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THEATER

DECORTE VS.
SHAKESPEARE
A Winter’s Tale toverde hij om tot Winter-
vögelchen, Much Ado About Nothing
vormde de basis voor Niks of niks, en nu
gaat theatermaker Jan Decorte in Shylock
aan de slag met het Shakespeare-stuk The
Merchant of Venice. Voor wie de vorige
4.791 bewerkingen heeft gemist: Shylock
is niet de naam van de protagonist, maar
veruit het opmerkelijkste en bekendste
personage. De meedogenloze geldschieter
gaat ermee akkoord een jongeman genoeg
dukaten te lenen om de vrouw van zijn
dromen voor zich te winnen, op voor-
waarde dat hij een pond vlees uit de huid
van de borgsteller mag snijden, als het
geld niet op tijd wordt terugbetaald. Toe-
gegeven, niet de meest contemporaine
manier om schulden te vereffenen, maar
als je kijkt naar wat er de afgelopen jaren
is gebeurd in de financiële sector, mag het
verbazen dat er momenteel niet meer the-
atermakers mee aan de slag zijn. Al zijn er
wellicht niet erg veel die het kunnen doen
op de kruising van frêle poëzie en pure
rock-’n-roll, zoals Decorte.
Van 7/11 tot 9/11 in het Kaaitheater, Brussel.

Nadien nog te zien in verschillende Vlaamse

steden. kaaitheater.be
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CONCERT

ACID BOLLYWOOD HOUSE
Zo’n tien jaar geleden vond Bollywood-verzamelaar
Edo Bouman in New Delhi een album in de uitver-
koop dat er wel grappig uitzag: Synthesizing: Ten
Ragas to a Disco Beat van Charanjit Singh. Bouman
wist dat Singh aan redelijk wat soundtracks voor Bol-
lywood-films had gewerkt, dus nam hij de plaat mee
naar huis. Maar niets kon hem voorbereiden op wat
hij zou horen: onversneden acid house, het genre dat
in 1987 door het producerstrio Phuture boven het
doopvont werd gehouden in Chicago en sindsdien
mee de elektronische muziekrevolutie op gang heeft
getrokken.

Eén klein probleem met die stelling: op de hoes van
Synthesizing: Ten Ragas to a Disco Beat las Bouman
‘1982’. De Bollywoodverzamelaar ging daarop op
zoek naar Charanjit Singh en vond een man die sinds
de jaren 80 hoofdzakelijk zijn brood verdiende als
bruiloftsmuzikant en totaal niet besefte dat hij met
zijn unieke mix van westerse disco en Indische raga’s
een nieuw genre had uitgevonden. Inmiddels is hij
van de klap bekomen en heeft hij huwelijksfeesten in-
geruild voor hipsterparty’s.
Op 7/11 in Gent (De Centrale) en op 10/11 in Brussel (Bozar

Night). democrazy.be & bozar.be
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FESTIVAL

KIKK-ASS
De derde editie van het digitale festival KIKK brengt
andermaal een hoop gerenommeerde conceptdesig-
ners, modeontwerpers, elektronicamuzikanten, ar-
chitecten, installatiekunstenaars en grafische genieën
naar Namen. De Nederlandse techneut Nalden ver-
telt er hoe hij WeTransfer uit de grond stampte, de

Amerikaanse wetenschapper Ivan Poupyrev doet uit
de doeken welke technologische snufjes hij momen-
teel ontwikkelt voor Walt Disney, het Franse collectief
Pleix geeft uitleg bij de baanbrekende commercials en
videoclips waarmee het tegen een duizelingwekkende
snelheid op de proppen komt, en de Amerikaanse de-

SAMENSTELLING: BEN VAN ALBOOM
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