reportage

BN’ers over hun

Pepijn Lanen alias Faberyayo:
‘Ik zou zeker naar het Tettelgrip
Festival in Knalakker gaan’

Spring is in the air! Het seizoen van festivals en terrasjes pakken brengt weer leven in de stad. Vijf
BN’ers vertellen wat je dit voorjaar zeker niet mag missen. Van rokjesdag en fluitende bouwvakkers tot North Sea Jazz. ‘Ik word heel hitsig van de iPad 2 die deze lente uitkomt.’

spannends.” Beste ever “Die gaat nog komen.
Maar de lente is het enige seizoen waarvan
ik hoop dat het nooit zal eindigen, dus elke
lente is mooi meegenomen!” Wat trek je als
eerste uit de kast? “Ik laat eerder dingen in
de kast hangen. Zoals mijn winterjas bijvoorbeeld. Trouwens, dit is een mooi moment
om even te vermelden dat ik de hele winter
met één paar handschoenen heb gedaan. Applaus!” Mustdrink “Witbier.” In de lente gaan
veel relaties kapot. Welke overleeft het zeker
niet? “De relatie tussen Khadaffi, Ghadaffi
Chadaffie en het Libische volk. Gokje.”

Pepijn Lanen (28), DJVT
Instant lentekriebels “Krijg ik van het eerste
zonnestraaltje in de winter.” Zeker luisteren,
deze lente “Get Spanish.” Zeker zien “De Get
Spanish video.” Things to do “Ik zou zeker naar
het Tettelgrip Festival in Knalakker gaan.” Beste
lenteliedje aller tijden “Friendly Children van
August Darnell.” Dit gaat mijn lente worden
“Omdat ik er heel hard voor gewerkt heb dit
jaar. Maar echt.” Het is altijd lente in de ogen
van… “Bouwvakkers.” De mooiste ever “Dat
gaat sowieso deze lente worden, aangezien deze
lente mijn lente wordt.” Als eerste trek je uit de
kast “Een wijnglas en een witte linnen broek.”
Vroeger “Was de lente helemaal leuk.” In de
lente gaan veel relaties kapot. Deze overleeft
de komende niet. “Die van Carlo en Irene.” Zeker
zien op rokjesdag “De man met de
hamer.”

Janne Deze lente te horen op het album India
Lima Oscar Victor Echo You en live op het
Tweetakt Festival in Utrecht (16-3), in Lantaren
Venster in Rotterdam (25-03) en in de Velvet
Recordstore in Amsterdam (16-4).

Pepijn en de andere mannen van De
Jeugd van Tegenwoordig
zijn deze lente onder meer
op 21 april te zien bij Off
Corso in Rotterdam.

tekst Martine Bruynooge

Eric Koller (38), cabaretier
Instant lentekriebels “Van een wolkenloze
lucht en daarbij het gevoel dat je nét iets
teveel aanhebt.” Zeker gaan “Naar het
Montreux Jazz Festival in Zwitserland. De
zon, een meer en waanzinnig goeie artiesten.
Maar het North Sea is ook leuk.” Zeker horen
“Her morning elegance van Oren Lavie.” Dit
wordt mijn lente… “Omdat ik kan terugkijken op een zeer succesvol jaar. De theaters
stromen vol. Ik heb het eindelijk voor elkaar.”
Het is altijd lente in de ogen van… “Mijn
lieve aanstaande vrouw.” De mooiste ever
“Eindexamenlente van de middelbare school.
Alles lag nog open. Heerlijk.” Wat pak je als
eerste uit de kast? “Mijn Harley. En dan lekker
even die dikke jas thuislaten en de wind door
je shirt laten wapperen.” Mustdrink “Een
Corona met limoen.” Zeker zien op rokjesdag
“Aad van den Heuvel, kan ik ook ‘s lachen.”

Janne Schra (29), zangeres
Instant lentekriebels “Krijg ik van hooikoorts.
Veel kriebel in mijn ogen neus en keel!” Zeker
horen “Pencil Revolution van Schradinova
en als het even kan een liveshow van mijn
bandje natuurlijk.” Zeker zien “De zee. Of nog
beter: de oceaan.” Spring is in the air met “I
feel just like a child van Devendra Banhart.”
Dit wordt mijn lente… “Omdat ik deze lente
vaak ga optreden met Schradinova en ik
daar heel veel zin in heb. Ik heb het gevoel
dat ik aan het begin sta van iets nieuws, iets

Ruben Hein (28), zanger
Zien op rokjesdag “Scarlett Johansson.” Instant
lentekriebels “De eerste lentekriebels krijg ik
al op 21 december. Nu worden de dagen alleen
maar langer en beter.” Zeker horen “Ik heb net
de plaat van James Blake gekocht, oei, die is
goed. Dat kan nog weleens de beste van het
jaar worden.” Zeker doen “Op een doordeweekse dag zolang mogelijk op het terras blijven zitten, juist op dagen dat het eigenlijk niet
mag. Ik roep op toch totale anarchie, haha.”
Mustdrink “Droge witte wijn of witbier.” De
beste lente ever “Die in New York, een paar
jaar geleden. De stad bruist, zeker met mooi
weer. Te gek om door Central Park te lopen. Dat
is vrijheid” Uit de kast “Slippers! Ik heb hele
normale yuppenslippers, die uit Brazilië, maar
wel gekregen van heel goede vrienden.”
Ruben is deze lente te zien in de Effenaar in Eindhoven (31 maart), in Tivoli
in Utrecht (1 april) en op
nog veel meer plaatsen, surf daarvoor
naar rubenhein.com

Kluun (44), schrijver
Instant lentekriebels “Krijg ik van carnaval
vieren in het Kielegat (Breda), zoals dit jaar:
zonnetje, ruim tien graden, biertje. En nog
een.” De lente van mijn leven “Je bent nooit
te oud om een gelukkige jeugd te hebben,
dus ik blijf doen, tegen beter weten in, alsof
het lente in mijn leven is.” Zeker lezen, deze
lente “Zo Zuidas vond ik heerlijk om te lezen
en De Tijger en de Kolibirie van Alex Boogers.”
Hebben, nu! “Ik word heel hitsig van de iPad
2 die deze lente uitkomt. Mijn vrouw gelukkig ook.” Zeker zien “Lissie, op 16 maart in
de Melkweg. Mix Fleetwood Mac met Lady
Antebellum en doe er een vleugje Anouk bij
en voilà, daar is Lissie.”
Kluun kun je deze lente vinden in zijn nieuwste
boek Haantjes of tijdens Kluun live. Dat is de
literaire middag in de bibliotheek van Utrecht
(20 maart). En op kluun.nl zie je waar je hem
allemaal nog meer live kunt vinden.

beeld wouter van den brink
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Eric is deze lente te zien op zijn dvd Hypopotomonstrosesquippedaliofobie en live op 12-14
mei in De Kleine Komedie, Amsterdam, 19-05
in het Parktheater, Eindhoven, en 11-06 in de
Stadsschouwburg te Utrecht.
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