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‘Life on the road is gewoon leuk’ 
Als festivalorganisator bid je tot de weergoden. Maar Buscemi als afsluiter programmeren is een 
uitstekende poging om hen alvast tevreden te stellen. Op zondag 11 augustus zorgt Dirk Swar-
tenbroekx met zomerse hits als Seaside en Sahid Balkan voor een zwoel slotfeest op Marktrock. 
Eerder dit jaar kwam Club Sodade uit, een driedubbele cd met het beste uit 15 jaar Buscemi. 
 � Tekst:�Bert�Goessens

Een interview met Buscemi plan je niet in de voormiddag. Ons 
voorstel van 11 uur wordt verschoven naar 15 uur en even later 
naar 15.30 uur want: ‘Het wordt een lange nacht, ik doe mijn 
best om op tijd te zijn.’ 
Lange nachten zijn al meer dan 15 jaar het leven van Dirk Swar-
tenbroekx. 

‘Ik ben een wrak’, zegt Buscemi, wanneer we de volgende dag 
een stap zetten in zijn kantoor in Hasselt. ‘Eerst draaide ik een 
dj-set op Brussels Jazz Marathon, daarna speelden we live in 
Kortrijk. Om 8 uur vanochtend was ik thuis. Geslapen tot twee, 
iets gegeten en nu ben ik hier.’

Word je dat nachtleven nooit moe? 
‘Nee, ik doe het graag. Na 17 jaar ben ik het ook gewend. Soms 
voel ik het wel, ik word ook ouder. Maar eigenlijk gaat het goed. 
Ik heb een chauffeur en ben nooit alleen op pad. In dit vak moet 
je het nachtleven aankunnen. Life on the road is ook gewoon 
leuk. Gisteren bijvoorbeeld kreeg ik tijdens mijn set onverwacht 
bezoek van Isabelle Antena, de Franse zangeres die ‘Seaside’ 
zong. Ze woont nu terug in Brussel. Fijn om haar weer te zien.’ 

Na al die jaren is er met ‘Club Sodade’ nu een ‘Best of’. 
Eindelijk? 
‘Het was mijn platenfirma die met het idee kwam. Natuurlijk is 
het tof om je werk na al die tijd verzameld te zien. Er staan ook 
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een paar speciale tracks op die voorheen enkel op vinyl verkrijg-
baar waren. Het samenstellen was makkelijk. Ik ken mijn platen 
goed genoeg. Naast alle singles en ‘La Chatte’, een nieuw nummer 
ingezongen door Daan, staan mijn persoonlijke favorieten op de cd.’ 

Wat is je lievelingsnummer? 
‘Dat is moeilijker. Ik kan niet kiezen. Op ‘Ramiro’s theme’ ben ik 
wel trots. Dat is het eerste nummer dat wereldwijd scoorde. Het 
is ook een oud nummer uit 1997 of ‘98, maar ik vind het tijdloos. 
En zo heb ik wel meer liedjes die de tand des tijd doorstaan heb-
ben. Ze werden gemaakt met beperkt materiaal. Technologisch 
stonden we toen nog niet ver. De muziek is 15 jaar oud, maar 
klinkt nog fris.’

Dat maakt je trots. 
‘Natuurlijk. Aan mijn downloads zie ik dat mijn muziek wereldwijd 
wordt beluisterd en gekocht. Dat was ook de bedoeling toen ik 
muziek begon te maken. Ik richtte me niet op België, ik hoopte 
dat mijn muziek de wereld zou rondgaan.’ 

escapisme
Nog voor wij Buscemi leerden kennen, brak je door in het 
buitenland. 
‘Ik had een single opgenomen die in Londen werd opgepikt door 
BBC Radio 1. Dat nummer, ‘Yves Eaux’, is beginnen boomen en 
kwam terecht op verschillende compilaties. Daarna ben ik op al-
lerlei plekken gaan draaien. Pas eind jaren 90 ben ik ook in België 
begonnen. In 2001 stond ik op Rock Werchter.’ 

