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Daags na de tragedie op Pukkelpop droeg dEUS
zijn Lowlandsconcert op aan alle getroffenen.

Acht sluit zich aan bij dit eerbetoon met
een eenmalige uitzending van dit concert,
een week nadat de muziek verstomde.

Live at Lowlands 2011
Vanavond om 22u

A Tribute to Pukkelpop

|Ongeziene televisie

ANTWERPENANTWERPEN ● Holle paarden, bolleHolle paarden, bolle
nonnenlippen. Kissinger,nonnenlippen. Kissinger, nacnachthtclubclub
met fmet faam toaam tot in Newt in New YYork, heefork, heeft hett het
zatzaterdagaverdagavond op het Aond op het Antwntwerpseerpse
museum MuHKAmuseum MuHKA gegemunt. ‘Hetmunt. ‘Het
moet een perfmoet een perfectecte balans tussene balans tussen
muziek, mode en kunsmuziek, mode en kunst wot worden’,rden’,
zegt bezieler Grzegt bezieler Gregorio Wegorio Willems.illems.

DOOR LANDER DEWEER

“Als jedenTuymans ’snachtswilt tegenko-
men,moet jenaarKissinger.Het looptervol
artistieke breinen, in een underground,
bijna creepy sfeer enmet keigoeiemuziek!”
Inge, 28 en niet bepaald onbeslagen in het
Antwerpsenachtleven,steltdedingengraag
op scherp. Teneur: de feestjes van Kissinger,
die zijn al even alomtegenwoordig en
onmisbaar als de Amerikaanse diplomatie-
kehavikwaarhet zijnnaamaanontleende.
Zaterdag is er een nieuwe editie gepland.

Markante locatie, aanlokkelijke inkleding.
“Het Antwerpse museumMuHKA heeft uit-
zonderlijkzijndeurenopengesteldvooreen
nachtelijk feest”, zegt organisator Gregorio
Willems. “Het gelijkvloers en de bovenver-
dieping zal gebruiktwordenomeengeheel
te vormen dat een perfecte balans tussen
muziek, mode en kunst moet worden. De
bedoeling is in elke zaal een andere sfeer te
creëren,bepaalddoordecoratieenmuziek.”
Richtinggevend daarbij: drie cineasten.

Wars,controversieelenexcentriek.“Defeest-
vierder zal de wereld van Lynch, Fassbinder
of Kubrick kunnen binnenwandelen”, ver-
duidelijkt Willems. “In de Lynchzaal zal een
Nirvana-coverbandspelen, indeFassbinder-
kamer moet een LED-vloer de eightiesfeel
opwekken, er staanopgezettepaarden, ... .”
Naaldhakken boven hoefijzers echter. Met

zinneprikkelend kussende nonnen als uit-
hangbord. “Tja, best sexy”, lacht Willems.
“Als kind zat ik in een tehuis met nonnen,
vandaar mijn interesse om te spelen met
religie inglamrockstijl.”CameramanDaniel
Demoustier en beeldende artiesten als Cel
Crabeelsmikkenvisuals opdemuseummu-
ren. Dat op de tonen van T. Raumschmiere,
BuscemienTerzake-anker LievenVerstraete.

De omarming van Kissinger door het
kruim van de Belgische cultuurwereld is
danook innig. Enuitgesproken. “Ikhouvan
plaatsenmet een hoek af. Liefst alle hoeken
eraf”, aldus Kissinger-afficionado Daan
Stuyven. “Lieve chaos. Tedere punk. Zoete
trash. Plaatsendie zo zot zijndat je eindelijk
evenhet gevoel hebt niet zot te zijn. ‘Erover’
had ook een goeie naam geweest in plaats
vanKissinger.HetultiemeN’importeQuoi.”

Zwervende wereldburger

N’importe quoi, no matter what, was
immer. De Antwerpse nachtuil verdiende
immers internationaal zijn sporen. Na de
lancering inhet voormaligemilitairehospi-
taal van Berchem twee jaar geleden, won
Kissingerookzieltjes inBerlijn enNewYork.
In de marge van de wereldpremière van
‘Prometheus-Landscape II’, de nagelnieuwe
voorstelling van Jan Fabre, richtte Kissinger
zijn pijlen in januari op The Big Apple. Met
succes. “Als alles een beetje goed verloopt,
komt er tijdens de fashion week in septem-
ber opnieuw een feest in New York”, zegt
Willems. “NewYork-Antwerpen:dat klikt.”
Kissinger: wereldburger met vizier op de

