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Pieter Ver Eecke (36) was piepjong toen hij al wist dat 
hij later pinten zou tappen. “In plaats van boven de boe-
ken te hangen tekende ik hoe mijn café er zou uitzien.” 
Op zijn drieëntwintigste was het zo ver: The Crash zag 
het levenslicht. En het ochtendkrieken. Dertien jaar 
en sloten bier verder zit ik met people’s person Pieter 
in zijn eigen gezellige rockcafé van postzegelformaat. 
Met pint in de hand. 
‘Pieter van The Crash’ is intussen een begrip geworden 
in Brugge, al blijft hij zelf beschaafd bescheiden over 
zijn persoonlijke populariteit. “Nu ja, hyperpopulair… 
als de mensen maar graag over de vloer komen. Het is 
vooral boeiend om mensen te kunnen entertainen. Ik 
breng ze hier samen. Dat is gezond.” 

“Tijdens het openingsweekend van The Crash was de zaak de 
hele tijd open. Het café zat de hele tijd stampvol.”, vertelt mij 
de immer sympathieke waard, die toen nog vooral bekend was 
als rock-dj en als organisator van heel wat rockfuiven.
Een café met een rockkarakter dus. “Ik ben opgegroeid met 
de grunge, toen Nirvana en Pearl Jam nog vers waren. In het 
begin kwam dus vooral die muziek op het voorplan. Later wil-
den de mensen meer metal. Ik speelde er op in, maar een be-
paald – vooral vrouwelijk – publiek haakte af. De gulden mid-
denweg waar ik nu voor kies zint me wel. Nu leer ik, als oude 
buk, nog heel wat muziek kennen van het jongere publiek. ”

Na twee jaar kwam evenwel ei zo na abrupt een einde aan het 
feestje van The Crash. Het werd te bont. “Ik liet te veel toe 
en ik was zelf nog een kind. Soms smeet ik zelfs mijn eigen 
glazen tegen dek, met mijn zatte kloten.” (lacht)
“Nu ben ik ouder en rustiger. ‘Stad Brugge’ kwam me trou-
wens mores leren en ik wilde mijn café niet kwijt. Ik kreeg een 
tweede kans en greep die dus met beide handen.” 
Al was The Crash in die periode lang niet het enige café dat 
bijna verzoop; het was wel één van de enige dat het hoofd uit-
eindelijk boven water wist te houden. “Die anderen zagen het 
vooral zelf niet meer zitten. De stad viseerde ons wel, maar 
sloot ons niet. De reglementen werden heel wat strenger. Café 
houden is hier een stuk moeilijker dan in Gent, bijvoorbeeld.”

Toch staat Rockcafé The Crash te koop. “Er is geen haast bij. 
Ik wil een bepaald bedrag. Zolang dat niet wordt geboden 
blijf ik zelf achter de tapkraan staan. Al doe ik het nog steeds 
met plezier; ik heb te weinig tijd voor mijn vrouwtje en ik 
moet aan mijn gezondheid denken. 

De gevolgen van dat rokerige leven zal ik nog wel voelen, vrees ik.” Wat hij later wil doen weet Pieter 
nog niet precies. “Evenementen of concerten organiseren lijkt me wel iets. Of misschien open ik een 
groter café en sta ik zelf minder vaak achter den toog.” 

Als oude rot in het vak zag hij ook één en ander veranderen aan het Brugse bierminnende volkje.
“Vroeger sprak men af op een tijdstip en op een plaats. Was je later kon iedereen al elders zitten. Door 
de gsm wordt er anders afgesproken en vertrekken mensen later. De mensen zelf zijn eigenlijk niet 
veranderd. De nieuwere cafés doen wat hipper aan, maar mensen gaan nog steeds waar ze het gezellig 
vinden. Het plezante aan deze stad is ook dat hier voor iedereen wel een café is en dat caféhouders 
het onderling goed met elkaar kunnen vinden, of het nu gaat om een hippe tent of een marginaal café 
als The Crash (lacht). Dat is zeker niet in elke stad het geval! Met de mensen van de Bauhaus, bijvoor-
beeld, kom ik supergoed overeen. Die zaak is een echte aanvulling voor de Langestraat. Klanten van 
hier gaan soms daarheen, terwijl heel wat toeristen van de Bauhaus ook hier vaak over de vloer komen. 
Dat is toch plezant!”

www.thecrash.be

Eenzaam aan de tap:
Pieter ‘Van The Crash’ Ver eecke

“Soms smeet 
ik zelfs mijn 
eigen glazen 
tegen dek, 
met mijn  
zatte kloten.”

2 3

tekst Laurens Dubois, foto © Jan Vandevyver





6 7tekst Jan Vandevyver, foto’s © Jan Vandevyver



DECEMBER DANCE
2 TOT 13 DECEMBER 2009

CONCERTGEBOUW & CULTUURCENTRUM BRUGGE

Concertgebouw en Cultuurcentrum Brugge zetten al voor de derde keer hun schouders onder het internationale 
dansfestival December Dance. Van 2 tot 13 december kan je dagelijks op één van de Brugse podia terecht voor 
een dansvoorstelling. Dit jaar stond choreografe Anne Teresa De Keersmaeker, een van de grondleggers van 
de Belgische hedendaagse dansscene, mee in voor de keuze van het programma. Ze maakte een aantrekkelijke  
selectie met eigen werk van haar gezelschap Rosas, producties van de studenten aan haar dansopleiding P.A.R.T.S. 
naast werk van andere artiesten die ze bewondert. Dat betekent een dansfestival met veel gevestigde waarden, 
maar ook jong, onstuimig en gedurfd werk.

Voor een van die beloftevolle, weerbarstige choreografen moet je op dinsdag 8 december in de MaZ zijn. Met 
zijn nieuwe voorstelling H³ bewijst de Braziliaanse choreograaf Bruno Beltrão dat hedendaagse dans moeiteloos 
verenigd kan worden met hiphop en breakdance. Beltrão werkt met negen jongens die hij van de straten van Rio 
de Janeiro plukte. Hij koos bewust voor een groep heel verschillende dansers, elk met een eigen uitgesproken 
(street)stijl en lichaamstaal. Beltrão laat hen hun acrobatische danskunstjes van de straat niet zomaar op de scène 
zetten, maar verwerkt de krumping, popping en floor-spins tot een totaal nieuwe, energieke danstaal. Als stoere 
macho’s zoeken de dansers elkaar op, botsen tegen elkaar aan en vluchten opnieuw weg. De duetten, trio’s en 
groepschoreografieën volgen elkaar in één kolkende beweging op. Op de achtergrond weerklinken flarden  
populaire muziek die knap vermengd worden met herkenbare straatgeluiden zoals het tenenkrullende lawaai van 
piepende sportschoenen. Een imponerende en aangrijpende voorstelling.

Praktisch: 

H³ van Bruno Beltrão & Grupo de Rua, dinsdag 8 december 2009, 20.00 uur, MaZ (Magdalenastraat 27, 
8200 Brugge).  Tickets: 070 22 33 02 & 050 44 30 60. 
Voor het volledige programma van December Dance: www.decemberdance.be.

Geniet van 50% korting met je Discoverypas (voor -26-jarigen): 
gratis aan te vragen via discovery@concertgebouw.be - www.concertgebouw.be/discovery.

02 — 13.12.2009
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H3 
BRUNo BEltRAõ / 

GRUpo DE RUA
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8200 BRUGGE 

Uitgelaten choreografieën 
geïnspireerd op streetdance 

en hiphop

© Scumeck
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KINEPOLIS
2 nov - 20u  The Children (Openingsfilm gepresenteerd door Jan 

                        Verheyen)

CULTUREEL CENTRUM DE BIEKORF 
3 nov - 18u  Monster X (vooraf Baby Boom)
               20u  Karma
               22u  Brain Dead 
4 nov - 16u  Dragonquest (vooraf Le Petit Dragon)
               18u  Twilight Phantom (vooraf Transfert)
              20u  Stuck
               22u  Black Devil Doll (vooraf Die Schneider Krankheit)
5 nov - 18u  Detective Story
               20u  X3M (Kortfilmcompilatie waaronder Context 
          gepresenteerd door Vanessa Dellargie)
               22u  13Hrs. (Film gepresenteerd door Tom Felton & Tom Reeve)
6 nov - 18u  Holy Water (vooraf Semblance)  (Film gepresenteerd 
                       door Tom Reeve)
               20u  I Sell The Dead (vooraf The Ark)
               22u  Gnaw (vooraf Zombie Rabbit)
7 nov - 15u  Van Hellsing (Manga Mania)
               16u  Rahxephon (Manga Mania)
              18u  Splintered (Film gepresenteerd door Simeon Halligan & 
                    Rachel R. Jones)
               20u  Vampire girl vs. Frankenstein Girl
               22u  The House of the Devil (Film gepresenteerd door Ti West)
8 nov - 16u  Kortfilmblok 1
               18u  Kortfilmblok 2            
              20u  Kortfilmblok 3
              
Ciné LIBERTY
4 nov - 20u  Reiki (Wereldpremière in aanwezigheid van cast en 
                                regisseur Pedro Chaves)
5 nov - 18u  Virus Undead
               20u  The Loner
               22u  Oh my Zombie Mermaid
6 nov - 18u  Salvage 
               20u  Shadow (Film gepresenteerd door Frederico Zampaglione)
               22u  Evil Angel (Film gepresenteerd door Richard A. Dutcher)
               24u  Creeper
7 nov - 16u  Absurdistan
               18u  [REC]2 (Film gepresenteerd door Paco Plaza)
              20u  Astropia

WWWW.RAZORREEL.BE WWW.RAZORREEL.BE

PROGRAMMATIE:

Twee acteurs die beiden in de 
Champions League van onze 
theater-en filmwereld spelen, 
staan broederlijk naast elkaar op 
de afterparty van het Filmfestival 
van Oostende.  De heren zijn niet 
enkel regelmatig gelijktijdig op het 
Vlaamse scherm te bewonderen, 
ook in real life schieten de Antwer-
penaren aardig met elkaar op. Een 
dubbelinterview à l’improviste net 
na de avant-première van Schoe-
naerts’ nieuwe film, waarbij de 
champagne voor de noodzakelijke 
pleine forme zorgde. 

Hoewel jullie al in talrijke tv-
series en films van Vlaams kaliber 
hebben meegespeeld,  werden jul-
lie nog nooit gecast voor dezelfde 
productie. Vreemd toch, want 
over het algemeen worden voor 
films toch vaak dezelfde acteurs 
gekozen in Vlaanderen?
Wouter Hendrickx:  Persoonlijk sta 
ik daar niet erg van te kijken, want 
Mathias slaagt er telkens in om de 
rollen voor mijn neus weg te kapen 
(lacht). Nee, het is er gewoon nog 
nooit van gekomen, hoewel we het 
wel zouden zien zitten natuurlijk. Het 
zijn niet altijd dezelfde koppen die 
kansen krijgen in de tv-en cinema-
branche. Veel regisseurs houden er 
wel van om op safe te spelen om een 
gigantische flop te vermijden. Maar 
de laatste jaren is er toch een evolutie 
aan de gang. Film-en tv makers kiezen 
volgens mij steeds meer hun eigen 
weg en geven ook kansen aan minder 
bekend jong talent, dat bijvoorbeeld 
in het theatercircuit al zijn strepen 
heeft verdiend. Ook de nieuwe film 
van Mathias, ‘My Queen Karo’, laat 
die tendens zien. Zijn tegenspeelster, 
Deborah François, mag dan wel een 
bom zijn in Frankrijk, maar voor ons 
land is ze geen evidente keuze. 

Theatergoden worden blockbusters: 
Mathias Schoenaerts en Wouter Hendrickx

bij mij woensdagnamiddag te komen spelen?’.  Een acteur 
zou tijdens een draai-of repetitieproces eigenlijk enkel die 
drijfveer in gedachten mogen hebben. 

