
DJ BENOELIE
"Een hoog kqderlid von BNP Pqribos qrriveert hier geregeld in z'n strok kostuum,
met zijn koffertje cd's in de hond. Hii drqqit ols hobby, voor vrienden."

u'e pinten naar onze kop gekregen."
"Er zijn twee soorten dj's. Je hebr de

popster-dj's die een set brensen met ook
u'at eigen muziek. En dan }-rel je .li s elie

lan tien tot zes eer-r publiek entertrinen.
Dat laatste zie ik als een echte kur.rst. net
a1s zelf muziek maken of in een orkest
spelen, en als een ambacht. een beroep.
Je moet kijken, luisteren en r-oelen rr'at
er in de zaal gebeurt, en je aanpassen.
inspringen. Dat is iets anders dan eerr

míxke zetten. De beste dj's hebben nooit
zelf muziek gemaakt. Ik heb het ook
geprobeerd: het rvas rommel."

Sinds enkele jaren worden top-dj's aal-
beden als rocksterren. "Dj's staan al in de
spotlights sinds de jaren veertig", zegt
Benoelie. "In de jaren tachtig kwam er
een eerste boom doordat ze verschenen
in videoclips. Dan kw-am de house, met
dat donkere sfeeftje van drugs enrazzia's.
N{aar nu mag iedere zestienjarige naar
dagfestivals als Tomorrou4and. De muziek
r.an pakweg Dar.id Guetta en dj Fresh

heeft de huiskamer bereikt. Het is een
sprookje geworden. En eenberoemde dj
worden de grote droom."

Strootioch
Mo & Benoelie aka The Glimmers

begonnen rond 1990 plaatjes te draaien.
"Ik ben hier op de Kuiperskaai geboren
en dit was ons repetitiekot. De eigenaar
was Antoon Vantomme, die in de jaren
zeventig ook dè dancingGringo's Cavern
had overgenomen van mijn ouders en er
de legendarische FiftyFivevan maakte."
Tussen 2000 en 2OlO zeLten ze wereld-
wijd party's en festivals in'"rrur en vlam.
"Tokio-Austral ië-Br azlië-Zottegem-Lon-
deq zoiets kwam regelmatig voor Qacht).
Ooit zijn we naar Mexico gevlogen om
een halfuur te draaien. Na een paar ritjes
in de top tien zit je goed voor tien jaar. Nu
is het rustiger: er staat een nieuwe gene-
ratie op. Hoewel, onlangs heb ik tijdens
éénweekend in Sint-Niklaas, Vilnius en
Londen gedraaid."

Waarom het geluk is? "We weten het
ook niet. Het gebeurde gewoon. We had-
den een aantal goeie mix-cd's gemaakt
die internationaal veel pers kregen en
kwamen bij een goed boekingskantoor in
Londen terecht. Lange tijd ging het van-
zelf. We hebben het nooit echt gestruc-

tureerd aangepak. Het was allemaal wat
improviseren. Nu, wij zijn geen absolute
wereldtop die 40.000 tot 50.000 euro kan

Xragen. Zo zijn er een 25-tal. Wij zitten
eerder in een soort undergroundsceng
Je kunt stellen datwe internationaal een
klein festivalpodium kunnen afsluiten en
als derde act op de affrche van een gïoot
kunnen staan."

"Ooit hebben we het wel geprobeerd,
een echt management inschakelen en ons
werk anders promoten. Dat is misgelo-
pen. We waren te eigenwijs, jammer
genoeg. Je moet het spel meespelen, hè.

't Is business. Cinema. Een beetje zoals
de modewereld: ons kent ons. Je moet
voortdurend kanalen zoeken en platen-
firma's en festivalpromotoren te wiend
houden. Wij wilden gewoon plaatjes
draaien in leuke clubs en op fijne festi-
va1s. Van marketing hebben we nooit veel
kaas gegeten."

"Wij hebben goed verdiend, maar zijn
nietbinnen. Ervan kunnen leven is al heel
mooi. Sinds mijn vijftiende ben ik enkel
met muziek b ezig. Inplatenwinkels, bij
platenfirma's, als dj, en nu de school. Die
was bedoeld als bijverdienste, maar is nu
echt een fulltimebezigheid. We zouden
dit weekend in China draaien, maar ik
kon niet." o
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