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Sonja’s selectie

do
or

 S
on

ja
 P

ee
te

rs
 -

 m
.m

.v
. M

ie
t 

So
ur

br
on

  -
 f

ot
o’

s:
 S

te
f 

St
es

se
l, 

D
on

 F
lo

od

Elke maand selecteert redacteur Sonja Peeters het beste 

uit het grote aanbod van vrijetijdsland.

GeStrikt!

➊ Thriller van Michael Jackson

Ik groeide op in de jaren ‘80, de glorietijd van Michael Jackson, 
en ik was echt zot van Thriller. Ook daarna, toen hij al hele foute 
dingen deed, ben ik die plaat goed blijven vinden. Pas toen ik 
ouder was, kwam ik erachter dat hij Thriller heeft gemaakt in 
samenwerking met de grote Quincy Jones.
Ik kreeg Jackson letterlijk met de paplepel binnen. Ik was vier 
jaar toen ik op Billie Jean de moonwalk probeerde na te doen. 
Michael Jackson is het fundament van mijn liefde voor muziek. 
Ik vond en vind het geweldig hoe hij mooie melodieën combi-
neert met funky percussie.

➋ Talking Book van Stevie Wonder
Ik kende ‘Superstition’ natuurlijk, maar ik wist verder niet veel 
over Stevie Wonder. Tot ik als zeventienjarige in de auto van een 
vriend zat. ‘Maybe Your Baby’ speelde, en hij zei dat ik dáár es 
naar moest luisteren. Wat een vet nummer, man. Zo cool. Ik had 
nog nooit zoiets van Stevie Wonder gehoord. Ik kwam erachter 
dat Wonder alles zelf deed, de instrumenten én de teksten. Dat 
wilde ik ook. Ik had conservatorium gedaan, klassieke gitaar, en 
ik deed daarna muziekproductie. Het was de gelegenheid voor 
mij om zelf ook allerlei instrumenten onder de knie te krijgen. 
Dat heb ik tegen honderd per uur gedaan.

➌ Rubber Soul van The Beatles
“Alleen al die titel is geweldig. Dat album staat vol hits die 
perfect weergeven waar The Beatles beroemd mee zijn gewor-
den: de afgeronde drieminutensong. Alles aan dat album klopt, 
geen enkele noot is overbodig, de songs zijn catchy en aanste-
kelijk. The Beatles waren toen echt op het hoogtepunt van hun 
carrière. De songs zijn melodieus, hun tijd ver vooruit en toch zo 
simpel. Ik zie me nog akkoorden oefenen op hun nummers. Hun 

muziek was als een soort melodieleer nog voor 
ik goed en wel noten kon lezen.”

l  luisteren

Jim Cole (28)

Belg en barstensvol talent - heeft zijn 
eerste cd uit: Soul in 2. Beetje funky, 
poppy songs die hij zelf heeft 
gecomponeerd en geschreven. Welke 
drie albums hebben zijn muzikale 
opvoeding mee bepaald?

De 22-jarige Amerikaanse singer-
songwriter Colbie Caillat is hét 
bewijs dat MySpace een uitkomst 
kan zijn voor jonge beginnende 
artiesten. Haar single Bubbly werd 
negen miljoen keer beluisterd 
voordat de platenmaatschappijen 
aan haar deur stonden. Haar 
debuutalbum Coco is een geslaagde 
verzameling van eenvoudige, 
zonnige Amerikaanse folkpopsongs. 
een mix van Norah Jones, Lauryn 
Hill en Jack Johnson. Muziek die je 
meteen naar zwoele zomeravonden 
doet verlangen.
www.colbiecaillat.us

een voorstelling op de 
fiets voor alle milieu- én 
theaterliefhebbers, dat is 
Don Kyoto, de nieuwe 
solovoorstelling van 
Dimitri Leue. Hij vertelt 
het intrieste, dolkomische 
verhaal van de dolende 
ridder Don kyoto van 
Borgerhout, een groene 
ridder die het opneemt 
voor het milieu. De 
naïviteit waarmee deze 
ecostrijder ten strijde 

trekt vóór de windmolens 
is ontroerend, soms 
lachwekkend. De verteller 
breekt een lans voor de 
duurzaamheid der 
dingen. een hartverwar-
mende voorstelling over 
de opwarming van de 
aarde.
Nog tot begin juni trekt 
Dimitri Leue met zijn 
bakfiets van schouwburg 
naar schouwburg. Meer 
info op 03-235 04 90 of 
www.rataplanvzw.be.

Hoe evolueerde de 
mode vanaf de 18de 
eeuw tot in de jaren 50? 
Op die vraag geeft de 
tentoonstelling Looks. 
Mode 1750-1958 in het 
Hasseltse Modemu-
seum je een antwoord. 
Nog tot 31 augustus 
2008 neemt deze 
fascinerende tentoon-
stelling je mee door-

heen 200 jaar mode-
geschiedenis, met een 
sterke focus op de jaren 
‘50. Of over hoe de 
‘brave huisvrouw’ uit de 
beginjaren ‘50 transfor-
meerde in een uitda-
gende ‘Hollywooddiva’.

Meer info: 
www.modemuseumhas-
selt.be, modemuseum@
hasselt.be.

Soul in 2 van Jim Cole ligt nu in de winkel. 
Check ook www.jimcole.be

Ga je maar naar één festival 
deze maand, laat het dan 
Mano Mundo zijn.
“De Aldi onder de festivals: goedkoop, iedereen kent het 
en het is een sterk merk.” Zo omschreef Herman Schuere-
mans dit wereldfestival. Voor de vijftiende editie slaagde 
artistiek leider Frank Cuypers er opnieuw in om een rits 
bekende namen te strikken. Natacha Atlas, Baloji, Leki, 
ronny Mosuse, Fatima Spar, Yasmine en Mira zullen op 
10 en 11 mei in De Schorre in Boom op het podium 
staan. Anders dan de andere jaren wordt het festival rond 
twee thema’s opgebouwd. Het eerste, Vrouwen van de 
wereld, krijgt gestalte in film, debat, presentatie, op de 
Wereldmarkt en zelfs in de hele campagne van Wereld-
solidariteit. Kongo: 100 jaar later is het tweede thema. 
ronny Mosuse zal zijn film Live in Kongo voorstellen, 
gevolgd door een concert. Niet te missen!
www.manomundo.be 

Petite Anglaise is het autobio-
grafische boek van de Britse 
Catherine Sanderson. Francofiel 
in hart en nieren, verhuist ze na 
haar studies naar Parijs. Ze 
wordt niet alleen verliefd op de 
stad, maar ook op een Frans-
man. Samen krijgen ze een 
dochtertje, tadpole. Catherine 
blijft zich verbazen over de 
Franse gewoonten en eigenaar-
digheden en begint haar erva-
ringen bij te houden in een 
weblog onder de naam Petite 
Anglaise. er gaat een hele nieuwe 
wereld open, waarbij ze verzeild 
raakt in een tumultueuze 
verhouding met een van haar 
lezers. Uiteindelijk staan zowel 
Catherine Sanderson als Petite 
Anglaise voor dezelfde keuzes in 
het leven. Haar verhaal is 
spannend en meeslepend. Petite 
Anglaise lees je in één ruk uit.
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Foto: Geffrey L. Rotman/corbis

Petite Anglaise door Catherine 
Sanderson bij uitgeverij Cargo, 
¤ 18,90.
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