THE BOHICAS
1n au!,'lt:.lus droptcn zc hun tlchuut Tlle .\/a/oing O}: op 22 oktobcr komen 7.C dat in de Botanique aanprijzcn:

The Bohieas, \'icr rockcndc youngstcrs die stTaks bij de Britse bcloften van 201:1 gcrckend willen wor·dcn.
Deze dric j.(('\'CStigdc wa::trdcn n(i)clrx·n hcn daarbij OJl wcg.

GRAHAM COXON (BLURI
'Coxon is, net ais ik, afkomstig uit
het Britse El. sex', zegt Dominic
McGulnncss, zangcr-gitarist van
The Bohicas. 'We hebben het genoegen
gehad met hem een opnamesessie te
docn. Aileen: tocn zat The Bohicas nog
in de embryonalc fase. Wc hadden net
bij Domino Records getekend. maar
hadden nog nü~tsopgenomcn en \varen
cr zelfs nog nlct hclemaal uit wclkc
muzikale richting we wilden inslaan.
Spijlig dat die ontmoeting met
Graham Coxon dus niet wathner
hccft pla.~tsgcvondco. Desalnicucmin:
aardige vent. en ccn gcweldigc steun
voorde band.'

FRANZ FERDINAND
Eens de Britten met songs ais Swam1
en XXX hun geluid haddeo gevonden
'direct,luid, ~nel en compactzijn onze
kcmwoorden, het hoefi allemaal nlette
bele rend te zijn', zegt McGuinness ,
wektcn ze de interesse van Franz
Ferdinand-opp<.-rhoofd Alex Kapranos.
'Hij iseens naarecn show van ons komen
kijken, vond die goed en vroeg ons mee
op tournee. Hct mecst mcmorabelc
conc<.'rl dat wc in hun voorprogramma
bebben gespeeld. was op eco festival aan
een hotelzwembad op Jbiza. Voor het
podium ging k'<lcreen uit 7jjn dak, en
toen wc naar boven kcken. zagen wc
een stel strontzane en lu id tierendc
Britten over hun balkon h.1ngen.
Heel bcvrt<emdend.' (lacht)

ARCTIC MONKEYS
De man die The Bohicas de komende
jaren oaar grote boogten moet sruwen,
is manager Geoff Barradale- zie ook:
Arctic Mookeys. 'Maar wecs er maar
zeker van dat onze muziek ni et ais een
hybride van Arctic Monk cys en Franz
Ferdinand klinkt', meent Dominic
McGuinness. 'Wc hebbcn bet gcvocl
dat we ons door de juhte mcnsen lateo
omringen, maar zij lcggcn ons gcen
druk op. Zc zijn met ons in zee gcgaan
omdat ze ons geluid goed von den, oiet
omdat ze ons dat van een ander wlllen
doen kopicren. 1\l wat wc kunncn
doen, is ooszelf blijveo. The belli stuff
IS a/ways the honest

stuff'
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Vanaf 20/10, llloca11es
Beach House, Kurt Vite,
Fatner Jonn Mlsty,
Stad!, Chantal Ac da,
Wlllis Earl Beal: geen
scnoner e soundtnck
blj net vaU en van de
bladeren dan Autumn
Falls. Twee maa nd en
herfstige concerten,
vers pre id over hel land.
autumnfalls be

20/10, Conema Zuod,
Antwerpen

Tol16/1, Mus'e Hergé,
Louvaon-la-Neuve
Het Hergé museum haalt
een andere meester van
de strip in huis: Hugo Pratt,
de ltaUaanse tekenaar
van Corto Maltese. Een
eerbetoon aan de eeuwige
avonturler, twlntigjaar
na zijn dood.
museeherge.com

17/10, Hel Bos, Antwerpen
Een llvesoundtrack bij foto's:
Het Bos tilt de sUdeshow naar
een hoger niveau. Zullen er
op de eerste editle bij zijn:
fotografen Sébastien Van
Malleghem en Eva Wollenberg,
met muziek van respectievelijk
AldoStruyfen Dez Mona's
Gregory Frateur en Raoul
Del Campo.
hetbos be

18/10. VriJstaat O. Oostende
Tuur Floorizoones jazztrio
en de klassieke zangeres
Claron McFadden slaan
de handen in elkaarvoor
Secrets, een intimistische
muziekvoorstelllng,
ge basee rd op de kleine
en grote gehelmen die
ze tijdens het maken
verzamelden.
vriJSiaat-o be

'Goodbye slapst/c/(, hello
nonchalance!' Cinema
Zuid toont de sophisticated
comedy van Lady Wlndermere'sfan 119251. Ernst
Lubitsch' adapta lie van
Oscar Wildes toneelstuk.
clnemazuod.be

Hazelwood #2lafter Steven SlegelJ, 2014 van ALEX PRAGER
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22/1 O. Botanique Brussel
Gltaarrock uit GrootBrittannië met een
knipoo~ naar Marc Bolan
en Arche Monkeys. Luid.
snel. blinkend en zonder
enige dlepgang: precies
hoe wij onze pop· 'n·roll
graag hebben.
www.botanique.be

VRIJHEIDSFESTIVALDESLIBERTES

22·31/10, KVS + Théâlre National,
Brussel
Hel Vrijheidslestivat verzamelt
een bataljon lilmers, theatermakers, muzikanten en kunstenaars
rond het thema 'controntatle'.
Met onder meer Calexlco, de docu
The Look of Silence, Arsenal en de
voorstelling Wachten op Gorro.
leshvatdesllbertes.be

LEE ' SCRATCH' PERRY

Meer dan loto's tijkt ze
stills te ma ken, zorgvuldig
geënsceneerde beelden ln
de sfeer van filmmakers
als Hitchcock en Buriuel.
Galerie des Galeries
toont het recente werk
van Alex Prager.
galeriedesgalenes.com

23/10, Caclus, Brugge
Cactus haalt een reeks
fijne na men uit reggae,
dub en roots na ar
Brugge. Mag de splts
afbijten: Lee 'Scratch'
Perry, een man die
ge en verde re
introductie behoeft.
cactusmusic.be

23/1 0, VK. Brussel
'Talkmgallthatjau/
Thal Coltrane, thal Charlie
Parker, thal Chartes
Mingus. ' Behalve talent

heeft Mick Jenkins, een
rapper uit Chicago om in
het oo~ te houden, ook
duidehjk smaak.
vkconcerts.be

