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op Haag arkpop 

Door John Oomkes 

De acnCste editie van het gratis 

Parkpop festival in het Haagse 
Zuiderpark boekte zondag een 
toeschouwersrecord 215 

tegen 200 vorig jaar Op dit 

jaarlijks terugkerende festival 
overheerst nooit een duidelijke 
voorkeur voor een of meerdere 
muzikale stromingen Wei 

slaagt de organisatie er in 

soms verrassende acts aan te 

dragen Zo kregen in het 
verleden bijvoorbeeld Gianna 
Nannini Midnight Oil of Gil 
Scott-Heron de noodzakelijke 
aandacht Dit jaar was het 

programme met acts als The 

Nits Green on Red Aztec 

Camera T en in mindere 
mate The Church echter 

enigszins aan de veilige kant 

oor die programmering en 

misschien ook wel door het 

lanterfanterige weer 

maakte Parkpop dit jaar een matte 

te indruk Slechts een drietal attracties 

tracties waren in staat die indruk 

te doorbreken ,  gelukkig op een 

frontale manier Zo ontpopte de 

fabelachtig zingende Canadese 

zangeres K .  Lang zich als een regelrechte 

gelrechte sensatie Ze oogt met 

haar lang uitgevallen groen-blauwe 

we boerenkiel als een kruising 
van Pippi Langkous en Tante Sidonia 

donia maar ze bezorgt de toeschouwers 

schouwers kippevel met haar uitvoering 

voering van Roy 
Orbisons’ 

Crying 

ing K D Lang is afkomstig uit 

een pietepeuterig Canadees gat 

Ze werkte met Dave Edmunds op 

de plaat Angel With A Lariat en 

ook met Roy Orbison Bovendien 

nam ze een cover van Chris Isaak 

op voor haar tweede prachtige 

plaat Shadowland Ondanks dat 

ze live de opmerkelijke strijkersarrangementen 

kersarrangementen niet kan laten 

ten horen is haar muziek rijk en 

vitaal Een wereldster in opkomst 

komst 

Blijmoedig 
Een tweede verrassing is de 

Guinese zanger en kora-speler 

Mory Kante Al wisten we van deze 

ze in Parijs woonachtige popster 

dat hij garant staat voor een 

feestje Mory Kante’s hit Yeke 

Yeke is al maanden een knaller in 

de disco’s En wie zijn elpees 

Akwaba Beach of Ten Coal Nuts 

kent weet dat er weinig fout kan 

gaan met deze gelikte maar innemende 

mende mengeling van Afrikaanse 
ritmes en westerse disco-invloeden 

den Kante zingt zijn slogans met 

de blijmoedigheid van een echte 

entertainer heeft veel naar James 

mes Brown gekeken maar onderscheidt 

derscheidt zich toch Zijn flexibele 

stem kent verrassende arabische 
stembuigingen vol zuiver gezongen 

gen kwartnoten 

Wie op zoek is naar nieuwe 

trends moet in het Zuiderpark 

doorlopen naar een derde en kleiner 

ner podium Say Yo is daar de 

kreet die gelijkgezinden uitstoten 

ten Hier regeren de rap de 

hiphop en de bijbehorende feno- 

fenomenen 

menen die de laatste twee jaar 

toch over een langere adem bleken 

ken te beschikken dan menigeen 
aanvankelijk voor mogelijk hield 

Waarschijnlijk komt dat vanwege 
de dynamische attaque die de 

hiphop bezit Fascinerend is het 

om te zien hoe de rol van de scratcher 

cher steeds meer gaat lijken op 

die van de drummer in een jaren 

zestig pop-band Als hij even soleert 

leert stoot hij met behulp van zijn 

krasgeluiden en gesamplede (met 

behulp van een drumcomputer 
gestolen geluiden een spervuur 

van staccatogeluiden uit over de 

hoofden van het gehoor 

Gisteren zagen we een indrukwekkende 

wekkende variatie aan invloeden 
� Antilliaanse rap hiphop met 
een Jamaicaanse tik Afrikaanse 
percussie hiphop gecombineerd 

met house � en ook de Nederlandse 

landse acts blijven behoorlijk 

overeind 

Bij Parkpop hoort een 

goed Even in vliegende 

de vaart The Nits zijn in een 

bloedvorm Roddy Frame van Aztec 

tec Camera kampt met een pijnlijke 

ke keel en een te logge band om 

echt indruk te maken Green on 

Red ruimt met een zieke Dan Stuart 

art en een vage cover van Vaya 
con Dios hopeloos het veld The 
Church is live een irritante band 

(ruziende gitaristen zitten elkaar 

dwars Brendan Croker mist een 

kopstem Billy Falcon is een parodie 

die op de Amerikaanse rocker en 

T Pau is ondanks de uitzonderlijk 

mooie single China In Your Hand 
een omhooggevallen erg matige 

band 

Parkpop maakt indruk door zijn 

exotische attracties een Canadese 

se een Afrikaan en de hiphoppers 

pers Het zou verstandig zijn om 

dat gedeelte in het programma 
volgend jaar nog wat uit te breiden 

den zodat er in Den Haag een 

festival ontstaat dat de popcultuur 

tuur verbindt met andere muzikale 

le stromingen Parkpop als katalysator 

lysator zou dat niet mooi zijn 
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