
DZ geniet entertainment

1 PAMELA OPEN
EN BLOOT

De veelbesproken documentaire
Pamela, A Love Story is deze week
eindelijk op Netflix gedropt. Aan de
hand van persoonlijke video's en
dagboeken vertelt het 90's icoon zelf
haar verhaal: van haar flitsende
carrière tot de onstuimige romances
en het beruchte sekstapeschandaal.
Q ‘Pamela, A Love Story’,
nu op Netflix.

2 ROMCOM VOL 
ACTIE MET JLO

JLO maakt dan weer haar entree op
Amazon Prime met de film Shotgun
Wedding. Darcy (Jennifer Lopez) en
Tom (Josh Duhamel) nodigen hun
families uit voor hun bruiloft op een
unieke locatie. Als het hele gezel-
schap echter wordt gegijzeld, is
plotseling ieders leven in gevaar en
krijgt ‘tot de dood ons scheidt’ een
heel nieuwe betekenis...
Q ‘Shotgun Wedding’, 
nu op Amazon Prime.

3 CREEPY JOE GOLDBERG
IS TERUG...

Het wachten heeft lang genoeg
geduurd: donderdag komt het lang-
verwachte vierde seizoen van You
eindelijk op Netflix. De ultieme creep
Joe Goldberg (Penn Badgley) maakt
deze keer de grote oversteek naar
Londen. Dit keer doet hij zich voor als
literatuurprofessor Jonathon Moore
aan een Britse universiteit. Daar
ontdekt Joe dat hij niet de enige is
met een duister geheim... (LH)
Q ‘You’, vanaf 9 februari op Netflix.

gespeeld wordt – is veel steviger. In Ne-
derland is de clubtour net begonnen. Of
beter gezegd: we hebben net een try-
out gedaan. En dat was kicken! Hoewel
het voor het publiek grotendeels onbe-
kende nummers zijn, werd er na één
refrein al stevig meegezongen. Het is
ook heel bijzonder om te voelen dat de
fans nu echt voor mij komen.”

Je bent dus al lang bekend, zeker in
Nederland, maar nu pas lijkt de trein
echt vertrokken.
“Ik zit al heel lang in de muziekbusi-
ness. Ik schrijf veel muziek voor andere
artiesten, ik heb mijn eigen mediabe-
drijf. Ik heb nooit stilgezeten. Toch heb
ik altijd gedroomd van een solocarrière.
Ik voel nu dat ik dit echt wil voor min-
stens de komende tien jaar. Die trein is
nu vertrokken, de timing klopt. Om het
met een cliché te zeggen: alle puzzel-
stukjes vallen in elkaar. Daardoor heb ik
wel minder tijd voor andere activitei-
ten. Muziek schrijven voor anderen,
daar ben ik nu even mee gestopt. En ei-
genlijk doe ik ook niet overdreven veel
shows. Maar de optredens die ik doe,
worden vet. Beloofd!”

In Vlaanderen ben je eigenlijk op
korte tijd uitgegroeid tot een beken-
de artiest. Met dank aan Regi. Had je
dat verwacht?
“Nee, dat was een totale verrassing.
Mijn publisher zei een paar jaar gele-
den dat ik eens met Regi moest samen-
werken. Ik kende Regi niet eens, al had
ik uiteraard wel van Milk Inc. gehoord.

Toen ik hem ging opzoeken, voelde ik
meteen een klik. We schreven Ellie in
een uurtje en wat later Summer Life. En
toen kwam Liefde voor Muziek, waar Re-
gi aan meedeed en tv-kijkend Vlaande-
ren eindelijk de stem achter die num-
mers te zien kreeg. Plots kende ik succes
in Vlaanderen. De liefde is trouwens we-
derzijds. Ik voel me hier helemaal thuis.
Het publiek is hier leuk, gastvrij en posi-
tief. Ik ben hier echt heel graag. Maar het
succes leek wel uit het niets te komen.”

We zien je binnenkort als soloartiest
in ‘Liefde voor Muziek’. Komt er ook
nog een nieuwe reeks van ‘Regi Aca-
demy’ aan?
“Dat weet ik niet. Volgens mij lopen de
onderhandelingen daarover nog. Maar
als er een nieuw seizoen wordt gemaakt,
ben ik van de partij!”
Q ‘Als Je Voor Me Staat’, de Nederlands-
talige debuutplaat van Jaap Reesema,
komt uit op vrijdag 10 februari.

