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“Ik moet dingen trager doen”
Jonas Winterland verwerkt donker jaar op nieuwe cd
LEUVEN - Jonas Winterland heeft diep gezeten. Met zijn nieuwe, derde

plaat ‘Liever Uit Balans’ klimt de Leuvense singer-songwriter uit een dal
waarin hij fysiek en mentaal was opgebrand. “Ik besef nu dat ik dingen
trager moet doen”, zegt hij.
Gunter JACOBS

“Ik wil mijn liedjes een meer hedendaags jasje aanmeten”, had Jonas
Winterland in de aanloop naar zijn
derde album laten verstaan. Op
‘Liever Uit Balans’ geeft de Leuvenaar ze een subtiele elektronische
ondertoon mee. “Ik heb de liedjes
nog wel op akoestische gitaar geschreven, maar op een originelere
manier vormgegeven. Die elektronica vond ik aanvankelijk een grote
sprong in het onbekende. Dat er in
het Nederlands nog niets bestaat
dat zo klinkt, gaf de doorslag om er
toch voor te gaan.”

De raad van mensen die
waarschuwden dat ik beter
een pauze zou inlassen,
heb ik koppig in de wind
geslagen
Jonas WINTERLAND
singer-songwriter

Na de voorlopers ‘Mensen zijn gemaakt van dun papier’ (2013) en
‘Zwaartekracht en andere verzinsels’ (2015) werd Winterland vaak
in het kleinkunsthokje ingedeeld.
“Het stadium dat ik mij daaraan
stoorde, ben ik voorbij. De artiesten
die ik bewonder, varen hun eigen
koers. De bochten die ze nemen, los
van wat in de mode is, maken hen
voor mij interessant. Als mensen
deze plaat nog altijd kleinkunst
noemen, zou me dat verwonderen.
Voor wie mijn vorige goed vindt,
blijf ik wel zeer herkenbaar.”

Jonge vader

Tekstueel draagt ‘Liever Uit Balans’ de sporen van een persoonlijke
crisis die Winterland heeft doorgemaakt. “In 2015 ben ik vader geworden, net toen mijn vorige plaat
is uitgekomen. Daarna heb ik an-

derhalf jaar bijna onafgebroken opgetreden. Als jonge ouder zat ik tegen mijn vermoeidheidsgrens. Pas
heel laat had ik door dat ik te veel
aan het doen was. De raad van mensen die waarschuwden dat ik beter
een pauze zou inlassen, heb ik koppig in de wind geslagen. Ik begon
aan een volgende plaat, tot ik mentaal instortte en voelde dat ik op de
rem moest gaan staan. Hoe graag ik
ook muziek maak, ik wou er mijn
gezondheid niet voor op het spel
zetten.”

Burn-out

In ‘Burn-out (Meer Wil Ik Niet)’
legt Winterland de vinger op de
wonde: ‘Wij gaan steeds weer in het
rood, want een burn-out is voor losers. Dus wij jakkeren maar verder,
dat hoort bij deze tijd’, zingt hij.
“Dat lied gaat over de druk om altijd bereikbaar te zijn en mee te
draaien in een systeem waarvoor
wij misschien niet zo goed zijn uitgerust. Veel twintigers en dertigers
die in de bloei van hun leven zouden
moeten zijn, kunnen ook niet meer
bijbenen.”
In het bewuste lied reikt Winterland
zichzelf de oplossing aan: ‘Baas van
mijn agenda zijn, meer wil ik niet.
Minnaar van mijn vrouw zijn, vader van mijn kind zijn, samen onbereikbaar zijn, meer wil ik niet’. “Ik
besef nu dat ik dingen trager moet
doen en op de meest essentiële personen van mijn leven kan terugplooien. Ik ben iemand die alles zo
intens mogelijk wil voelen. Alleen
wil ik er voortaan over waken dat ik
niet te hoog ga vliegen of te diep
wegzak. Dat ik even uit balans ben
geweest, heeft wel een plaat opgeleverd die voor mij heel belangrijk is.
Hopelijk is dat voor andere mensen
ook zo.”
X Concerten o.a. ½ Leuven (30CC), 18/3
Hasselt (OC Malpertuus).
X www.jonaswinterland.be

