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'Schrijf zelf een liedtekst en maak kans op een cursus songwriting',
was de opdracht. Niet eerder kregen we zo veel reacties op een

wedstrijd. De jury oordeelde. Streng maar rechtvaardig.

EILAND IN DE STAD
door Saskra Schalekamp

ken jij die plek op aarde waar de
sterren nog te zien zijn in de nacht

waar de klok wat zachter tikt
en niemand iets van je vraagt of wilt

geen 1000 mail
geen overkill, het paradijs

of toch een roze bril
want na den weekje schelpen zoeken

zijn de mooiste alweer zo gewoon

en de zon weer in dezelfde zee zien zakken
is toch ook wat saai

ik pootje baai

en duimendraai, maar mis de stad
met z'n lawaai

Eiland in de stad
dat is wat ík wil

lui in mijn hangmat
Eiland in de stad

zacht zand op de dam
in de gracht plonst een schildpad

dus na een dag lang werken bellen
mailen rennen praten jagen

spoel ik bij mijn eigen eíland aan
ik speel wat in de'branding voet de
zon nog stralen boven 't gebouw

''t water blauw, ik
ontspan algauw en fiets hierna

weer terug naar jou
Eiland in de stad

iedereen in de weer

en ik in mijn hangmat
Eiland in de stad

zacht zand op de dam
pal naast het fietspad
de bezemwagen veegt

't strand weg en de tram
rijdt over m'n handdoek heen

daar gaat mijn
Eiland in de stad

maar je blijft in mijn hoofd
en ik in mijn hangmat
Mijn eiland in de stad

zacht zand op de dam
pal naast het fietspad
Mijn eiland in de stad

, 
jedereen in de weer

en ik in mijn hangmat

Alle inzendingen werden door Huub van der Lubbe en Esta,s
muziekrecensent Peter Bruyn nauwkeurig bekeken; sommige
songteksten hadden zelfs bijbehorende muziek. De winnende
liedtekst is van Saskia Schalekamp; zij mag aan de FlitsAcademie
in Amsterdam een cursus Songwriting doen.

Hetiuryrapport
'Geen thema is zo in trek bij liedschrijvers als de liefde. Het blijkt
lastig om na die miljoenen liefdesliederen de platgetreden paden
nog te vermijden. Maar het kan, bewijst ook deze songwriters-
wedstrijd weer. Al heeft het winnende liedje een ander thema.

De bezemwagen die het strand wegveegde en die tram die over de
handdoek reed, dat was het fragment dat dejury over de streep
trok in de winnende tekst van Saskia Schalekamp. ,Eiland in de
stad'speelt op een originele manier met een zeer herkenbaar
thema. Het gras lijkt elders altijd groener, maar eenmaal elders

.lokt het hier weer. Dus waarom kan het niet allebei? Een optimis-
tische, speelse tekst met een paar mooie taalvondsten die toch
heel natuurlijk klinken, zoals: 'Ik pootje baai en duimendraai,.

Een speciale vermelding voor 'Blues in E, van Nero Donker. De
liefde ontrnythologiseerd, de roze bril afgezet. In dit lied wordt
niet om de zaken heen gedraaid en dat is mooi; al had de woord-
keus iets speelser gekund. Ook'Rap part 1,van L.C. Meine Jansen
mag genoemd worden. Vooral om die brutale openingszin.Ikweet
kennis als een ketter'. Een vliegende start, waarna het wachten is
op net zo'n scherpe uitsmdter. Misschien komt die in,Rap part2,.,
Huubvanderlubbe/PeterBruw ffi
Songteksten horen en lezen? Kijk op www.estamagazine.nt f,j§

Ook zin in een cursus Songwriting? De FlitsAcademie biedt weekend-
cursussen aan.Dezezijn in eerste rnstantie bedoeld voor mensen die al op
hoog amateurniveau bezig zijn op het gebied van acteren, regie en songwriting.
Kijk voor meer inÍormatie op www.flitsacademie.nl
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