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IN DE WEBSHOP »

Kane « INTERVIEW

TERUG NAAR 
DE BASIS

Met Come Together maakt Kane een nieuw start. Nieuwe bandleden 
en een ‘back to basics’-geluid. Frontman Dinand Woesthoff en 
gitarist Dennis van Leeuwen zijn trots op het resultaat, zo vertellen ze 
Mediazine in hun oefenruimte in Delft.

KANE – COME 
TOGETHER
Genre: Rock

Terug naar de basis, dat was 
het hele idee achter Come 
Together van Kane. De band 
heeft op het eerste gehoor 
dan ook een negental num-
mers opgenomen zonder 
poespas. Maar het zijn ook 
liedjes die de luisteraar af en 
toe op het verkeerde been 
zetten. Bijvoorbeeld binnen I 
Love This City verwacht je 
veel eerder de apotheose die 
pas gaandeweg wordt ingezet. 
What Doesn’t Kill You Makes 
You Stronger is op sommige 
momenten bijna een soultrack 
te noemen. Maar in de refrei-
nen rockt het lekker door, ter-
wijl een nummer als This Is 
Not The End Of The World een 
ingetogen en donker geluid 
laat horen. De titeltrack is dan 
weer een jubelend stadion-
rocknummer. Dat maakt van 
Come Together een heel di-
verse cd, die door het beperk-
te aantal nummers lekker 
compact is en door het open 
geluid soepel binnenkomt bij 
de argeloze luisteraar. Maar 
wie de oorschelpen een tandje 
verder openzet zal constate-
ren dat er veel meer gebeurt 
op dit album dan je zou ver-
wachten van een ‘terug naar 
de basis’-cd en dat is een 
fijne verrassing.

Dennis: “Het mooie neveneffect van alle heisa was wel dat we 
vervolgens op Twitter min of meer gekscherend konden vragen 
of er nog bassisten of drummers waren. Niet veel later stonden 
we met zeven man te jammen. Met twee van hen klikte het enorm 
en zij zitten nu in Kane.” 

Kane is altijd ‘Dinand en Dennis met wisselende muzikanten’ 
geweest. Hebben jullie nieuw bloed nodig om creatief te 
blijven?
Dinand: “De creativiteit blijft. Dennis en ik hebben een klik en 

Jullie hebben eind 2011 bekend gemaakt dat het toenmalige 
Kane uit elkaar ging. Hadden jullie alle ophef die volgde 
verwacht?
Dinand: “Ik zat destijds op Bali en heb het tumult met een 
glimlach van een afstandje gadegeslagen. Feit is dat het uit 
zijn verband is gerukt toen een journalist meldde dat we zouden 
stoppen. Het is later weer gerectificeerd, maar toen was het al 
te laat. De reden dat we het destijds meldden, is dat we hele 
mooie jaren met die versie van Kane hebben gehad en het mooi 
af wilden ronden met zijn allen.”

die verandert niet. Wel willen we ‘in the driver’s seat’ blijven. 
Bepalen waar we heen gaan, welke liedjes we willen maken en 
naar welk geluid we op zoek zijn. Dennis en ik praten daar veel 
over voor we aan een album beginnen. Waar staan we nu in het 
leven en wat willen we daar over zeggen.”
Dennis: “Voor dit album waren we op zoek naar het gevoel dat 
we hadden toen we net startten. Die ‘drive’ van het voor de eerste 
keer inspelen van een album. Die jongens hadden tijdens de 
opnames dat enthousiasme. Dat gevoel hoor je op Come Together 
terug.” 

Met name de titeltrack is bijna een hippieboodschap. ‘Come 
Together’, terwijl we in een cynische en individualistische 
wereld leven.
Dinand: “Langzaamaan beginnen we met zijn allen te beseffen 
dat individualisme niet verder gaat werken. Je ziet aan alles, 
zelfs op de manier waarop er massaal wordt gereageerd op het 
recente regeerakkoord, dat het in de maatschappij weer gaat 
om samenzijn. Mensen denken na over waar ze staan en dat 
is positief. Er zal altijd een botsing blijven tussen wat je voor 
jezelf wil en wat je voor de anderen wil. Ik ben heel benieuwd 
hoe het zich allemaal gaat ontwikkelen. Wat betreft dit album, 
ik heb dat gevoel omschreven als ‘de familie Von Trapp uit The 
Sound Of Music die onder de hemel uit The War Of The Worlds 
loopt’. Thematisch komt die beeldspraak in de openingstrack 
Under Atomic Skies goed naar voren. Over de hele linie is ook 
ons samenzijn met anderen een overkoepelend thema van het 
album. Een hippieoproep, die we enorm serieus nemen.” 

