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dvd
LA FILLE DU PUISATIER
Daniel Auteuil
¨èèèè
Daniel Auteuil stond al voor de

camera toen Michael Haneke,
Jean Becker of Claude Lelouch er
achter stonden. Hij heeft vanop
de eerste lijn gezien hoe je een
goeie film maakt. Waarom is zijn
regiedebuut dan zo klassiek van
snit en muf geregisseerd?
Het begint met een meisje dat in
een bloemenveld loopt, het ein
digt bij een zonovergoten fermet
te waar het goede leven wordt be
zongen. Fris is ook niet hoe we het
scenario zouden omschrijven. Zij
houdt van hem (hij heeft haar op
zijn armen de rivier over gedra

gen), hij van haar (ze heeft in zijn
armen gelegen). Maar tussen dro
men en daden staan wetten in de
weg en praktische bezwaren. Pa
tricia is te arm voor Jacques, een
telg uit een welgesteld nest. En
dan slaat de oorlog in en moet
Jacques halsoverkop naar het
front.
Van de bezwaarde liefde is het dus
dat Auteuil ons vertelt in La fille
du puisatier. Hij trekt zijn plan
met het beperkte budget. Het ziet
er allemaal heel erg jaren veertig
uit. De gammele wagentjes en
sierlijke hoeden doen hun duit in
het zakje. God mag weten waar
om Auteuil in dat mooie decor en
kel karikaturen opvoert. (kdg)

LE TABLEAU
JeanFrançois Laguionie
¨¨¨¨è
Oorlog! Het is oorlog tussen de

alklaars, de ruwlijners en de ni
afs! De alklaars voelen zich ver
heven boven de andere. Ze zijn
netjes ingekleurd en helemaal 
hebt u ’m? afgewerkt. De ruwlij
ners en niafs hebben minder ge
luk. Ze moeten wachten tot de
schilder zijn penseel opnieuw op
neemt en het werk eindelijk af
maakt. Maar komt die vermale
dijde schilder nog terug?
Zo begint Le tableau van Jean
François Laguionie. Als een blok
zijn we gevallen voor het uit
gangspunt. Het is de aanhef van

een sprankelend verhaaltje over
hybris en machtswellust. Maar
ook over moed en doorzetting.
Want natuurlijk blijven de ruwlij
ners en de niafs niet bij de pakken
zitten. Ze gaan op zoek naar de
schilder en komen in zijn atelier
terecht, waar ze personages uit
andere schilderijen ontmoeten.
Heeft Le tableau ook visueel iets
te vertellen? Reken maar. Van de
aquareltekeningen gaat poëzie
uit. De fysionomie van de perso
nages is prachtig, hun bewegin
gen zijn vloeiend, het kleurenpa
let streelt de ogen.
Na Ernest & Célestine, is Le ta
bleau opnieuw een wolkje van
een animatiefilm. (kdg)

cd
POP

NOAH & THE WHALE
Heart of nowhere. Mercury
¨¨¨¨è

Noah & The Whale begon van
uit hetzelfde startpunt als
Mumford & Sons, met het na
deel dat Markus Mumford met
Laura Marling, het lief van zan
ger Charlie Fink, was gaan lo

pen en die laatste dus al meteen de verliezer
leek.
Intussen zit Marling in de VS, is Mumford een
wereldster en heeft Fink zijn Noah & The Wha
le heel bekwaam omgevormd tot een goeie pop
rockband, mede dankzij een massa reclame
spots voor ‘5 years time’. Het resultaat: zijn vo
rige album haalde platina.
Heart of nowhere, het vierde album, gaat op
hetzelfde elan verder. Popsongs worden gestut
door strakke eightiesbaslijnen en opgesierd
met romantiek en melancholie in zoemtonen
en strijkers. Vooral in het titelnummer, met
Anna Calvi, draait dat goed uit. Het folkverle
den zorgt ervoor dat deze band melodieus sterk
staat, waardoor hij een beetje het Engelse ant
woord is op Death Cab For Cutie.
We zijn niet zo dol op Finks wat lijzige zang,
maar de zanger onderhoudt ons treffend over
jongens die mannen worden en laat niet na
daar nostalgie in te mengen. In de eerste song
breekt een jongeman los van zijn familie en op
het einde heeft hij aanvaard wie hij is en dat
familie toch belangrijk is.
Een lekker popplaatje is dit, met een paar hele
sterke singles. (vpb) Noah & The Whale: lekkere pop. © rr

KLASSIEK
MATTHIAS WECKMANN
Conjuratio. Ricercar Consort o. l. v. Philippe Pierlot. Mirare
¨¨¨¨è
Wat doet een protestantse componist als de pest zijn

vrouw wegneemt en driekwart van zijn stad en werk
kring uitroeit? Matthias Weckmann schreef na de deci
mering van Hamburg in 1663 een reeks vocale ‘concerti’
waarin depressie en Luthers doodsverlangen elkaar

kruisbestuiven, gezet in een vreemde
mix van sierlijkheid en schrijnende dis
sonanten. Het ensemble Ricercar van
gambist Philippe Pierlot doet dit ambi
gue mengsel op grootse wijze recht aan.
De strijkers zijn een tikje wankel in deze

opname, maar de vocale solisten balanceren in solo zo
wel als koorpassages geloofwaardig op de rand van don
kerte, tederheid en exaltatie (met name Stephan Mac
Leod is een bas van onmetelijke diepte en generositeit).
Een geweldige opname om het gat te dichten dat zich in
uw cdkast wellicht tussen Schütz en Bach bevindt. (sgr)

