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Vijf jaar geleden kwam zijn plaat nog uit onder
een pseudoniem (Detroit) maar iedere luisteraar
wist dondersgoed welke verhalen er achter deze
voormalig frontman van Noir Désir schuilgingen.
Wellicht dat Bertrant Cantat daarom besloot
om het album alsnog onder zijn eigen naam
uit te brengen. Amor Fati is een plaat zoals we
van hem gewend zijn en laat zich heen en weer
trekken tussen het duistere en het (schijnbaar)
lichtvoetige. De laatste categorie bevat echter
altijd een kritische noot, een ondertoon, een
grauwe kanttekening. Zo belicht Cantat de donkere kanten van technologie, schopt hij tegen
de economie en bezingt hij opgewekt – dat dan
weer wel – zijn ongenoegen over de Brexit. Geen
muziekgenre is hem vreemd: hij geeft toe aan
iedere goesting voor hiphop, rock, akoestische
singersongwriterspop, garage, punk en jazz. Het
Latijnse ‘amor fati’ betekent zoveel als ‘liefde
voor het (nood)lot’ en dat maakt deze plaat tóch
weer behoorlijk macaber. Cantat en het duister
zijn voor eeuwig met elkaar verbonden, maar bijzondere muziek levert die combinatie zeker op.

Er zijn genoeg Franse zangers en zangeressen
die hun inspiratie uit Parijs halen. De 30-jarige
Gaël Fauré gaat echter naar zijn geboortegrond,
de Ardèche, om muziek te schrijven. En dát
levert heerlijk luchtige folkmuziek op, rijp
voor de mainstream, maar zonder uitgekauwd
te worden. Zijn stijl is laid back, sensueel,
aanstekelijk, dansbaar en ook zijn looks passen
in het plaatje. Ieder nummer heeft een hook die
in je hoofd dreigt te blijven hangen. Zo nu en dan
neemt elektro een prominente plek in, waarna
een bijna akoestisch intermezzo ons weer op het
verkeerde been zet, zoals in Ereinté. Verfrissend! Niet vies van een drumcomputer hier, een
fluitje daar of een volledig akoestisch nummer,
is Regain zo’n cd die je op honderd verschillende manieren kunt luisteren: aandachtig, als
achtergrondmuziek tijdens werk of studie of als
verrukkelijke vakantieplaat die je nog jarenlang
zo’n heerlijk rotgevoel van heimwee geeft.
Zelfs de twee Engelstalige nummers op het
album passen moeiteloos tussen de elf Franse
composities.

Vier dolle dames uit Gent die een aanstekelijke
mix brengen van chansons en cabaret, dat zijn
Les Tigresses Rouges van wie onlangs een volledige cd is verschenen. Na hun studio-EP uit 2015
bestegen ze het podium voor een live-album met
opnieuw Frans- en Nederlandstalig repertoire.
De Lennon & McCartney van de band zijn de zangeressen Karo Voets en Silke De Smedt die het
publiek vermaken met teksten waarin mannen
het nogal eens moeten ontgelden. En dat allemaal heerlijk op z’n Vlaams. Muzikaal zit het ook
prima in elkaar, met een strakke ritmesectie en
Karo en Silke die meerdere instrumenten bespelen. Dat doen ze zittend, staand of zelfs liggend,
al naar gelang de hilariteit van hun muziektekst.
Deze cd beluisteren zonder een voortdurende
glimlach op je gezicht is vrijwel onmogelijk.
Evenals een slechte recensie schrijven, want
voor je het weet maken ze een liedje over je, met
teksten als: Door bloemetjes te brengen /
Vind ik snel een excuus / Om stiekem in je infuus
/ Maïzena te vermengen.
Bestelinfo: lestigressesrouges.be.
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