Recent stelden jullie dat Dinand - nadat Dennis de band Arcade 
Fire had laten horen - voor het eerst weer verliefd werd op een 

band. Hoe beïnvloedt dat je eigen muziek?
Dinand: “We vinden onszelf steeds meer en worden steeds meer 
Kane. Hoe gek dat ook klinkt. Als ik zo’n band vol enthousiasme en 
overtuiging hoor spelen, inspireert dat enorm. Wat ik meeneem 
in onze muziek is niet het geluid, maar de positieve energie die 
zo’n band opwekt. Verdorie, ik klink echt als een hippie!”
Dennis: “Als je verliefd wordt op ene bandje, is het vaak ook 
omdat je iemand in zo’n band wil zijn. Ik wilde vroeger Jimi 
Hendrix zijn, of de gitarist van Red Hot Chili Peppers. Ik zou 
ook dolgraag degene zijn die binnen Arcade Fire hard op die 
trommel slaat. We hopen dat wij als band ook zo’n gevoel kunnen 
oproepen. Dat mensen onderdeel van Kane willen zijn.” 

Wat zijn jullie verwachtingen van Come Together?
Dennis: Succes kan je niet afmeten aan of je er een nummer 
1-hit mee scoort. Als je daar succes aan afmeet, wordt het heel 
gevaarlijk. We zijn op een punt dat zoiets er ook minder toe doet. 
We weten wie we zijn, wat we belangrijk vinden en ons doel is 
een album te maken dat weergeeft waar we op dit moment staan”
Dinand: “Je moet ook niet afgaan op wat mensen over je zeggen 
op het internet. Dat is een broedplaats van lafaards die zelf hun 
nek niet uit durven steken. Tegelijk is het internet ook bij uitstek 
de plek om direct contact te hebben met de mensen die veel 
waarde hechten aan je muziek. Zolang je die ‘bigger picture’ in 
het achterhoofd houdt, maak je jezelf niet gek. De echte test is 
natuurlijk als we de liedjes live gaan spelen. We deden onlangs 
Come Together op Live38 in de Ziggo Dome, toen het liedje nog 
maar net op de radio geweest was. Natuurlijk is het dan wel even 
spannend hoe zo’n onbekend nummer gaat vallen. Maar als je 
dan zo’n onbeschrijflijke buzz voelt komen vanuit het publiek, 
dan voel je dat het goed zit.” «
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ROBBIE WILLIAMS TERUG IN DE REALITEIT

Vorig jaar doken foto’s op van een dikke jongeman met een enorme baard, 
gekleed in een gigantisch oranje winterjack. Het bleek Robbie Williams, op 

vakantie in Amsterdam. De zanger was het even kwijt, maar is nu terug met een 
sterk nieuw album. De verschillende Robbies op een rij.

Boyband Robbie
Wat was 'ie fris en fruitig toen hij nog in 
Take That zat. Robbie Williams was altijd 
al het buitenbeentje in de jongensgroep 
die onder meer hits scoorde met Could It 
Be Magic, I Found Heaven en Everything 
Changes. Nummers die allemaal werden 
gezongen door Robbie Williams, met een 
brede grijns op zijn gezicht. Maar diep 
van binnen was hij ongelukkig met het 
strakke keurslijf waarin de vijf 'ideale 
schoonzonen' zich moesten bewegen. 
Achter de schermen zocht hij zijn heil bij 
drank en drugs, tot hij in 1995 de band de 
rug toekeerde. Net voordat ze aan een 
grote tournee zouden beginnen. Goed 
getimed!!

Dronken Robbie
Na zijn vertrek uit Take That ging Robbie 
zich openlijk te buiten aan rock-'n-rollex-
cessen. Hij hing rond op popfestivals en 
concerten (wereldberoemd is het moment 
dat hij tijdens het Glastonbury-festival 
met een biertje in zijn hand en platina-
blond haar bij Oasis rondscharrelde op 
het podium) en nam in een overduidelijk 
niet-nuchtere tostand de videoclip op bij 
zijn eerste solosingle: een cover van 
George Michaels Freedom. 

