homegrown (on cd )

26

Kitchen

Star Club West

Eigen beheer

Eigen Beheer

Altijd handig: cd’s met titels die de lading volledig dekken. Rye Jehufrontman Wannes Eggermont en Steven Heyse (nu vooral bekend als
de a-typische rapper Steven H) vormden destijds het duo Kitchen en namen in de periode ’96-’99 voorzien van een casetterecorder en een 4track een niet onaardige schat aan puntige liedjes op. Dat een en ander volledig in de lijn ligt van Lou Barlow mag niet verbazen (‘The Freed
Weed’ van Sebadoh lag aan de basis van Kitchen) en omwille van de lange tracklist (72 songs verspreid over twee cd’s) ligt ook de vergelijking
met Guided By Voices, de beste band ter wereld volgens Steven Heyse,
voor de hand. De tapes van weleer werden omgezet naar mp3 en vallen
geheel gratis te downloaden op www.myspace.com/homegardenandkitchen. Een aanrader voor wie houdt van ongepolijste lofi-liedjes. (bvm)

Ook op de vierde van Star Club West blijven bands als The Postal
Service en The Go Find (waar Star Club West-spilfiguur Nico Jacobs ook
deel van uit maakt) de grote referentiepunten. De uitgekiende melodieën en Jacobs’ balsemende stem maken van ‘We Are Open’ opnieuw een
te koesteren pareltje. Bovendien zorgen enkele gedurfde experimentelere nummers op het einde van het album ervoor dat ‘We Are Open’ zeker
geen herhalingsoefening is. Moge dit album voor Star Club West eindelijk de deuren openen naar een groter publiek. Met elke worp wordt Star
Club West immers weer een tikkeltje beter, dus jij daar, beste RifRaflezer,
geef deze Antwerpenaren de aandacht die ze verdienen. (ndc)

‘The Complete Repertoire’ (Tapedeck/4 Track), 2cd

‘We Are Open’

The Taste

‘Charms Coma’, ep
eigen beheer

Lewis Cat

‘Too Late For Goodnight’, ep
Eigen Beheer

Op basis van een opvallende huisstijl (biografie, persfoto’s, videoclip)
sleepte Lewis Cat in oktober de Portfolio Award in de wacht. Naast
die onderscheiding valt er nog meer goed nieuws te rapen voor de
Brusselse band die zich laat inspireren door Ghinzu en The Strokes.
Het viertal rond Mauger Mortier zet nu ook een stap vooruit qua
sound in vergelijking met hun demo van vorig jaar. Opener ‘War In The
Bathroom’ rammelt op perfecte wijze, ‘Foolish Thoughts’ verleidt met
een lick die van Pixies kon zijn en het titelnummer heeft de juiste sixtiesvibe. Tijdens het solomoment ‘No Time To Look At You’ loert Dylan
om de hoek en ‘Animal’ is beatpop uit een goede categorie. Blijven
groeien, jongens. (bvm)

The New York Dolls van Oostende? Revenge88. Wie herinnert zich niet
de opmerkelijke passage van de groep tijdens Humo’s Rock Rally 2006.
Op een nieuw album van Frank Dubbe en vrienden is het wellicht nog
even wachten want de begeleiders van Dubbe hebben intussen een
nieuwe band opgericht. The Taste, of hoe dezelfde groep toch anders
kan klinken als de gitarist (Misten Duyvejonck) de lead vocals voor zijn
rekening neemt. Op de productie van Serge Feys (TC Matic, Arno) valt
niets af te dingen. Of de muziek van The Taste anno 2009 nog enige relevantie heeft, is een ander gegeven. ‘Charms Coma’ is een plaatje van
survivors die blijven zweren bij de revival van de biertentrock. Een beetje
belegen, misschien, maar wel charmant. (bvm)

Timer

‘Yet Here We Stand’
ConSouling Sounds

Pentark

‘Ha Ha Ha!’
Spank Me More Records

Pentark omschrijft zichzelf als een post-rock-punk-trio. Daar is wel iets
van aan. Het Brusselse 3tal zoekt het meer in noise dan in melodie en
heeft meer uitstaans met Sonic Youth of Glenn Branca dan met Mogwai
of Explosions In The Sky. De 9 nummers zijn abstracte geluidsorkanen
die gelukkig meestal kunnen steunen op een degelijke en strakke ritmesectie. Live moet Pentark een intense bedoening zijn, maar op plaat verzandt de band iets te vaak in moeilijkdoenerij die te veel op het hoofd en
te weinig op het hart mikt. Als ze de kolkende noise aan pakkende melodieën kunnen koppelen zal (pv) overstag gaan.

