DE STANDAARD

D7

DINSDAG 12 NOVEMBER 2013

Geile apen palmen
Vorst in
CONCERT
Arctic Monkeys
Gezien op 9 november in Vorst
Nationaal, Brussel

¨¨¨¨è
Waar zijn die schuchtere puistenkoppen uit High Green, Sheffield gebleven, vroegen we ons af
nadat Alex Turner als een onwezenlijk coole dandy, teddy boycoupe incluis, ‘Do I wanna know?’
de zaal in stuurde. Zwarte blazer
en cowboyshirt met silver lining:
de 27-jarige frontman vonkte als
een jonge Johnny Cash en de
Hamburgse John Lennon ineen,
het uitverkochte Vorst Nationaal
smulde.
Arctic Monkeys is tegenwoordig
onderdak in LA en de glitz en
glam van de city of lights laat zijn
sporen na bij de groep: modellen
aan hun arm en ronkende motoren onder hun kont. In hun sound
slopen blinkende hiphopbeats en
r&b-invloeden, op het podium
verrezen achter hen in gigantische, glimmende Hollywood-letters de initialen AM, de titel van
hun vijfde, succulente album. Het
cijfer 0114 – het kengetal van Sheffield – op de basdrum van Matt
Helders moest dan weer duidelijk
maken dat ze hun roots niet verloochenen.
De onstuimige, messcherpe
punkpop waarmee Arctic Monkeys doorbrak, stak enkele keren

verzengend de kop op in Brussel,
met vurige versies van ‘Brianstorm’ en ‘Dancing shoes’. Maar
het was de sexy swagger die ze
sinds hun album Humbug zijn
gaan uitspelen die zijn stempel
drukte.
De lome bas van Nick O‘Malley
kronkelde verleidelijk rond de
logge, bluesy stonerrock van
‘Don’t sit down ‘cause I‘ve moved
your chair’, in ‘Arabella’ legde een
dikke beat uit de koker van Dr Dre
het aan met een smerige riff die
uit Black Sabbaths ‘War pigs’ leek
te zijn ontsnapt. ‘Why’d you only
call me when you‘re high?’ sloop
als een zwarte panter door de
zaal, om met zijn geinige falsetten
iedereen bij het nekvel te grijpen.
Sexy crooner

‘This one’s for all the ladies!’ riep
Alex Turner zijn vrouwelijke aanhang toe toen de band een bits ‘I
bet you look good on the dancefloor’ inzette. Vergeet het ironische gemompel van weleer, de

Arctic Monkeys
heeft de garagerock-nonchalance
van zijn begindagen vakkundig
uit zijn vacht
geborsteld

zanger heeft zich omgeschoold
tot een volleerd volksmenner. Gitaar aan de kant, hipshake hier,
wuifhandje daar, voet op de monitor, kammetje door het haar en
opgeilen maar. Toen zijn silhouet
zich aftekende tegen de spots in
‘Pretty visitors’ ontwaarden we de
nieuwe messias van de rock.
Het charismatische jonkie ontpopte zich tot een dodelijk sexy
crooner toen tedere akoestische
gitaren werden omgegord voor
full moon fever-versies van ‘No. 1
party anthem’ en ‘Piledriver
waltz’. Die ingetogen passages
temperden de opwinding wat,
maar zo kon je je wel volledig verlekkeren op de heerlijke schrijfsels van deze woordkunstenaar.
Wie anders doet je smachten met
teksten als ‘I wanna be your vacuum cleaner, breathing in your
dust, I wanna be your Ford Cortina, I won’t ever rust’?
Arctic Monkeys heeft de garagerock-nonchalance van zijn begindagen vakkundig uit zijn vacht
geborsteld, en zich tot de spannendste rockact van het moment
gekroond. Door de tempowissels
weifelde het publiek tussen slowen en crowdsurfen, maar de
groep had genoeg flair in huis om
iedereen uit zijn hand te laten
eten. ‘Are you mine tomorrow? Or
just mine tonight?’ vroeg Turner
zijn Brusselse aanhang in het furieuze slotakkoord ‘R u mine?’ De
vraag stellen is ze beantwoorden.
Alex Turner: gerestyled tot een onwezenlijk coole dandy. © Koen Bauters

TOM ZONDERMAN

Bob Dylan piekt
eindelijk weer

Boosaardige lol
THEATER ¨¨¨¨è
Shylock

BLUES ¨¨¨¨è

Jan Decorte/Bloet & Comp. Marius. Gezien in
Kaaitheater Brussel, 8 november. Tournee tot
13 februari 2014