Britpop Robbie
Nadat hij zichzelf via een afkickkliniek 
even goed onder handen had genomen, 
kwam Robbie met het album Life Thru A 
Lens en de single Angels, die dé grote 
doorbraak betekende als soloartiest. Met 
fris geschoren schedel en gehuld in een 
parka schurkte hij imagotechnisch heel 
erg tegen de toenmalige Britpop-hype 
aan. Maar muzikaal deed hij dat ook. In 
die hoedanigheid kon hij zelf ook op aller-
lei grote festivals staan. In Nederland 
deed hij onder meer Parkpop en Pinkpop 
aan. 

Superster Robbie
Met zijn albums I've Been Expecting You 
en Sing When You're Winning schudde 
Robbie Williams voorgoed het predicaat 
'voormalig boybandzanger' van zich af. Hij 
werd een van 's wereld grootste super-
sterren die - in strakke zwarte kleding en 
met een kuif als van een kaketoe op de 
kop - megagrote stadions vulde met ener-
gieke optredens. Ondertussen bleef hij 
wel allerlei heilige huisjes omver schop-
pen. In de clip van Rock DJ ontdeed 
Robbie zich eerst van al zijn kleren en 
daarna van al zijn vlees. Het bloederige 
geheel werd naar de late uurtjes verban-
nen op tv, zonder dat het Williams' popu-
lariteit schaadde. 

Crooner Robbie
In de hype waarin hij alles dacht te kunnen 
maken, vatte Robbie het plan op om een 
cd op te nemen in de stijl van Dean 
Martin en Frank Sinatra. Onder de vlag 
Swing When You're Winning werd een 
album samengesteld met klassiekers uit 
de jaren 50 en 60, liedjes als Ain't That A 
Kick In The Head, Things en Mack The 
Knife. Nummers die goed pasten bij 
Robbies stem en zijn -voor de gelegen-
heid met brylcream in het haar en in strak-
ke pakken geklede - persoonlijkheid. Dit 
uitstapje werd een dusdanig succes, dat 
de dvd vol live-uitvoeringen nu geldt als 
een van de bestverkochte muziek-dvd's 
aller tijden.

Stuurloze Robbie
Maar welke stap zet je na zo'n succes? En 
wat doe je als de relatie met vaste liedjes-
schrijver Guy Chambers stukloopt? 
Robbie raakte het spoor een beetje bijs-
ter. Op de cd Intensive Care merkte je dat 
nog niet zo erg, maar het album Rudebox 
zwalkt muzikaal alle kanten op en was 
geen succes. En dat juist op het moment 
dat take That wél weer succesvol werd. 
Ook privé zag je Robbie alle grip op de 
werkelijkheid verliezen. Hij verhuisde naar 

Amerika, bracht dagenlang door in de 
woestijn op zoek naar ufo's, schreef zich-
zelf in en weer uit bij een afkickkliniek 
omdat hij verslaafd was aan medicijnen en 
at zichzelf tonnetjerond. Het resultaat was 
de dikke, bebaarde Robbie die in 
Amsterdam werd gefotografeerd.   

Comeback Robbie
Na een bezoekje aan thuisland Engeland, 
bedacht Robbie Williams dat hij het 
zingen toch wel enorm miste. En dus 
schoof hij na jaren onmin weer aan bij Guy 
Chambers, werkte met überhippe produ-
cer Mark Ronson (Robbie is te horen op 
Ronsons album Version) en kreeg lang-
zaam maar zeker de smaak weer te 
pakken. De baard ging eraf, iets later 
gevolgd door de overtollige kilo's. Monter 
ging Robbie aan de slag met de cd Reality 
Killed The Video Star, die deze maand is 
uitgekomen. Op het bijgeleverde fotoma-
teriaal oogt hij weer fris en fruitig. De 
jongen uit de begindagen van Take That 
lijkt terug, maar dan ouder, wijzer en 
vooral rustiger. Maar als we hem op de 
nieuwe single Bodies horen zingen Jesus 
didn't die for you, weten we in elk geval 
dat hij ook nog steeds van een kleine con-
troverse houdt! Welkom terug, Robbie! !