POPULAIRE NEDERLANDSE ZANGER JAAP REESEMA BRENGT NEDER LANDSTALIG DEBUUTALBUM UIT onze
streamingtips

dens de repetities. Ik vind het moeilijk
om uit te leggen, maar na lang naden-
ken kwam ik uit bij: twee muzikanten
die samen hun uiterste best doen om
een concert te geven zonder onderweg
afgeleid te worden door andere dingen.
Dat lukt niet helemaal, maar de ambi-
tie is er wel. En het is niet de bedoeling

Het is allemaal de schuld van ‘Pop-
quiz’?
“Eigenlijk wel. Zo is het begonnen tus-
sen Lokke en mij, waarna ik voor Radio
1 Koken met classics maakte. Die twee
monden nu uit in dit programma.”

En wat wordt dat?
“Dat vroeg onze regisseur ons ook tij-

om educatief te worden, maar we ver-
tellen en passant ook wel wat wetens-
waardigheden. We brengen materiaal
dat we ook in Popquiz speelden, er zijn
vertalingen van anderstalige liedjes die
ik maakte, eigen materiaal, … En daar-
naast maken we dus uitstapjes, zoals
een eigen quizje. Daarnaast vertel ik

ook al eens iets over de nummers, en er
zal ook een visueel element zal zijn.”

Waarom moest Lokke mee?
“Omdat zijn aanwezigheid zoveel
meer mogelijkheden schept. Ik kan
niets, behalve wat piano spelen. Hij
kan al de rest, en vindt het leuk om dat
ook te doen. En natuurlijk is het ook
een fijne gast om mee op sleeptouw te
nemen. Solo optreden, met alle vrij-
heid van dien, is leuk, maar als je van
het podium stapt, kom je wel in een le-
ge backstage terecht.”

Maar je brengt ook wel nieuwe
solonummers?
“We spelen dingen die ik nog nooit live
heb gebracht. Dat zijn voornamelijk ei-
gen bewerkingen van klassiekers. Een
nieuwe Goudvis of Eleboe, eigen num-
mers, is voor hierna. Het plan was eerst
om dat nu ook al in het programma op
te nemen, maar er zat zonder al een
mooie lijn in, dus dat hebben we gela-
ten. Ik heb echter genoeg nieuw mate-
riaal liggen om na deze tour eens aan

een volgende plaat te werken.” 

Het leek ook alsof je carrière als
solomuzikant al meteen na dat
mooie debuut ‘Hoera voor de Ele-
boe’ op een zijspoor is beland.
“Ik doe artistiek veel dingen graag, en
als die in al hun bescheidenheid ook
allemaal ergens toe leiden, dan volg ik
dat. Ik grijp wat er creatief op mijn pad
komt. Zo ben ik na mijn tweede plaat
bij Admiral Freebee gaan spelen, en ik
merkte dat ik dat superleuk vond.
Daarna ging ik met Pomrad gaan
werken. Een tour langs huiskamers
zorgde voor almaar meer uitgespon-
nen bindteksten, en zo rolde ik het ca-
baret in. En zo was er altijd wel iets dat
me van die muzikale solocarrière af-
hield, het was niet dat ik daar geen zin
meer in had. Al snap ik dat het voor de
buitenwereld zo kan lijken.” (mvs)
Q Senne Guns en Lokko gaan maandag
7 februari in première in de Minard
Schouwburg in Gent. Daarna op tour-
nee door Vlaanderen. Info & tickets:
www.senneguns.be

› Senne Guns (rechts) over ‘Lokko’ met wie hij straks rondtrekt: “Ik kan niets, behal-
ve wat piano spelen. Hij kan al de rest.” (foto Julie Rommelaere)

“Ik grijp wat er op mijn creatieve pad komt”
Ze waren een van de revela-
ties in het VTM-programma
‘Popquiz’, nu trekken ze sa-
men de hort op. Wat het pre-
cies wordt is nog niet hele-
máál duidelijk, maar dat zan-
ger-toetsenist-cabaretier Sen-
ne Guns en drummer en
manusje-van-alle-instrumen-
ten Laurens ‘Lokko’ Billiet
zullen probéren een concert
te geven staat vast. Gaat dat
zien in een CC in jouw buurt.

Senne Guns zet ‘Popquiz’-gekte verder met drummer Lokko

“Totale verrassing  dat ik
zo goed scoorde in Vlaanderen”