Steak Number Eight mag dan de Rockrally hebben gewonnen, de heren doen in hun broek als ze deze monsterlijke doomy postmetal uit
Antwerpen horen! Timer laat zien hoe deze muziek hoort te klinken.
Sfeervol, loeihard, spannend en retestrak. Tel daar nog een zanger bij die
meer kan dan schreeuwen, maar ook een aan Alice In Chains-verwante klaagzang uit zijn strot kan wringen en je hebt een band die zonder
schroom naast onze Belgische trots Amen Ra kan staan. Dit album verschijnt slechts in een gelimiteerde uitgave van 150 exemplaren en dat is
een regelrechte schande voor zo’n meesterlijke schijf! Tik er snel één op
de kop, want in een rechtvaardige wereld wisselen ze sneller van eigenaar dan de tickets voor Roadburn 2009. (pv)

True Deep

‘Semper Paratus’, tape
Geluidsoverlast

Rauw En Onbesproken
‘Grafrede’

9000 Sessies vzw

Renz Intenz en Letterfretter zijn de twee drijvende krachten achter het
Gentse hiphopcollectief Rauw En Onbesproken, een jong combo dat vorige zomer nog de talentenjacht Jonge Wolven won in het kader van de
Gentse Feesten. Op ‘Grafrede’ hoor je donkere lyrics en al even schaduwrijke beats en al snel wordt het duidelijk dat je niet bij deze Stropkes
moet zijn voor een avondje hersenloze ambiance. Rhymes over racisme,
over miserie, kommer en kwel, over terrorisme en de eeuwige link tussen moslims en aanslagen, maar ook een pittig en plezant drieluik over
een gluurder die het op schlagerzangeres Laura Lynn heeft gemunt en
haar daarbij volgt tot vlakbij haar bedampte douchecabine. Straf plaatje,
dat ons leert dat deze kerels echt verliefd zijn op de Nederlandse taal en
daarin ook alle linguïstieke mogelijkheden benutten. Echt wel cool! (fj)

The Sophomore Jinx
‘Hardly Navigational’, ep
Eigen Beheer

Catchy songs zijn niet het wezenskenmerk van The Sophomore Jinx
maar Sven Van Rossen en co slagen er met de hulp van producer
Gerben Hemelsoen (tevens gitarist van The Bony King Of Nowhere) wel
in een schijfje af te leveren waarbij de kopjes al eens meeknikken (‘Fixed
Outcome’). ‘Backdoor And Alleyways’ en de titeltrack zijn dan weer twee
songs die ingetogen beginnen, vervolgens aanzwellen en uiteindelijk in
een volledig opengetrokken klankentapijt belanden. tomàn meets dEUSindierock. Kan tellen qua visitekaartje, niet? (bvm)

True Deep hakt het lint door voor het nieuwe Kortrijkse label
Geluidsoverlast, en wel met de botte bijl. In dertig minuten haalt ‘Semper
Paratus’ het onderste uit één enkele speaker, met niet meer dan wat pedaaleffecten. Erg basic noise dus, eerder in de stijl van Clay Ruby’s
Burial Hex dan van die andere referenties, Prurient en Wolf Eyes. Luide
betonlagen schuiven verraderlijk kalm doorheen de speakers, maar het
gutsende gat in je achterhoofd wordt er niet kleiner om. In de gaten houden of laten interneren, daar kan om gedebatteerd worden, maar de
groezelige noise van True Deep doet Geluidsoverlast alle eer aan. (ts)

Frank Vander linden
‘Frank Vander linden’
No Circus

Niet dat De Mens overleden is maar Frank Vander linden, 6 op de schaal
van richter qua rollende r, had behoefte aan een solomoment. Of moet ik
zeggen een unplugged cd? De akoestische gitaar mag de hoofdrol spelen met bijrolletjes voor piano, bas en drums. De songs zijn dus gesneden koek voor de komende theatertournee van Vander linden. Twee zaken worden duidelijk met deze cd. Vander linden is dé songschrijver
van De Mens. Het valt zelfs niet op als er een vertaling van Brel tussen
zijn songs staat. ‘Nachtwaker’ is tekstueel een absolute favoriet. Tweede
vaststelling is dat Vander Linden een aardig potje gitaar kan spelen. De
akoestische gitaar laat hem toe veel subtieler met het instrument om te
gaan, met het instrumentale ‘Stomme Machines!!!’ als hoogtepunt. Hij
lijkt hier wel de vingers van Richard Thompson te hebben. Meer referenties naar grootheden hoor ik in ‘Achtergrondgeluid’ waarin de riff van
‘Pinball Wizard’ van The Who nog eens dunnetjes wordt overgedaan
en in ‘Overdag’ dat van ‘Blood On The Tracks’ van Bob Dylan kon geplukt zijn. Maar het is vooral een Vander linden-cd die als Jans achter de
drums had gezeten en Decoster de bas had bespeeld, een De Mens-cd
zou geweest zijn.(ow)