ROBBIE WILLIAMS – REALITY KILLED THE VIDEO STAR
POP

Wat is ‘ie lang weg geweest. Robbie Williams had er even helemaal geen zin meer in na 
zijn (overigens onterecht) matig ontvangen cd Rudebox en trok zich terug uit de 
wereld van glitter en glamour. Om er na bijna drie jaar weer overtuigd in terug te stap-
pen met een cd die vertrouwd en tóch fris klinkt. Reality Killed The Video Star is ge-
produceerd door Trevor Horn, die begin jaren 80 zelf een hit scoorde met zijn band 
The Buggles in de vorm van Video Killed The Radio Star en aan de wieg stond van de 
successen van artiesten als Frankie Goes To Hollywood, ABC, Grace Jones en Seal. Het 
was opvallend dat Robbie het werk met anderen (onder meer Guy Chambers en Mark 
Ronson) dat hij voor dit album had gedaan, opzij zette en zich volledig richtte op een 
man wiens gloriedagen alweer twintig jaar achter ons liggen. 
Maar die gok heeft, zo weten we nu, een zeer gedurfd en 
vooral volwassen album opgeleverd. We durven zelfs te stel-
len dat Reality Killed The Video Star het meest consistente 
Robbie Williams-album tot nu toe is. Mooie ballads (Morning 
Sun, You Know Me) afgewisseld met dampende dansers (Last 
Days Of Disco, Starstruck), een vleugje psychedelica 
(Deceptacon) en natuurlijk de pure pop van de single Bodies. 
Die paar jaar vrijaf hebben Robbie duidelijk goed gedaan!

WINNEN! WINNEN! WINNEN!
Mediazine geeft 10 cd’s weg van Reality Killed The Video Star. 
Wil je daar kans op maken? Beantwoord dan de volgende vraag: 

MET WELKE VROUW HEEFT ROBBIE WILLIAMS NOG NOOIT EEN 
DUET GEZONGEN? 

A) KYLIE MINOGUE
B) MADONNA
C) NICOLE KIDMAN

Mail je antwoord naar postbus 2227, 1200 CE Hilversum, 
onder vermelding van ‘Mediazine-prijsvraag Robbie’.

Robbie terug  
aan het front



DIE HARD 4.0

 GENRE: ACTIE/
AVONTUUR
MET: BRUCE WILLIS, 
JUSTIN LONG,  
MAGGIE Q
DUUR: 130 MINUTEN
LEEFTIJD: 16 JAAR

 GENRE: AVONTUUR/
ACTIE
MET: BILLY ZANE, 
MICHAEL MADSEN, 
KAREL RODEN
DUUR: 102 MINUTEN
LEEFTIJD: 12 JAAR

 GENRE: AVONTUUR/
ACTIE
MET: WILL SMITH, 
JEFF GOLDBLUM 
DUUR: 145 MINUTEN
LEEFTIJD: AL
VERSCHIJNT: 5 DECEMBER

 GENRE: AVONTUUR/
ACTIE
MET: ERIC BANA, JENNIFER 
CONNELLY, SAM ELLIOTT
 DUUR: 138 MINUTEN
LEEFTIJD: 12 JAAR

In Amerika heet de film Live Free Or Die Hard. In Europa 
heeft men de meer toepasselijke Die Hard 4.0-titel 
aangehouden. John McClane is weer eens de verkeerde 
man op de juiste plek als hij computercrimineel Matt 
Foster (Justin Long) moet arresteren. Maar op het 
moment dat hij tot arrestatie over wil gaan, blijkt dat er 
mensen zijn die Foster liever dood zien en voor hij het 
weet zit digibeet McClane tot over zijn oren in de wereld 
van het grootschalig computerterrorisme. Daarbij ligt 
de persoonlijke noot - die is er tenslotte altijd in de Die 
Hard-films - in het feit dat de terroristen die de hele 

elektronische infrastructuur van Amerika plat willen 
leggen, onder leiding van Thomas Gabriel (Timothy 
Olyphant), McClane’s dochter (Mary Elizabeth 
Winstead) ontvoeren. Potdorie, het lijkt wel een afleve-
ring van tv-serie 24, waarin Jack Bauers dochter Kim 
ook altijd in handen van de grote schavuiten weet te 
valt. Maar goed dat ze haar de serie uit geschreven 
hebben. Hoe dan ook, de parallel is getrokken. Jack 
Bauer en John McClane verschillen niet zo heel veel 
van elkaar. Toch vreemd dat je daar pas over na gaat 
denken op het moment dat je naar Die Hard 4.0 zit te 