In welke mate moet een filmscenario jullie bevallen 
om de opdracht te aanvaarden? Spelen principes 
daarbij een rol...
Mathias Schoenaerts: Het gaat niet over principes. Het is 
zelfs meer als ‘ik sta er niet achter’. Je kunt niet iets verde-
digen wat niet juist voelt, dat tegen je natuur ingaat. En 
met natuur bedoel ik jezelf als wezen, je verbeelding en je 
gevoelens. Als die snaar niet geraakt wordt, dan is het een 
njet, zo simpel is het. 
Wouter Hendrickx: En ook al ben je dan al gecast, dat ve-
randert niks aan de zaak. Ik denk trouwens keihard na 
vooraleer ik een rol aanvaard. En de dingen die Mathias 
aanhaalt gebruik ik ook als criteria om mijn dilemma’s op 
te lossen. 

Een acteur of actrice moet veel tekst verwerken op 
korte tijd. Hebben jullie vaste rituelen om die dialo-
gen in jullie hoofd te rammen?
Mathias Schoenaerts: Ze steken zo’n spel in je oor hé, 
waarachter een souffleur zit (lacht). Nee, ik beschouw 
dat als een evidentie. Ik vind het altijd fantastisch als er 
mensen na een theatervoorstelling komen om te zeggen: 
‘wauw, hoe doe je het, en zoveel tekst!’. Dat is hetzelfde als 
tegen een voetballer zeggen: ‘grave match, gij hebt zoveel 
gelopen!’. 
Wouter Hendrickx: (giert het uit). Ik blok eigenlijk geen 
teksten. Je leest die alleen thuis op je gemak, dan nog eens 
samen met de cast, en ineens besef je dat je die kent. Het 
heeft iets weg van een logische en natuurlijke evolutie. 

De Helaasheid der Dingen met Wouter Hendrickx is nu in de 
Belgische filmzalen te zien. Aarzel niet om voor deze fabuleuze 
verfilming van Dimitri Verhulst zijn bestseller je gratis humotick-
et te gebruiken!

‘My Queen Karo’, met Mathias Schoenaerts in een glansrol,  ging 
in première op 28 oktober. Het is een pure en realistische weergave 
van het krakersmilieu in de jaren 70, waarin Karo als jong meisje 
in Amsterdam opgroeit. Mathias neemt de rol van haar revolu-
tionaire papa voor zijn rekening. Laat je verrassen door dit filmo-
grafisch hoogstandje van de Vlaamse Dorothée Van den Berghe, 
die ook ‘Meisjes ‘ regisseerde.

Mathias Schoenaerts: Ik beaam volledig waar Wouter op aanstuurt. Meer 
heb ik daar niet aan toe te voegen (lacht).

Voor ‘De Helaasheid der dingen’ en ‘My Queen Karo’ werkten 
jullie samen met jonge kinderen die een prominente rol kregen 
in de film. Beïnvloedden die sterk het speelproces, was hun 
aanwezigheid met andere woorden verrijkend?
Mathias Schoenaerts: Voor mij was dat een godsgeschenk. Kinderen 
spelen vrij, ongeremd en vanuit het diepste van hun ziel. De eerlijkheid 
spat er van af. Het is zo ontroerend om met een kind te spelen. Hun 
openheid dragen ze over op de ganse cast, de set wordt er als het ware 
door overweldigd.
Wouter Hendrickx: Toen ik ‘De helaasheid’ na het draaiproces zag, was 
ik ook heel erg onder de indruk van de prestaties van mijn jonge te-
genspeler (Kenneth Vanbaeden nvdr). Een kind op de set zet je ook 
aan om jezelf minder achter ‘trucs’ te verstoppen. Het herinnertje je 
eraan dat het uitgangspunt van acteren zou moeten zijn ‘heb jij zin om 
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De Wiptip 

Met dank aan:Jonas Messelier

Vervolgens kleef je het sa-
men in een tijdspanne van 5 
minuten. 
En Mayas Moving Castle doet 
dat goed.  Op 28 oktober 
zijn Maya en haar bewegende 
kastelen te beleven, te 
zien, te voelen en te horen 
in het Concertgebouw. 
 
www.myspace.com/mayaenzo   

Maar laten we het bescheiden 
houden en terugkeren naar de 
realiteit van vandaag.  
 
Westerbergs & Heavy Hearts 
is nieuwgeboren ergens in 
Brugse bruine kroegen. Muziek 
die bezwerend, hypnotiserend 
werkt en voldoet aan de nor-
men van de wiptip. 
Er valt niet zoveel te zeggen 
over Westerbergs, buiten dat 
het een goeie band is.  
Solide, degelijk. En als ik 
dan toch één band hoef te 
noemen waarmee je weet waar 
ze onder te classificeren, dan 
kies ik voor Woven Hand. 
 
www.myspace.com/westerbergs-
heavyhearts

J. KEENS BALLOON FLIGHT 
 
De komst van Msn Messenger 
maakt uw dagelijkse taak aan 
de personal computer niet 
makkelijker, zeker niet als 
je vrienden van die hate-
lijke linkjesstrooiers zijn. 
Of hoe noem je dat, mensen 
die zeggen: check dit eens, 
check dat eens.  
Eerlijk is eerlijk, ik ben 
minstens even erg hoor. Maar 
8 op de 10 gekregen links 
vind ik gewoon niet leuk. 
Het past bijna nooit. Buiten 
het laatste linkje dat ik 
kreeg van een Brugse schone. 

J. Keens Balloon Flight 
kreeg ik door mijn strot 
geramd, en ik was tevreden 
dat het me overkwam. En zo’n 
dingen gebeuren niet vaak. 
J. Keens Balloon Flight, het 
is Tracy Chapman met Sufjan 
Stevens in een groot bruin 
houten bed dat kraakt, piept 
en uit elkaar rammelt.  
De ramen zijn wazig, 
aangedampt. Het regent bu-
iten en het verkeer raast 
voorbij aan mijn raam, net 
zoals de klanken weerkaatsen 
tegen mijn muur. 
 
http://vi.be/jkeensballoon-
flight  
 
 
 

WESTERBERG & HEAVY HEARTS
 
Ken Van Roose alias Lex  
Westerbergs. Talentvolle, 
hartelijke Bruggeling, die 
het normale parcours door-
liep: gitaar kopen, vrienden 
zoeken, groepje maken,  
groepje stoppen, huilen op 
de kamer met de gitaar op de 
schoot.  Het huilen om wat 
weg was, werd zijn nieuwe in-
spiratie van zodra hij nieuwe 
vrienden vond, Thijs en Bert 
genaamd.  
Toevallig zijn deze vrienden  
dan nog eens geschikt om zich 
voor te planten met de Grace 
Slicks van deze tijd en is 
onze toekomst weer verzekerd 
van goeie muziek. 

Geldmuntstraat 18             Brugge

©
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MAYAS MOVING CASTLE
 
Verscheen op Myspace 2 jaar 
terug, toen nog onder de 
naam Maya. Schuilnaam voor 
de wellijnde ideeën van Ann- 
Sophie. Zij haalde er een 
deel muzikanten bij die van 
aanpakken weten. Persoon-
lijk vind ik dat de naïeve 
meisjesmuziek plaats heeft 
gemaakt voor volwassen  
liedjes die ergens naar toe 
gaan. Het zijn 4 schone 
mensen samen, soms zie je 
aan de uiterlijke verschij-
ning alleen al of er poten-
tieël in een groep zit. Wel, 
er zit hopen potentieël in. 

De Wiptip 

 
Hoe kunnen we onszelf verze-
keren van goeie muziek in de 
toekomst ? Het antwoord is 
niet zo moeilijk veronder-
stel ik. Het antwoord is 
voortplanten, en muzikanten 
met elkaar uithuwelijken. 
Willens Nillens. Het zou een 
mooie artiestennaam zijn, 
Willens Nillens. 
 
Ondertussen mogen alle 
mensen oefenen wat dat 
voortplanten betreft. Maar 
omdat deze activiteit nu 
eenmaal leuker is met leuke 
muziek op de achtergrond, ga 
ik op zoek naar degelijke 
wiptips. 

Alleen lijkt het alsof elke 
Belgische band eerst een 
paar jaar moet rijpen, niet 
in eiken vaten, maar in veel 
te kleine krochtige repeti-
tieruimtes. 
Mayas Moving Castle is  
moderne popmuziek met een 
bitter smaakje of een hoek 
af, druk het uit zoals je 
wil. Ik denk aan een her-
werkte versie van de new 
wave, de trend die Interpol 
en Editors inzetten enkele 
jaren geleden. Alle post-
moderne kinderen worden 
groot. Eclectisch te werk 
gaan noemen ze zoiets. Je 
kijkt naar de muziekgeschie-
denis en neemt het beste 
eruit. 

foto: Mayas Moving Castle

12



@ BAUHAUS ZAAL
entrenous

bruist elke vrijdag en zaterdag
Get the GROOVE in the HEART of the CITY

Check our spin wizzards on: 
reserveer tijdig uw 
verjaardagsfeest, event, party,
workshop, presentatie, bal, ....

 

Word Fnac-lid
Ä 20 voor 3 jaar en geniet van alle exclusieve voordelen:

-20%** 

op strips en manga

1 uur gratis parking
(vanaf een aankoop van Ä 25)

-8%* op de eerste aankoopdag 

-5%* het hele jaar door

-10% op fotowerken: ontwikkelingen,
vergrotingen en afdrukken op doek (in punten).
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*  Korting omgezet in punten op uw Fnac-kaart. Aanbod niet cumuleerbaar met Fnac Buitenkansjes, 

 Ledenaanbiedingen of andere kortingen. Aanbod niet geldig bij aankoop van cadeaukaarten en/of 

 cadeaucheques. 100 punten = € 10 op uw Fnac-kaart of in cadeaucheques. Voorwaarden in de winkel.

** Directe korting. Niet geldig voor pas verschenen uitgaves, reeds aan -20% verrekend voor alle klanten.

Fnac Antwerpen : Groenplaats • Fnac Brugge : Markt 18-19 • Fnac Brussel : City 2

Fnac Gent : Veldstraat 88 • Fnac Leuven : Vital Decosterstraat 7 • Fnac Liège : Rue Joffre 3 

Fnac Louvain-la-Neuve : L’esplanade • Fnac Wijnegem : Shopping Center • www.befnac.be
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Word Fnac-lid
Ä 20 voor 3 jaar en geniet van alle exclusieve voordelen:
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Op de backstagesofa met...Dirtyphonics.
Het charismatische kwintet Dirtyphonics gooit in de electro-drum’n bass scene hoge ogen. De 
Parijzenaars Pho, Playte, Capskod, Pitch-In en de oerengelse MC Youthstar overtuigen weekend 
na weekend bomvolle zalen met hun wervelende liveshow. Binnekort staan ze zelfs in de Brixton 
Academy in Londen en staat er een afmattende Europese tournee op het programma, maar de 
dudes konden toch even tijd voor ons vrijmaken op de eerste editie van Criticalz in het Entrepot. 

BrugesInsideOut: Hoe zouden jullie je eigen live performance beschrijven?
Een crossover van verschillende stijlen, waarbij we ons samen met het publiek volledig laten gaan. Bringing 
down the house, you know. We hebben onszelf  de vrijheid gegeven om met alles wat we zelf  goed vinden een 
grote liveshow in elkaar te boksen. Wij beschouwen het als een concept met elektronische muziek als over-
koepelende factor. Ons genre wordt ook wel eens electrobass genoemd, omdat we een soort mix van hip 
hop, drum’n bass, dubstep en electro brengen. Niks is voorgeprogrammeerd en meestal hebben we op scène 
ook geen computer bij. Alles wordt live met de hulp van draaitafels, MPC’s, filters, effecten en zelfs een game 
boy gereproduceerd. Het is dus een kwestie van veel oefenen, op elkaar inspelen en het gevoel laten spreken.

