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D
e concerten zullen plaats-

vinden op drie openlucht-

podia met verschillende capa-

citeit die – aldus de organi-

satoren – “rekening houden met de eigen-

heid van dit geklasseerde park”, maar ook

de eclectische line-up helemaal tot zijn

recht laten komen. De komende weken

stellen we enkele artiesten voor die de

zomerfestivals in ons land zullen opluisteren.

Vandaag The Roots.

Back to the Roots
Geen enkele talkshow ter wereld is zo

magnifiek doordrenkt van muziek als The

Tonight Show met Jimmy Fallon. De vaste

begeleidingsband van die televisietalk-

show is eigenlijk een gigantische hip (en

hop) orkest, genaamd The Roots. Deze

band maakt al 30 jaar faam met een mix

van funk, soul, hip hop, rap, pop en rock.

Met bijna 17 studioalbums en 3 Grammy

Awards verkreeg de band terecht de sta-

tus van beste live hiphopband ter wereld.

Doordat ze zich steeds blijven vernieuwen

en een onophoudelijke strijd voor sociale

gelijkheid voeren, mogen ze tien jaar na

hun laatste doortocht de tweede avond van

Couleur Café 2017 afsluiten. Hun concert

wordt voorafgegaan door de reggaele-

gendes Toots and the Maytals. Verder

staan in dat genre de andere dagen ook

Damian Marley en Alpha Blondy op het

programma.

Laat ons vooral het jonge talent niet ver-

geten. Coely kreeg inmiddels de bijnaam

The First Lady of Belgian Rap. Vorig jaar

stond ze nog als belofte op Couleur Café,

sindsdien stond de jonge Antwerpse in

het voorprogramma van Kendrick Lamar,

Kanye West en De La Soul!

Couleur Café mag dan verhuisd zijn. Niet

alleen muzikaal keren ze terug naar hun roots.

Andere goede tradities blijven behouden.

De beroemde Rue du Bien Manger verhuist

mee met ongeveer 40 restauranthouders

en een ruime keuze aan foodtrucks.

Engagement en rust
In samenwerking met de vereniging

Globe Aroma koos het festival er dit jaar

voor met Migrant Art het thema van de

‘nieuwe migranten’ in de schijnwerpers te

plaatsen. Op een graffitimuur van liefst

200 meter lang zullen Belgen en migran-

ten zich samen creatief uitleven. En wie goed

zoekt, vindt misschien wel de Secret Bar

waar u in Oost-Europese stijl kan feesten

op Balkanmuziek en klinken met een shot

wodka. Nasdrovia! 

Tussen al dat impressionants kunt u tot

rust komen in de Chill’in/Chill’out zones 

en de Namasté-tempel: Couleur Café 

creëert een zensfeer in verscheidene chill-

zones van het festival en laat wie ervoor open-

staat kennismaken met oosterse technieken

als Qi Gong, meditatie en Dien Chan. 

Couleur Café, een totaalbeleving waar de hele

planeet wel bij vaart.

Stefan Eraly

D
e Britse auteur bedacht Sher-

lock Holmes, wellicht de

beroemdste fictieve figuur

uit de geschiedenis van de

literatuur en nog steeds een bron van

literatuur, film en amusement. Holmes werd

groter dan zijn bedenker en moest zelfs

opnieuw tot leven worden gewekt wor-

den onder druk van de publieke (en

koninklijke) opinie.

Jean Paul Van Bendegem, Johan 

Braeckman en Vitalski, twee professoren

filosofie en een nachtburgemeester, behan-

delen elk om beurt aspecten van het bij-

zonder boeiende leven en werk van Doyle.

Met hun hulp betreed je een veellagig

universum waarin fantasie en werkelijk-

heid door elkaar lopen. Uiteraard komen

Sherlock Holmes en Dr. Watson uitge-

breid aan bod, maar ze bespreken ook

het minder bekende literaire werk van

Conan Doyle, evenals zijn vreemde excur-

sies in het spiritisme, zijn historische wer-

ken en zijn politieke pamfletten. Het is merk-

waardig hoe Doyle zich enerzijds liet mee-

slepen door de pseudowetenschap van

het paranormale en anderzijds rationeel en

kritisch vlijmscherpe commentaar leverde

op de exploitatie van Congo door Leopold

II. Gezien de achtergrond van twee van

de sprekers is het niet verwonderlijk dat

ook de wetenschappelijke methode, 

kritisch denken, logica en bijgeloof op

speelse manier behandeld worden.

Het resulteert in een boeiend en afwis-

selend verhaal van bijna zes uur en biedt

een onderhoudende literaire en histori-

sche reis door de late 19de en begin 20ste

eeuw. Download deze veelzijdige reeks

causerieën en je bent vertrokken op een

auditieve ontdekkingsreis. Of zoals Hol-

mes zou zeggen: “The game’s afoot!” 

Geerdt Magiels

Arthur Conan Doyle werd geboren toen Darwins 

evolutietheorie voor het eerst gepubliceerd werd en stierf toen

Mickey Mouse de wereld begon te veroveren. Hij studeerde

geneeskunde maar werd schrijver in de plaats van arts.

BOEKEN

First Lady of Belgian Rap,
Coely, op Couleur Café.

>> Couleur Café van 30 juni - 2 juli 2017, Ato-
miumsquare, Brussel. Info: www.cou-
leurcafe.org.

>> Arthur Conan Doyle, Een hoorcollege over zijn leven, werk en zijn creatie Sherlock Holmes.
Jean Paul Van Bendegem, Johan Braeckman en Vitalski. Home Academy; luisterduur: 5 uur
en 43 minuten, downloads 27,5 euro.
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In de schaduw van het Atomium
Na vele jaren Turn

& Taxis is de langverwachte

verhuis met deze 28ste

editie een feit. Het

fantastische Brusselse

stadsfestival Couleur Café

verhuist naar het

Ossegempark, aan de voet

van het Atomium. 

FESTIVAL
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De dokter en de speurneus Sir Arthur Conan Doyle:
studeerde geneeskunde

maar werd schrijver.




