© Gazet van Antwerpen / www.gva.be.
Dit artikel is exclusief voor abonnees, maar we bieden het je gratis aan.

RECENSIE: Dans Dans brengt een muzikale rollercoaster in de Roma
Net als Madou afgelopen weekend had Dans Dans er gisteravond voor geopteerd om in De Roma twee concerten na
elkaar te geven voor een beperkt publiek, zodat de optredens ondanks de huidige corona-restricties toch konden
doorgaan. Beide shows waren uitverkocht. Ook voor de twee shows die Dans Dans vandaag opnieuw naar De Roma
brengt -de laatsten van het jaar- zijn alle beschikbare kaartjes de deur uit.
Bart Steenhaut
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Bert Dockx is er de man niet naar om lang stil te zitten. Naast zijn solowerk blijft hij actief in theater, en voert de gitarist zowel
Flying Horseman als Ottla aan. Daarbovenop heeft Dockx ook al vijf platen uit met Dans Dans, waarvan het in april
verschenen Zink de recentste is. Dans Dans herbergt naast Dockx ook drummer Steven Cassiers (DAAU, Dez Mona) en bassist
Frederic Jacques (Mark Lanegan, Lyenn).
Het trio stond in het verleden al op de podia van North Sea Jazz en afgelopen zomer nog Jazz Middelheim. Je zou daaruit
kunnen afleiden dat de groep muziek maakt die helemaal in het vakje zit van het genre dat die festivals doorgaans uitdragen.
Alleen: zo eenvoudig is het niet. In De Roma – waar de band op een klein podium achterin de grote zaal speelde, met het
publiek er zittend in een halve cirkel omheen – passeerden op vijfenzeventig minuten tijd zoveel genres en referenties, dat ik
op de duur stopte met noteren. Het leek haast een reis door de popencyclopedie.
Je kon dat, naargelang je ingesteldheid, richtingloos of veelzijdig noemen. Zelf opteer ik – het is tenslotte bijna kerst – voor
optie twee. Opener Cinder Bay dreef nog op een sierlijke surfgitaar, maar wie de onstuimige jam die daarop volgde in Naiad
als jazz zou omschrijven had ze niet allemaal op een rijtje. Dit was een nummer dat makkelijk op een metalfestival overeind
had gebleven.

Chaotisch

Als de set van Dans Dans al één ding duidelijk maakte, is het dat muziek labelen en in een hokje stoppen weinig zin heeft. Het
was gewoon muziek. Punt. Soms intimistisch en ingetogen, dan weer chaotisch en intens. Gezien er veel ruimte voor
improvisatie werd gelaten, wist je wel waar een nummer zou vertrekken, maar nooit welke windrichting het vervolgens uit zou
waaien. Dat zorgde ervoor dat je als toeschouwer bij de pinken moest blijven. Dat lukte niet altijd, want, eerlijk is eerlijk, soms
reed Dans Dans even een doodlopend straatje in.
Gek ook, dat Dockx al bij het begin van het concert liet weten dat er geen bisronde zou volgen, omdat er meteen na afloop
alweer een volgende optreden zou beginnen. Het kwam er, kortom, op aan om zo veel mogelijk muziek samen te proppen
op zo weinig mogelijk tijd. Dat lukte aardig, maar daardoor kreeg je soms toch de indruk dat de ene gitaarsolo bijna naadloos
in de volgende overging, al klonk die op zijn beurt weer helemaal anders. Boeiend, dat zeker, maar het vergde toch wel wat
concentratie van het publiek.
En doordat de instrumentale composities van Dans Dans sowieso al aan de donkere kant klonken, was je achteraf maar wat
blij dat je aan de bar nog even kon bekomen bij een verfrissend glas wijn. Het voelde alsof je net op een hele heftige
muzikale rollercoaster had gezeten, die van links naar rechts, van onder naar boven en tenslotte ook ondersteboven was
gescheurd. Niet zo gek dus, dat je na afloop even naar adem moest happen. Of lag het toch aan dat verdomde mondkapje?
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