BrugesInsideOut: Waarom die combinatie van verschillende genres? Is het een uitdaging die jullie 
jezelf  opleggen, of  willen jullie het publiek verrassen door iets nieuws te brengen?
De laatste 5 jaar is de muziekscene ongelooflijk veranderd, en dit komt door de fans. Hun leefwereld wordt 
gekenmerkt door een snelle beeld-en informatiecultuur waardoor ze constant op nieuwe dingen botsen. De 
komst van de Ipod heeft dit fenomeen nog versterkt. Wie luistert er nu alleen nog naar drum’n bass of  naar 
pakweg rock? Niemand. Wij brengen muziek die inspeelt op die nieuwe Ipod-generatie. Onze jeugd was 
veel saaier (lacht). 
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Nieuw:Nieuw: 
Keuken tijdens het weekend 

open tot 24h!

Gesloten op maandag, maar voor groepen maken wij graag een uitzondering. Voor inlichtingen of 
reservaties kunt u ons altijd bereiken op 050.34.37.19 of polhobbit@skynet.be
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‘Ribbetjes à volonté’  op houtskoolgrill

PROMO: Tijdens de maanden november & december 

gratis glas wijn bij de ribbetjes.

Nieuw:NIEUW:

Wij kenden meestal maar een paar groepen en konden bijgevolg alles luidkeels meezingen of  meespelen, 
maar daar bleef  het ook bij. Nu download iedereen tot hij er bij neervalt. Wij wisselden cassettebandjes uit, 
wat nu echt oldschool klinkt, maar voor ons was het een realiteit. Hierdoor bleven wij plakken bij dezelfde 
genres. Maar, verstand komt met de jaren, en daar zijn wij nu het levende bewijs van!

BrugesInsideOut: Welke artiesten hebben jullie muziek sterk beïnvloed?
Als we heel diep teruggaan in de tijd, dan kunnen we niet anders dan  Bruce Wilis of  Jackie Chan noemen. 
Will Smith verdient ook een vermelding (grijnst). Nee, onze jeugd was gekenmerkt door de grungeperiode: 
Nirvana, Rage Against The Machine... Wu-Tang-Clan vonden we ook ongelooflijk cool. Later, toen we 
muziek begonnen te maken, werden onze helden meer Daft Punk en Mr. Oizo, topnamen in de Franse 
electronica. In de dubstep waren Benga en Skream het toonbeeld van perfectie voor ons. Sub Focus was dan 
weer een grote naam in de drum’n bass die een grote invloed op ons werk heeft gehad. 

BrugesInsideOut: Jullie speelden al op verschillende podia op het Europese vasteland. Merken 
jullie veel verschil in de reacties van het publiek?
Ja !!! (in koor). Als we ons thuisland vergelijken met landen als Nederland of  België, dan is het verschil aan-
zienlijk groot. Bij ons vertrekt iedereen, desnoods alleen, richting een party of  een club met één doel: fun 
maken. Fransen schreeuwen, gillen, komen on stage om mee te dansen,...Ze gaan ervoor, quoi. 
In het meer noordelijke deel van Europa zijn mensen gereserveerder en houden ze zichzelf  iets meer op de 
achtergrond. Ze gaan uit in groepjes van 5 of  tien en staan constant te praten. Het is alsof  er een rem op hen 
staat die na een hoop sleurwerk pas gelost kan worden. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze de muziek 
niet appreciëren, want na een tijdje komen ze ook wel los, hoor. Vanavond hebben we wel ons stereotiep 
beeld van de Belgen volledig bijgesteld, the house was on fire! 

BrugesInsideOut: Merci, les gars!

Check it on Youtube: Dirtyphonics live @ Solidays 2009, France

“Ça bouge à Bruges”
...geen understatement meer, maar een waarheid als een 
koe. Hoe is de stad op zo’n korte tijd een pak rijker ge-
worden aan nieuwe en vooral vernieuwende partycon-
cepts? Het is de verdienste van een hoop initiatiefne-
mende, jonge gasten die beslissen om het heft in eigen 
handen te nemen.  Jasper Valcke en Jan Verbeure zijn 
er twee van. Deze achtienjarigen wilden een nichemarkt 
opvullen die hun muzieksmaak vertegenwoordigt en 

stampten zowaar een nieuwe vzw uit de grond, die BrugeAlive gedoopt werd. 
Op 11 september ging in het Entrepot hun eerste editie van ‘Criticalz’ door, waarbij twee genres, drum’n 
bass en dubstep, elkaar in de loop van de avond afwisselden. De line-up was er eentje om u tegen te zeggen: 
Subject, Cypher, Fudge vs Mate, Grimelock ft Maelan & Dynamic en dé absolute headliner van de avond 
was Dirtyphonics, die met hun liveshow het Entrepot op zijn grondvesten liet daveren.

BrugesInsideOut: Waarvoor staat jullie vzw? Hoe zullen jullie je onderscheiden van de bestaande 
organisaties die al enkele jaren in de Brugse partyscene actief  zijn?
Jasper Valcke: Voor ons was het gewoon tijd om iets nieuws en innovatiefs te brengen in Brugge, zodat 
jongeren niet telkens opnieuw dezelfde feestjes moeten aandoen. 

Meestal worden drum’n bass en dubstep in aparte zalen gesplitst om de fans van deze genres zoveel mo-
gelijk van hun ‘eigen’ muziek te laten genieten. Wij kozen ervoor om de stijlen te vermengen in één zaal, wat 
wel een zeker risico inhoudt. Maar het bezoekersaantal van Criticalz was bijna boven onze verwachtingen, 
dus we hebben er wel vertrouwen in dat die smeltkroes ook in de toekomst zal aanslaan. Voor ons volgende 
partyconcept hebben we opnieuw een mix van genres in gedachten, maar daar kan ik nu nog niet veel over 
verklappen. Het Entrepot was voor onze eerste editie de uitgelezen plaats om ons event te organiseren.  
De volgende keer zullen we misschien uitwijken naar het Entrenous of  JH Comma. Blijven vernieuwen en 
verrassen is voor ons een topprioriteit. 

BrugesInsideOut: Als achtienjarigen is het allesbehalve evident om een groot event te lanceren. 
Hoe hebben jullie de organisatie aangepakt?
Jasper Valcke: De afgelopen zes maanden hebben we er met z’n tweeën gewoon heel veel energie en tijd 
in gestopt, omdat we absoluut wilden slagen in onze opzet. We hebben een aantal grote sponsors aang-
esproken, die ook een aantal medewerkers hebben ingezet de avond zelf. De promotie verliep vooral via de 
gekende sociale netwerksites en affiches. TMF heeft ons ook een serieus duwtje in de rug gegeven door ons 
event op hun partyguide te plaatsen, die elke dag op tv getoond wordt.

BrugesInsideOut: Waarom kozen jullie Dirtyphonics als headliner?
Jasper Valcke: We hadden hen al een tijdje in het achterhoofd, omdat we vonden dat Brugge nood had aan 
een energieke en opzwepende liveshow die binnen onze genres paste. Nadat we hen geboekt hadden, kreeg 
hun bekendheid plots een enorme boost door hun deelname aan de Drum’n Bass Arena, waar ze ook een 
award in ontvangst mochten nemen. Voor Criticalz zijn er jongeren vanuit alle hoeken van het land en zelfs 
uit het buitenland naar Brugge afgezakt om hen aan het werk te zien. Het publiek ging ook compleet uit zijn 
dak en de reacties waren lovend, dus wij konden ons geen betere eerste editie voorstellen.

16

Door Marieke Bolle, foto © Jan Vandevyver



7,00euro 6,00euro

5euro
Inkom: 7,00euro - Studenten en 55+ 6,00euro

"Elke dag om 17:30 betaal je slechts 5euro in Lumiere"

Het volledige en recente programma op www.lumiere.be

,

st-jakobsstraat 36 • 8000 Brugge

�

�

Lumiere, Uw Stadsbioscoop!,Lumiere, Uw Stadsbioscoop!,

Dossier K
De opvolger van 'De zaak 
Alzheimer', de nieuwste 

film van Jan Verheyen!
Een brutale moord op een 
spilfiguur van de Albanese 

Maffia in Antwerpen zet 
een clan-oorlog in gang...

Bloed moet gewroken 
worden met bloed...

My Queen Karo
Van de maker van 
'Meisje'.
De tien-jarige Karo 
groeit op in een com-
mune in Amsterdam 
begin jaren zeventig.

Limits of Control
Van de maker van Broken Flowers 

en Ghost Dog: The Way of the 
Samurai.

‘For anyway in, there is another 
way out’…Een mysterieuze 

‘loner’ moet een misdaad tot een 
goed einde brengen...

Altiplano
Van de makers van Khadak.
Een voormalig oorlogsfotografe 
trekt naar een dorp in de Andes 
dat getroffen werd door een 
Kwikverontreiniging...
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GELDMUNTSTRAAT 17
8000 BRUGGE  
050 33 08 90

plan.b@skynet.be
WWW.HETPLANB.COM

doe mee met 
de ontwerpwedstrijd

" ontwerp een postkaart "
meer info via 

www.hetplanb.com

+  Beschrijf eens je werk.
Mijn werk kan ik best beschrijven als een 
impactvolle “tongue in the cheek” vorm van 
stencil graffi  ti. Ik hou niet van frailles,ik 
gebruik kleuren alleen daar waar ik zeker 
ben dat ze meerwaarde geven aan het werk, 
ik ben graag straight to the point.. al m’n 
concepten tot de essentie herleidt.

+  Wat zijn je inspiratiebronnen ?
Ik haal inspiratie uit alles eigenlijk, mijn 
grijze massa is een echte alles-blender. Ik 
krijg ideeën op de fi ets, in de douche, op 
straat.. ik noteer die dan ook meteen in een 
speciaal boekje dat ik altijd op zak draag. Ik 
ben wel een echte nachtraaf, tussen 18u en 
4u heb ik mijn beste momenten eigenlijk.

+  Hoe ga je te werk bij het ontwerpen  ?
Het begint meestal met het idee dat me 
ineens te binnenschiet, ogenschijnlijk uit het 
niets. Daarna word dat een zinnetje met heel 
soms een kleine doodle in mijn notitieboekje. 
Dan wanneer ik zin en tijd heb kies ik er 
een uit en dat werk ik dan verder uit op de 
computer en maak ik er een stencil van, je 

kan erop rekenen dat elk ontwerp toch wel 
ettelijke uren (soms tientalle uren) in de 
productiefase zit.

+  Wat zal er te zien zijn op de expositie ?
Een mix van oude en nieuwe werken, 
een mural en speciale chocolaatjes door 
mij ontworpen. Daarenboven zal er een 
nieuwe gelimiteerde print te koop worden 
aangeboden. De bedoeling is echt om de 
mensen een idee te geven wie ik ben, want 
omdat ik altijd in het buitenland gewoond 
heb als artiest kennen weinig Belgen me 
hier.

+ Vertel eens over je deelname aan het 
Cans Festival ?
Vorig jaar was ik 1 van de 20 buitenlandse 
graffi  ti artiesten die Pictures on Walls 
hadden uitgenodigd om in Londen aan 
het stencil graffi  ti fesitval “Cans Festival” 
deel te nemen. Ik heb er naast Banksy, Faile 
en Blek le Rat staan werken. De sfeer was 
ongeloofl ijk goed tussen alle artiesten en 
tijdens dat weekend waren er meer dan 
20.000 bezoekers geweest. 

