
[Muziekwedstrijd voor jonge bands uit de regio]

Tussen de vele optredens door schuiven we 
aan bij drummer Matthias Van Snick. De Meer-
bekenaar vormt Let Lewis Live met bassist 
Bart Cautaerts uit Roosdaal en West-Vlaming 
Jochen Degryse, de zanger-gitarist. 

“Let Lewis Live is eigenlijk ontstaan uit The 
Spoons, mijn vorige band. Daar speelde ik 
drums en Jochen gitaar. Drie jaar geleden 
stopte onze zanger. Met Bart op bas gingen 
we door als Let Lewis Live.”

Zennetoer

De winst in de muziekwedstrijd was een verras-
sing. “Dit was onze eerste deftige rockrally. 
Doordat Bart in Pamel woont, konden we deel-
nemen.” In Gooik won Let Lewis Live zijn voor-
ronde en zo kon het zich, net als vijf andere 
bands, plaatsen voor de finale van 8 januari in 
Halle. “CC ’t Vondel is een grote, prachtige zaal. 
We waren overdonderd, maar deden een pak 
ervaring op. De organisatie was top. We keken 
onze ogen uit op vlak van belichting, klank en 
video. Bovendien speelden we voor 300 mensen. 
Dat doen we niet elke week (lacht). Het voelde 
wel wat onwennig. Tot dan speelden we op 
kleine podia in cafés, jeugdhuizen en op festival-
letjes. Nu stonden we plots meters van elkaar.”

Winst in Zennetoer opent deuren voor Let LeWis Live

En toch speelde Let Lewis Live in Halle de 
pannen van het dak. “We kregen veel positieve 
reacties na onze set. Onze liveprestatie gaf de 
doorslag. We repeteren tweemaal in de week 
en in het weekend vaak een volledige dag. We 
zijn echt goed ingespeeld en dat vertrouwen 
stralen we uit op het podium.”

Blues, roots, garage of swamp?

Een genre plakken op Let Lewis Live is een 
onbegonnen zaak. De keuze is enorm en 
kiezen is niet onze sterkste kant. Op de 
website van de Zennetoer lossen ze dat 
als volgt op: Roots-Blues-Garage-Rock. Zo 
kunnen we het ook. “Het is inderdaad moei-
lijk”, zegt Matthias. “Op de affiche voor een 
optreden in de Gentse Kinky Star stond achter 
onze naam zelfs Swamp Rock. We hebben zelf 
moeten opzoeken wat dat betekende (lacht). 
Ik zou gaan voor roots-blues. En ja, daar kan je 
ook garage-rock aan toevoegen. Dat wijst dan 
op het iets stevigere werk.”

“We worden beïnvloed door alles uit de jaren 
‘60 en ‘70. Jochen, die de nummers aanbrengt, 
zoekt het ook in de blues van de jaren ‘20 en 
‘30. Minder bekend, maar bijzonder inspire-
rend. Vaak worden we vergeleken  met The 

Black Box Revelation, maar wij verwijzen liever 
naar The Black Keys. Ze richten zich minder op 
het commerciële en meer op de blues.”

De studio in

Het trio keerde terug naar het repeti-
tiekot in Gent met een waardebon en twee 
dagen opnametijd in de Motor studio’s in 
Mechelen, waar ook dEUS en Gabriël Rios al 
eens iets op cd hebben gezet. “Nog voor de 
finale hebben we met de groep vergaderd 
over de toekomst. We wilden ons voorbe-
reiden om eind 2011 een EP op te nemen. 
Dat voornemen komt nu in gevaar door 
onze drukke kalender. Voor podiumervaring 
moet je vechten. Maar sinds de overwin-
ning in de Zennetoer werkt het omgekeerd. 
In plaats van te zoeken, krijgen we nu veel 
aanvragen. Zelfs in Nederland mogen we 
spelen. Op 3 juni staan we daar in het voor-
programma van Fortune Cookie, de nieuwe 
groep van Roland van Campenhout. Tijdens 
de uitreiking beseften we niet goed welke 
impact deze prijs zou hebben. Nu zien we er 
effectief de resultaten van.”

Bert Goessens

Let Lewis Live kan je gaan bekijken 
tijdens het Zennetoercircuit:

• 19/03 Jeugdclub Jungle 
(Pepingen)

• 09/04 Jeugdhuis Splinter 
(Roosdaal)

• 30/04 Jeugdcentrum Laekelinde 
(Sint-Pieters-Leeuw)

De vijfde editie van de Zennetoer, de muziekwedstrijd voor jonge bands uit de regio Zennevallei-
Pajottenland, werd na een ijzersterke finale in Halle gewonnen door Let Lewis Live. De winst opent 
deuren voor de blues-rockformatie. De optredens zijn niet meer op een hand te tellen en binnenkort 
speelt dit trio uit Ninove, Roosdaal en Gent zelfs in het voorprogramma van blueslegende Roland.

Matthias, Bart en Jochen winnen met Let Lewis Live de Zennetoer.
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