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Ruben Lefever (22) en Rozanne Descheemaeker (22) zijn met
Float Fall artist in residence bij het Leuvense muziekcentrum
Depot. De ideale plek voor onze afspraak. Ik ben goed op tijd
en zie hoe Ruben en Rozanne elkaar begroeten.
Zij: ‘Hoe was het nog gisteren?’
Hij: ‘Het was lang geleden dat ik de vogeltjes al hoorde fluiten
toen ik thuis kwam.’
Zij: ‘Had ik het niet gedacht.’
Ruben en Rozanne, klinkt geweldig. We zien de R&R al op de
uitnodiging voor de trouw. Maar de twee zijn beste vrienden,
geen tortelduifjes. Ruben: ‘We leerden elkaar kennen als tie-
ners op muziekkamp. Ik herinner me hoe we samen covertjes
speelden van Gabriel Rios. Drie jaar geleden zijn we met Float
Fall begonnen.’

Op repeat
In 2012 werd Float Fall derde in Humo’s Rock Rally. In maart
brachten ze met Someday een eerste single uit. ‘Het is dat een
mens af en toe ook moet slapen, want anders zouden we hier
24 uur per dag naar luisteren’, schreef De Standaard toen. ‘Het
is een ongelofelijk mooi compliment als mensen je nummer op
repeat zetten’, zegt Rozanne.
In geen tijd begon de single dankzij muzieksites en blogs aan
een reis door dewereld. Het toonaangevende Britse QMagazine
verkoos Someday zelfs tot nummer van de dag. Ruben: ‘Het is
even schrikken als je opstaat, je computer aanzet en merkt dat
je liedje 25.000 keer beluisterdwerd in één nacht.’ Rozanne: ‘Het
internet heeft ons enorm geholpen. Ik hebme al afgevraagd hoe
jonge bands dat vroeger deden.’
Het online succes bracht hen tot in New York. Ruben: ‘Het Full
Moon-festival van Governor’s Island wou ons heel graag op de
affiche. Toen er ook optredens in Brooklyn en Manhattan bij-
kwamen, hadden we plots een tournee in Amerika.’
En zo begon Float Fall sneller dan verwacht aan een interna-
tionale carrière.
Rozanne: ‘Het is geweldig dat we die kans nu al krijgen. Dankzij
je beroep de hele wereld kunnen zien, dat is een van de hoofd-
redenen waarom ik zo graag muzikant wou worden.’

Winter en zomer
Rozanne studeert hoorn aan het conservatorium in Brussel, een
instrument dat prima past in de elektro-akoestische stijl van Float

Fall. Someday en Snow klinkenwinters, ook door de tekst. ‘Dat
is een beetjemijn fout’, bekent Rozanne. ‘Bij mijn geboorte kreeg
ik een houten krukje waarop geschreven staat: Het sneeuwde
toen Rozanne werd geboren. Voormij heeft sneeuw ietsmagisch.’
Ruben: ‘We blijven ook experimenteren met warme geluiden,
vollere synths en andere ritmes. Voor het album nemenwe onze
tijd. Wewillen iets sterks afleveren. De vooruitgeschoven single
was een goede leerschool. We weten nu hoe het werkt.’

Een album is voor later, eerst is er de festivalzomer. ‘Ik kijk al uit
naar ons optreden in het Rivierenhof. Spelen op zo’n bijzondere
locatie is echt iets voor ons. Dat geldt ook voorM-idzomer waar
we vorig jaar zelf nog in het publiek zaten.’
Rozanne: ‘We waren toen onder de indruk van CocoRosie. Het
leuke aanM-idzomer is het aandachtige publiek. Mensen kopen
iets om te drinken, zetten zich in het gras en vanaf dan gaat het
om de muziek.’

Float Fall wil
de wereld zien
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‘It’s cold outside, it’s winter time.’ Zo begint
Someday, de debuutsingle van het Leuvense
duo Float Fall die een wereldhit werd dankzij
het internet. Het was de perfecte soundtrack
voor de aanhoudende winter. Maar nu is het
tijd voor de zomer, M-idzomer om precies
te zijn. Op 1 augustus speelt Float Fall in de
binnentuin van Museum M.
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‘Voor het album
nemen we onze tijd’

Float Fall, 1 augustus op M-idzomer
www.floatfall.be