+ Meest gekke plaats waar je ooit een 
piece gezet hebt?
Afgezien van het Cans festival, denk ik dat 
de meest opvallende plaats in een tunnel 
was in de stad waar ik woonde in Spanje. 
Ik was de eerste die in die tunnel iets zette, 

en er volgden een paar mensen achteraf 
met wat gekribbel.. maar de stad heeft die 
tunnel nu al 3 keer overschilderd maar laten 
telkens mijn ontwerp ongeschonden en dit 
zonder iemand te moeten omkopen!

+  Ultieme droom of samenwerking ?
Ultieme samenwerking had eigenlijk met 
mijn grootvader geweest, die kon geweldig 
goed schilderen en tekenen maar helaas 
toen ik mijn creativiteit pas echt leerde te 
gebruiken was er geen tijd meer om samen 
nog iets creatiefs te doen. Ik heb nog wel 
schetsen en tekeningen van hem die ik in de 
toekomst wel in mijn ontwerpen zou willen 
gebruiken. Maar een close second zou dan 
een show met mij vs. Banksy zijn...

‘BORED IN BRUGES’  - BANDIT
Plan B - 17 okt / 15 nov 09
meer info via :
www.bandit.es
www.hetplanb.com

Van 17 oktober tot 15 november is stencilartist BANDIT te gast in de nieuwe shop  Plan B in de Geld-
muntstraat 17.  Vorig jaar nog was hij een opvallende deelnemer aan het Cans Festival in Londen naast 
namen als Banksy en Blek le Rat.  

INTERVIEW
BANDIT

1

Expo Bandit
17 okt - 15 nov

Expo ontwerpwedstrijd
21 nov - 31 dec
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Test ondertussen de Indo Board Balance Trainer (at own risk…) 
voor het ultieme surfgevoel middenin de shop. Geniet van de surf 
movies en check zeker de sublieme murals van de Mechelse graf-
fitiartiest Gijs Vanhee. 

Ook voor haar kledingcollectie kiest Surfshop Medusa resoluut 
voor kwaliteit. Enkel topmerken als Dragon, Pukas, Volcom en het 
Nederlandse Ongetemd vind je er tussen de rekken. 
Vanaf februari-maart pakt de shop trouwens uit met een uniek 
zomeraanbod aan bikini’s, shorts, slippers, … 
Wat wetsuits betreft tref je er de gevestigde waarden O’Neill en 
Xcel aan. Spring zeker binnen voor de wintercollectie. Boots, 
gloves, hoods, … alles is er. 
Surfen? Hot? In de winter? 
Reken maar!

Gedaan met kilometervreten om aan je 
surfstuff te geraken! Voortaan is Brugge the 
place to be voor zowel actieve surfers als 
voor surfwear fans, want sinds kort opende 
Surfshop Medusa haar deuren in de Lan-
gestraat. Van boards tot wetsuits, van fin 
plugs tot leashes, tide clocks, roof racks en 
travel bags. You name it, surfshop Medusa 
has it!

De perfecte wave neem je best op het ideale 
board. Professionele service en advies bij 
de aanschaf ervan is dus zeker een must. 
Golvenvreter of surfrookie: Surfshop 
Medusa helpt je in no time de golven op. 
Boards die niet in voorraad zijn worden 
binnen de week geleverd. 
Binnenkort wordt Surfshop Medusa 
trouwens hét testcenter voor Surftech-
boards. Bedwing de baren helemaal gratis 
op de beste boards van het moment.
Ook voor reparaties kan je er terecht. Van 
polyester tot epoxy: Joeri en Catherine zijn 
uw rots in de branding!
Voor eindeloos cruiseplezier op straat zijn 
nu ook de longboards van Lush, Carver en 
Sector9 verkrijgbaar.

Langestraat 22, 8000 Brugge - www.surfshop-medusa.be - info@surfshop-medusa.be - 050 33 20 13

SenzaPari

www.senzapari.be

RODANIA • FESTINA  
POLICE watches
TOMMY HILFIGER  
STORM • ODM  
GUESS watches  
GUESS collection
LOTUS watches
CASIO • ADIDAS
NIKE • NAUTICA
MORELLATO watches • OLIVIER STRELLI • LORUS 
HUGO BOSS 
KIPLING watches
SWATCH watches 
ESPRIT watches
SEIKO • D&G watches
TI SENTO 
LACOSTE • CALYPSO 
MANO • BRUNO BANANI 
POLICE jewels • NONA zilver
BLUSH • BRUCE
GUESS jewels • RIZIT goud 
LOTUS jewels 
NONA goud  
SUENO • TRESBELLI  REBECCA
DI GIORGIO  
KIPLING jewels 
SWATCH jewels 
ESPRIT jewels • D&G jewels • LUXENTER 
MORELLATO jewels • PIGOU goud 
MO°LECOLE  
ADÉNO • CAÏ 
DIESEL  
TW STEEL  
DKNY 
FOSSIL

SENZA PARI • PAREELSTRAAT 7 • 8570 VICHTE • 056775277

Nieuwe 2e vestiging:
GELDMUNTSTRAAT 39
8000 BRUGGE
050 33 00 32

Vraag naar uw nieuwe klantenkaart

€249

€179

€199

€139

€129

€89

Tel.: 056 36 01 36

WIN 
een Fiat 500 
bij Senza Pari

DB82/333710I9/CWZ

333710I9 - P00 Ed : 586/ST CMYK 24-09-09 11u01 ED1 Terug Prepr: 28-09-09 07u00 1e versch: 08-10-2009 cci ProofPdf

SenzaPari

www.senzapari.be

RODANIA • FESTINA  
POLICE watches
TOMMY HILFIGER  
STORM • ODM  
GUESS watches  
GUESS collection
LOTUS watches
CASIO • ADIDAS
NIKE • NAUTICA
MORELLATO watches • OLIVIER STRELLI • LORUS 
HUGO BOSS 
KIPLING watches
SWATCH watches 
ESPRIT watches
SEIKO • D&G watches
TI SENTO 
LACOSTE • CALYPSO 
MANO • BRUNO BANANI 
POLICE jewels • NONA zilver
BLUSH • BRUCE
GUESS jewels • RIZIT goud 
LOTUS jewels 
NONA goud  
SUENO • TRESBELLI  REBECCA
DI GIORGIO  
KIPLING jewels 
SWATCH jewels 
ESPRIT jewels • D&G jewels • LUXENTER 
MORELLATO jewels • PIGOU goud 
MO°LECOLE  
ADÉNO • CAÏ 
DIESEL  
TW STEEL  
DKNY 
FOSSIL

SENZA PARI • PAREELSTRAAT 7 • 8570 VICHTE • 056775277

Nieuwe 2e vestiging:
GELDMUNTSTRAAT 39
8000 BRUGGE
050 33 00 32

Vraag naar uw nieuwe klantenkaart

€249

€179

€199

€139

€129

€89

Tel.: 056 36 01 36

WIN 
een Fiat 500 
bij Senza Pari

DB82/333710I9/CWZ

333710I9 - P00 Ed : 586/ST CMYK 24-09-09 11u01 ED1 Terug Prepr: 28-09-09 07u00 1e versch: 08-10-2009 cci ProofPdf

SenzaPari

www.senzapari.be

RODANIA • FESTINA  
POLICE watches
TOMMY HILFIGER  
STORM • ODM  
GUESS watches  
GUESS collection
LOTUS watches
CASIO • ADIDAS
NIKE • NAUTICA
MORELLATO watches • OLIVIER STRELLI • LORUS 
HUGO BOSS 
KIPLING watches
SWATCH watches 
ESPRIT watches
SEIKO • D&G watches
TI SENTO 
LACOSTE • CALYPSO 
MANO • BRUNO BANANI 
POLICE jewels • NONA zilver
BLUSH • BRUCE
GUESS jewels • RIZIT goud 
LOTUS jewels 
NONA goud  
SUENO • TRESBELLI  REBECCA
DI GIORGIO  
KIPLING jewels 
SWATCH jewels 
ESPRIT jewels • D&G jewels • LUXENTER 
MORELLATO jewels • PIGOU goud 
MO°LECOLE  
ADÉNO • CAÏ 
DIESEL  
TW STEEL  
DKNY 
FOSSIL

SENZA PARI • PAREELSTRAAT 7 • 8570 VICHTE • 056775277

Nieuwe 2e vestiging:
GELDMUNTSTRAAT 39
8000 BRUGGE
050 33 00 32

Vraag naar uw nieuwe klantenkaart

€249

€179

€199

€139

€129

€89

Tel.: 056 36 01 36

WIN 
een Fiat 500 
bij Senza Pari

DB82/333710I9/CWZ

333710I9 - P00 Ed : 586/ST CMYK 24-09-09 11u01 ED1 Terug Prepr: 28-09-09 07u00 1e versch: 08-10-2009 cci ProofPdf

SenzaPari

www.senzapari.be

RODANIA • FESTINA  
POLICE watches
TOMMY HILFIGER  
STORM • ODM  
GUESS watches  
GUESS collection
LOTUS watches
CASIO • ADIDAS
NIKE • NAUTICA
MORELLATO watches • OLIVIER STRELLI • LORUS 
HUGO BOSS 
KIPLING watches
SWATCH watches 
ESPRIT watches
SEIKO • D&G watches
TI SENTO 
LACOSTE • CALYPSO 
MANO • BRUNO BANANI 
POLICE jewels • NONA zilver
BLUSH • BRUCE
GUESS jewels • RIZIT goud 
LOTUS jewels 
NONA goud  
SUENO • TRESBELLI  REBECCA
DI GIORGIO  
KIPLING jewels 
SWATCH jewels 
ESPRIT jewels • D&G jewels • LUXENTER 
MORELLATO jewels • PIGOU goud 
MO°LECOLE  
ADÉNO • CAÏ 
DIESEL  
TW STEEL  
DKNY 
FOSSIL

SENZA PARI • PAREELSTRAAT 7 • 8570 VICHTE • 056775277

Nieuwe 2e vestiging:
GELDMUNTSTRAAT 39
8000 BRUGGE
050 33 00 32

Vraag naar uw nieuwe klantenkaart

€249

€179

€199

€139

€129

€89

Tel.: 056 36 01 36

WIN 
een Fiat 500 
bij Senza Pari

DB82/333710I9/CWZ

333710I9 - P00 Ed : 586/ST CMYK 24-09-09 11u01 ED1 Terug Prepr: 28-09-09 07u00 1e versch: 08-10-2009 cci ProofPdf

SenzaPari

www.senzapari.be

RODANIA • FESTINA  
POLICE watches
TOMMY HILFIGER  
STORM • ODM  
GUESS watches  
GUESS collection
LOTUS watches
CASIO • ADIDAS
NIKE • NAUTICA
MORELLATO watches • OLIVIER STRELLI • LORUS 
HUGO BOSS 
KIPLING watches
SWATCH watches 
ESPRIT watches
SEIKO • D&G watches
TI SENTO 
LACOSTE • CALYPSO 
MANO • BRUNO BANANI 
POLICE jewels • NONA zilver
BLUSH • BRUCE
GUESS jewels • RIZIT goud 
LOTUS jewels 
NONA goud  
SUENO • TRESBELLI  REBECCA
DI GIORGIO  
KIPLING jewels 
SWATCH jewels 
ESPRIT jewels • D&G jewels • LUXENTER 
MORELLATO jewels • PIGOU goud 
MO°LECOLE  
ADÉNO • CAÏ 
DIESEL  
TW STEEL  
DKNY 
FOSSIL

SENZA PARI • PAREELSTRAAT 7 • 8570 VICHTE • 056775277

Nieuwe 2e vestiging:
GELDMUNTSTRAAT 39
8000 BRUGGE
050 33 00 32

Vraag naar uw nieuwe klantenkaart

€249

€179

€199

€139

€129

€89

Tel.: 056 36 01 36

WIN 
een Fiat 500 
bij Senza Pari

DB82/333710I9/CWZ

333710I9 - P00 Ed : 586/ST CMYK 24-09-09 11u01 ED1 Terug Prepr: 28-09-09 07u00 1e versch: 08-10-2009 cci ProofPdf

(tussen Scapa & Kipling)

23

tekst Laurens Dubois, foto’s © Jan Vandevyver



23

Zin om panda’s
te verzorgen in China?