JAZZ
JAMES DARCY ARGUE’S SECRET SOCIETY
Brooklyn Babylon. New Amsterdam Records
¨¨¨¨è
Met veel flair, zin voor contrast en verhalende

kracht bouwt James Darcy Argue op Brooklyn Baby
lon stukken op. In ‘Neighbourhood’
wisselen een smachtende saxofoon,
een bronstige trombone en een eenza
me klarinet elkaar af. Tussen acht lan
gere stukken last hij korte vaak be
vreemdende korte interludia in. Darcy

Argue’s bigband grijpt terug naar de traditie, met veel
koper en rieten, en absorbeert allerlei invloeden: mi
nimal, indierock, dancepunk, klassiek, OostEuropese
fanfaremuziek, een ontspoorde gitaar. Argue schreef
de muziek voor een episch multimediaproject, waarin
graficus Daniel Zezelj een mythisch Brooklyn ver
beeldt, maar de muziek blijft moeiteloos alleen over
eind. Dit is meeslepende vitale muziek, met veel tenta
kels en een cinematografische zwier. (kvk)

Melancholie
voor de massa

SCHUBERT
Pianotrio’s. Christine Busch, viool. France Springuel, cello.
Jan Vermeulen, fortepiano. Etcetera
¨¨¨¨è
Altijd gevonden dat ensembles de aanhef van Schu

berts eerste pianotrio verkeerd aanpakten. Busch,
Springuel en Vermeulen tonen hoe het
moet: niet aftrappen met protserige ak
koorden, maar rondtrekkende bewegin
gen maken. Hun integrale van Schu
berts corpus pianotrio’s roept de sfeer
op van zonverlichte huiskamers na de

lentepoets: deze muzikanten houden Schuberts paarle
moeren melodieën voortdurend tegen het licht. Het ge
gons in de finale van het eerste trio, de religiositeit van
het Notturno of de trappelpassen van trio nummer twee:
alles is neergezet met grote klasse. Fascinerend is het
stijlenspectrum: Buch fraseert vanuit haar barokke ach
tergrond, Springuel draagt haar romantische verleden
aan, ergens tussenin zit de fonkelklank van Vermeulens
Tröndlinklavier. Een waanzinnig mooie plaat. (tjb)

MS MR
Secondhand rapture. Columbia/Sony
¨¨èèè
‘Hurricane’ van MS MR (spreek uit als ‘miss mister’)

verraste ons eind vorig jaar met zijn mistige triphop
beats, gothic sfeertje en een verdomd catchy zanglijn.

Het fraaie visitekaartje werd opgepikt
door de popradio’s, die de New Yorkers
een mooi plekje in de playlists gaven.
Jammer dat het debuut Secondhand
rapture de verwachtingen niet inlost.
MS MR klampt zich zo wanhopig aan

zijn geluid vast dat je na drie songs zit te snakken naar
variatie. Die komt er alleen in de vorm van gloss en over
productie. ‘Think of you’ mag dan een aanstekelijk pop
deuntje zijn, zijn synths en beats worden te fel opge
poetst om écht te kunnen raken. Bovendien sukkelt MS
MR met deze plaat tussen getalenteerdere artiesten die
al interessantere dingen hebben gedaan met dit soort
newwaveachtige elektropop. Ellie Goulding en Floren
ce Welch bijvoorbeeld. Zouden ze live boeiender zijn?
(svs)

DAN LACKSMAN
Electric dreams. 77 Recordings
¨¨èèè
Alle respect voor Telex en zijn oerBelgische elektro

platen van weleer. Dan Lacksman, een derde van Telex,
leverde in het verleden al opmerkelijk productiewerk

voor Lio (‘Banana split!’) en als bezieler
van de Brusselse Synsoundstudio’s
werkte hij met topnamen zoals Thomas
Dolby en Etienne Daho. Maar bij zijn so
loplaat Electric dreams hebben wij de
zelfde gevoelens als bij het recente werk

van de elektropionier Karl Bartos: sympathiek, maar
krampachtig en hopeloos uit de tijd. De geinige single
‘Mac or pc’ doet nog glimlachen, met zijn kitscherige
keyboardklanken, knullige wahwahgitaar en de recla
mesloganvocals van dochter Alice. Probleem: nergens
maken de synths en de beats écht een vuist. Lacksman
blinkt wél uit als hij de kitsch op de voorgrond schuift,
zoals in ‘Bonjour Monsieur Hulot’. Elders is zijn muziek
schattignaïef, maar ook zeer gedateerd. (svs)
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games
METRO: LAST LIGHT
PS3, ook op Xbox 360 en pc. 59,99 euro
¨¨¨¨è
In Metro: last light verplaatsen spelers

