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FESTIVALTIPS
ROCK WERCHTER

41

John Crombez  is voorzitter van SP.A. Naast 
politicus is hij ook gitarist en een festivalbeest. 
Door zijn verkiezingsfeest vorig weekend liet hij 
Pinkpop schieten, maar donderdag 
is er Rock Werchter.

DEZE WEEK OP DE WEI

b GRASPOP,  DESSEL
zaterdag  20/6: (o.a.) Slipknot, Korn, 
Judas Priest, Alice Cooper, Lacuna Coil, 
The Haunted, Every Time I Die
zondag  21/6: Scorpions, Motörhead, 
Airbourne, Faith No More, Within 
Temptation, Lamb of God, Papa Roach, 
Parkway Drive, Cradle of Filth

b  ROCK  WERCHTER
donderdag  25/6: (o.a.) The Chemical 
Brothers, Florence + the Machine, Elbow, 
Oscar and the Wolf, Rise Against, Patti 
Smith, Caribou, Hot Chip, James Bay, 
Eagles of Death Metal, Years & Years, 
Jungle, Chet Faker, Marmozets, First Aid 

Kit, Jack Garratt, St. Paul and the Broken 
Bones
vrijdag  26/6:  (o.a.) Mumford & Sons, 
Pharrell Williams, Ben Howard, AltJ, 
Róisín Murphy, Of Monsers and Men, 
John Newman, Death Cab For Cutie, 
Balthazar, FKA Twigs
zaterdag  27/6: (o.a.) Lenny Kravitz, The 
Prodigy, Damien Rice, The War on 
Drugs, Selah Sue, Hozier, Royal Blood, 
Angus and Julia Stone, De Jeugd van 
Tegenwoordig, Dotan
zondag  28/6: (o.a.) Muse, Kasabian, 
Die Antwoord, Alabama Shakes, 
Christine and the Queens, The Vaccines, 
Tove Lo

b SUNRISE  FESTIVAL 
LILSE  BERGEN
vrijdag  26/6: (o.a.) Sandro Silva
zaterdag  27/6: (o.a.) Sidney Samson, 
The Partysquad, Mystique, Coone (live), 
Mark with a K Live, Psyko Punkz, Evil 
Activities, De Hofnar, Bonzai All Stars, 
Pat Krimson, Yves Deruyter, 
Bountyhunter, Isaac, Deepack

b GENK  ON  STAGE
vrijdag  26/6: (o.a) Admiral Freebee, 
Arsenal, Faul & Wad AD
zaterdag  27/6:  (o.a.) Racoon, De 
Fanfaar, De Mens, Team William, Omar 
Souleyman, Douglas Firs

zondag  28/6: (o.a.) Jett Rebel, Scala & 
Band, Novastar, Les Truttes, The Hickey 
Underworld, Magnus, Gruppo Di 
Pawlowksi

b GRENSROCK  MENEN
vrijdag  26/6: (o.a.) Scrappy Tapes, 
Douglas Firs, Wallace Vanborn, The Van 
Jets
zaterdag  27/6: (o.a.) BRNS, 
Raketkanon, Magnus

‘Eerlijk? Ik ben vooral een Pukkelpopganger. In 1991 zag ik er Nirvana en sindsdien heb ik geen
enkele editie gemist. Of ik naar Werchter ga, hangt af van de affiche. Dit jaar heb ik mijn 

zinnen gezet op donderdag. Een dag vol uiteenlopende bands en artiesten. Dat de headliner
van de affiche viel, doet me weinig. Tussen de Foo Fighters en mij klikt het niet.’

‘Ooit stond ik trouwens zelf op Rock Werchter. Op een podium voor beginnende groepen 
tussen twee optredens door. Van meer kon ik enkel dromen.’