   
    

PASSPORT CONTRO
L

entryApproved 2009-10-01

  J
O

B S T O P

www.airstop/jobstop.be      070 233 188
Airstop Brugge - Dweerstraat 2 - 8000 Brugge

JOBSTOP, het nieuwe project van Airstop opent zijn deuren
naar de wijde wereld! Je wil jezelf ontplooien, je leefwereld
vergroten, nieuwe horizonten verkennen en interculturele
ervaringen opdoen. Ben je een nieuwsgierige globetrotter
die het reizen niet kan laten?

Dan heeft Airstop de ideale oplossing! JOBSTOP is de nieuwe
halte in je leven die een waaier aan “vrijwilligers projecten”
aan biedt. Je dompelt jezelf onder in andere culturen, leeft
zoals de locals en steekt je handen uit de mouwen. 
Boven dien maak je vrienden van over de hele wereld en leg
je internationale contacten voor het leven. 

Omdat je als vrijwilliger mee bouwt aan een betere wereld,
geef je je cv bovendien een fantastische boost. En dit alles
tegen budget vriendelijke prijzen!

WAT waarom wie HOE?

Nieuw
bij Airstop



Skateboarding as a new type of Art.

Parallel, en niet in serie. Zo staan alle individuen van het concept GAStation series aan 
elkaar geschakeld. Hun website www.gastationseries.com is een platform voor alle skate-
boardliefhebbers waar ook ter wereld. Ze gaan skaten, laten zich filmen of  nemen zelf  de 
camera ter hand, knippen en plakken uren aan een stuk. Het resultaat? Verfijnde skate- 
episodes die uitblinken door hun kwaliteit en originaliteit. 

Korneel Cools en Willem Vleugels kregen de 
skatemicrobe een hele tijd geleden te pakken. 
GAStation series is hun geesteskind en ze delen 
het met een 11-tal andere leden, die zich de  
‘pirates’ noemen. Waarom worden die piraten 
erbij gesleurd, denk je dan. Wel, ieder lid van de 
bende wil niets liever dan nieuwe skateplekken 
te spotten, een zoektocht die ze samen onderne-
men als een soort van schattenjacht. Maar wat 
hebben die piraten dan te maken met tanksta-
tions, zou een volgende opmerking kunnen zijn.
‘Op een nacht waren we hardnekkig op zoek 
naar een perfecte skateplaats. We cruisden wat 
rond met de auto, iets wat we wel vaker doen. 
Opeens botsen we op een leeg en verlaten tank-
station. Dan denk je natuurlijk geen twee keer 
na, en wordt de plank 
al snel bovengehaald. 
Die tocht stond eigen-
lijk symbool voor alles 
waar we voor staan en 
wat we graag doen, dus 
gaven we ons concept 
de naam ‘GAStation se-
ries’ mee.’ 

Onze filosofie zit ei-
genlijk heel simpel in 
elkaar, gaat Willem 
verder. Skaten is fun, 
en het is meer een way 
of life dan een door-
deweekse hobby. Of zoals de pirates het op hun 
website formuleren: ‘We leven van dag tot dag, en 
daarbij speelt skateboarding een belangrijke rol.  
Zo leerden we onze meest close vrienden kennen.’

Dat die levensstijl doorsijpelt in hun dagelijkse  
leven, is nog niet eens overdreven. Enkele  
weken geleden trokken een paar pirates naar Bar-
celona om er een nieuwe episode op te nemen.  
‘Barcelona is een stad die erg skateminded is. Je 
kan er gaan en staan waar je wil met je board. 
Deze keer hebben wij twee vooral gefilmd, want 
de skaters van dienst waren in form. Als andere 
pirates ervoor willen gaan, is het vanzelfspre-
kend dat wij de camera ter hand nemen. Wij 
skaten ook graag, maar soms is het een kwes-
tie van prioriteiten stellen. Zo’n skatetrip moet 
je trouwens meer als hard werken dan als een 
luilekkervakantie beschouwen. Toen we terug-
kwamen, was iedereen stikkapot. Moe, maar 
tevreden zeg je dan zeker?’

De episodes krij-
gen heel wat posi-
tieve feedback, 
die zowel van op  
Belgische als buiten-
landse computers de 
wereld in gestuurd 
wordt. De site staat 
nu iets meer dan 
een maand online en 
we krijgen heel wat  
lovende reacties 
binnen. Er komen 
overigens dikwijls  
mensen vanuit andere 

landen naar België overgewaaid om samen met 
ons te gaan streetskaten. Ons netwerk wordt met 
andere woorden met de dag uitgebreider. Een 
subcultuur die bepaald komt bovendrijven dus.  
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Maar denken in hokjes en vakjes zijn niet aan de  
pirates besteed. Ook andere cultuurvormen bui-
ten skateboarden en film worden in hun concept 
betrokken. Thomas ‘Switn’ Sweertvaegher is een 
skatefotograaf die de kneepjes van het vak kent. Hij 
vergezelt ons dikwijls op onze trips, of gewoon op 
een namiddagje rondhangen. Zijn portretten leg-
gen onze ziel en moves vast in één beeld. We heb-
ben een hechte band gecreëerd, die zich vertaalt 
in zijn foto’s. 

En wat is een film zonder soundtrack? ‘ Dat is nog 
een ander luik van ons concept. Maxim Peire is 
een begnadigd muzikant, die al tal van episodes 
van muziek voorzien heeft. Hij weet goed wat 
wij willen en kent de skatescene als zijn binnen-
zak. Een tijdje geleden nam hij ook opnieuw zijn 
skateboard onder de arm, wat wij alleen maar kun-
nen aanmoedigen natuurlijk. Hou die kerel in de 
gaten, zijn demo komt ook binnen afzienbare tijd 
uit.’ Gedreven en gemotiveerd, zo de piraten van 
de toekomst. 

De kans dat er op hun schip muiterij ontstaat, is 
heel klein. ‘Heel wat skaters die bij onze gang ho-
ren, hebben een sponsor achter zich staan. Moes-
ten we financieel ondersteund worden, zouden 
de middelen om grotere projecten uit te werken 
natuurlijk groter zijn. De keerzijde van de me-
daille zou zich dan uiten in bemoeienissen van 
buitenaf, die we ten stelligste willen vermijden.  

GAStation series is van ons, en dat blijft zo. De 
dag waarop we deadlines moeten halen om onze 
episodes online op één of ander medium te 
posten, die zal nooit aanbreken. Stress is trouwens  
een factor die ontmoedigend werkt. De fun staat 
centraal. Wanneer er speed achter ons concept 
zou worden gestoken, geef ik het weg. Dan begin- 
nen we iets nieuws, zonder boe of ba. Onge-
remd en recht voor de raap, zo zijn de  
piraten van de toekomst. Of moeten we eerder 
zeggen de jeugd van tegenwoordig? 

Wat deze bende jongeren telkens weer op het 
web gooien, zijn niet zomaar derderangsfilmpjes.  
Professioneel gaan ze tewerk, amateurs uit de film 
en videoclub uit de plaatselijke dorpskern kun-
nen er een hoop van bijleren. Willem, Korneel  
& Co gaan niet over één nacht ijs. Hun schip zal 
zeker nog heel wat weidse wateren bevaren.

Check de episodes van GastationSeries op hun website 
www.gastationseries.com.
Recent werd ook ‘ramped’ toegevoegd, een relaas van hun 
minirampsessies, of hoe je je tijd het best kan spenderen als 
God weer eens zijn sluizen heeft opengezet.

Tnx to: Fries Taillieu, Evelien Bouilliart, Hans 
Borg, Pieterjan Claeys, Fre Dumazy, Bram Voeten,  
Thomas “Switn” Sweertvaegher, Maxim Peire, 
Vinny the Devil (Vincent Deschepper), Timothy 
Deconinck, Sander Ferdinand, Korneel Cools

bruges

Welcome to the Seven-family

Renée
9-10-2009
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Voor alle Sportliefhebbers,

In februari vierden we ons 10-jarig bestaan, nu zijn we verheugd U ons nieuw project te mogen 
voorstellen. Reeds jaren proberen wij onze leden dag na dag te begeleiden bij verwezenlijking van 
diverse vooropgestelde doelen.  Dat doen we ons inziens met veel enthousiasme want dit is onze job. 
Jullie zijn voor ons zeer belangrijk.  Fyzix heeft z’n succes onder meer aan u te danken. Steeds was 
ons motto: “ roeien met de riemen die we hebben” maar een vriendelijk woord en goede begeleiding 
zorgen ervoor dat mensen zich comfortabel voelen in een fitnesscentrum. Jaar na jaar zien wij ons 
ledenaantal groeien.  

We kondigen met plezier de geboorte van een nieuwe wellnessoase aan: PURE SENSES.
Een unieke locatie met tal van mogelijkheden werd gevonden op een boogscheut van de huidige  
locatie, midden in een groene oase van rust. Fyzix en de Yogaloft bundelden hun krachten,  
dit resulteert in een uniek project.

Het wordt Wellness en genieten in de ruimste zin van het woord, op een locatie waar iedereen zich 
op elk moment van de dag op gelijk welke manier moet kunnen ontspannen. In een maatschappij 
waar alles snel moet gaan en niemand tijd heeft om aan zichzelf te denken kan onze club de oplossing 
bieden. We willen geen wellnesscenter, maar wel een hechte club zijn waar iedereen zich thuis voelt 
en sociaal contact vanzelfsprekend is, een club waar rekening gehouden wordt met het individu en 
waar je geen nummer bent zoals in vele fitnesscentra.

De nieuwe locatie zal ingericht zijn met een visie die het resultaat is van ideeën en ervaringen samen 
gebracht door mensen reeds jaren actief in de sector.  We streven naar een accommodatie en inrich-
ting die af is. Cardio- en krachtapparatuur worden uitgebreid (o.a. nieuwste pure strenght  
sensatie van Technogym, krachttoestellen speciaal ontworpen voor Olympische spelen). 

Groepslessen,  een wellnessbar,  clubavonden, kleedkamers met nieuw sanitair en lockers, een  
wellnessoase met sauna, stoombad, infraroodcabine en ligruimte, binnen en buiten met verfrissend 
dompelbad. In de yogaloft wordt een waaier van mogelijkheden aangeboden, zoals oa Poweryoga. 

Meer info hieromtrent op www.poweryoga.be .
Het is de bedoeling om tussen november en 
januari naar deze locatie te kunnen verhuizen.  
Willen de nieuwsgierigen onder jullie nog  
meer info dan kan je altijd terecht in  

FYZIX Brugge
Ontmijnerslaan 44  
Sint-Andries Brugge.

Hopend U te mogen verwelkomen  
in onze Fyzix familie...

Sportieve groeten,
Het Fyzix-team

FYZIX WORDT BINNENKORT “PURE SENSES”  
EN VERHUIST NAAR ANDER LOCATIE.

2006: Wouter Van Vaerenbergh, fotograaf, en Ben Van Alboom, journalist/radiomaker, trekken samen 
naar Oslo om het elektronicaduo Lindstrom & Prins Thomas op de gevoelige plaat vast te leggen. Uit hun  
creatieve breinen ontsproot daar het idee om grote namen uit de elecronicawereld uit hun normale setting 
te ontrekken door ze te portretteren als ‘mens’, of ook wel the man behind the headphone. Drie jaar na da-
tum hebben de heren meer dan 300 binnen- en buitenlandse artiesten geportretteerd, onder wie Moby,  
Underworld, Justice en natuurlijk ook Soulwax. 

