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JONAS WINTERLAND OP ZOEK NAAR EVENWICHT TUSSEN WERKEN EN GENIETEN

“Ik stap uit mijn comfortzone”
me trouwens heel dierbaar. Ik leg er
mijn ziel een beetje in bloot.

Met drie albums achter zijn naam, mag je gerust stellen
dat Jonas Winterland een vaste waarde is in de muziekwereld. Op ‘Liever uit balans’ verrijkt hij zijn akoestische
sound met meer elektronica en dat ligt hem duidelijk. De
titel is ironisch bedoeld, want de singer-songwriter heeft
een moeilijke periode achter de rug. Maar zijn nieuwste
liedjes bieden vaak een heldere kijk op het leven.
HENK MALYSTER
2016 was een bewogen jaar op vele
vlakken, maar dat geldt blijkbaar ook
voor jou?
Ik ben voor de tweede keer vader geworden, deze keer van een dochtertje.
Dat was uiteraard heel positief. Tegelijkertijd ben ik fysiek en mentaal op
mijn grenzen gebotst. De eerste levensjaren van een kind zijn vaak vermoeiend voor ouders. Ik was bovendien heel hard gefocust op mijn muziek. Mijn huisarts en mijn vrouw hadden me aangeraden om een pauze in te
lassen, maar die goede raad heb ik in
de wind geslagen. Uiteindelijk bleek
dat ik te diep in mijn reserves had getast en moest ik wel stoppen. Maar dat
had ook een positieve kant. Het heeft
me doen nadenken over wat voor mij
het belangrijkste is.
Vanwaar die drang om toch je gren-

zen te overschrijden?
Het is een ziekte van onze tijd, denk ik.
Dat zing ik ook op ‘Burn-out’. In mijn
omgeving zag ik heel wat mensen die
zichzelf aan het opbranden waren.
Vandaag is er grote sociale druk om altijd maar meer te presteren en op het
randje van overwerkt zijn te balanceren. Dat eist zijn tol. Ook onze vakanties zijn van minuut tot minuut gepland. Je moet dan het maximum eruit
halen. Ik heb gemerkt dat die manier
van leven niet gezond is voor mij. Ik
waak er nu over om een evenwicht te
vinden tussen genieten en werken. Het
vaderschap heeft me ook gedwongen
om met meer optimisme naar het leven te kijken.
Als het erop aankomt, zijn de belangrijke vragen wel voor de mama, zing
je op de plaat.
‘Vraag dat maar aan je moeder’ is het
oudste nummer en is ontstaan tijdens
ochtendlijke schrijfsessies. Dat was

Jonas Winterland. (Foto Koen Van Buggenhout)
nadat ik voor het eerst papa was geworden. Al wat ik toen schreef, stond in
het teken van het vaderschap. Met dat
lied steek ik de draak dat je als kersverse ouder plots alle levenslessen zo
maar voor handen hebt. De makkelijke
oplossing is dan om alles door te schuiven naar de mama. (lacht) Mijn vrouw
staat iets evenwichtiger in het leven
dan ik. Misschien heeft het daarmee te
maken.
‘Aan de binnenkant’ gaat over de
kleine Jonas, de stilste van de klas.
Hoe belangrijk is het om het kind in
jezelf te koesteren?

Ik probeer daarop te letten. Ik had
nooit gedacht dat die stille jongen van
vroeger met plezier op een podium zou
staan. Het idee alleen al deed me indertijd bij manier van spreken gillend weglopen. Ik entertain nu het publiek en
kom extravert over. Niet iedereen begrijpt dat je afhankelijk van de omstandigheden je zo verschillend kan gedragen. Ik vind het verbazend dat extravert
altijd als een kwaliteit wordt aanzien en
introvert bijna een handicap is. Mijn
ervaring is dat die mensen misschien
meer in hun hoofd leven, maar ze zijn
zeker niet alleen met zichzelf bezig. Ze
voelen de dingen fijner aan. Dat lied is

