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DEREK op Gentse Barge (18/04/10)
Geslaagde try-out van 'Lila Cortina' door Derek & Yves Meersschaert
(Concertverslag)

DEREK & Yves MEERSSCHAERT op de ‘Maagd van Gent’
(Genste Barge) aan het Koophandelsplein te Gent op
zondagmiddag 18 april 2010.
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Voor wie geïnteresseerd is:
dr. Eugène organiseert een
wedstrijd op Facebook. Te
winnen: een gratis ...

Dit optreden was sluitstuk van de drie zondagse aperitiefconcerten
op de Gentse Barge aan het voormalig Justitiepaleis
(Koophandelsplein, alwaar de Veldstraat ‘begint’) vooraleer die
verhuist naar de Portus Ganda voor het drukke zomerseizoen:
Derek (alter ego van Dirk Dhaenens) speelde er ten drank
(dansen was moeilijk gezien er benedendeks zo goed als geen
plaats meer was) Daarvoor had hij niet alleen zijn eeuwige gezel en
toetsenman van bij Derek & The Dirt, Derek & Vis en bijna alle
andere projecten, Yves Meersschaert, meegebracht, maar ook
zijn brandnieuwe cd, ‘Lila Cortina’ (waar we elders op Folkroddels
een uitgebreide rec ensie van maakten) Dit was echter geen cd
presentatie maar een try-out. Zoals Dirk het zei: ‘We spelen ‘m nu
volledig en in de volgorde van de plaat… ’ om er laconiek aan toe te
voegen: ‘En morgen beginnen we te repeteren!’
Dat sloeg uiteraard op het feit dat de cd ook een aantal keren met
full band zal gebracht worden (*) We twijfelden er geen seconde
aan dat Derek even grote indruk zou nalaten als de andere duo’s
op deze plek, Bruno Deneckere & Luiz Márquez (4 april) en
Geert Vandenbon & Patrick Van den Heede (11 april), want we
kwamen tot de bevinding dat ‘Lila Cortina’ een meesterzet is van
de Gentse Hansbekenaar, wat zo mogelijk nog versterkt werd,
draaibeurt na draaibeurt. De cd was en is uiteraard nog onbekend
aan het gros van het publiek, maar vermits er uitsluitend geput
werd uit vroegere en doorgaans bekende melodieën (15 cd’s op 21
jaar tijd), was eenieder die ook maar een beetje vertrouwd is met
Dereks werk ‘meteen mee’: zo is ‘Want jij ging weg’ niets anders
dan ‘Oh By The Way’, zij het badend in een opvallend
melancholische stemming.
Anderzijds is het wennen, als je de ‘Angelsaksische’ klank van
rocker Derek gewend bent, of zelfs zijn ‘Franse slag’ (vorige cd ‘Ca
va mon ami’), want het heeft door die vocalen toch een andere
sound. Eens gewend aan die klanken, wordt het Nederlands van
‘Lila Cortina’ de natuurlijkste zaak ter wereld en ga je letten op de
inhoud van de teksten. Die mag er wezen, van het betere dat er
de laatste decennia in ons taalgebied verscheen. Al is de melodie
dan bekend, de tekst gaat soms een andere richting uit dan het
Engelse origineel, zoals je dat kan vaststellen met het al
aangehaalde ‘Want jij ging weg’, maar dat stoort allicht niemand.
Belangrijker leek de vraag of Dirk & Yves de volle studiosound met
hun tweetjes konden nabootsen, laat staan evenaren. Nou, het
bleek al heel snel, niet eens een hele song lang, dat de vrees
ongegrond was. Derek en Yves zijn dan ook twee ervaren rotten in
het vak en wat Yves uit zijn witte en zwarte toetsen tovert,
grenst aan het onwaarschijnlijke (we zijn achteraf toch even gaan
checken of hij nog geen andere kleuren van toetsen had) Het is
trouwens niet alleen bloedbroeder Dirk die hij van zo’n perfecte
invulling voorziet.
Wat ons live opviel, was de ontroering die er uit vele van deze
liedjes uitgaat, zodra je de tekst tot je neemt. Het verraste ons
niet echt, vermits we de cd intussen door en door kennen, maar
het pakte ons dikwijls meer dan ons lief was: ‘Zusje’, ‘Want jij ging
weg’ (met het kippenvelmoment ‘ik had het zo koud’), ‘Simona’,
‘Melkwitte Morgen’, zelfs het ogenschijnlijk ‘vrolijke’ ‘Salvador’, er
kwam telkens een krop in onze keel. Maar er was heel wat
tegengewicht: het lekker rockende ‘Casino van Oostende’ kwam
eruit als een passende ode aan het ‘fin et début de siècle’ en de
ongein van ‘Klein Konijn’, vertaling van het bekende ‘Petit Lapin’,
met de schitterende woordspeling ‘Ik wil weer jouw rammelaar
zijn’, toverde toch weer een glimlach op de lippen. De tranen
waren ec hter niet te bedwingen in de song die stilaan onze
favoriet geworden is, ondanks (of precies dankzij?) de loodzware
thematiek, ‘Los van onze Schelp’, een tekst van Lieven Tavernier
waardig. Als je luistert, komen trouwens heel wat taalkundige
finesses bovendrijven: een zin als ‘toen kwam de ochtend gloren’
(uit ‘Morfeus’) kan altijd op onze sympathie rekenen.
Het einde van het concert was allerminst ‘gewoon’ te noemen.
Omdat een cd nu eenmaal te kort is voor een gans optreden,
voegde Derek er ‘Schoolstraat’ van Wim De Craene aan toe, als
een ode aan een held van vroeger (Dirk zou Dirk niet zijn zonder