BrugesInsideOut: Wat waren de basics van 
jullie concept in de beginfase? Zijn jullie daar 
trouw aan gebleven?
Wouter Van Vaerenbergh: Van begin af aan wilden 
we zwart-witportretten maken van elektroni-
camuzikanten. Er bestonden bijna enkel beelden 
in kleur, waarbij ze in een club stonden te draaien 
met koptelefoon of plaat in de hand. Wij wilden 
afstappen van die stereotiepe tendens, omdat je 
dan eigenlijk meer een scene fotografeert dan de 
mens die erachter zit. 
Ben Van Alboom: Het dichtste waar we ooit bij 
een draaitafel gekomen zijn, is backstage. That’s 
where we draw the line. Al is het nu ook weer niet 
zo dat we vooraf 10 dogmaregels voor Angels & 
Ghosts hebben opgesteld (lacht).

BrugesInsideOut: Geven de artiesten jullie de 
vrijheid om te doen wat jullie willen? Bepalen 
jullie zelf locaties en poses?
Wouter Van Vaerenbergh: Mensen die weinig 
ervaring hebben met portretfotografie stellen 

zich automatisch meer open dan koppen die al 
duizend keer voor een camera hebben gestaan. 
Timide personen gaan dikwijls op een door 
ons gekozen plaats staan en dan is het onmid-
dellijk goed. Artiesten zoals Moby nemen vak-
er poses aan waar ze niet vlug van afstappen.  
Dat is moeilijker, want je moet opletten dat je 
hun ego niet krenkt.
Ben Van Alboom: Wat locaties betreft is het telkens 
afwachten tot het laatste moment. Ook al ben je 
500 agents gepasseerd en is alles goedgekeurd, als 
die artiest geen zin heeft om zijn hotelkamer uit 
te komen, dan moet het gewoon daar gebeuren. 
Voorbereiding is relatief, meestal is het presteren 
in the heat of the moment. 
Wouter Van Vaerenbergh: Soms is het gewoon ook 
afwachten hoe een artiest eruit zal zien. Je con-
strueert een beeld in je hoofd, maar dan komt 
bijvoorbeeld een man als Todd Terry op je af, een 
echte beer van 2 meter lang. Dan zit er maar één 
ding op: camera bij de hand, afstand nemen, en 
het landschap laten spelen.

Wouter Van Vaerenbergh (l), Ben Van Alboom (r)
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BrugesInsideOut: Kunnen jullie je eigen bekendheid 
wat inschatten? Uit die zich in complimenten van de 
artiesten zelf ?
Wouter Van Vaerenbergh: Ons grote doel is kwaliteitsvolle 
foto’s maken. Je reputatie is daar onlosmakelijk aan verbon-
den. Tijdens de shoot van Fake Blood kregen we een mooi 
compliment, onrechtstreeks dan. Die kerel weigert steevast 
om interviews te geven en zijn gezicht was tot nog toe nog 
nooit zichtbaar op een foto. Hij gaf ons op die dag carte 
blanche, maar is niet van plan om in de nabije toekomst 
nog op een portretaanvraag in te gaan. Liever door jullie en 
één keer goed, zei hij. 

BrugesInsideOut: Is coherentie een belangrijk criterium 
binnen jullie reeks?
Wouter Van Vaerenbergh: Zeker en vast. Het is al voorgeval-
len dat we een reshoot moeten doen omdat de foto ge-
woon niet in de reeks paste. Bij Justice was dat bijvoorbeeld 
het geval, en die vroegen  ook of er iets mislukt was. Die 
tweede shoot was er dan pal op. Soms is het een beetje kill 
your darlings, en dan is de foto doorslaggevend, en niet de 
artiest die erop staat.

BrugesInsideOut: Hoe bepalen jullie wie gecontacteerd 
wordt? Who’s in en who’s out?
Ben Van Alboom: Het is niet de bedoeling om een electron-
ica-encyclopedie te maken. Ik teken de muzikale koers 
enigszins uit, en Wouter houdt zich bezig met het foto-
grafisch plaatje. Onze persoonlijke smaak wordt daarbij 
gehanteerd, er staan bijvoorbeeld geen trancemuzikanten 
in. Niet dat er iets mis is met Tiësto of Paul van Dyk, het 
is gewoon ons ding niet. Iedereen die in ons boek komt,  
maakt muziek waar we naar luisteren. We hebben niet om 
het even wie gekozen, omdat die toevallig in Fuse of Cul-
ture Club stond. 
Wouter Van Vaerenbergh: Er zitten ook een pak onbekende 
namen bij waar bij wijze van spreken alleen Ben en ik 
zouden kunnen naar luisteren. Grote namen portretteren 
louter en alleen omdat die de verkoop van ons boek een 
enorme boost zouden kunnen geven, dat zit er niet in. 
Onze appreciatie voor een muzikant en zijn werk zit ook 
in de foto zelf. Daar ben ik van overtuigd. 

BrugesInsideOut: Is het moeilijk om artiesten te strikken 
voor Angels & Ghosts?
Ben Van Alboom: Het is nooit ontzettend moeilijk geweest 
om mensen te pakken te krijgen, ook omdat het concept 
voor iedereen aannemelijk klonk. Zwartwit-portretten van 
elektronicamuzikanten? Oké, cool, leuk idee, en je bent ver-
trokken. Vanaf het moment dat je dan een Alex Gopher 
hebt om door te sturen gaat de bal nog sneller aan het rollen. foto: Angels&Ghosts: Uffie
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CHARTSCHARTSCHARTSCHARTSCHARTSCHARTS
Dj Sneak - Come on ep // Magnetic recordings

Alex Picone - Thai ep // Bass Culture
John Daminato & Booming B - Sneaky Technic // Itch and Sniff

Anthea & Celler - Down with G.O.D. // Tuningspork
Hu Biboulakis feat. Zeitlin - The Lucky two ep // Greenkeepers Music

Hu Southern Sampler // Hu Hu
The Hoodfellas feat. Verse - Cheers to the bad guy // Smoke City Music

Quell - test me for a reason // Juiced
JMC - dat dude // Gourmand Music

M.in & Bastian Schuster - We got soul ep // Robsoul recordings

Mavado – Never Believe You (Daseca)
Major Lazer ft. Mr Lex & Santigold – Hold the Line (Major Lazer)
Mavado – High Unda (Liv up Records)
Demarco – She can’t wait (Star Kutt)
Bounty Killer – They don’t know (Esco)
Mr. Vegas – I Am Blessed (Liv up Records)
Elephant Man – Dance (Birch)
Busy Signal – Hustle (Birch)
RDX – Bend Over
Vybz Kartel – Dollar Sign (Liv Up Records) 

reggae
By North Venice Crew (www.northvenice.be)

Rekardo Rivalo - African Beach (Channel X Remix) // Kill A Beat Records
Tiger Stripes – Eden // Drumcode
Reset Robot & Christian Smith - Elixir (Gary Beck Remix) // Excentric Muzik
Oxia – Whole Life // 8Bit
Einmusik – Jabloko // Bouq
Adam Beyer & Par Grindvik - Seq 2 Turn // Drumcode
Dominik Eulberg – Gasthof Zum Satten Bass (Jonas Kopp Remix) // Trapez
Danilo Vigorito – Alnilam Dark Side // Inside Orion Minimal Muzik
Tone Depth – Rumblefish // Bedrock Records

Toni Rios & Martin Eyerer – Liberacion // Kickboxer Recordings

Trolley Snatcha - The Future // Dub Police
Joy Orbison - Hyph Mngo // Hotflush Recordings 
A Made Up Sound - Closer
Joy Orbison - Wet Look // Hotflush Recordings
Giant - Swoosh // Hench Recordings
The Streets - Blinded by The Lights (Nero Remix) // Locked On
F & Headhunter - Night Dive // Transistor Records
D Kay - Fire (Rusko Remix)
Flux Pavillion - Fucking Noise // XS Dubz 
Silkie - Spark // Deep Medi Musik

Spectrasoul - Mimic // Subtitles
Alix Perez - Myriads // Shogun Audio

Serum & Bladerunner - Images // Critical
Spectrasoul - Wedgehead // Critical

Spectrasoul - Supression // Subtitles
Syncopix - Leave Your Love // Syncopix Records

Alix Perez & Spectrasoul, ft Peven Everett - Forsaken // Shogun Audio
Spectrasoul ft. Kenny Notts - 4 points // Metalheadz

Bachelors of Science - Spanish Sun (Bungle Remix) // Horizons Music
Jubei - Outcast // Critical

Mayer Hawthorne – Maybe So, Maybe No
Speech Debelle – Wheels in Motion ft. Roots Manuva

Dj Day x Miles Bonny – Still Miles
Rustie – Bad Science
Nadsroic – Room Mist

Daedelus –  My Beau (ft. Paperboy&Erika Rosa)
Hudson Mohawke - Ooops!

Hef ft. Crooks – Stacks worden bigger
Hudson Mohawke – Fuse

Homemade – Feel like ft. Mar

Rockmuzikanten zijn overigens vaak onbereik-
baarder dan artiesten uit de clubscene. Een 
wereldster als de Britse technoproducer James 
Holden liep na de shoot in Petrol mee met ons in 
de club, bestelde een drankje aan de bar en stond 
5 minuten later handtekeningen uit te delen, 
terwijl Belgische rockbands na een optreden elk 
apart in hun loge pintjes uit hun backstagefrigo 
zullen zitten leegdrinken. 
Wouter Van Vaerenbergh: Wel is het zo dat elec-
tronicamuzikanten meestal een onzichtbaar en 
onbereikbaar imago hebben. Dat is ook een van 
de redenen waarom we Angels & Ghosts heb-
ben opgestart. Rockartiesten staan heel vaak met 
hun kop op de albumhoes, elektronica-artiesten 
willen dat in de regel zoveel mogelijk vermijden. 
Ben Van Alboom: Soulwax zijn daar een goed 
voorbeeld van. Ze stonden voor “As Heard On 
Radio Soulwax Part 2” met een brown paper bag 
op hun hoofd. Hoe schimmiger kan je doen? 
Natuurlijk zijn er uitzonderingen, zoals Tiga. 
Maar het is niet zo dat deejays en muzikanten 
uit de elektronicascene hun gezicht als imago 
cultiveren. 

Wouter Van Vaerenbergh: Ze zijn ook vrijer om de 
platen te maken die ze willen. Zoals de jazzmuzi-
kanten van vroeger hé, het lijkt als samen jammen.
Ben Van Alboom: Tot op het extreme af. Samen-
werkingen zijn in de elektronica standard practise. 
Soms hebben ze elkaar nog nooit gezien, maar 
ze maken wel muziek door te communiceren via 
iChat. Surrealistisch, maar het werkt wel.

BrugesInsideOut: Last but not least: Waar 
zouden jullie het liefst eens exposeren?
Ben Van Alboom: Japan, zonder enige twijfel. 
Wouter van Vaerenbergh: Je zou het misschien niet 
verwachten, maar Japan is het fotografieland bij 
uitstek. Die mensen hebben nog een notie van 
beeldcultuur. Fotoboeken worden er ook nog 
steeds heel hard geapprecieerd. Tokio zou gewel-
dig zijn, daar teken ik direct voor.

In 2010 brengt Angels & Ghosts een fotoboek uit met 
de beste portretten van de afgelopen 4 jaar. Hou het 
in de gaten!

