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DE EERSTE DJ'SCHOOL VAN BETGIE

Iedereenkanmixen
The Glimmers is het internationaal bekende dj-duo van Mo & Benoelie O: :=
Kuiperskaai in Gent begon Benoelie - geboren David Fouqaert - de eersie : -

school van België, Er zijn ook lessen voor bedrijven, BERrvoEr,ForocRAFrErHoMÀsDEBoEvER

ffi n het roornralige repctitielokaal
* urn herdi-duo \lo & Benoelic stra-rr

ffi zs.otlo ri,llplaten in houten nruur-

ffi rekken. Een gr"oep vrrt acht Bt'us-

..ffi. selse CNf -constrlettten leerr tle
kneepjes virn hen'ak op Benoeiies peper-

dure multimedia-spelers. merrglafel, effec-

tenn.rodules en pick-ups - blikjes cola bij
de hand.

De t'"vintigers, dertigers en een veerti-
ger volgen de cttrsus dj Doe, een enter-
tainende rvorkshop. De theoretische inlei-
ding hebben ze echter de rug. Nu scrol-
len ze door de elektronische muziekbi-
bliotheek. Ze leren tracks zoeken, reke-
ning houdend met de beats per mittuut,
cie snelheid en-an op elkaar afstemmen
en cuepoinfs gebruiken om tot een mooie
mix te komen.

Na een poosje u,ordt er wat ingehou-
den gedanst. "En nu een srvitch-oefenin-
getje", zegt Benoelie. Ze moeten op de
maat tellen, de.groove voelen en op het
juiste moment een o\,ergangtussen t\ ,/ee

numnlers maken. "Snapt ge het?" "Nee",
geeft Caro Vergau\\ren (29) glimlachend
toe. N{aar ?he LionSleeps TonrgÀtbrengt
sfeer. "\&'erkt aitijd", g:'ijnst Benoelie.
Weekend van Earth & Fire volgt. "En
nu een estafette." Om beurten moetell
ze aan de knoppen komen staan en tijdig
tussen tu'ee beatnummers srvitchen.
Als de muziek, die Bel oelie gradueel ver-
snelt, stilvalt, valt een van iren af. Ze iopen
steeds sneller rond de dj-booth, het begint
rvat op frtness te gelijken, maar er is ambi-

ance,
Caro vindt het best moeilijk, maar al11u-

seert zich. Zij krvam op het idee' "Toen
ik u.at rondsurfte, vonrj ik op een viertal

ll! t.t \,\ L\lHl-.lt l{)r:l

plaatsen cij-lessen, inaar ik u'ist van Stu-

tsru dat Benoelie bekend is en dus zal hij
wel de beste zijn, dacht ik." Ze rvil nog
$,at metvinyl spelen in plaats van met de

elektronische muziekbibliotheek. "Darce.
Goeie ouu,e retro. Lekker old school." Ze
graait in de platen en rl,at later schalt een
danceversie van Artto's Olalala door de

luidsprekers. llet iicht gaat uit. Nu staan

ze te draaien, te zingen, te dansen en elkaar
te fotograferen met elkaars smartphones.
Benoelie hoeft niets meer te doen.

Om 17.10 uur is de rverkdaq voorbij.

"Op eenteam-
buildingleer ik
de mensen niet
draaien, wel mixen.
Het eerste is kunst
en ambacht, het
tweede techniek"
r$ fJenoerlfe

Waarom dat nu zinvol is voor een orga-
nisatie? Caro schrikt. "Euh,..."

"Het is ge\r,'oon teambuilding, voorts
doenrve daar niks mee", zegt Nathalie De

Saegher (29). "We spreiden ons budget
en doen drie ofvier keer per jaar zoiets'

Eerder rvas dat koken, gaan eten, gok-

spelen en fietsen, maar hier hebb'e :, " .
het meesic samengewerkt, De tcL:'.':., -

zitgoed, maal het is fijn elkaal'ook iÈ -c:';:--

kennen buiten het rverk,"

Kunst en trmbqcht
"Een dj-school zoalsje ze in Nederla:-:

Londen ofNeu, York hebt, bestond h:.-
nog niet", zegt Benoelie. Anderen org-.-

niseren eens een curslrs tussen de sr-.':

en de patatten. Ik behandei alles var-r L. -

dj-schap. Het aanbod naar bedrijr-en -:

maar een van zowat tien workshop-s. .:-
ikgeef ook trainingen op maat. Een hoo*
kaderlid van BNP Paribas arriveert hie:'
geregeld in strak kostuum, met zijn kcri-

fertje cd's in de hand. Hij rlraait als hobbl-.

voor vrienden. Er komen ook professio-

nals, of mensen die de stap rvillen doen.

En kineleren."
"op zo'nteambr"rildingleer ik de men-.

sen niet draaien, u'el mixen. Het eerste is

kunst en ambacht. het nl'eede techniek.
Daarvan Iaat ik hen eens proeven. De

meest technische aspecten laat ik ach-

ter\\rege, maar maten herkennen, ritmes
aanpassen en rnuziek synchroniseren
komtwel aanbod. orn zuirer opjegehoor
te kunnen mixen metvinl,lplaten moet je

heei veel oefenen, maar net a1s bij foto-
grafie maakt de digitale techniek het veel

eenvoudiger en zijn de machines mak-
kelijker te bedienen. Nu kan iedereen het
leren. Je moet het nog i.vel begrijpen, rnaar

na flÀree, drie uur kan je aan de slag."

"Draaien is even moeilijk a1s vroeger.

Of nogmoeilijker, a1rl,as het maar on:dat
er ontzettend veel muziekgenres zijn. Je

leerthetal doende. Ookwij zijn ooit afge-

gaan in de Charlatan in Gent, en hebben