www.folkroddels.be/artikels/45360.html

bijschrift
streek: Oost-Vlaanderen
I
datum: zondag
I18/04/2010 - zondag,
18/04/2010
genre(s):
I
website:
I
email:
I
aantal malen gelezen: 261
I
artnr: 45360
I

redactie
wijzig artikel
I
upload foto
I

14.11.2010 C oncertzaal
Vooruit (SintPietersnieuwstraat 23, 9000
Gent)
Deuren: 19:30
Prijs: ...
meer...

snelnieuws
C D voorstelling dr.
IEugène @ Trefpunt, Gent
GAIA C UATRO- Argentina
Imeets Japan
Eerste Bredase BalFolk
IBand
INES GRAÇ A- Traditional
IFado
Jaune Toujours @ C irque
Iroyal Brussel
Fluiten, zoals (je) het
Ihoort?
les mecs du nord

verwante artikels

I
25h Folkbal in Waimes
I(Wallonie)

mail
Mail dit artikel naar een
vriend...

Recentste
Concertverslag
The Dubliners op 8
Ioktober 2010 in A'pen
(23/10/2010 04:39)
2e bal@herk met balatone
Ien white russians
(11/10/2010 07:20)
Boekvoorstelling en
Ihommage aan Dirk Van
Esbroeck
(02/10/2010 07:07)
Zilleghem Folk
I(28/09/2010 07:22)
Kathleen Vandenhoudt in
IMerendree
(27/09/2010 23:04)
Het Schots weekend in
IAlden Biezen
(22/09/2010 13:03)
Larenfolk 2010
I(15/09/2010 06:05)
Donovan in de Roma op
I09/09/10
(14/09/2010 05:17)

Aurélia - The hour of the
IWolf
The Dubliners op 8
Ioktober 2010 in A'pen
"Malahide" In Ierse Pub in
IOudenaarde
Whistle Basics Workshop
Idoor Jules Bitter
Win een concert van dr.
IEugène in jouw living
C D-VOORSTELLING
ITriple-X
(Voorprogramma:Bogus)
10j Boombal
I
Nevermind Nessie Idebuut-demo (zonder
titel)
C himera
I
Balkan C ircus
I
EERSTE ALBUM FILTHY
INELLY UIT OP SILVOX
LABEL
10 jaar Boombal
I

BoombalFestival 2010
I(11/09/2010 11:38)

workshop diatonische
Imondharmonica,'t Ey op
27nov

De Zomer van Wolf 2010
I(10/09/2010 19:16)

Bluewire featuring Marie
IKoop in Turnhout

Deerlycke 2010 IZaterdag en Zondag
(02/09/2010 07:16)

Bluewire featuring Marie
IKoop in Turnhout

Deerlycke 2010 - Vrijdag
I(27/08/2010 05:28)
Bob, Frank en Zussen...
I(22/08/2010 07:48)
Folkfestival Ham 12 tot 15
Iaugustus 2010
(19/08/2010 06:26)
GOOIKOORTS op zondag:
IAMORROMA, GRIEBO,
KADRIL
(17/08/2010 05:55)
Dranouter 2010: een
Iverwarrende editie
(11/08/2010 06:16)

Sophie C avez & Baltazar
IMontanaro @ Oratoriënhof
Amorroma duo @
IOratoriënhof -> 20.30 uur
Jowan Merckx @
IOratoriënhof -> 20u
C ecilia in Brugge
I
Onregelmatige dansen
I
Sedaa in 't Ey
I
H.T. Roberts in 't Ey
I
ANTONIO C ASTRIGNANÒ

1/2

26/10/2010

Folkroddels.be: DEREK op Gentse Bar…

een ode aan een held van vroeger (Dirk zou Dirk niet zijn zonder
flard ‘I Want You’ van rolmodel Dylan erin gewerkt!) Maar het is
het laatste nummer dat Dirk toestond als zanger te stunten: hij
vuurde in moordend tempo een prachtige vertaling van ‘Vesoul’ van
Jacques Brel op ons af, de Meester waardig. ‘Zusje’ als bis mag
niet verwonderen: het is de huidige single, een idyllisch nummer
dat je nooit als ‘lijsttrekker’ van de cd zou verwachten, maar het
aardig doet op de radio.
U kunt ‘Lila Cortina’ in de komende weken persoonlijk beleven. We
zullen u niet tegenhouden!
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Antoine Légat (29 april 2010)
(*) De officiële voorstelling was gepland op donderdag 29 april in
Club Terminus (TAZ) in Oostende, en we hadden dat graag in dit
verslag verwerkt, maar we zijn daar niet geraakt en houden het
dan maar op het Barge concert.
Deze voorstelling wordt gevolgd door andere in het Sportpaleis
(Zingem; 30/4), ’t Uilekot (Herzele; 1/5), De Vieze Gasten (Gent;
7/5), Music Village (AB Brussel, 3/6 ‘Broodje Brussel’ – 12 uur), De
Roma (Borgerhout; 18/6) en De Blauwe Wolk (Zottegem; 19/6) Alle
info op www.derekmusic.be en vanzelfsprekend op de sites van deze
organisatoren. Zie verder ook aankondigingen op FR!
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