Eagles  of
Death  Metal
(25/6)

‘Bij Eagles of Death Metal zit 
Josh Homme aan de drums. 
Door zijn verleden bij Kyuss is 
hij een van mijn absolute hel
den. De Eagles spelen al om 
15.30 uur, maar voor hen wil ik 
gerust iets vroeger vertrekken. 
Het dreigt een lange festival
dag te worden. The Chemical 
Brothers sluiten af en die wil 
ik ook niet missen.’

Patti  Smith
(25/6)

‘Patti Smith is mijn tip voor de 
jonge gasten. Ze schreef on
waarschijnlijke nummers, die 
ze ruw en rauw brengt. Wie 
muziek tot de essentie kan her
leiden, maakt geweldige din
gen. Met mijn groep SevZero 
coveren we “Dancing barefoot” 
van Patti Smith. Op Werchter 
brengt ze integraal haar legen
darische plaat Horses. Ik heb 
de liveversie van dat album. 
Veel mensen die Patti Smith 
zogezegd niet kennen, zullen 
toch veel van haar nummers 
herkennen.’

Elbow 
(25/6)

‘Elbow is rustig en toch heel 
intens. Ideaal voor in de wa
gen, maar ook als achtergrond
muziek. Hun optredens beluis
ter ik regelmatig op internet. 
Het is zo’n groep die live nog 
beter klinkt dan op plaat en 
toch zag ik ze nog nooit echt 
aan het werk.’

Kovacs 
(26/6)

‘Ik ken Kovacs pas een week. 
Toen ik op tv fragmenten zag 
van Pinkpop, was ik meteen 
fan. Ze gebruikt haar stem op 
een onwaarschijnlijk vreemde 
manier. Heel intrigerend. Met 
de cello en toetsen erbij krijg 
je een bijzondere sfeer. Altijd 
leuk om op een festival iets 
nieuws te ontdekken.’

De  Jeugd  van
Tegenwoordig
(27/6)

‘Naar De Jeugd van Tegenwoordig 
ga ik altijd kijken. Het lijkt mis
schien raar voor iemand die voor
al naar rockmuziek luistert, maar 
ik vind hen super. Ze brengen me 
terug naar de ambiance van Lordz 
of Brooklyn op Pukkelpop. Een 
handvol rappers met een draaita
fel zette toen de tent op haar kop. 
In het taaltje en de rebelse trekjes 
van De Jeugd herken ik de Beastie 
Boys, waar ik ook gek op ben.’  (bg)
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e  nacht  van  zondag  op
maandag  wordt  kort  en
spannend voor fans van de
fijnere televisiefictie. Want
om drie uur ’s nachts kun je

via Play More van Telenet, tegelijk met
de Amerikaanse première, de eerste afle
vering van True detective 2 bekijken. Het
is  het  seizoen  dat  moet  bevestigen  dat
het eerste geen toevalstreffer was. 
Het  eerste  seizoen  van  True  detective
gaat over twee politieagenten, Rust Coh
le  (Matthew  McConaughey)  en  Marty
Hart (Woody Harrelson) die een rituele
moord onderzoeken en daarvoor de don
kerste krochten van Louisiana en hun ei
gen ziel verkennen.
De reeks van de Amerikaanse betaalzen
der HBO was vorig  jaar de hit die nie
mand zag aankomen. Want True detecti
ve  is  complexe,  literaire  televisiefic
tie.  Met  onbetrouwbare  vertellers,  een
verhaalstructuur waarvoor je de prut uit
je ogen moest wrijven en lange, filosofi
sche monologen waarin Nietzsche werd
geciteerd.  Trage,  nihilistische  televisie 
ook,  waarin  sfeerschepping  tot  kunst
werd verheven en de psychologie van de
personages  primeerde  op  goedkope  ef
fecten en plottwists.  