GOFORHYBRID

Je gebruikt opvallend meer elektronica nu. Hoe ben je daartoe gekomen?
De songs zijn zoals altijd op akoestische gitaar gecomponeerd, maar ik
deel met mijn producer Jo Francken
een afkeer voor herhalingsoefeningen.
Tijdens de eerste productiedemo’s
gingen we al gauw meer een elektronische richting uit. Daar schrok ik aanvankelijk van, het bracht me uit mijn
comfortzone. We hebben die piste verder bewandeld en gaandeweg bleek
dat die elektronica veel ruimte liet voor
leegte. Dat schuift de teksten meer
naar voren. Het is een stap weg van de
singer-songwriter met zijn gitaar. Ik
voel me hoe dan ook in mijn element
om die elektronische sound ook op het
podium te brengen met mijn band.
• ‘Liever uit balans’ ligt nu in de
winkels. Voor concertdata surf naar
www.jonaswinterland.be
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RAV4 Hybride
Yaris Hybride
Toyota C-HR Hybride

Auris Hybride

DE TOYOTA HYBRIDES
Geen stopcontact nodig.

BENZINE

ELEKTRISCH

Ze laden zichzelf op tijdens het rijden.

Ze bieden een stille en vlotte rijervaring.

Er is al een Yaris 1.5 Hybride Pure 5d. vanaf €17.245 promoprijs (2) BTWi,
korting en overnamepremie (3) inbegrepen.

Van Dijck Jos

Ringlaan 2 – 2960 Brecht
Tel. : 03 313 05 79

*Afgebeelde voertuigen met
opties. (1) Aanbieding geldig
van
01.01.2017
tot
31.01.2017 of zolang de voorraad strekt, voorbehouden aan
particuliere klanten: bij aankoop van een nieuwe Auris 1.8
Hybride Comfort met een 50th
Anniversary pack, korting van € 3.500, overnamepremie (3) van € 700 en
€ 700 voordeel op het 50th Anniversay Pack afgetrokken van de basisprijs van € 27.650 (aanbevolen catalogusprijs van de Comfortversie van
€ 25.860 met een 50th Anniversay pack ter waarde van € 1.790). Prijzen
BTWi tenzij anders vermeld, onder voorbehoud van drukfouten. (2) Aanbieding geldig van 01.01.2017 tot 31.01.2017 of zolang de voorraad
strekt, voorbehouden aan particuliere klanten; bij aankoop van een nieuwe Yaris 1.5 Hybride Pure 5d., bij de deelnemende verdelers in het erkende distributienetwerk van Toyota in België, korting van € 1.500 en een
overnamepremie (3) van € 500 van de aanbevolen basisprijs van €
19.245. Prijzen BTWi tenzij anders vermeld, onder voorbehoud van
drukfouten. (3) Overnamepremie: bij aankoop van een nieuwe Yaris, Auris, Prius, Grand Prius+, C-HR en RAV4, geniet u van een overnamepremie
van respectievelijk € 500, € 700, € 700, € 700, € 700 en € 700 BTWi.
Prijzen BTWi tenzij anders vermeld, onder voorbehoud van drukfouten.
De wagen moet volledig zijn, kunnen rijden en minimum 6 maanden ingeschreven zijn op naam van de laatste eigenaar. De naam van de eigenaar van de nieuwe wagen en van de laatste eigenaar van het over te nemen voertuig dienen dezelfde te zijn. Er is een alternatieve, gelijkwaardige korting beschikbaar in plaats van de overnamepremie, indien er geen
over te nemen voertuig is. (4) 5 jaar garantie en bijstand: fabrieksgarantie van 3 jaar (max. 100.000 km) verlengd met 2 jaar (tot max. 150.000
km) door Toyota Belgium N.V. op de wagens door haar geleverd en voorzien van het bijhorend certifcaat, geleverd door uw erkend Toyota Verkooppunt. Vanaf het 5e jaar kan via een test van de hybride batterij ter
gelegenheid van een onderhoud in het erkende Toyota herstellersnetwerk in België of in Luxemburg, de dekking op deze batterij telkens verlengd worden met 1 jaar (max. 15.000 km) tot het voertuig 10 jaar oud
wordt. Niet verplichtend, optioneel aanbod onder voorwaarden. Meer
info op toyota.be - toyota.lu of bij uw erkend Toyota. Verkooppunt in
België of in Luxemburg. *Milieu-informatie (K.B.19.03.2004):
www.toyota.be
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