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Kerstdecoratie
8-delig pakketShop

Creëer in een handomdraai een gezellige sfeer 
met dit 8-delig pakket prachtige kerstdecoratie 
en accessoires:

 Led-slinger met 100 bolvormige lampjes 
(ook voor buiten)

 3 wax led-lampen met vlameffect

 Houtsnijwerk met verlichte kerstboomvorm

 Den met led-lampjes in koperdraad op voet

 Winterse lichtslinger met 10 led-flesjes

 4 kerstmutsen, bus sneeuwspray +  
100 kerstbalhaakjes
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€ 39,90
i.p.v.

€ 119,90 
adviesprijs

Ook verkrijgbaar
Opbergbox voor kerstversiering

€ 29,90 
i.p.v. adviesprijs € 59,90

PETER DE BACKER 
Het  is het eerste project dat Simon

Plancke (24) lanceert, maar meteen een
opvallend. ‘Ik woon sinds 2014 in Brus
sel, waar ik vrijwilliger ben bij Poverel
lo’, vertelt de drummer. ‘Ik heb geleerd
dat er veel wijsheid zit in de daklozen
die er komen eten, mensen die we an
ders  nauwelijks  bekijken.  Daar  is  het
zaadje voor dit project geplant.’

‘Er zijn ontelbare politieke discussies
over  vluchtelingen,  maar  van  henzelf
hoor je weinig’, vindt Plancke. In samen
werking met de vzw Humain ging hij in
het Maximiliaanpark en  in  twee kam
pen  in Duinkerke praten met vluchte
lingen. Hij nam die gesprekken op en
gebruikt  daarvan  samples  die  niet  al
leen op de cd zijn beland, maar ook in
de multimediale voorstelling die nu op
tournee gaat en ook beeldmateriaal van
filmmaakster Lisa Tahon bevat.  ‘Nooit
eerder heb ik zoveel lieve mensen ont
moet’, vertelt Plancke. ‘Terwijl ik er toch
schrijnende  situaties  meemaakte  en
pakkende getuigenissen hoorde.’ 

Zoals  het  verhaal  van  een  Iraaks
Koerdisch meisje (12), dat vertelt hoe de
politie haar met haar familie soms van
hot naar her  sleept.  ‘Waarom? Omdat
de mensen niet willen dat we hier blij
ven.’ Het meisje leverde ook de titel van
het project, want ze praat even over Ali
Baba, omdat ze net het slachtoffer was
van een diefstal. ‘Ali Baba staat niet al
leen voor de houthakker uit het sprook
je die het met iedereen goed voorheeft’,

leren we uit het boek dat bij de voorstel
ling hoort. De naam is ook  ‘een meta
foor voor  iets dat  je ontnomen wordt.
De ene keer is het iets tastbaars, de an
dere keer een thuis, je geboortegrond, je
eigenwaarde,  zelfs  je  hele  leven.  Wat
achterblijft, is de ravage, het besef van
een gemis dat je voor altijd zult meedra
gen.’ Het lot van vluchtelingen, dus.

In het boek lees je teksten van negen
auteurs,  die  met  Plancke  meegingen
naar  de  vluchtelingenkampen.  ‘Zo
kreeg ik andere invalshoeken bij dit ver
haal. Alle negen hebben ze voeling met
de  problematiek.’  Onder  hen  Dalilla
Hermans, Yasmien Naciri en Birsen Tas
pinar. 

Donker en schrijnend 
Plancke  nam  ook  bevriende  muzi

kanten  mee,  toetsenisten  Hendrik
Lasure  (bekend  van  Schntzl)  en  Thijs
Troch  (Keenroh),  en  drummer  Elias
Devoldere  (Nordmann), die ook op de
cd te horen zijn – de naam van hun col
lectief luidt De Koffie van Morgen. De
merkwaardige  combinatie  van  twee
keyboards en twee drummers – die el
kaar  moeten  aanvullen  zonder  elkaar
voor de voeten te lopen – geeft een pri
ma resultaat, met bevreemdende, vaak
heel donkere muziek. ‘De situatie van de
vluchtelingen is nu eenmaal donker en
schrijnend’, zegt Plancke. 

In  ‘Shamsa’  hangt  een  melancholi
sche sfeer, ‘Sahahn’ begint als een mini
malistisch duet van de twee drummers
tot plots Joe Zawinulachtige synths op
duiken,  ‘Sea  and  listen’  (wellicht  het
sterkste  nummer  van  de  cd)  laat  dan
toch even een lichtstraal zien. Slotnum
mer ‘9VoL pt.2’ is een muzikale trip van
twaalf  minuten  vol  onheilspellende
klanken,  met  knisperende  electronica
en dreigende drums. Een sterk slotak
koord van een eigenzinnige cd. 

Jazz

Zo klinkt het verdriet van de vluchteling
Drummer Simon Plancke 
putte uit gesprekken met 
vluchtelingen inspiratie voor 
een multimediale voorstelling 
en een cd met bevreemdende, 
maar pakkende muziek. 

 Een IraaksKoerdisch 
meisje vertelt hoe de 
politie haar familie van 
hot naar her sleept. 
‘Omdat de mensen niet 
willen dat we hier blijven’

De Koffie van Morgen: een merkwaardige combinatie van twee toetsenisten en twee
drummers.  ©  Frederik  Van  den  Broeck

‘Le ravage d’Ali Baba’ verschijnt op Werf 
Records, samen met een boek met teksten 
van onder meer Anne Provoost en Rachida 
Lamrabet. De voorstelling gaat in première 
op 1 december in Vrijstaat O (Oostende), 
daarna op tournee. www.jazzlab.be 
¨¨¨èè


