieme verhouding tussen melodie, 
abstractie en ritme
ultieme verhouding tussen melodie, 

Andy Moor is niet voor één gat te vangen. Sinds 1990 speelt hij gitaar bij The Ex, 
en zijn vindingrijke improvisatiestijl heeft ook al vele interessante duetten opgele-
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Continue dialoog
Andy Moor komt in de jaren tachtig als lid van Dog Faced 
Hermans in contact met The Ex. Beide bands spelen samen 
een aantal concerten en houden er een gelijkaardige muzikale 
aanpak op na, zowel op het vlak van energie als van stijl, ook al 
telt het Schotse collectief een trompetspeler en een zangeres 
in de rangen. A Broken Mousetrap, The Ex in New York, de docu-
mentaire van Jem Cohen en Matt Boyd brengt deze dynamiek 
overigens perfect in beeld. Andy vervoegt The Ex in 1990 als 
extra gitarist.

Hij vertelt hierover: “Vanaf mijn intrede verruimde The Ex zijn 
muzikale interesses en nam de band geleidelijk aan afstand van 
zijn punkverleden. Op dat moment was ik erg geïnteresseerd 
in Oost-Europese en Afrikaanse muziek, en ik merkte bij The Ex 
een soortgelijke interesse.” In het begin van de jaren negentig 
werkt The Ex eveneens samen met Tom Cora, waardoor de 
Oost-Europese invloed nog toeneemt.  

De kern van de band bestaat, afhankelijk van de periode, uit 
vier of vijf muzikanten. The Ex heeft in de loop van zijn lange 
carrière vaak met gastmuzikanten gewerkt. In de regel komen 
de muzikanten uit de Amsterdamse improvisatiesène maar 
soms ook uit andere contreien. De gastmuzikanten krijgen 
voldoende ruimte om echt iets bij te dragen én de muziek 
daadwerkelijk te beïnvloeden. Elke samenwerking brengt 
The Ex uit balans en luidt bijgevolg een nieuw experiment in. 
Deze aanpak is een van de redenen waarom The Ex al zo lang 
bestaat.

Ethiopische omzwervingen
Voor deze confrontaties zoekt The Ex niet naar gelijken, maar 
naar bands die hen inspireren om iets nieuws te doen. Uiter-
aard moet de vonk op persoonlijk vlak overslaan. Naast Brass 
Unbound, met Ken Vandermark en Mats Gustafsson, werkte 
The Ex de voorbije jaren ook samen met de intussen 74-jarige 
saxofonist Getatchew Mekuria en nog wat gastmuzikanten, met 
wie ze Moa Anbessa opnamen. 

Ze ontdekten Getatchew in Ethiopië, waar Andy en Terry Ex 
rond de eeuwwisseling vertoefden. Ze troff en daar een aftand-
se cassette van deze muzikant uit 1972 aan. De opname werd 
intussen als deel van de Ethiopiques-serie uitgebracht: volume 
14: Negus Of Ethiopian Sax. The Ex nodigde Getatchew uit voor 
hun 25ste verjaardagstour in 2004. Getatchew speelde tijdens 
die tour, gedocumenteerd op de dvd The Convoy Tour, samen The Convoy Tour, samen The Convoy Tour
met het ICP Orchestra en vervoegde The Ex voor een nummer. 
Deze ervaring werkte zo inspirerend dat Getatchew nadien The 
Ex als zijn begeleidingsband vroeg.  
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vertelt hierover:“Anne-James is een poëet en geen muzikant. 
Hij heeft muzikale kwaliteiten, maar die zijn eigenlijk toevallig. 
Hij focust zich op tekst en ritme.” 

