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-
VAN KLIPDRIFT NAAR VUURPROEF

In 2012 maakte DDN nieuwe studio- en concertopnamen met de bassisten Ali 
Haurand (bassist van Jacques Brel) en Eric Surmenian, keelklankzangeres 
Sainkho Namtschylak uit Tuva, pianist Edwin Berg en saxofonist Olaf Zwetsloot. 
Samen werken zij aan een nieuw album – Vuurproef – een project vol vurige 
verzen, magische muziek, betoverende woordjazz en ontregelende composities. 
Een gedeelte van het album is gebaseerd op ervaringen van de band gedurende 
een optreden in Armenië, waar DDN een openingsconcert mocht geven samen 
met het Nairi-ensemble ter gelegenheid van Yerevan World Book Capital 2012. 
Frontman Serge van Duijnhoven verbleef ruim een maand in Yerevan, om er op 
uitnodiging van de Buren te werken aan een CITYBOOK. 

In De Markten te Brussel, zal DDN op 9 november as. een voorproefje bereiden 
van de nieuwe voorstelling waarmee deze unieke band in 2013 de theaters en 
festivals in de Lage Landen rond zal trekken. Een avond i.s.m. de Buren - vol 
lyriek, muziek en magie. Met: Fred dB (sound & mix), Edwin Berg (piano), Olaf 
Zwetsloot (sax),  Serge van Duijnhoven (tekst & stem). In het voorprogramma: 
dichteres Erika de Stercke en haar Gentse muzikanten. 

DDN tijdens concert in Stella Solaris Brussel 2009, foto van Filip van Zandycke/Hoedgekruid vzw
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Serge van Duijnhoven (1970) en dj Fred dB (Fred de Backer, 1967) treden sinds 1997 op, in 
binnen- en buitenland, onder de naam Dichters Dansen Niet. Ze publiceerden de albums 
Klipdrift, Bloedtest en Obiit in orbit. Dichter Menno Wigman schreef over dit laatste album: 
‘Een stemmige, bij vlagen overrompelende cd die tot het beste behoort wat muzikanten en 
dichters in Nederland hebben bereikt.’ Voor haar live-optredens, zoekt DDN geregeld 
samenwerking met muzikanten, kunstenaars, cineasten, dansers of andere originele 
geesten, die aan de immer dynamische wisselwerking tussen poëzie en muziek, een 
ruimtelijke, visuele of sonorische gelaagdheid kunnen toevoegen.

SPROOKSPREKERS AAN HET WOORD

In het verleden maakte het gezelschap met Def P/Seda, dj Dano en Olaf Zwetsloot/Lines End, 
deel uit van De Sprooksprekers; een collectief van rappers, dichters en muzikanten, dat eind 
jaren negentig veel stof deed opwaaien met de uitgave Eindhalte Fantoomstad (Djax 
Records/Prometheus 1997); een geslaagde poging om de gesloten circuits van rap en poëzie 
nader tot elkaar te brengen. “Sprooksprekers aan het woord! Gooi open die poort!”

SvD, Def P, Olaf Z
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MUZIKALE AVONTUREN

Sinds ze in 2002 samen een tournee maakten langs diverse Duitse steden in Nordrein 
Westfalen, heeft de samenwerking tussen Serge van Duijnhoven en bassist en jazzlegende 
Ali Haurand voor een nieuwe mijlpaal gezorgd in de muzikale diepgang van de podium-
optredens van DDN. Ook recente samenwerkingsprojecten met keelklankkunstenares 
Sainkho Namtchylak uit Tuva, pianist Edwin Berg, bassist Eric Surmenian, het Nairi-
kamermuziekgezelschap uit Yerevan, singer/songwriter Rick Treffers en de Japanse 
filmregisseur/dichter Sono Sion (bekend van de film The Suicide Club en het dadaistisch-
situationistische poëzieproject Tokio Gagaga), hebben het gezelschap van “niet dansende 
dichters” geholpen om ook minder geëffende paden te ontdekken binnen de domeinen van 
literatuur en muziek. De avontuurlijke koers van dit eigenzinnige gezelschap is al vijftien jaar 
een prettige constante aan het doorgaans zo vluchtige firmament van de literaire 
voordrachtskunst. Als graag geziene gast op festivals en podia, heeft de band een sterke 
reputatie op weten te bouwen voor zijn intense optredens.