The XX -  Crystalised // Rough Trade/Beggars
Phoenix - Lisztomania
Julian Casablancas- 11th Dimension
The Dead Weather - Treat me like your mother
Girls- Lust for Life
The Airborne Toxic Event- Happiness is Overrated
Ghinzu- Take it Easy
The Drums- Let’s go surfing
Ganglians- Never Mind
Deerhunter- Never Stops

Umek - You Might Hear Nothing - Original Mix // Dataworx Digital
Pryda - Aflon - Original Mix // Pryda Recordings  

Way Out West - Only Love - Jerome Isma-AE Dub // Armada Music
Riktam, Bansi - Little Tweaker - Original Mix // Plastik Park 

Shik Stylko - Mungo - Original Mix  // Stylo Recordings
David Guetta - GRRRR - Original Mix // Toolroom

Mikas - Temperamental - Manuel De La Mare Rmx // Progressive Grooves
Extrawelt - Trummerfeld - Oliver Huntemann Remix // Cocoon Recordings

Yan Oxygen - Aqua - Original Mix // DP6 Records
Khainz - Low Frequency Oscillator - Original Mix // Plastik Park

progressive
by Rorschach

rock
by M.Ary

foto: Angels&Ghosts: The Bloody Beetroots
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baby got back@entrenous

Hate it or love it. Een grijze 

bufferzone daartussen bestaat niet 

bij Major Lazer, het nieuwe reggae 

meets dancehall-project van de 

alomtegenwoordige producers 

Amerikaanse Diplo en Switch. Hun 

nu al controversiële en knotsgekke 

album Guns don’t kill people...

lazers do ligt al sinds deze zomer 

in de rekken, en u zal het geweten 

hebben. De heren vonden nog 

niet echt de weg naar de Belgische 

zalen, dus hopte Bruges Inside Out 

de Thalys op en zoefde recht naar 

het walhalla van al wat hip is en 

beweegt: de Social Club in Parijs, 

waar Diplo een exclusieve dj-set 

kwam draaien. 

Hinnikende paarden, blitsende 

ringtones, opzwepende 

afrorhymes, gunshots en vette 

beats. Hoe je dit allemaal in 

één nummer verwerkt, menig 

muzikant zou er zich niet aan 

willen wagen, maar Diplo en 

Switch komen er op majestueuze 

wijze mee weg. Samen werkten 

ze onder meer aan M.I.A’s 

debuutplaat Arular en de al even 

geniale opvolger Kala, waarbij 

de paper planes u om de oren 

vliegen. Het selecte vriendenclubje 

breidt zich verder uit met 

klinkende namen als Santigold en 

de Amerikaanse rapster Amanda 

Blank, die ook hun stem leenden 

aan het eerste Major Lazer 

debuutepos. 

Stuk voor stuk sterke vrouwen 

die niet vies zijn van een ‘fuck’ 

en ‘shit’ in hun lyrics en vooral 

atypisch zijn in vergelijking met 

de Amy Winehouse-klonen van de 

laatste maanden. Geen wonder 

dat het album dan ook in het vakje 

parental advisory gestopt werd. 

Diplo en Switch zelf doen in ieder 

geval niet mee aan hokjesdenken. 

Alle Web 2.0-mogelijkheden en 

sociale netwerksites die op het 

web circuleren ontsnappen niet 

aan hun oog. Ze worden benut 

om hun persoonlijk netwerk uit 

te breiden met artiesten die nog 

onbekend en onbezonnen zijn, om 

die vervolgens te laten overvliegen 

naar de andere kant van de wereld 

en daar hun ding te laten doen in 

de studio. Zo kwam het album in 

Jamaica tot stand, als een soort 

gathering van gelijkgezinden die 

op een mix van Guiness en het 

lokale bier een tweetal weken 

doorgingen tot ze er mentaal en 

muzikaal bij neervielen.

Het resultaat van die muzikale 

ontmoetingen tussen Jamaïcaanse 

rappers, hun eigen muzes en de 

nieuwste elektronische snufjes 

zorgde voor een spetterende clash 

of the titans met de gekende Diplo 

& Switch-stempel. Maar hoe ziet 

dit spektakel er dan live uit? Net 

als zijn fans, die op 5 september 

naar de Social Club afgezakt 

kwamen, kwam Diplo aandraven 

met een hippe en stomende 

performance. Het lage plafond 

kreeg het die avond zwaar te 

verduren, want de zweepdruppels 

kletsten ervan af. En ja, de MC 

vond er ook niets beter op dan 

tot drie maal toe de lichtbrug te 

molesteren. 

Het publiek besteedde er 

nauwelijks aandacht aan, want 

hun losgehen piekte die avond 

van hoogtepunt naar hoogtepunt. 

Daar hadden de wulpse Afrikaanse 

danseressen die Diplo te 

voorschijn  toverde zeker iets mee 

te maken, want hun aanwezigheid 

plus de gescandeerde rhymes en 

de exotische Major Lazer-beats 

zorgden voor een party waarbij 

superlatieven tekort komen. 

Of België klaar is voor dit crazy 

stuff is nog maar de vraag. Ons 

hoeven ze in ieder geval niet meer 

overtuigen.

Good to know:

Op hun website hebben de heren 

hun fans de kans gegeven om een 

remix van één van hun nummers of 

eigen artwork up te loaden. Om te 

zien hoe dit swingt, blinkt of klinkt: 

http://remix.majorlazer.com 

Check Major Lazer on Youtube: 

Hold the Line. Pon the Floor. 

Voor meer foto’s en filmpjes: 

www.parissocialclub.com 

-Do (n
’t) beli

eve th
e hype

-

2 37

Foto’s © Robrecht Devos



Dienst Cultuur organiseert 

Fototentoonstelling
wedstrijd autoloze zondag
16 tot 30 december 2009

V.U. J. Coens, stadssecretaris, 
Burg 12, b-8000 Brugge

Hal Dienst Cultuur, A.C. Brugse Vrije
open van maandag tot zaterdag 9.00u. tot 17.00u.
gesloten op 25 en 26 december

1
2
3
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7 tarieven tot je 23ste

www.ateliercocteau.com
zilverstraat 8 .  brugge

40

westtalent.BE
De Provincie West-Vlaanderen en Het Entrepot vzw presenteren

Hét provinciaal pop- en rockconcours van West-Vlaanderen

HET ENTREPOT vzw
Binnenweg 4 I 8000 Brugge I T 050 47 07 80 I F 050 47 07 89 I info@het-entrepot.be I www.het-entrepot.be

1e HALVE FINALE
ZATERDAG 7 NOVEMBER - 4AD - DISKMUIDE

2e HALVE FINALE
VRIJDAG 13 NOVEMBER - JOC IZEGEM

FINALE
ZATERDAG 28 NOVEMBER - DE KREUN - KORTRIJK

Het Entrepot presenteert ism Jh Comma

#
CREATE YOUR NIGHT #4

Curator Laurens Vanhulle stelt zelf zijn avond samen: 
doorlopend performances, tentoonstellingen, voorstellingen, installaties, ... van jonge makers !

VRIJDAG 18 DECEMBER

@ HET ENTREPOT
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Maarten Leyts (40) werd geboren in Veurne en 
woont vandaag in Gent, maar zijn roots liggen in 
Brugge. Zijn grootvader Henri (Arie’tje) was fiets-
maker aan ’t Perretje in Assebroek en ook zijn va-
der Eric groeide hier op. ,,Mijn humaniora heb ik in 
Veurne gedaan, omdat mijn ouders toen in De Pan-
ne woonden, maar voor mijn hogere studies kwam 
ik naar Brugge. Ik heb regentaat gevolgd in de Nor-
maalschool. Daarna trok ik naar Brussel om ener-
zijds Journalistiek te studeren aan het International 
Press Centre (IPC) en anderzijds verder marketing 
te volgen’’, vertelt Leyts.
Na een tijdje als coördinator gewerkt te hebben 
van de socio-culturele werking van de gepen-
sioneerden- en gehandicaptenwerking Brugge- 
Oostende van Bond Moyson werd onze gespreksge-
noot naar Brussel geroepen met de vraag de functie 
van directeur op te nemen van de jongerenwerking 
van de socialistische mutualiteit MJA. Daar bouwde 
hij de mutualistische jongeren organisatie uit tot een 

internationale, trendy gezondheidspromotor – en 
communicator, werd hij voorzitter van Jint – het 
Vlaams bureau voor internationaal jongerentoe-
risme en vermarketeerde hij ondermeer het jon-
gerenmagazine Zap, waarvan de leiding vandaag 
trouwens in handen is van Bruggeling Jonathan  
Chevalier.
Maarten Leyts: ,,Vanuit MJA hadden wij de 
opdracht jongeren te wijzen op het belang 
van een goede gezondheid . Daar hoort uiter-
aard seksuele voorlichting bij en het belang 
van veilig vrijen, maar ook: niet roken, matig 
omspringen met alcohol, van de drugs blijven. 
Gezondheidscommunicatie naar jongeren is 
niet evident als je geloofwaardig wil blijven 
maar met een doorgedreven projectstrate-
gie zijn we daar toch goed in geslaagd. Met de  
Belgian Popline bijvoorbeeld vroegen we na-
tionale en internationale popartiesten om 
hoesjes te ontwerpen voor een condoomreeks.  

Maarten Leyts brengt met 
zijn bedrijf  Trendwolves de 

jongerentijdgeest in kaart

Wij zitten op de trein. Rechtover ons zit een 
jonge meid met kledij die een Indie voorkeur 
veraadt. Aan haar rechterpols zitten arm-
bandjes. Van Rock Werchter. Van Dour. Van 
Pukkelpop. ,,Jongeren zijn opgegroeid in een 
zeer gedetailleerd merkenlandschap, ze weten 
dat merken hun identiteit helpen maken. De 
armbandjes zijn een schoolvoorbeeld van 
het element codes uit ons model van jonge-
rencultuur”, zegt Maarten Leyts, die in Gent 
Trendwolves runt, een bedrijf gespecialiseerd in 
youthwatching dat onlangs ook Het Entrepot 
onder de loep nam. ,,Het moet allemaal wat 
minder clean.’’ 
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Op die manier gaven we een alibi aan 
jongeren om condooms uit een auto-
maat te halen want ze deden het voor 
‘de verzameling’. De kracht van zulke 
projecten ligt bovendien in het feit dat 
het de pophelden zijn die jongeren wij-
zen op het belang van veilig vrijen en 
geloof me, dat heeft duizend keer meer 
impact dan wanneer een overjaarse 
jongere dat doet. Ons jongerenmaga-
zine verpakte gezondheidscommuni-
catie in jongerencultuur in een vorm 
die jongeren aanspreekt, zodat ze ons 
een beetje als een buddy zagen. Daar-
om ook trokken we met onze condo-
mobiel naar scholen en festivals, waar 
zogenaamde healthies –  jongeren-
gezondheidswerkers – met andere jon-
geren praatten over gezondheids 
gerelateerde thema’s. Om in mar-
ketingtermen te spreken: een 
bottom-up strategie, waarbij 
vanuit de peergroup zelf – de 
jongeren – andere jongeren 
aangesproken werden. Jongerencom-
municatie an sich is vrij evident, je 
moet het alleen willen begrijpen. Je 
merkt dat communicatie naar jongeren 
vaak goedbedoeld gedirigeerd door 
verantwoordelijken, die er naast een 
hoop diploma’s ook een zeer beperkte 
visie over ‘jong zijn’ op na houden en 
als referentiekader hun eigen jeugd en 
omgeving hanteren. Alleen: minder 
dan de helft van de jongeren waar de 
communicatie voor bedoeld is studeert 
af in het ASO.’’