Ook zijn samenwerking met DJ/Rupture, die met livemuzikan-
ten speelt, is gebaseerd op confrontatie. Onlangs bracht hij 
samen met Yannis Kyriakides Rebetika en Folio uit. Andy speelt 
eveneens samen met Christine Sehnaoui. Die maakt heel zach-
te, minimale en microtonische composities. In deze ontmoe-
tingen staan spanning en contrast centraal. Moor: “Het is leuk 
om mensen uit hun muzikale comfortzone te lokken, omdat je 
dan dingen gaat spelen waar je anders niet aan zou denken.”  
Lean Left - met Terrie Ex, Ken Vandermark en Paal Nilsson-Love 
- hanteert een rechttoe rechtaan aanpak op basis van tomeloze 
energie. Een dergelijke benadering is leuk voor een project, 
maar niet de hele tijd. Het belangrijkste is om zoveel mogelijk 
verschillende combinaties te proberen.”

Unsounds als persoonlijke uitlaatklep
Samen met Yannis Kyriakides selecteert Andy de artiesten 
voor de releases op het Unsoundslabel. In het begin verschijnt 
er werk van onder andere Francisco López en John Butcher, 
maar wegens gebrek aan tijd en geld is Unsounds een platform 
geworden om eigen muziek uit te brengen. De nadruk ligt op 
gecomponeerde en  geïmproviseerde elektronische muziek.  

In de nabije toekomst brengt Unsounds opnames uit met 
Christine Sehnaoui en er staat eveneens een nieuw project met 
Anne-James Chaton in de steigers. Over een periode van twee 
jaar  verschijnen er vier 7 inches, elk opgebouwd rond een 
bepaald thema, met transport als rode draad. Naast transfer, 
hotels en treinen wordt een 7 inch gewijd aan prinsessen die 
in auto-ongelukken het leven lieten, met een speciale focus op 
Grace Kelly en prinses Di.  

Het artwork is in handen van Isabelle Vigier. De laatste tijd 
duiken er in de releases meer en meer foto’s van Andy zelf op. 
Deze beelden concentreren zich op luchthavens en vliegtuigen, 
plaatsen waar Andy enorm veel tijd doorbrengt. Hoe kan het 
ook anders.

Tekst: Hans van der Linden
Beeld: Ryo Kuramoto

Andy Moor & Yannis Kyriakides, Zea en The Ex spelen op 

13/9 op het Incubate festival in Tilburg. Op 15/9 speelt 

Moor met Christine Sehnaoui in Magasin 4 in Brussel. Op 

1/10 speelt The Ex met Shellac in Kunstencentrum België.



RUIS
6 - SEPTEMBER 2010



RUIS
7 - SEPTEMBER 2010

Ok, laat ons eens proberen om je een plaat aan te smeren 
waarvan de eerste kernwoorden reggae, dreadlocks en djem-
bés zijn. Hoeveel mensen haken dan nu al af om een volgend 
artikel te lezen? Zet je vooringenomenheid even langs de kant 
en reis met me mee.
Count Ossie werd geboren in 1926 en was al van jongs af aan 
betrokken bij de rastafaribeweging in Jamaica. Behalve het per-
cussieambt studeerde hij er ook de teksten die de Afrikaanse 
dagen van voor de slavenhandel  bezongen. We spreken begin 
jaren vijftig in een buitenwijk van Kingston, Rockfort. Er was 
nog geen sprake van reggae of van de bekendere Jamaicanen 
die enkele decennia later de wereld zouden veroveren. Er 
ontstonden rastafarigroepen die louter akoestisch slagwerk 
combineerden met blaasinstrumenten en vocalen.

De rastafarileer is geënt is op het Christendom en ontstond 
in de jaren dertig in Jamaica. Het is een levenswijze waarbij 
cannabis spiritueel wordt gebruikt, de westerse levenswijze 
wordt afgewezen en een Afrocentrische wereld wordt omarmd. 
De Ethiopische geschiedenis en samenleving staat symbool 
voor het beloofde land. Enkele voorbeelden van specifi eke 
bewegingen in Jamaica zijn Bobo Shanti en Niyabinghi. Bobo 
staat voor zwart en Shanti ofte Ashanti verwijst naar de 
Ghanese stam waarvan men aanneemt dat de Jamaicaanse 
slaven afkomstig waren.  De term Niyabinghi betekent ‘zwarte 
overwinning’. Het is een deel van Jahs wijsheid en het wordt 
gezien als de meest strikte vertakking van het rastafariwezen. 
Centraal staan de ideeën van de globale theocratie met aan het 
hoofd Haile Selassie, keizer van Ethiopië en voor de rasta’s de 
messiah.
   