Bob Dylan
Vorst Brussel, 10/11

Dylan: een gedurfd concert. © afp

Tijdens de jongste passages van Dylan in Vorst Nationaal kon je moeilijk
van verrassende momenten spreken.
In dik anderhalf uur joeg hij er vanuit
een donkere hoek rechts achteraan op
het podium telkens exact zeventien
nummers door. Soms goed bij stem
(2009), maar in andere jaren ronduit
vervelend (2005).
Dylan had deze keer een nieuw album
te promoten, Tempest. Met ‘Things have changed’ zette de meester nog wat
zoekend een gedurfd concert in. Het
decor zag eruit alsof Dylan en zijn
vaste band samenkwamen in een vaudevillebar net buiten New Orleans. De
spaarzame, maar uitgekiende belichting zorgde voor intimiteit op het podium, en Dylan wisselde geregeld van
positie.
Vanaf het derde nummer, een funky
‘Beyond here lies nothing’, was duidelijk dat de zanger nauwelijks naar
vroeger wilde terugkijken. Dylan
knarste zich met zelden geziene precisie en parlando door zijn jongste al-

bums. Als een übercoole performer
concentreerde hij zich op een bijtend
‘Pay in blood’, dat als vitriool uiteenspatte tegen de fluwelen zetels.
Na een korte pauze, ook nieuw in Dylans toerlogboek, piekte het concert
zoals zelden gehoord. ‘Forgetful
heart’, een obscure parel uit het onderschatte Together through life, bezorgde de hele zaal kippenvel. Het afsluitende ‘Long and wasted years’ uit
Tempest lokte verrassend genoeg het
grootste applaus van de avond uit.
Dylan bracht de ballade als een messcherpe talking blues. Hevig met de
armen zwaaiend, spuwde hij de zwarte woorden steeds luider en heftiger
de zaal in. Staande ovatie, maar ook
verwondering in de ogen van alle toeschouwers.
Dat hij er voor de bisbeurt nog een
totaal overbodig ‘Blowin’ in the wind’
tegenaan gooide, deed er niet meer
toe. De oude vos Dylan stond in
Vorst eindelijk in het nu.
PETER MESTDACH

Decorte: uitgebeende theaterhiphop. © rr

Shakespeare gestript, verknipt: ’t is
weer gepiept. Al zo’n dozijn theaterteksten van de grote bard heeft Jan Decorte
naar zijn hand gezet. Daarbij vier versies
van Hamlet. Shylock, over de Joodse
vrek die van zijn rivaal een pond vlees
eist in ruil voor een onafgeloste lening,
hoort bij het betere part.
Achter de lol en het lichtvoetige spel,
door Decorte mokkend gadegeslagen
vanop zijn hoge stoel, gaat een donkere
dreiging schuil. Politiek correct wil dit
stuk niet zijn. Beledigingen vliegen heen
en weer. ‘Christenhond! Blanke schoft!
Bleekscheet!’ (Shylock). ‘t’ Is te hopen
dat hij niet stinkt en geen hand wil geven’ (het andere kamp). Maar de beschimpte Jood krijgt het laatste
woord. Decorte reserveert de monoloog
‘Hath not a Jew eyes’ voor het
laatst. Tegen een doek dat bloedrood
kleurt zoals de geschiedenis. Eerder dan
een aangebrande komedie met antisemitische trekjes wordt deze versie van The
merchant of Venice een vilein sprookje. Een statement over onverdraagzaam-

heid en onze onuitroeibare vooroordelen.
Verwacht niet het onverwachte: de ingrediënten van dit eendimensionale theater zijn dezelfde gebleven. Minder is beter voor Decorte. Dus is Shylock recht
voor de raap: een rechtlijnig verhaal, een
straf toneelbeeld, een uurtje vrolijk geraaskal. Met acteurs (Sigrid Vinks, Herwig Ilegems, Waas Gramser en Kris Van
Trier) die binnen de Decortiaanse krijtlijnen een maximum aan ruimte claimen.
Met een kraag van papieren sérieux. Voor één keer niet op blote voeten.
De theatermaker, die geen letter uit het
hoofd wil leren, staat te gesticuleren achter zijn lessenaar. Of trekt een lange
baard aan en speelt buiksprekerpop van
zijn eigen tekst.
Die blijft een klein wonder. Hij bedient
zich van een bizarre, hoogst vermakelijke
kunsttaal. Uitgebeende theaterhiphop is
dit. Woordenkramerij die alle grote emoties de nek omwringt. En pure poëzie.
GEERT VAN DER SPEETEN