kijken en niet toen 24 een paar jaar geleden startte. Het 
grote verschil is dat John McClane tussen alle ellende 
waar hij in terecht is gekomen nog altijd wel iets van 
zelfspot en humor houdt. Dat maakt dat de films, en ook 
deze weer, altijd met kop en schouders boven het gros 
van alle andere actiefilms uitsteken. En het verhaaltje 
van dit vierde deel? Dat is maar een kapstok. Het is de 
actie in combinatie met de genoemde humor waar je 
voor naar Die Hard 4.0 kijkt. Die combinatie is fantas-
tisch. McClane met auto en al in een liftschacht, 
McClane die een politieauto richting en helikopter lan-
ceert (en raakt), McClane springend op een straalja-
ger… Ongeloofwaardig? Natuurlijk! Maar je slikt het als 
zoete koek. Op Blu-ray ziet het er allemaal fantastisch 
vet uit en de soundtrack sprankelt je surroundspeaker-
tjes uit. Vreemd genoeg bevat de schijf niet alle extra’s 
van de reguliere dvd, maar de ruim anderhalf uur 
durende documentaire over de productie maakt dat 
gemis meer dan goed.

In deel vier van de Die Hard reeks is agent John McClane (Bruce 
Willis) weer vol frisse tegenzin betrokken bij het voorkomen van een 
terroristencomplot en dat is net zo leuk als in de vorige eeuw.

THE LAST DROP INDEPENDENCE DAY HULK
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The Dark Knight

  GENRE: ACTIE/ 
AVONTUUR
MET: CHRISTIAN BALE, 
HEATH LEDGER 
DUUR: 152 MINUTEN
LEEFTIJD: 16
VERSCHIJNT: 18 DECEMBER

motiefloos om zich heen moordt? Een malloot die 
gewone burgers en misdadigers tegen elkaar uitspeelt 
met de vraag wie het meest verdient te sterven? Heath 
Ledger speelt ‘m briljant. Even luguber als intimiderend. 
Niet in het minst omdat hij vóór het uitkomen van de 
film een tragische dood stierf. Daardoor en door het 
feit dat je niet weet wat kan gebeuren, sidder je elke 
minuut als hij in beeld is. Als hij aan het begin van de 
film middels een goocheltruc een potlood laat verdwij-
nen, weet je dat hij tot alles in staat is en er lachend 
mee weg komt. Dat de film zichzelf serieus neemt, blijkt 
wel uit de extra’s. Hierin wordt aan de hand van echte 
psychologen en psychiaters ingegaan op de psyche en 
de motieven van de hoofdrolspelers. The Dark Knight 
laat je overdonderd en muisstil achter.

Als we hier opschrijven waar The Dark Knight, het ver-
volg op Batman Begins uit 2005, over gaat, zou je 
zeggen dat het te mal voor woorden is. Een man die 
verkleedt als vleermuis criminelen bestrijdt en zo op 
een losgeslagen gek stuit die zichzelf als clown 
opmaakt en er lol in heeft zo veel mogelijk anarchie te 
scheppen. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer 
in The Dark Knight. Maar de film is meer dan dat. Het is 
een crime-epos dat de vergelijkingen met misdaad-
klassiekers als The Godfather en Goodfellas moeiteloos 
aankan. Want Bruce Wayne (Christian Bale), de man 
die ‘s nachts de straat op gaat om als Batman de mis-
daad te bestrijden, is in dubio. Zijn methoden zijn aan 
de ene kant effectief, maar aan de andere kant keert 
‘zijn’ stad zich tegen hem omdat zijn werkwijze ook 
meer bizarre criminelen richting Gotham City lokt. Zijn 
hoop is gevestigd op openbaar aanklager Harvey Dent 
(Aaron Eckhart), die de stad op een legitieme manier 
van al het gespuis aan het ontdoen is. Is Dent succes-
vol, dan is Batman niet meer nodig en kan hij een nor-
maal leven beginnen. Maar als het losgeslagen projec-
tiel dat zichzelf Joker noemt (Heath Ledger) opdoemt 
in de onderwereld, verandert het leven van alle betrok-
kenen drastisch. Want hoe bestrijd je iemand die geen 
enkel moreel besef heeft en - erger nog - ook volledig 

De donkerste Batman-film aller tijden is ook meteen de beste. Door 
het manische spel van Heath Ledger, maar ook door de moralistische 
kwesties die her en der worden opgeroepen. 