VAN KLIPDRRIFT NAAR VUURPROEF

In het nieuwe album tracht DICHTERS DANSEN NIET het pad te vinden dat wegvoert van het 
kabaal van alledag. Vuurproef belooft een album te worden vol tover en luister. Ontketende 
verzen, ontregelende (word)jazz, ijzersterke composities. Zinsbegoochelende Licht- und 
Luftklang. 

Edwin Berg

Zoals in Edwin Berg’s adembenemende interpretatie van “Verbeten de credo’s”, een 
briljante variatie op Bach’s Praeludium nr. 4 in Bmol, die eindigt met de dringende oproep 
aan ons ik (hier geadresseerd in de tweede persoon enkelvoud). Een finale smeekbede, zo 
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lijkt het, tot onthechting: “Zweer af de prietpraat! Laat varen de wind. Hoor de wijs van het 
leven. Laat zijn wat wil wezen. Verwelkom wat gaat. Wees langzaam. Door vogels gezongen. 
Bereik wat je bent: het priemende licht.”

Olaf Zwetsloot

VUURPROEF’S VOORPOEFJES

ONTKNOPING. Nieuw nummer van Dichters Dansen Niet dat in sept 2012 op vinyl is 
verschenen als speciale uitgave van het tijdschrift Deux Ex Macina (UITGESPROKEN). Muziek 
& Spel: Eric Surmenian (bas), Caroline Glory (cello), Jeffrey Bruinsma (viool), Claudia Solal 
(stem). Mixage & Sound: Fred dB. Tekst & Stem: Serge van Duijnhoven. Beluister en bekijk 
op Youtube: 

http://youtu.be/URkMAtCjEr8

ZWEER AF DE PRIETPRAAT. Opnamen gemaakt in Yerevan op 24.04.12. Bekijk en beluister op 
Youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=-M3HMLWkWA0&feature=share&list=UL-
M3HMLWkWA0

ONTRAFELING. Opnamen gemaakt in Yerevan op 24.04.12. Bekijk en beluister op Youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=YBYTL1ok6ng&feature=share&list=ULYBYTL1ok6ng

NO MORE CHAINS. Opnamen gemaakt in Yerevan op 24.04.12. Bekijk en beluister op 
Youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=1CcNDq5borg&feature=share&list=UL1CcNDq5borg

DE GROTE GELIEFDEN. Voor de liefhebbers van de band, een registratie van een live-
optreden in theater Branoul te Den Haag. Piano: Edwin Berg. Frequencymagic: Fred dB. 
Stem: Serge van Duijnhoven. Te beluisteren en bekijken op het Dichters Dansen Niet kanaal 
van Youtube: 

http://youtu.be/CSAKIwVj7Rs
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AGENDA – SPEELDATA DDN - NAJAAR 2012
9 november – De Markten, Brussel (i.s.m. de Buren)

25 november – Alte Schmiede, Wenen

Het literaire tijdschrift  Deus ex Machina brengt voor haar 141ste nummer een vinylplaat met 10 
hedendaagse dichtersstemmen uit. 

In Vlaanderen bestaat er geen traditie om schrijversstemmen te registreren en uit te brengen als cd of 
plaat. In Amerika of de UK zijn er verschillende labels die regelmatig spoken word projecten 
uitbrengen. Een opname van de authentieke dichtersstemmen legt de nadruk op de orale traditie van 
de poëzie. Poëzie als gesproken woord, als levende daad. Het literaire tijdschrift Deus ex 
Machina (DEM) legt 10 dichtersstemmen vast uit België en Nederland, dichters voor wie de 
belevenis van het gesproken woord essentieel is. DEM kiest om de stemmen vast te leggen op vinyl, 
een drager die weer helemaal terug van weggeweest is.  

De elpee bevat bijdragen van Delphine Lecompte & Swoon, Stefan Hertmans (met zijn broer 
Peter), Ellen Deckwitz en Ingmar Heytze (als Asfaltfeeën), Didi De Paris & Knelpunt, Andy 
Fierens (& the Androids), Michaël Vandebril & Swoon, Serge Van Duijnhoven (met Dichters dansen 
niet), Reinout Verbeke (met Nevenwerking) en Maartje Smits. De samenstelling lag in handen 
van Michaël Vandebril (zie o.a. 5de Nacht van de Poëzie en Antwerpen Boekenstad) die sinds vorig 
jaar onze poëzieredactie versterkt. Jelle Jespers (zie o.a. HetToneelhuis en Zita Swoon), de nieuwe 
ontwerper van DEM, zorgde voor de ravissante vormgeving van de plaat.

DDN online:
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