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,l..llríoys (rlit 1992 al-
i l) nog lieten bedienen
rcn gr.u trtende, keelro-
rnde, grommende beer
f t' n r)letarlzanger, zwaait
ijl(e zangeres 

^nnel(e(, ier-sbergen op S0tvenírs
tcbrucht op het eigen
tr onaut-lilbel) de scepter
f ll on\{,eerstaanbare Si-
. Orrgelofelijk eigenlijk
,joetl The GaÍhedng zich
lieer weer uit hun eigen
iru$'ingsdrang slaat.
'nirs is een schoonheid
,en pla]t op het trip-
,rIige :rÍ. Zware gitaren
Lr yoorgoed uit het cre-
rn de yoormalige me-
ads te zijn geschrapt.
.stmrnentale weDdin-
elrassen ook nog na
{lere luisterbeurten.
latheritg mag zich nog
s llet paradepaardje
tL, Nederlàndse gothic-
lroemen. hoewel niet

r diit genre de lnuziek
L bdnd dekr. (NC)

Theory oÍ o
Deodmon

Wat weten we van Chad
I(roeger? Dat hij het zelfin-
genornen boegbeeld is van
Nickelback. En dat hij af en
toe nét iets te ver saat met
zijn grootspÍaal(. We weten
dol( dat de Canadees en ziin
band (te) mald(elijk scoori
met hun opgepompte spier-
ballenrock. Maar I(roeser
doet meer. Heeft een eieen
label en is ook producei.
Vali Theory oÍ a Deodman blj-
voorbeeld dat het gelijl(na-
mige debuut (Roadrun-
ner/604)) heeft uitgebracht.
VanaÍ de eerste track van
dat yieftal speel je een spel-
letje dat zoek-de-tien-ver-
schillen-met-Nickelback
heet. Erg veel vind erje
trouwens niet want Theory
oÍ a Deadn]an ldinld name-
lijk net zo pompeus en op
geblazen. Sterker nog, als je

de cd hebt uitgezeten drlk
Je meteen weer op start. Niet
omdat de plaat- zo geweldig
ls, Inaar om [e kunnen onÍ-
deld(en of Kroeser het stie-
kem toch et zólf insezon-
gen heeft. Het lijlÍ eiver-
dacht veel op dat hij zich
zelf heeft willen ldonen. Dat
maald hem naast zelfinqe-
nomen ook nog eens staats-
gevaarlijk. (RM)

Anders Porker
Geen idee waar de liedies op
de solo-cd van Alders Par- 

-

ker over gaan. Maar goed
dat de voouDan van de ei-
genzinnige alternatieve
countryband Varnaline zelf
een verldaring geeft op zijn
website. Ëen betroÍen meer
in Vermont inspireerde hem
tot Songs In Á Northern Key
(Munich), en dan vooral het
gelcaak van het ijs. Daar
liet hij Steve EaÍle en Ray
Kennedy als producers op
los. Dan weet je dat er met
muziek gestoeid wordt. Een
gitaar die een eenvoudig
doch onweerstaanbaar effec-
tje meelcijgt, drums die de
opnamemeter rood doet uit-
slaan, een veryormde naar
de achtergrond verdrongen
eleLtrische gitaar in combi-
natie met een sterke melc
die, allemaal bedoeld om
die donkere, mysterieuze
sfeeÍ te creëren van dat iis-
tafereel in Vermont. Resilte-
rend in een mooi-gedegen
mi-]( van alternatieve pop.
tur-reuze punl(r'ock en broos-
liefl ijke singer-songwdtiug.
Zo moeilijk is de wercld van
Anders ParkeÍ dus ook weer
niet te doorgronden: mu-
ziek ldinl(t als, euhhnh, ijs.
íBE)

Viirllinii
Al twintig jaar waken de da-
mes van rttinà over het
I(arclische erfgoed uit Oost-
Fhland. Pald(ende samen-
zang en verrassende ritme.
wendingen zijn het handels-
merk geworden van dit
energieke gezelschap uit
Scandinavië. Na diverse se-
slaagde en minder geslaág-
de experirnenten met ele-
menten uit foll( pop, iazz

en rock keeft Várttinli op
het Du venrchenetr, tieláe
album lki (Music and Words)
temg naar. de loots. I)e
plaat is lrijwel zonder over-
dubs opgenomen eu er. is irl
de studio nauwelijks gesleu-
teld aar de opnames. Ikí
roept daardoor de stèer op
van e€n live-opname. Ver-
dwenen is de bij vlageo
bombastische Ilruzil(ale be,
geleiding. Slechts akoesti-
sche instrumenten zorgen
voor de ritmische onder-
steudng. Daardoor richt al.
le aandacht zeer op ale rnes-
scherpe, maar loepzuivere
steÍnrnen van de drie zan,
geressen. Mooie luister-mu-
ziek met een dansbare srrr',
pdse. (RC)

loet von der lee
Wat je noemt een an]bitieus
project. Loet van der Lee on
dersfteept met Hollord ií
jszz. Od.e to the Lwelve proyitl-
ces (Munich Records) zijn Ne
derlandse roots. Met een
paar treftyoorden vau de
trompettist werden tw:|uli
componisten aan het werl(
gezet om de sfeer van hutr
landsdeel muzikaal te treÍ:
fen. Ik maak me sterli dat
ook maar één geblinddoel(
te luisteraar bij elk stuk ile
bijbehorende prcvincie kal
noemen. Maar de aanpalr
heeft wel een zeer gevarieer-
de cd opgeleverd. lenrand
als Gerry Arling (van her
duo AÍling & Cameron) k'
vert vanzelfsprel(eud iets
heel anders daD bigband-
man Henk Meutgeett, Ooli
het handschrift van Hor-
stenaar Egbert Derix (Sea-
ring quartet) ldinlc duide-
lijk door in la cavenre, de
mystieke en ingetogen ode
aan Limburg die de plaat al:
sluit. Voor extra afwisseling
zorgen de steeds wisselende
bezettingen. Het kwartet
van Van der Lee l(rijgt ver,
sterldng van diverse gasten.
De ietwat ronl(edge zang
tekstet over Noord-Holland
en Friesland van Jeroen Zijl-
stÍa zijn wat minder ge-
slaagd. Maar bijdragen als
die van gitarist Anton (;()u(l-
smit en trombonist Bert
Boeren zijn een verdjldug.
(Pvds)
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