DE BESTE BATMAN-FILM OOIT

 GENRE: AVONTUUR/ACTIE
MET: BEN AFFLECK,  
KATE BECKINSALE,  
JOSH HARTNETT
DUUR: 183 MINUTEN
LEEFTIJD: 12 JAAR

PEARL HARBOR

Ben Affleck en Josh Hartnett spelen Rafe en Danny, al 
sinds hun jeugd met elkaar bevriend en tijdens de 
Tweede Wereldoorlog beiden piloot in de US Airforce. 
Rafe heeft een relatie met verpleegster Evelyn (Kate 
Beckinsale). Als Rafe besluit vrijwillig te gaan vechten in 
Europa, is dat een schok voor zowel zijn liefje als zijn 
beste vriend. En deze schok wordt nog groter als Rafe 
niet terugkeert. Hij zou zijn neergehaald, waarna nie-
mand meer iets van hem heeft vernomen. Danny en 
Evelyn worden overgeplaatst naar Pearl Harbor op 
Hawaï en worden verliefd. Dan staat Rafe opeens in 
levende lijve weer op de stoep, om zijn vriend en 
vriendin in elkaars armen te vinden. Veel tijd om te 
praten, is er vervolgens niet. Het Japanse leger voert 
namelijk een bombardement uit op Pearl Harbor, 
waardoor ook Amerika in de oorlog wordt gezogen. 
Pearl Harbor is een geromantiseerde geschiedenisles 
met spectaculaire beelden. De film is groots aangepakt 
en verdient daarom een Blu-ray-release. 
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De Tweede Wereldoorlog is altijd een dankbaar onder-
werp geweest voor Hollywood. In het kielzog van Saving 
Private Ryan en de tv-serie Band Of Brothers, is dit The 
Last Drop (van heel ander kaliber dan genoemde film en 
serie overigens) voor ons Nederlanders wel de moeite 
waard. Dit omdat de film speelt rond Operation Market 
Garden, de riskante operatie die de geallieerde soldaten 
dropte achter de vijandelijke Duitse linies in Nederland. 
Dit met als doel de hele oorlog vóór de kerst van 1944 
beëindigd te hebben. Temidden van wat de grootste 
luchtinvasie aller tijden was, is er een kleine Britse een-
heid genaamd ‘Matchbox’ die er een eigen agenda op 
nahoudt en de Nederlandse schatkist moet veiligstellen 
voordat de Duitsers of de Amerikanen er mee vandoor 
gaan. Goed, het is wat mal dat de opgevoerde 
Nederlanders steevast Duits praten en de Britten een 
Amerikaans accent hebben, maar als je daar doorheen 
kijkt en The Last Drop ziet als een soort Kelly’s Heroes, 
werkt de film wonderwel.

JOHN MCCLANE IS TERUG

Natuurlijk wil je de grote groene brulboei die Hulk heet 
vooral zien stuiteren, auto’s zien pletten en vervaarlijk 
om zich heen zien slaan. En ja, dat zit allemaal in deze 
eerste Hulk-film. Maar regisseur Ang Lee heeft er meer 
van willen maken. Nu hebben sommige mensen dat niet 
goed begrepen, maar als er één comicverfilming is die 
trouw is gebleven aan het bronmateriaal, is het Hulk wel. 
Lee focust zich vooral op de innerlijke strijd van de per-
sonages, zoals die in de strips ook naar voren komt. 
Sterker nog, hij deinst er niet voor terug om ook de film-
beelden in stripkaders te plaatsen. Dat levert een film op 
die liefhebbers zeker waarderen en tevens een van de 
mooiste Blu-rays die op de markt is verschenen. Het 
beeld is haarscherp. Serieus, je kunt de haren gewoon 
tellen bij de acteurs. En het geluid is een lekker agres-
sieve 5.1 mix die je oorschelpen zal doen tollen. De 
echte comicfan zal vervolgens zijn hart ophalen aan de 
op de schijf aanwezige documentaire over de geschie-
denis van de grote groene held.