De  reeks  werd  bovendien  geschreven
door een man van wie niemand had kun
nen vermoeden dat hij vandaag de meest
gewilde  scenarist  in  televisieland  zou
zijn. Nic Pizzolatto was een academicus
en romancier, wiens ervaring als scena
rist voor True detective beperkt was tot
de twee afleveringen die hij voor de Ame
rikaanse The killing schreef. 
Typerend is dat hij uit die reeks stapte
omdat hij geen zin had om de visie van
iemand anders te vol
gen.  True  detective
schreef hij dan ook he
lemaal  alleen,  terwijl
televisiereeksen  in de
VS  normaal  in  groep
geschreven  worden.
Om True detective tot
in elk detail te kneden
tot  de  reeks  die  hij
voor ogen had, was hij voortdurend aan
wezig op de set.
De  kijker  beloonde  die  toewijding.  De
eerste aflevering lokte in de VS 2,3 mil
joen kijkers, de beste première voor HBO
sinds Boardwalk Empire in 2010. Het ap
plaus was zo luid, dat een vervolg niet uit
kon blijven. Twee weken na de première
tekende  Pizzolatto  een  contract  voor

twee jaar bij de zender en raakte bekend
dat er een tweede seizoen zou komen. 
Hoewel Pizzolatto True detective schreef
als een afgerond verhaal, waren er in de
eerste  reeks  genoeg  mysteries  en  losse
eindjes waaraan hij een opvolger met het
fascinerende duo Cole en Hart kon vast
haken. Toch koos hij  radicaal  voor het
witte blad. ‘Ik heb alles verteld wat ik te
vertellen had over het buddycopgenre’,
zei  de  auteur  in  Vanity  Fair.  ‘Willen

mensen  echt  twee
sterren  voortdurend
in een auto zien rond
rijden en praten?’
En  dus  verhuist  het
tweede seizoen van de
creepy moerassen van
Louisiana  naar  de
mistroostige  bunga
lows  van  Californië.

En lopen we in het spoor van maar liefst
drie getormenteerde politieagenten. Ra
chel McAdams speelt een agente met een
zus  die  internetporno  pleegt.  Taylor
Kitsch  is  een  motoragent  die  zijn  oor
logstrauma’s in Irak probeert te verwer
ken. De louche flik Ray Velcoro, gespeeld
door Colin Farrell, dipt zijn pornosnor al
eens in de coke om te vergeten dat zijn

vrouw  twaalf  jaar  geleden  werd  ver
kracht. Tot slot is er Vince Vaughn, die
zichzelf als acteur na te veel romantische
komedies wil heruitvinden met zijn rol
als de gangster Frank Semyon. De televi
siewet dat je ten minste één hoofdperso
nage van je reeks moet recycleren als je
succes  wil  bestendigen,  verwijst  Pizzo
latto naar de prullenmand. Zo is True de
tective 2 opnieuw de rebel van de klas.
De reeks laat alles los wat het eerste sei
zoen groot heeft  gemaakt. Behalve één
essentieel  element  dan:  Nic  Pizzolatto
zelf,  die  ook  deze  keer  dwangmatig  de
kwaliteit van zijn werk bleef bewaken. 
True Detective 2 is een opgeheven mid
delvinger naar de logica van de Ameri
kaanse  televisiebonzen  die  succes  het
liefst uitmelken met oude koeien die de
kijker  al  kent. Het wordt  afwachten of
Pizzolatto door tabula rasa te maken de
chemie tussen McConaughey en Harrel
son zal kunnen doen vergeten. Maar als
dit nieuwe seizoen even goed onthaald
wordt als het eerste, dan weet de hele we
reld wie de echte held van True detective
is: de  schrijver, die zijn verbeelding de
vrije loop liet en zijn verhaal tot de laat
ste take bleef mennen. 

CATHÉRINE DE KOCK

WAAROM 
‘True detective 2’ 
rebelse televisie is

De reeks is een 
opgeheven middel
vinger naar de logica
van Amerikaanse 
televisiebonzen

In  het  tweede  seizoen  van  ‘True  detective’  zijn  er  geen  twee,  maar  vier  hoofdpersonages.  ©  rr
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