Toen hij aan de slag was bij MJA viel 
Leyts op dat er een geweldige kloof 
gaapt tussen de leefwereld van jon-
geren en de manier waarop overhe-
den, bedrijven en dus ook merken 
denken over jongeren. Ha, een gat in 
de markt, realiseerde hij zich en hij 
richtte een kleine twee jaar geleden 
zijn eigen bedrijf op dat van specifiek 

jongeren-onderzoek en het spotten 
van jongerentrends en de vertaling 
hiervan zijn core-business zou maken:  
Trendwolves.
Maarten Leyts: ,, Wij volgen de 
socio-economische evoluties en het 
consumentengedrag van kinderen, 
jongeren en jongvolwassenen op de 
voet. Wat zijn de nieuwe voedings-
patronen? Hoe ontwikkelt het jeugd-
toerisme zich? Hoe vullen youngsters 
hun vrije tijd in en wat zijn hun media 
– en merkvoorkeuren? De resultaten 
hiervan en de beste praktijkvoorbeel-
den uit het buitenland verwerken we 
systematisch tot rapporten. Al naar-
gelang de opdrachtgever schrijven we 
een advies op maat en vertalen die sa-

men met 
jongeren 
naar nieuwe producten en diensten . 
In oktober starten wij trouwens een 
leerstoel trendwatching - trendsverta-
ling aan HANTAL in Kortrijk’’
Bij Trendwolves, dat kantoor houdt 
in Gent, zijn inmiddels zeven mensen 
aan de slag. Deze youthwatching-fir-
ma werkte inmiddels voor o.a. Dexia,  
Telenet, Fidea, Red Bull, Jim, KATHO, 
de stad Antwerpen en zelfs Het Entre-
pot. Jaarlijks brengt dit bedrijf, dat ook 
constant lezingen verzorgt voor grote 
bedrijven, een European Youth Trend 
Report uit. Tom Palmaerts (32), één 
van Leyts’ medewerkers, werd onlangs 
verkozen door het Nederlandse vak-
tijdschrift Second Site verkozen tot 
jongerentrendwatcher van het jaar. 
Maarten Leyts: ,,Tot welke subcultuur 
jongeren ook mogen behoren, in we-
zen houden dezelfde drie zaken hen 

allemaal bezig: hun identiteit of plaats 
in de wereld, het halen van hun rijbe-
wijs, een metafoor voor hun vrijheid, 
en last but not least hun eerste seksuele 
ervaring. 
Wij ontwikkelden vanuit onze erva-
ring ook een model dat de elementen 
van jongerencultuur in kaart brengt.  
Uiteraard hun looks, maar evenzeer 
hun specifieke skills, de manier waarop 
ze aan netwerking doen, gathering als 
het ware, bij uitstek merkbaar bij hang-
jongeren, D.I.Y. of hoe ze zich van an-
deren proberen te onderscheiden, dat 
kan ook op een rebelse manier en via 
codes, de armbandjes van Rock Werch-
ter, Dour, Pukkelpop.’’
_ Na drie jaar Het Entrepot hebben jullie 

op vraag van hen ook een 
doorlichting gedaan van 
het Regionaal Centrum 
voor Jongerencultuur. Wat 
is jullie opgevallen?
Maarten Leyts: ,,Dat Het 
Entrepot bij de jeugd aan-
zien wordt als een plaats 

om te fuiven. Dat het ook een vrijplaats 
is om zaken te creëren, is veel minder 
bekend. Daar wil de leiding van Het 
Entrepot aan werken. Voorts wordt Het 
Entrepot door de Brugse jongeren als 
te bureaucratisch en te clean ervaren. 
Rockbandjes die er gerepeteerd heb-
ben, moeten er ook een pint kunnen 
pakken. En liefst in een aangename 
omgeving. Daarom krijgt de inkomhall 
binnenkort een facelift. Veel hoeft dit 
niet te kosten. Wat old skool sofa’s van 
de Kringwinkel en het zou meteen al 
een stuk cooler ogen.’’ (svv)

Website: www.trendwolves.com.

	 pro-jects.org

‘Projects’	is	een	humanitaire	(kunst)	onderneming	opgestart	door	Maximilien	Binard,	Merlijn	Mestdagh	
en	Jonathan	Dewyspelaere.	Op	een	avond	toen	we	onze	reis	die	we	gepland	hadden	doorheen	India	aan	
het	bespreken	waren	is	‘Projects’	spontaan	en	impulsief	ontstaan,	louter	op	onze	ingevingen	die	we	aan	
elkaar	gaven.	Toen	we	beseften	dat	deze	wolk	van	ideën	en	dromen,	met	een	solid	main	goal,	konden	
uitwerken	tot	een	werkelijk	humanitair	project	zijn	we	beginnen	mensen	contacteren	die	ons	konden	
helpen.	Sindsdien	is	het	idee	nog	elke	dag	aan	het	groeien.	Wij	zijn	tenslotte	geen	onderneming	die	als	
doel	heeft	lucratief	te	zijn	voor	onze	eigen	doeleinden,	want	onze	doeleinden	liggen	in	het	helpen	en	
gelukkig	maken	van	andere	mensen,	wat	is	er	trouwens	mooier	en	meer	bevredigend	dan	dat?	

De	‘main	goal’	is	om	oude	of	nieuwe	(niet	bedrukte)	T-shirts,	te	bedrukken	en	te	laten	beschilderen	door	
jonge	kunstenaars.	Deze	T-shirts,	stylo’s,	stiften	en	penselen	zullen	dan	uitgedeeld	worden	in	India	aan	
de	straatkinderen,	weeshuizen,	scholen	en	noem	maar	op.	De	opbrengst	van	de	T-shirts	en	kunstwerken	
die	hier	zullen	verkocht	worden	gaat	volledig	naar	de	scholen,	weeshuizen	en	kinderen	in	India	waar	we	
nieuw	materiaal	kunnen	kopen	voor	ze,	om	ze	ook	een	kans	te	geven	om	onder	andere	hun	creatieve	
kant	te	laten	spreken	door	hun	stiften	en	penselen.

‘Projects’	is	nog	zeer	jong,	en	onze	T-shirt	actie	is	onze	eerste	stap	om	de	kinderen	in	India	te	helpen.	
Terwijl	onze	ambities	aan	het	groeien	zijn	zullen	er	nog	veel	acties	komen	in	de	toekomst.	We	staan	ook	
open	om	andere	projecten	te	helpen.	

Elk	T-shirt	dat	wordt	uitgedeeld	zal	ook	worden	gefotografeert	en	worden	tentoongestelt,	samen	met	
andere	kunstwerken	en	onze	‘travel	itinerary’	op	exposities	in	Vlaanderen.	Deze	werken,	samen	met	de	
T-shirts	zullen	te	koop	zijn	aan	zeer	interessante	en	democratische	prijzen,	namelijk	prijzen	die	uzelf	
kiest.	Wetend	dat	uw	geld	en	kleine	bijdrage	naar	de	kinderen	in	India	zal	gaan	om	ze	ook	een	kans	te	
geven	om	gelukkig	te	zijn.

Push away your materialism and superfluous needs, give the children a smal baksheesh!

U	kunt	ons	helpen	door	uw	oude	(niet	bedrukte)	T-shirts,	stylo’s,	stiften	en	penselen	naar	één	van	onze	
inzamelpunten	te	brengen,	hoe	meer,	hoe	beter.

Wij	staan	altijd	open	voor	jonge	kunstenaars,	en	deze	die	hun	talenten	willen	delen	met	de	wereld.	
Zin	om	zelf	een	t-shirt	te	ontwerpen?	Zelf	creatieve	ideën	om	het	project	te	steunen?
Contacteer	ons	via	de	website.

Inzamelpunten:	Bocca,	Dweersstraat	13
	 						New	Style,	Dweerstraat	32
	 						Alex	shop,	Geldmuntstraat	31
	 						Charlie	Checkpoint,	St-baafskerkstraat	7
	 						Slam,	Wollestraat	25	level	1

www.Pro-jects.org

Projects
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ZO 1 NOV Gabriel Rios   Concertgebouw
  Tattoo Sunday   Studio Hall

MA 2 NOV Razor Reel Filmfestival  Kinepolis

DI 3 NOV  Razor Reel Filmfestival  De Biekorf

WO 4 NOV  Razor Reel Filmfestival  De Biekorf/Ciné Liberty

DO 5 NOV Razor Reel Filmfestival  De Biekorf/Ciné Liberty

VR 6 NOV  Mental Breakdown   Het Entrepot
  Spot     JH Comma
  Razor Reel Filmfestival  De Biekorf/Ciné Liberty
  Guiseppe, Villa, Fredo&Thang  Entrenous

ZA 7 NOV  Razor Reel Filmfestival  De Biekorf/Ciné Liberty
  Baby got back!   Entrenous
  Green Manor live   ‘t Opkikkertje
  Human Nature Party   Sporthal Loppem 
  Seatsniffers presenting ‘Roadmasters’ De Snuffel
  Thai     Het Entrepot

ZO 8 NOV  Razor Reel Filmfestival  De Biekorf

MA 9 NOV Jam@dewerf   De Werf

DI 10 NOV Natalia Acoustelicious  Concertgebouw
  Quiz@War    Cafe The Top

DO 12 NOV Lupus Trio    De Versteende Nacht

VR 13 NOV Cabaret Gothique II   Retsin’s Lucifernum
  Housenight w/ jr from dallas, ricardo, jaysmooth Entrenous

ZA 14 NOV Bassix    Het Entrepot
  Check your butt   Tom Dooley
  Jazz Juice    Entrenous

ZO 15 NOV Misty in Roots   Cactus Club@Ma/Z

VR 20 NOV 1 - eurofuif   Het Entrepot
  Boogienights w/ onda sonora, david foyh, dreezer Entrenous

ZA 21 NOV Beat it! w/ kieron pepper, rawfare, ums, worker&parasite Entrenous
  Back 2 The Roots   Koude keuken
  Optreden Malicious dream  ‘t Opkikkertje
  Erotic Night   Cafe The Top

DO 26 NOV The Rhyhtm Junks   Stadsschouwburg

VR 27 NOV Customs & Superlijm   Cactus Club@Ma/Z
  Bangers    Entrenous

ZA 28 NOV Ghinzu    Ma/Z
  Pounderz    Het Entrepot

VR 4 DEC  Tweet, Moiek, dj Howie Dunham, dj Jeezy Entrenous

ZA 05 DEC High School Rock ‘n Roll  Cafe The Top
  Clubnight    Entrenous

VR 11 DEC Clubnight    Entrenous

ZA 12 DEC Housenight w/ massimo dacosta, robin of loxley, ricardo Entrenous

ZO 13 DEC  Kamagurka Geneest   De Valkaart

VR 18 DEC Strictly Dubstep w/ Jamie Vex’d, Cotti  Ma/Z
  Fonky Fockers w/ Samwise & Brouse , Raoul, Pjay Checkpoint Charlie
  Bangers    Entrenous

ZA 19 DEC Jazz Juice    Entrenous

MA 21 DEC Freddy gaat naar de bakker  De Biekorf

DO 24 DEC Christmas Eve Holy Night  Cafe The Top
  Xmas    Entrenous

VR 25 DEC Dj Siggy Degrees Ztardust, dj Jean Oxidant Entrenous

ZA 26 DEC Baby got back!   Entrenous

DO 31 DEC NYE!    Entrenous

Jouw evenement voor januari/februari in onze algemene party-kalender?
Mail de naam, plaats en datum voor 20 december naar info@brugesinsideout.be.

Ondertussen in brugge... part 2
NOVEMBER DECEMBER
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BESPAAR TOT              OP UW DRUKWERK70%

Alle info ➧ www.mijndrukwerk.be
Contacteer ons op info@mijndrukwerk.be

Mijndrukwerk.be is een produkt van Drukkerij Van Maele | Sint-Pietersnoordstraat 21 | 8000 Brugge

*prijs exclusief BTW, ontwerp en leveringskosten

Drukwerk op maat gesneden

1000 VISITEKAARTJES RECTO VERSO QUADRI
Papier 350gr. + recto verso plastificatie

➧ aanleveren woensdag voor 12u
➧ klaar vrijdagnamiddag

85€
*

5000 FLYERS A6 
➧ Flyers gedrukt recto verso Quadri op 250 gram maco sat

85€
*

www.ververs.be

reclame & belettering



Brochure beschikbaar in Fnac Brugge, Markt 18-19.
Openingsuren: ma-za: 10-18.30uur, vrijdag: 10-19uur.
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