vier windstreken gericht. Altijd onderweg,
zwervend tussen liefde en leegte. Of zoals
Luc Tuymans zijn warmhart voor Kissinger
verwoordt: “De plek als item, de party als
mentale constructie van een reis door de
nacht, eindigend inhet eerste pijnlijke licht
vanhetochtendgloren.”
Reizen is herinneringen verzamelen, dus

staat Kissinger ook stil bij de afgelegdeweg.
“We lanceren zaterdag een fotoboekoverde
voorbije achttien maanden”, zegt Willems.
“Via feestgangers kregen we 15.000 foto’s,
langnietallemaalhoogstaandvankwaliteit.
Maar we hebben er 800 samengebald tot
een cool tijdsdocument dat eenmooi beeld
geeft over hoe het er vroeger aan toeging.”
Gisteren,maarookmorgen.Immers:“ikben
momenteel druk bezig een nieuwe vaste
locatie te regelen”, besluit Willems.
“Hopelijk is ik dat tegen september beves-
tigd, want het nachtleven krijgt het in het
centrumvanAntwerpensteedsmoeilijker.”

Cordelia

BRUSSELBRUSSEL ● Fans van De rode loper
moetenvoortaanopzaterdagavond
op Eén afstemmen. Nu het dagelijk-
se showbizzprogramma is afge-
voerd doet Peter Van de Veire met
VriendenVandeVeire elkeweek een
pogingomdevingeraandepolsvan
de showbizzactualiteit tehouden.
WanneerVandeVeire zichaaneen

programmagenre waagt, of dat nu
eenmuziekprogramma of een talk-
show is, krijg je geen doorsnee pro-
gramma.Dat isdusookbijVrienden
VandeVeirezo.Natuurlijkkomener
praatgasten langs, maar Van de
Veirevoertookeenteamvanexperts
op – in de eerste aflevering Hanne
Troonbeeckx, KrisWauters en David
Galle – die hem helpen één week
showbizznieuws in vijftig minuten
samen tevatten.
Daarnaast zijn er ook de ‘vriendjes

Van de Veire’, een team piepjonge

reportertjes dat er op uit trekt wan-
neereroplocatie iets tebelevenvalt.
Endegrootste verrassing komtmis-
schienwel aanhet eind vanhet pro-
gramma wanneer weerman Frank
Deboosere een poging onderneemt
om het showbizznieuws van de
komendeweek te voorspellen.
“Het programma moet de sfeer

oproepen van een gezellig café op
het einde van de week”, legt Van de
Veire uit. “De ‘boekskes’ lezen is
voortaan niet meer nodig. Wij ver-
tellen je wel wat je van de voorbije
weekabsoluutmoetonthouden.”
Van de Veire is er trouwens van

overtuigd dat zijn programma het
hiaat dat De rode loper nalaat in zal
kunnen vullen. “We krijgen elke
week vijftigminuten de tijd om het
over showbizz te hebben. Daarin
moeten we toch een en ander kwijt
kunnen.” (PD)

‘VriendenVandeVeire’moet
‘De rode loper’doenvergeten

■ Organisator Willems zat als kind in een nonnentehuis, en dat inspireerde hem voor beelden zoals dit op zijn affiches.

Nachtleven
valt voor
nonnenlippen

Kissinger tovert AntwerpsMuHKAom in excentriekenachtclubmet vijf feestzalen

BRUSSELBRUSSEL ● Hetzounogevenwach-
ten zijn op de intrede van
Woestijnvis op VT4, kondigde de
zenderdezeweekaan.Maarnugaat
het toch plots een stuk sneller.
Vanavond al is het eerste Woestijn-
visproducttezien.Dezenderhaalde
de uitzendrechten vanClub Brugge
- Zestafoni binnen, een wedstrijd in
de de laatste voorronde van de
Europa League en doet voor de
omkadering beroep op de voetbal-
expertise vanWoestijnvis.
Normaal zouden de eerste Woes-

tijnvisprogramma’s pas volgend
voorjaar het programmaschema

kruiden,maarviadeomwegvanhet
voetbal komen ze dus al sneller pie-
pen bij VT4. Het productiehuis ver-
zorgt al een aantal jaar de voetbal-
verslaggeving ‘11’, de voetbalzender
van Belgacom. Deze samenwerking
betekent echter niet dat voortaan
alle sportuitzendingen op VT4 voor
Woestijnviszullenzijn. “Er isvoorlo-
pig geen enkele structurele over-
eenkomst. Dat soort dingen wordt
case per case bekeken”, legt woord-
voerster LiesMaesschalckuit. (PD)

Club Brugge - Zestafoni

vanavond om 20u10 op VT4

Voetbal eersteWoestijnvisproductopVT4