De wereld wordt overgenomen door buitenaardse 
wezens. Niet een erg origineel concept, maar altijd goed 
voor spannend kijkvoer. Sinds Independence Day is de 
lat hoger dan ooit gelegd. Dit is dé topper in het genre 
‘groep durfals gaat de strijd aan met boosaardige aliens 
als de wereld vergaat’. Will Smith is de goedgebekte 
straaljagerpiloot die hierin het voortouw neemt. De 
manier waarop hij dit doet is uiterst amusant en ietwat 
cynisch. Zo slaat hij een alien knock-out en klaagt vervol-
gens over het feit dat het wezen nogal stinkt. 
Independence Day is mede hierdoor boven alles heel 
vermakelijk. Een groot spektakel dat door de vele visuele 
effecten (het ontploffende Witte Huis) een heuse lekker-
nij voor de ogen is. Zeker nu het helderder dan ooit op 
Blu-ray staat. Waarbij je grappig genoeg erg goed ziet 
dat filmmaker Roland Emmerich niet zozeer digitale stu-
dio’s heeft ingeschakeld om zijn film te maken, maar zelf 
aan de slag is gegaan met maquettes en bouwpakketjes 
van straaljagers.

action/adventure
 GENRE: AVONTUUR/ACTIE

MET: EMILE HIRSCH, 
NICHOLAS ELIA, CHRISTINA 
RICCI
DUUR: 135 MINUTEN
LEEFTIJD: 6

SPEED RACER

Gebaseerd op de gelijknamige Japanse jaren zestig-
anime, blijkt deze nieuwste film van de Wachowski’s een 
kleurrijke kauwgomballenbom voor kinderen, die op Blu-
ray in je gezicht tot ontploffing komt. De film gaat over 
Speed, een jongen die opgroeit in een echte racefamilie. 
Zijn vader (John Goodman) is een ontwerper en bouwer 
van racewagens en zijn grote race-idool Rex (Scott 
Porter) is ook nog eens zijn broer. Maar Rex komt op een 
dag onder zeer verdachte omstandigheden om het leven. 

Jaren later treedt de dan volwassen Speed (Emile Hirsch) 
vanwege zijn onwaarschijnlijk grote racetalent in zijn 
broers voetsporen. Of slipsporen, dan wel bandensporen. 
Vul zelf maar in. Het verhaal dat volgt laat het Speed 
tegen de sluwe racers uit de stal van Royalton opnemen, 
om zo de eer van zijn broer te redden. Daarbij draait het 
vooral om het racen, racen en nog eens racen. Het spat 
in felle kleuren van het beeld af.
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  5x DIVO’S

5 Mika  
Hysterische 

nichtenpop achter, 
onder en bovenop de 
piano. Hmmm... waar 
hebben we dat eerder 
gezien?

3 Rufus Wainwright  
Het flamboy-

ante, de stem, de 
geaardheid, de 
liedjes... alles aan 
Rufus schreeuwt 

‘ELTON’ en toch 
geldt hij als 
‘eigenzinnig genie’.

4 Justin Timberlake 
Als Elton John lookalike figureer-

de Justin in een clip van Elton en 
Justins huidige tournee heeft haar 
‘grootsheid’ van John geleend.

2 Scissor Sisters 
Getooid met 

veren, plateauzolen 
en kledij waar je 
zonder zonnebril 
hoofdpijn van krijgt, 
zijn de Scissor Sisters 
als act Eltons enige 
echte troonopvolgers.

1 Axl Rose 
Hij zal het nooit 

toegeven, maar als Axl 
in zijn strakke wieler-
broekje met grote roze 
bril achter de vleugel 
kruipt om November 
Rain te kwelen, zie je 
Eltons invloed direct.

Elton John. Voor velen het sneue type dat niet wil toegeven dat hij kaal is. Maar 
het is oneerlijk om Elton daarop af te rekenen. Hij is tenslotte verantwoordelijk 
voor een groot aantal prachtliedjes.

ELTON JOHN

muziek

Captain Fantastic And The Brown Dirt 
Cowboy.  “Het enige wat mij muzikaal 
kon interesseren nadat The Beatles uit 
elkaar gingen, was Elton”, zo stelde John 
Lennon destijds. Tijdens zijn laatste 
optreden ooit deelde Lennon met Elton 
het podium en ging hij zelfs voor hem op 
de knieën. 