Count Ossie begon als jongeman zijn eigen percussiegroep 
en nam als eerste niyabinghi-muziek op. De basis van deze 
muziekvorm bestaat uit drie soorten drums. De basdrum en 
de middelste trommels die een basisritme vormen, worden 

aangevuld met hoge trommels. Die hoge trommels (of ‘akate’) 
wisselen elkaar af en converseren in de vorm van een drum-
solo. De verdienste van Count Ossie is onder andere dat hij het 
traditionele Jamaicaanse drummen combineerde met liederen 
en ritmes van de Nigeriaanse drummer Olatunji. Ossie zou dit 
vanaf de jaren zeventig aanvullen met saxofoons die het muzi-
kale geheel verwarmen en raffi  neren. Later zouden groepen zo-
als de Skatalites en Ras Michael hun favoriete ingrediënten uit 
deze Vergeten Plaat nemen om hun reggaemuziek te verrijken.

De eerste opnames van Count Ossie werden gemaakt op 
uitnodiging van Prince Buster. Begin jaren zestig vroeg die aan 
Ossie, intussen een icoon in eigen land, om enkele singles op 
te nemen. De eerste single werd het nummer ‘Oh Carolina’ . Dit 
werd ook zijn bekendste hit. Na deze opnames zou hij nog een 
paar keer samenwerken met Buster en daarnaast ook met Cox-
sone Dodd van het legendarische Studio Onelabel. Begin jaren 
zeventig werd Count Ossie zijn groep omgedoopt tot Mystic 
Revelation of Rastafari en werden ze vervoegd door onder 
andere saxofonist Cedric Im Brooks.
De plaat Grounation werd op band vereeuwigd in 1973 en uit-
gebracht als driedubbelaar. “Grounation” betekent “viering” en 
dat kan je vanaf de eerste noot horen. De plaat wordt gekruid 
door poëzie, hymnes, improvisatie, Ethiopische melodieën en  
diepe rootsmuziek.  De basis wordt gevormd door klarinet, bas, 
fl uit, trombone, nyabinghi-drums en vocalen, aangevuld door 
een poëet en orator.

De muziek blaast vanaf de eerste noot een warme wind in je 
gezicht. Sax, drums en strijkende bassnaren verwelkomen je 
met een simpel melodietje. Wanneer ze hun intro hebben afge-
werkt, komt een lopende basdeun ingeschoven en springt het 
geheel op. Het is praktisch onmogelijk om je niet te laten mee-
voeren. De dragende instrumenten worden simpel en minimaal 
gehouden. Doorgaans zorgen ze voor een traag rijdende, maar 
stomende locomotief. De plaat rolt verder, hymnes worden 
gezonden, poëzie wordt voorgedragen. Wat je hoort, is geen 
debiel gedeclameer, maar sacrale teksten en fi losofi eën. Grond-
tonen worden aangevuld met grondritmes ofwel de basis van 
de muzikale basis. De hartslagen van de muziek komen je oren 
binnen en ontvouwen voor jou de essentie en dat gedurende 
zes platenzijden lang. En als je er nog niet genoeg van kan 
krijgen, is de opvolger van Grounation, Tales of Mozambique, 
zeker ook aan te raden. Grounation is een plaat met oneindig 
veel luisterplezier en rijkdom. Punt.

