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THe BLACK ATLAnTiC
DARKLING, I LISTEN
(BEEP BEEP)

DAisY COOLs
THE PALERMO FILES
EIGEN BEHEER

MiserY KiDs
TWISTED NERVE
EIGEN BEHEER

GenerAAL MUs
OORLOGSVERHALEN
EIGEN BEHEER

BLUe VeLVeT
PUSH!
EIGEN BEHEER

ieT
THE KITCHEN  
RECORDINGS SERIES
EIGEN BEHEER

The Black Atlantictreurt er lustig 
op los op het desolate Darkling, 
I Listen. De melancholie druipt er 
vanaf. De kale opbouw van de 
nummers zorgt voor een aange-
name rust en benadrukt tegelij-
kertijd de beklemmende sfeer van 
de ep. De band beheerst de kunst 
van minder-is-meer tot in de fines-
ses. Vrolijk word je er niet van, 
maar goed is het wel. Na Parijs is 

nu Palermo aan de beurt tijdens 
de muzikale reis van Daisy Cools. 
Lascia La Chiave is het meest 
uitgesproken resultaat van haar 
verblijf op Sicilië; zowel in tekst 
als in opbouw ontstijgt het de mid-
delmaat niet. Nee, na een ge-
slaagde, vlotte opener (Reset) 
wordt het eh… Difficult. Het ma-
teriaal klinkt te vrijblijvend en te 
beleefd en ontbeert Italiaans tem-
perament. Hoog tijd voor een 
doorreis naar London of Berlijn, 
Daisy. Misery Kids gaat juist 
teveel als een ongeleid projectiel 
te keer. En dat is jammer, want 
Twisted Nerve staat vol goede 
ideeën. Ingetogen passages wis-
selt het trio af met energieke ge-
luidsuitbarstingen. In z’n enthou-
siasme gaat zanger Stefan 
Jacques bij vlagen over the top 
(Killer For A Day); onnodig, met 
iets meer ingehouden woede komt 
de boodschap meer dan duidelijk 
over. Beetje bijschaven en het 
klinkt net zo miserabel goed als 
Dinosaur Jr. Of Generaal Mus 
het zo ver zal schoppen valt nog 
maar te bezien. Afgaand op Oor-
logsverhalen ontbreekt het de 
Brabantse band aan goede idee-
en, klinken de nummers nogal 
onsamenhangend en gaat het 
kwartet te lang door (Storm, De 
Baron). Is het progressieve rock, 
is het postrock? Het hangt er te-
veel tussenin. Dat Bue Velvet één 
van de voorlopers is van een 
nieuwe lichting muzikanten uit 
palingcity Volendam, is een goe-
de ontwikkeling. Het jonge gezel-
schap maakt ambachtelijke gi-
taarpopliedjes, geïnspireerd door 
zowel Engelse als Amerikaanse 
popliedjes. Push zit vol speelsheid 
en avontuur. We sluiten ditmaal 
af in de keuken van singer-song-
writer Iet. The Kitchen Recordings 
suggereren een prachtig uitzicht 
vanuit haar keukenraam. Praktisch 
alles zelf spelend en zingend 
droomt ze weg in The Field en 
This Is It. Een bijzonder fascine-
rend éénvrouwsproject! 
John Buis

Mercury Rising wordt de toon op 
puntige wijze gezet; stevige gitaar-
riffs en stomende harp vormen de 
opmaat voor een wel heel dyna-
misch album met louter hoogte-
punten gecombineerd met een 
mateloze energie en bijtende 
agressie. En ja, het kan: met alle-
maal eigen en hedendaags werk 
wordt een indrukwekend eerbetoon 
geleverd aan al vervlogen gewaan-
de rockklassiekers. Subliem! 
Ferenc Koolen

POP

MinnY POPs
STANDSTILL TO MOTION
EIGEN BEHEER

Het eerste kwartaal 
van dit jaar stond 
in het teken van 
ultra. Nog een keer 
traden de hoofd-

rolspelers voor het voetlicht. Al die 
aandacht was meer dan terecht. 
Wie nu naar een live-optreden van 
Minny Pops luistert, hoort hoe 
belangrijk ultra geweest is voor de 
ontwikkeling van de popmuziek. 

eP

Standstill To Motion geeft heel 
mooi weer hoe alternatieve muziek 
in het begin van de jaren tachtig 
klonk: met de drumcomputer en 
synthesizer aan de ene kant en 
de stevige gitaren aan de andere 
kant. Daar tussendoor de onmis-
kenbare opperpop Wally van Mid-
dendorp. Dit waren de jaren tach-
tig van punks, krakers en protest 
tegen de gevestigde orde, maar 
vooral de jaren van de do-it-
yourself-cultuur. Die niet zo leuke 
vroege jaren tachtig, waarin doem-
denken en het ontbreken van een 
toekomstperspectief de mensen 
niet klein kregen.  
Di-Lan Sun

PROGMETAL

MOMenTs GATe
THE ART OF BEING 
POINTLESS
EIGEN BEHEER

Na enkele jaren aan 
nummers te heb-
ben gewerkt en 
een demo te heb-
ben uitgebracht, 

POP/DANCE

Le Le
PARTYTIME
MAGNETRON

Partytime is de tweede langspeler van Le Le, 
een coöperatie tussen Pepijn Lanen (vooral 
bekend van De Jeugd van Tegenwoordig), 
Pieter Janssen (grafisch vormgever) en Rimer 
Veeman (producer). Sinds Flage uit 2008 is er 
het een en ander veranderd, maar eigenlijk ook 
weer niet. De teksten van Pepijn zijn weliswaar 

niet meer in het Duits of Frans, maar daarmee niet minder gevat. De 
hoogtepunten van deze scherpte komen vooral naar voren in de Ne-
derlandstalige nummers als En Pierre, een ode aan het commentaar 
dat Pierre van Ostade leverde bij het programma Prijzenslag. Op een 
strak rijmschema (‘Een dooie kamerplant/een pot augurken daaraan 
verwant/een tripje naar Zuid-Klagenland en klagen maar zoveel you 
want’) passeren fictieve prijzen de revue. Op Neen wordt deze scherp-
te doorgezet in dingen en uitspraken die in de ogen van Pepijn niet zo 
nodig hoeven (‘Mensen met een mening, hele gekke kleding, nep ledere 
bekleding’). Voor wie naar de tekst luistert, valt er dus het een en ander 
te genieten. Voor wie dat niet doet, trouwens ook. De dancebeats van 
Rimer en Pieter zijn net als op Flage pakkend en dit keer misschien 
wel iets toegankelijker. Een nummer 
als Scary Sweaters misstaat niet als 
opvolger van de culthit Skinny Jeans 
en zou per direct op de radio gedraaid 
kunnen worden. Geen enkel huisfeest 
is compleet zonder Partytime. 
Daniël Evers