Chris Van Tongelen vindt
afleiding op het werk
HASSELT - Het

huwelijk van
zanger-acteur
Chris Van
Tongelen (48,
foto) mag dan
al aan scherven
liggen, de
polonaise van
De Romeo’s
FOTO ISOPIX
gaat door. “De
Romeo’s zijn nu meer dan
vroeger een uitlaatklep
geworden”, zegt Van Tongelen.
“Op zulke momenten voel je
dat wij op 15 jaar échte
vrienden geworden zijn”,
beamen Gunther en Davy.
Het belooft nog drukker te
worden als volgende maand
‘H.I.T.’ uitkomt in de bioscoop,
de eerste film rond het populaire trio. En vandaag ligt al het
nieuwe album ‘Vrienden Voor
Altijd’ in de winkel. Daarnaast
broeden De Romeo’s nog op
nieuwe plannen, bijvoorbeeld
om in navolging van Christoff
en Klubbb3 Duitsland te
veroveren. “Maar concreet is
dat nog niet”, aldus Gunther.
“Ook een eigen tv-serie is nog
steeds een droom.”(jr, dhs)

Miss Universe komt uit
de Westhoek
MANILLA -

Jonas Winterland: “Dat ik even uit
balans ben geweest, heeft een plaat
opgeleverd die voor mij heel
belangrijk is.” FOTO KOEN VAN BUGGENHOUT

Haar familienaam laat het
al vermoeden:
de kersverse
Miss Universe,
Miss France Iris
Mittenaere
(foto), komt uit FOTO EPA
Frans-Vlaanderen. De 23-jarige studente
tandchirurgie werd in het
Noord-Franse Rijsel geboren en
groeide op in Steenvoorde, in
de Franse Westhoek. Intussen
voelt Mittenaere zich evenwel
wereldburger. Tenminste, zo
bleek uit een statement omtrent
de vluchtelingenproblematiek,
dat ze tijdens de verkiezingsshow in de Fillipijnen maakte:
“Open grenzen bieden ons de
kans meer te reizen en te
achterhalen wat er allemaal
gebeurt in de wereld.” (jdr)

Sterren trekken van leer tegen Trump op SAG Awards
LOS ANGELES - Emma Stone en

Denzel Washington waren
zondagavond de verrassende
prijsbeesten op de Screen Actors
Guild Awards (SAG). Die prijsuitreiking van de grootste acteursvereniging van Hollywood wordt
traditioneel gezien als graadmeter
voor de Oscars. Al was er achteraf vooral aandacht voor het
vocale protest van de filmsterren
tegen president Donald Trump.

David Harbour kreeg de handen op elkaar met een gepassioneerde
anti-Trumpspeech, maar Wynona Rider naast hem stal toch de show met
haar aparte mimiek. FOTO AFP

Afgaande op de prijsuitreiking
zondagnacht mogen de pronostiekjes een kleine maand voor de
Oscars in de vuilbak gesmeten
worden. Torenhoge favorieten als
Natalie Portman (Jackie Kennedy
in biopic ‘Jackie’) en Casey Affleck (‘Manchester By The Sea’)
moesten het afleggen tegen res-

pectievelijk nieuwbakken musicalster Emma Stone (‘La La
Land’) en Denzel Washington
(familiedrama ‘Fences’) voor de
prijs van beste actrice en acteur.
De prijs voor beste cast ging naar
‘Hidden Figures’, dat Oscarfavorieten ‘Moonlight’ en ‘Manchester By The Sea’ achter zich liet.
Opvallend: een jaar na de controverse over een te blanke Oscaruitreiking gingen de meeste beeldjes
naar Afro-Amerikanen. Zo haalden naast ‘Hidden Figures’, een
film over de eerste zwarte vrouwen bij NASA, ook Mahershala
Ali (‘Moonlight’) en Viola Davis
(‘Fences’) het in de categorieën
van beste mannelijke en vrouwelijke bijrol.
De awards stonden echter vooral
in het teken van Trumps inreisver-

bod voor moslims. Zo verwelkomde gastheer Ashton Kutcher
niet enkel de kijkers thuis, maar
ook alle mensen “in de luchthavens die in mijn Amerika thuishoren.” Julia-Louis Dreyfus – die
voor ‘Veep’ de prijs van beste actrice in een komische reeks ontving – noemde het verbod in haar
dankwoord “een schandvlek en
on-Amerikaans”, en vertelde over
haar Joodse vader die tijdens Wereldoorlog II de nazi’s moest ontvluchten. David Harbour, die met
de cast van Netflix-serie ‘Stranger
Things’ een award mocht afhalen,
kreeg dan weer een staande ovatie
na zijn passionele speech. Al was
er net zoveel aandacht voor medespeelster Wynona Ryder, die de
hele speech lang de gekste gezichten trok naast Harbour. (jbou)