In die tijd begon Elton met het experi-
menteren met podiumkleding. Soms zat 
hij verkleed als het vrijheidsbeeld achter 

zijn piano, soms als Donald Duck, soms 
lijkend op een verre achterneef van 
Mozart en andere keren als een veredel-
de Lodewijk XIV. Dit jaar treedt hij 
letterlijk en figuurlijk in de voetsporen 
van laatstgenoemde. Zijn spectaculaire, 
door fotograaf David LaChapelle ontwor-
pen, ‘larger-than-life’ verjaardagsshow 
komt naar Europa en doet eind mei de 
tuinen van Versailles aan. Wedden dat we 
daar later dit jaar op dvd van kunnen 
genieten?

minst omdat hij hierdoor werd gekop-
peld aan tekstschrijver Bernie Taupin. 
Het was de start van een creatieve 
samenwerking die tot de dag van 
vandaag duurt. En tevens de start van 
Eltons creatieve hoogtijdagen. Van zijn 
doorbraaksingle Your Song uit 1970 tot 
Sorry Seems To Be The Hardest Word uit 
1976 deed hij absoluut niets fout en 
zorgde hij voor zowel hitsuccessen als 
kwalitatief hoogstaande albums zoals 
Goodbye Yellow Brick Road en (vooral) 

Elton John
Rocket Man – The Definitive Hits 

POP 

Degene die het heeft aangedurfd om een dwarsdoorsnede 
van het immense oeuvre van Elton John terug te brengen tot 
slechts één schijfje, moet een waaghals van de bovenste plank zijn geweest. Want als 
je de beschikking hebt over zo veel mooi materiaal, gaan er altijd liedjes sneuvelen 
die eigenlijk niet mogen ontbreken. Levon bijvoorbeeld. Of Tiny Dancer. Toch is Roc-
ket Man – The Definitive Hits een alleraardigst verzamelwerk geworden dat een ab-
solute must is voor iedereen die ‘als beginner’ met Eltons werk bekend wil worden. 
Natuurlijk ontbreken de vermaledijde hits Nikita en Candle In The Wind niet. Num-
mers die op zichzelf erg goed zijn, maar gewoon dood zijn gedraaid door de Sky Ra-
dio’s van deze wereld. Die dus met mate draaien en je vooral concentreren op Bor-
der Song en Daniel, of de titeltrack Rocket Man. Ruim dertig jaar na de eerste release 
nog ijzersterk en actueel. Wat te denken van Blue Eyes? Of (vooral) That’s Why They 
Call It The Blues? Alleen dat laatste nummer is de aanschaf van deze cd al waard. 
De limited edition bevat een mooie bonus-dvd. Die is onmisbaar voor alle fans, 
dus heeft eigenlijk niemand een reden deze cd niet aan te schaffen. Opdat 
Elton weer genoeg verdient om zijn verjaardag te kunnen bekostigen. 

Sir Elton Hercules John (die bij geboorte 
de naam Reginald Kenneth Dwight 
meekreeg) vierde eind maart dit jaar zijn 
zestigste verjaardag. Reden genoeg voor 
de excentrieke zanger om groots uit te 
pakken, dus viert hij dit doodleuk het hele 
jaar door. Gewoon een taart met zestig 
kaarsjes uitblazen is duidelijk niet genoeg. 
Op zijn derde begon hij met pianospelen, 
een jaar later erkenden zijn ouders zijn 
talent. Dus stond zijn hele jeugd in het 
teken van muziekeducatie. Op zijn 

vijftiende speelde hij als vaste pianist in 
een louche bar, waar het publiek regelma-
tig pullen bier leegde in zijn piano.

Op zoek naar een meer professioneel 
bestaan als muzikant, deed hij auditie 
voor bands als Gentle Giant  en King 
Krimson. Die moesten de wat mieterige 
Elton niet en dus reageerde hij op een 
advertentie in muziekblad NME waarin 
componisten werden gezocht. Dat bracht 
zijn carrière aan het rollen. Niet in het 

Elton John geldt als opper-divo (het 
mannelijke equivalent van een diva), 
maar er zijn inmiddels al vele flam-
boyante zangers in zijn voetsporen 
getreden:


