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't  Schoon  Vertier  trekt  met  videoclip
Belgian  Girls!  naar  radiozenders
22/06/2011  om  08:00  door  Rudy  Tollenaere
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GENT  -  De  op  en  top  Gentse  cabaretfanfare  't  Schoon  Vertier  heeft  recent  een  videoclip

opgenomen  die  de  titel  Belgian  Girls  meekreeg.  'Niet  dat  we  aan  politiek  willen  gaan  doen',
aldus  componist  en  bandleider  Micha  Vandendriessche,  'maar  we  vonden  dat  het  toch
eens  moest  gedaan  zijn  met  al  het  negatief  gedoe.  Vandaar.'  Vandendriessche  trok
gisteren  met  een  viertal  van  zijn  danseressen  richting  VRT-gebouwen  en  ging  er  zijn
mooie  waren  aanprijzen.
'We  wilden  met  onze  nieuwe  videoclip  nog  eens  aantonen  dat  er  in  ons  land  nog  altijd  Belgische  dansmariekes
zijn,  maar  dan  in  een  moderne  versie',  aldus  Vandendriessche,  die  in  het  dagelijkse  leven  muzikant  is  en  onder
meer  nog  bij  DAAU  drumde.  Voor  de  opname  van  de  clip  trok  't  Schoon  Vertier  naar  het  verlaten  Dadipark  in
Dadizele:  de  attracties  staan  er  nog,  maar  dan  wel  verroest:  ze  piepen  en  kraken.  'We  zagen  daar  een  analogie
met  ons  land  in,  en  met  onze  pittige  mix  van  sexy  danseressen  en  opzwepende  muziek  hebben  we  dat  park
nieuw  leven  ingeblazen.  En  dat  moet  met  ons  land  ook  gebeuren.'
Gisteren  trok  een  fractie  van  de  cabaretfanfare  naar  de  VRT-gebouwen:  ,We  zijn  er  onze  clip  gaan  promoten.
MNM,  Studio  Brussel,  radio  1,  Radio  2,  de  RTBf,  Ketnet,  tot  de  nieuwsredactie  toe.  En  Klara!  Daar  waren  we
niet  echt  welkom,  maar  we  hebben  toch  ons  ding  gedaan.  We  willen  ook  bij  jullie  komen  dansen!',  aldus  nog

Micha.  Maar  daar  was  dus  gisteren  even  geen  tijd  voor,  maar  u  kan  hieronder  wel  de  clip  bekijken.  Voor  wie
(verkeerdelijk)  denkt  Bent  Van  Looy  van  das  Pop  te  herkennen:  het  is  Micha  Vandendriessche  zelf  die  de  clip
inzong.
Info  over  de  cabaretfanfare:  www.schoonvertier.be  (http://www.schoonvertier.be)

De  reacties  zijn  gesloten.  Reageren  op  dit  artikel  is  niet  meer  mogelijk.