  
Tekst: Tommy De Nys
Beeld: Gerard Herman

Count Ossie & The Mystic 
Revelation of Rastafari 
Count Ossie & The Mystic 
Revelation of Rastafari 
Count Ossie & The Mystic 

Grounation (MRR, 1973)
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limiteerde elpee die hij speciaal voor Volcanic Tongue maakte en het 
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bereikt hij met deze werkwijze nieuwe hoogtepunten.
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Tekst: Joeri Bruyninckx
Beeld: Ryo Kuramoto

“Inceptor” is een songgerichte plaat gebaseerd op stem en 
gitaar. Komt het daar uiteindelijk allemaal op neer: een goed 
liedje dat je kan brengen met enkel stem en gitaar? 
Ik denk dat een plaat op alle mogelijke manieren in te vullen is. 
Ik wil vooral een gevoel van opwinding krijgen bij wat ik doe. 
Anders zie ik de zin er niet van in.

Vind je dat de stem het meest persoonlijke instrument is dat 
je kan gebruiken? 
Natuurlijk hou ik van zingen, en natuurlijk is dat persoonlijk, 
maar een instrument je eigen maken vergt ook talent. 

Je noemt “Inceptor” het perfecte Volcanic Tonguealbum. Wat 
bedoel je daarmee? 
Ik bedoel daarmee dat ik een plaat wou maken waar David en 
Heather (David Keenan en Heather Lee Murray, eigenaars van 
het Volcanic Tonguelabel, jb) van zouden houden. Ze hadden 
me al een tijdje geleden gevraagd of ik een plaat voor hun label 
wou maken, maar ik wou echt iets speciaals voor hen maken. 
Dat soort zaken kun je niet forceren. Je moet dat op een na-
tuurlijke manier op je af laten komen. Soms komt de inspiratie, 
soms niet. Maar eens ik inspiratie had voor “Inceptor” ging het 
allemaal erg snel. 

Wat betekent dat voor jou concreet; aan een plaat werken? 
Voor mij is dat de tijdspanne tussen het begin van de opnames 
en de fi nale mix van een plaat. Ik schrijf nooit muziek op voor-
hand. Ik denk eerder na over hoe ik iets ga opnemen en als ik 
dan een vrij moment heb, stel ik op en zie ik wel wat er gebeurt.

Mijn favoriete platen van jou zijn “Summer Wanderer” en 
“Naïve Shaman”. Wat zijn die van jou?
Ik hou van “Advent” omdat dit de eerste plaat was waarbij ik 
het gevoel had dat ik het écht was. 

“Advent” heb je indertijd op jouw eigen No Fanslabel uitge-
bracht. Was die naam als grapje bedoeld? 
No Fans was gewoonweg een feit. Ik vond zelfs amper mensen 
aan wie ik mijn plaat gratis kon uitdelen. 

Het pas verschene “Beyond The Valley Of Ultrahits” zie je als 
jouw popalbum. Ben je geïnteresseerd in popmuziek? 
Natuurlijk, wie niet? Maar vraag mij niet wie er momenteel op 
nummer een staat in de lijsten. Toen ik aan Ultrahits werkte, 
wou ik vooral gebruik maken van beats en hooks, elementen 
die in de popmuziek van vandaag erg belangrijk blijken. 

Iets anders: hoe kijk jij naar de gelimiteerde cd-r’s die je zelf 
uitbrengt? 
Cd-r’s zijn ideaal om heel snel materiaal uit te brengen. Ik ben 
er me wel van bewust dat ze snel aan kwaliteit verliezen.

Je hoort vaak dat, hoe veel je ook naar nieuwe muziek 
luistert, je voornaamste invloed altijd de muziek zal blijven 
waarmee je bent opgegroeid, de muziek waar je naar luis-
terde tussen je vijftiende en je vijfentwintigste. 
Wel, ik ben toch altijd van Pink Floyd blijven houden. Maar er is 
ook muziek die ik pas ben beginnen te begrijpen door ouder te 
worden, zoals bijvoorbeeld gregoriaanse gezangen. 

Wat spreekt jou aan in gregoriaanse gezangen? 
Ik heb bijna twee jaar lang naar niks anders geluisterd. Het was 
een manier om mijn pasgeboren zoon in slaap te krijgen. In het een manier om mijn pasgeboren zoon in slaap te krijgen. In het 
begin lijken al die gezangen op elkaar, maar hoe meer je ernaar 
luistert, hoe meer je ook bepaalde favorieten begint te krijgen. 

Waren die gregoriaanse gezangen een invloed op “Summer 
Wanderer”? 
Nee, Summer Wanderer dateert van voor die tijd. Die plaat zit 
waarschijnlijk dichter tegen mijn interpretatie van de Britse 
orale folktraditie.

Richard Youngs speelt op 18 sep-

tember op het Incubate festival 

in Tilburg
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Je combineert muziek maken met een fulltime job en een 
familie.
Met een deeltijdse job en een familie. 

Denk je dat je gedwongen wordt om gefocust en geconcer-
teerd aan je muziek te werken, juist doordat de tijd die je aan 
muziek kan betsteden beperkt is?
Dat is wel zo. Tijdens de beperkte momenten dat ik muziek 
maak, heb ik de neiging erg snel te werken. 

Je speelt niet zo vaak live. En als je al eens live speelt, dan is 
dit meestal in jouw woonplaats Glasgow. Treed je zo weinig 
op om het voor jezelf fris en spannend te houden? 
Ik denk dat dat vooral met een zekere balans te maken heeft. 
Vorig weekend speelde ik nog in Londen en dat was erg ple-
zant, maar mocht ik de komende twee weken elke avond moe-
ten optreden, dan weet ik niet of ik er nog zou van genieten. 
Het is goed om het leven een beetje interessant te houden.
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THERMIEK
Stefan Hopmans

De laatste paragliders zwieren op de thermiek 
die uit de duinen rijst. Ik heb ze deze lente
van een paardenbloem geblazen en wenste
hetzelfde als altijd: een zomer vol muziek.

Het is half augustus. De zon staat op stand-by 
en schijnt tegen de schermen en de droge balen 
stro. Aanhangwagens wachten hoog beladen
op het einde van de dag. De avondlucht laait.

Ginds rijdt een moede combine. De vaste cadans 
van zijn oogst klinkt over het veld gelijk een
brushritme op een trommelvel. Schel zijn de
solo’s van de vogels. Zelf zorg ik voor de zang.

Ons concert stijgt met de warmte omhoog.
De laatste paragliders verlies ik uit het oog.
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In zomers waarin het klimaat de ene helft van de planeet onder water 
zet en de andere helft in de fi k, is Ducktails popmuzieks laatste hoop in 
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zet en de andere helft in de fi k, is Ducktails popmuzieks laatste hoop in 
In zomers waarin het klimaat de ene helft van de planeet onder water 

bange dagen. Zomers-nostalgische deuntjes afgespeeld vanop kapotte 
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cassettespelers die het laatst dienst deden terwijl u en ik nog naar 
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cassettespelers die het laatst dienst deden terwijl u en ik nog naar 
bange dagen. Zomers-nostalgische deuntjes afgespeeld vanop kapotte 

versleten video’s met Terminator 2 of Star Trekafl everingen zaten te 
cassettespelers die het laatst dienst deden terwijl u en ik nog naar 
versleten video’s met Terminator 2 of Star Trekafl everingen zaten te 
cassettespelers die het laatst dienst deden terwijl u en ik nog naar 

kijken. U herinnert het zich nog wel, die tijd waarin winters koud waren 
versleten video’s met Terminator 2 of Star Trekafl everingen zaten te 
kijken. U herinnert het zich nog wel, die tijd waarin winters koud waren 
versleten video’s met Terminator 2 of Star Trekafl everingen zaten te 

en zomers warm. Niet enkel popmuziek zet in op Matt Mondanile, de 
kijken. U herinnert het zich nog wel, die tijd waarin winters koud waren 
en zomers warm. Niet enkel popmuziek zet in op Matt Mondanile, de 
kijken. U herinnert het zich nog wel, die tijd waarin winters koud waren 

man achter Ducktails, ook Pitchfork, de graadmeter van alles wat de 
en zomers warm. Niet enkel popmuziek zet in op Matt Mondanile, de 
man achter Ducktails, ook Pitchfork, de graadmeter van alles wat de 
en zomers warm. Niet enkel popmuziek zet in op Matt Mondanile, de 

wereld gaat redden, bombardeerde Matts Mondaniles zijproject Real 
man achter Ducktails, ook Pitchfork, de graadmeter van alles wat de 
wereld gaat redden, bombardeerde Matts Mondaniles zijproject Real 
man achter Ducktails, ook Pitchfork, de graadmeter van alles wat de 