Niet enkel je muziek gaat de wereld rond. 
Ook jij reist wat af. 
‘Volgend jaar komt ‘Buscemi, Sounds and Stories’ uit bij De Bezige 
Bij. Dat boek, in de vorm van een platenhoes, brengt reisverhalen 
en snapshots. Ik was in bijna veertig landen. Het is een terugblik, 
maar het laat ook zien waar ik nu mee bezig ben. Het reizen is 
een leuke bijkomstigheid. Elk jaar ben ik een twintigtal keer weg.’

Met je zomerse muziek trek je waarschijnlijk het liefst 
naar warme oorden? 
‘Zeker in de beginjaren kreeg ik vaak te horen dat mijn muziek 
deed dromen van cocktails en stranden. Ik ga graag naar warme 
landen. Ik ben een zonneklopper, een zuiders type. Als je dan in de 
studio zomerse muziek kan maken, is dat eigenlijk een vorm van 
escapisme. Vluchten uit het koude België. ‘Viaje Feliz’, een van mijn 
singles op de cd, gaat ook echt over reizen. Over het gelukzalige 
gevoel van rond te trekken. Ik ben blij dat ik het vaak kan doen.’ 

marktrock
Deze zomer ben je gelukkig ook bij ons te zien. 
‘Mijn zomer is goed gevuld: Gentse Feesten, Gent Jazz, Polé Polé 
Beach, het Afro-Latino Festival, de Lokerse Feesten, Beleuvenis-
sen, Marktrock en tal van kleinere festivals. Ik denk dat ik overal 
al eens geweest ben. Les Ardentes moet zowat het enige Belgische 
festival zijn waar ik nog niet op de affiche stond.’

Ook op Marktrock wordt het niet je debuut. 
‘Ik speelde er al een keer of vier en hou daar mooie herinneringen 
aan over. Zeker die keer op de Vismarkt, toen de organisatie het 
podium moest afsluiten omdat er te veel volk kwam kijken. Dat 
was een mega party, echt vol-le bak.’

Stap je nog met zenuwen op een podium? 
‘Absoluut niet. Die zijn al een tijdje verdwenen. Het moeilijkste 
vind ik spelen in eigen gouw. In Hasselt bijvoorbeeld, voor 
mensen die je goed kent. De grote events blijven wel indruk-
wekkend. Spelen voor duizenden mensen, dat is echt kicken.’ 

Op Marktrock sta je ditmaal als dj. Krijgen we veel 
nummers uit ‘Club Sodade’ te horen? 
‘In zo’n set draai ik zeker eigen werk. Vooral de bekendere 
uptempo nummers als ‘Seaside’, ‘Sahid Balkan’ en ‘Bollywood 
Swing King’. Daarnaast breng ik een eigenzinnige selectie van 
nieuwe dingen en oudere klassiekers. Ik speel niet zomaar 
wat je op de radio hoort. Van de laatste Daft Punk draai ik 
bijvoorbeeld een Joegoslavische bootleg. Echt leuk. Ik hou van 
verrassende bootlegs, covers of remixen van bekende hits.’

Ben je tevreden met hoe je carrière loopt?
‘Ik vind het vooral fijn dat ik nog altijd kan doen wat ik wil. 
Met jazzpianist Michel Bisceglia richtte ik het label Prova 
Records op. Ik hoef dus geen rekening te houden met firma’s 
of bazen boven mij. We werken met een kleine groep vrien-
den samen en doen zelf ons management. En zo doe ik het 
al jaren. Ik kan alle kanten uit. Ik combineer house, balkan, 
drum-’n-’bass, jazz, salsa, enz. Dat mensen mijn muziek niet 
altijd kunnen thuisbrengen of labelen, vind ik plezant. Onder 
de naam Radical Slave maakte ik een noise-plaat met Mauro. 
Zelfs zulke uitstapjes kunnen. Zo blijft het boeiend.’ 

Buscemi, op 11 augustus op Marktrock, Oude Markt Leuven 
www.buscemi.be