Estate tot nieuwe lieveling. In september komt de man met Dolphins 
wereld gaat redden, bombardeerde Matts Mondaniles zijproject Real 
Estate tot nieuwe lieveling. In september komt de man met Dolphins 
wereld gaat redden, bombardeerde Matts Mondaniles zijproject Real 

Into The Future in zijn kielzog in Europa de verhoopte indian summer 
Estate tot nieuwe lieveling. In september komt de man met Dolphins 
Into The Future in zijn kielzog in Europa de verhoopte indian summer 
Estate tot nieuwe lieveling. In september komt de man met Dolphins 

vieren met een tour. 
Into The Future in zijn kielzog in Europa de verhoopte indian summer 
vieren met een tour. 
Into The Future in zijn kielzog in Europa de verhoopte indian summer 

Zo, hoe gaat het?
Wel, ik ben nu thuis, mozzarella en tomaat aan het eten. Straks 
zet ik materiaal klaar om wat dingen op te nemen.

Kijk je al uit naar de Ducktails/Dolphins Into The Future-Euro-
tour? Kende je Lieven Martens’ muziek en zijn visioenen?
Lieven is een goede vriend van me. Ik vind hem, zijn casset-
tes, zijn platen, zijn hoezen, alles wat hij doet geweldig... Zijn 
visoenen zijn heel uniek en origineel. We hebben eigelijk ook 
al veel samen gefeest. 

KRAAK bracht net een  four-way-split-7 inch uit met o.a een 
Ducktailsnummer. Wat vind je van de 7 inch, niet bang dat 
CBS je een proces gaat aandoen, aangezien Geordi Laforge op 
de cover staat?
Ik hou heel erg van de 7 inch, maar niet van het artwork. Ik ben 
nooit fan geweest van Star Trek, wel van Star Wars.

Bestaat Predator Vision nog?
Ja hoor, maar het is lang geleden dat we nog eens samen heb-
ben gespeeld.

Hoe zit het nu juist met Real Estate?
Real Estate zijn van de hele wereld mijn beste vrienden. We 
touren heel veel, de meeste nummers zijn geschreven door 
Martin Courtney, maar ik schrijf ook af en toe nummers. In 
vergelijking met Ducktails spelen we wel meer shows.

Ducktails - en zeker de klank van jouw opnames - doet me 
denken aan Ignatz, maar dan meer Afrikaans of meer surfach-
tig. Waar komt eigelijk jullie gedeelde liefde voor lofi casset-
teopnames en vervormde geluiden vandaan?
Ignatz is geweldig! Ik persoonlijk hou gewoon van het casset-
tegeluid, ik probeer helemaal niet doelbewust lofi  te klinken of 
zo. Het is de enige manier waarop ik überhaupt kan opnemen. 
Ik vind het onmogelijk muziek te maken voor een computer-
scherm.

Ooit op VHS proberen opnemen?
Ja hoor! Dat klinkt heel fucked up en cool! 

Wat is je favoriete eff ect?
De laatste tijd ben ik zot van fl anger op gitaar en space echo op 
stemmen.

Op een van jouw nummers kon ik een sample ontwaren vanop 
een van de ethiojazzplaten. Gebruik je veel samples?
Ik vind eigelijk dat ik te weinig sample. Fuck it Tapes brengt bin-
nenkort een tape uit waarvoor ik veel dingen ga samplen, van 
Tomutonttu tot J Dilla.

Ok. Hoe is New Jersey? Is het er altijd zomer, zoals je muziek 
laat vermoeden?
Ik hou zielsveel van New Jersey, ik ben er nu. Het is zomer en 
heel warm. Er zijn veel bomen en tweedehandswinkels. I love it!

Tekst: N
iels Latom

m
e

Foto: Bryan Bruchm
ann

DUCKTAILS
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DBX  - Beat Phreak’ (1994) 
So badassed, so minimal. De beats gaan rechtdoor four to the 
fl oor, 909 awesomeness. Twee synths worden in elkaar gewe-
ven, terwijl de melodieën hetzelfde blijven maar het timbre 
verandert met fi lter en decay. Voor mij zijn de beste baslijnen 
die waarin een enkele noot gespeeld wordt. De decay van de 
noot veranderen met de linkerhand of de overtonen verande-
ren door de positie van je plectrum in de rechterhand is alles 
wat nodig is om het nummer voorwaarts te duwen.

Jimi Hendrix Experience ‘Third Stone From Jimi Hendrix Experience ‘Third Stone From Jimi Hendrix Experience ‘Third Stone From 
the Sun’ (1967) vs. Band of Gypsies ‘Machine the Sun’ (1967) vs. Band of Gypsies ‘Machine 
Gun’(1970) 
Hendrix komt vaak bovendrijven in discussies tussen Michael, 
Steve en mezelf. Als je zijn output opdeelt in ‘studio’ vs. ‘live’, 
zijn dit voor mij de twee meesterwerken. ‘Third Stone From 
the Sun’ heeft een Beatles-achtige perfectie op het vlak van 
productie, maar het blijft trouw aan Hendrix zijn ongeloofl ijke 
talent om de vreemdste dingen te doen met zijn handen en 
een elektrische gitaar. ‘Machine Gun’ is gewoon drie gasten op 
een podium, vibing the room en spelend met de ruimte en de 
emotionele conversatie met het publiek.

Tony Allen ‘Hustler’ (1975) 
Elk nummer dat dertien minuten duurt en je achterlaat met het 
gevoel dat je meer van hetzelfde wil, is goed voor mij. Dit is 
Fela Kuti’s backing band The Africa 70, maar met de drummer 
als leidinggevende. De drums komen dus sterker naar voren, 
en de blazers minder, en dat is wat ik altijd gewild heb van 
Fela. De baslijn is dezelfde als het einde van de jam van ‘Third 
Stone From the Sun’ (E-B-D-E) en is ongeveer het dichtste dat 
je kan komen bij een enkele-noot-baslijn terwijl je toch drie 
noten speelt.

Misfi ts ‘Cough/Cool’ (1977) 
Niet de latere versie met overdubs, maar het origineel. Key-
boards, bas en drum. Een donker landschap dat uitgaat van de 
stampende en kenterende drumbeat, de timbreverandering 
van een ellenlang g-akkoord op de toetsen, een biteerzoete 
zanglijn. Het enige wat het nummer nog beter had kunnen 
maken, is dat het twaalf minuten zou duren in plaats van twee 
minuten.

Colin McPhee ‘Balinese Ceremonial Music for 
Two Pianos’ (1940)
Het melodische aspect van wat we doen is voor mij voor een 
deel Europees en voor het andere deel oosters. McPhee had 
een iets academischere houding omtrent dit idee, hoewel zijn 
transcripties erg mooi zijn. Semibuitenaardse melodieën spe-
len op instrumenten waaraan je gewend bent, dat is iets wat 
we ook met Hallogallo doen.

AARON MULLAN 
HALLOGALLO 2010

Rother heeft wat vrienden 
uitgenodigd om de muziek van uitgenodigd om de muziek van 
Neu!, Harmonia en zijn solowerk 

Aaron Mullan (Tall Firs) staat op 

ley (Sonic Youth) en Benjamin ley (Sonic Youth) en Benjamin 
Curtis (School of Seven Bells). 

september op het Incubatefesti-
val in Tilburg en op 21 septem-
ber in de Vooruit in Gent.
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saxa (alias Tara Burke) de luisteraar met saxa (alias Tara Burke) de luisteraar met 
enige regelmaat op een stevige portie enige regelmaat op een stevige portie 
rituele psychedelische folk van het eerder rituele psychedelische folk van het eerder 

van een natuurgodin.van een natuurgodin.

Van de natuur naar de stedelijke gebie-Van de natuur naar de stedelijke gebie-
den. De A-kant van Hoquets’ popsingle den. De A-kant van Hoquets’ popsingle 

Op naar de hoofdstad dan maar, waar Op naar de hoofdstad dan maar, waar 
TG zijn tent heeft opgeslagen, en waar de TG zijn tent heeft opgeslagen, en waar de 
naamgeving van de cd-r vermoedelijk aan naamgeving van de cd-r vermoedelijk aan 

kraag in de toiletten van een discotheek: kraag in de toiletten van een discotheek: 
de (techno)muziek bonst met vol geweld de (techno)muziek bonst met vol geweld 

tegen je trommelvliezen, terwijl je lichaam, tegen je trommelvliezen, terwijl je lichaam, Weg van alle stadsgedruis, in het historische Weg van alle stadsgedruis, in het historische 

tekst: John Humblet 
& Pim van der Graaf
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ZONDAG 5 SEPTEMBER
BULBUL (AT)

     DRACULA LEWIS (IT)

ZATERDAG 18 SEPTEMBER
PART CHIMP (VK)
    MOON UNIT  (VK)

ZATERDAG 16 OKTOBER
 C. SPENCER YEH
  OKKYUNG LEE (VS)

ism ULTRA ECZEMA

ZATERDAG 23 OKTOBER
 DEMONS (VS)

  SICK LLAMA (VS)
ism ULTRA ECZEMA

WOENSDAG 20 OKTOBER
QUINTRON & MISS PUSSYCAT (VS)

ism ULTRA ECZEMA

MAANDAG 25 OKTOBER
  CAVE (VS)
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RUIS
16 - SEPTEMBER 2010

Muzikanten maken muziek
SMartBe doet de papierwinkel
 

Als muzikant werk je vaak met wisselende opdrachten en op onregelmatige tijdstippen. Je bent vooral bezig met je artistiek 
project. Maar natuurlijk telt ook de administratieve en zakelijke kant. En daarom is er SMartBe. Zorgvuldig regelen wij voor 
jou die onvermijdelijke papierwinkel. 

Zo kan je als lid voor je loonadministratie 24u op 24u terecht in een online ledenzone. Eenvoudig en handig zo vlak voor je 
optreden. En met een Activiteit start je gratis en snel een eigen ministructuur, zonder dat je zelfstandige moet worden. Naast 
ettelijke praktische voordelen, waaronder het jezelf terugbetalen van onkosten, houd je de handen vrij voor wat echt telt: 
jouw muziek. 

Ga je aan de slag, dan ben je uiteraard graag maximaal verzekerd. Een veelzijdig pakket verzekeringen zorgt voor een zo 
breed mogelijke bescherming, zelfs tijdens je onbetaalde repetities. Bovendien mag je rekenen op juridische hulp en een 
uitgebreide adviesverlening over onder andere het sociaal statuut van de kunstenaar en de sociale zekerheid.
 
Wil je meer weten? Maak gerust een vrijblijvende afspraak met een van onze adviesverleners. Dan bekijken we samen hoe 
we voor jouw situatie tot het beste resultaat kunnen komen. 

Of neem deel op donderdag 30 september om 14u in Campo Santo in Gent aan de gratis 
workshop over de zakelijke kant van het artistieke werk. Inschrijven en alle info via gent@smartbe.be  of 09 233 51 90.

SMartBe Gent   > 09 233 51 90  > gent@smartbe.be
SMartBe Antwerpen  > 03 226 21 08  > antwerpen@smartbe.be
SMartBe Brussel   > 02 542 10 80  > brussel@smartbe.be 

www.smartbe.be

SMartBe ondersteunt Tweeklank op 1 en 2 oktober in Campo Santo in Gent. Een muziekproject van Kraak vzw.