zich in de klamme plunje van Artyom. Anno
2034 is hij een van de weinigen die overblijft
van de mensheid, twintig jaar nadat bom
men Moskou tot een radioactieve woestenij
hebben gemaakt. Alleen wie tijdig de metro
stations kon bereiken, overleefde het.
Ondertussen trachten verschillende groe
peringen hun eigen versie van een bescha
ving op te bouwen en/of met geweld op te
dringen aan anderen. Neofascisten, neo
communisten, gewetenloze roversbendes
en een brede waaier aan monsterlijke muta
ties kunnen je het leven onder de grond ui
terst onaangenaam maken, maar tegelijk
houden ze het altijd boeiend. Want hoewel

Metro: last light vooral een shooter is die de
speler veel bewegingsvrijheid geeft in agres
sieve of heimelijke tactieken moet deze
game het vooral van de sfeer hebben: het
niet aflatende gevoel van dreiging, het over
dadige gebruik van tussenfilmpjes, de do

broodje app Technologische toepassingen waar je wat aan hebt

DOMINIQUE DECKMYN
Om je bestanden in ‘the cloud’ te bewa

ren, heb je heel wat opties. Dropbox is de po
pulairste, maar Google Drive is een ijzerster
ke uitdager. Vooral omdat je enorm veel mo
gelijkheden hebt om er documenten en an
dere bestanden aan te maken en te bewer
ken. Het is dus veel meer dan een plek om
bestanden te bewaren; eigenlijk groeit het
uit tot een virtueel besturingssysteem voor
bijna al je computernoden.
Je krijgt er gratis 5 gigabyte ruimte ter be
schikking en als je vooral met tekstbestan
den werkt, kom je daar heel ver mee. Als je er
video wilt bewaren, moet je al snel gaan den
ken aan een betaalde uitbreiding – vanaf
2,5 dollar per maand voor 25 gigabyte. Je
krijgt overigens meer ruimte dan je denkt,
want Google Docsdocumenten tellen niet
mee voor de limiet van 5 GB. Elk bestand kun
je delen met vrienden of collega’s of met de
hele buitenwereld, door een link naar het be
stand te genereren en via email te versturen.

Apps aansluiten

Google Drive komt voort uit het populaire
Google Docs. Dat betekent dat je vlot tekst
documenten en rekenbladen kunt aanma
ken, zowel op pc, op smartphone als op ta
blet. Je kunt ook foto’s en zelfs video bewer
ken in je browser, zonder Drive te moeten
verlaten. Dat doe je door webtoepassingen
aan Drive te koppelen, via het ‘tandwieltje’
rechts bovenaan op de Drivewebpagina (op
tie ‘apps beheren’). Zeker aan te bevelen, is
Pixlr, een uitstekende beeldbewerker genre
Photoshop. Wie het liever wat simpeler

houdt, kan opteren voor PicMonkey. Er is
ook de videobewerker WeVideo.
Een uitdaging is het bewerken van Microsoft
Officedocumenten. Daar is (nog?) geen goe
de app voor en dus kun je beter alle bestan
den naar je harde schijf synchroniseren, zo
als we hieronder beschrijven. Overigens: het
uitbreiden van Google Drive met apps werkt
niet alleen in de Google Chromebrowser,
maar ook in Internet Explorer. Voor Chrome
bestaat wel nog de heel nuttige extensie Sa
ve to Google Drive, waarmee je al wat je op
het internet vindt meteen naar Drive stuurt.
Gmail Attachments To Drive is dan weer
handig voor gebruikers van Gmail: ze ver
plaatst alle emailattachments naar Drive.

Installatie op pc

Om Drive ten volle te gebruiken, kun je het
best de Windows (of Mac)app op je pc in
stalleren. Die optie wordt je meteen aange
boden op de website drive.google.com. Als de
app is geïnstalleerd, worden je mappen en
bestanden in Google Drive voortdurend ge
synchroniseerd met een map op je harde

schijf. Dat betekent dat die bestanden be
reikbaar blijven als je internetverbinding
uitvalt. Het betekent ook dat je een bestand
kunt openen in pcsoftware zoals Photoshop
of Microsoft Office en opnieuw bewaren. De
bewerkingen gebeuren op je plaatselijke
exemplaar van een bestand, maar komen on
middellijk daarna ook in de ‘cloud’ terecht.

Op smartphone en tablet

Zowel op Android als op iOS is er een Google
Driveapp die toegang geeft tot je bestanden
en foto’s of andere bestanden naar Drive kan
sturen. De mogelijkheden van die app wor
den geleidelijk uitgebreid. De meeste Drive
documenten kun je al bekijken, wijzigen ligt
wat moeilijker. Apps koppelen, zoals in de
browser als op pc, kan hier namelijk niet.
Op smartphone is de Driveapp moeilijk te
hanteren. Eigenlijk is ze alleen geschikt om
bestanden te uploaden. Op tablet is het be
werken van documenten ook haalbaar. Met
rekenbladen lukt dat minder goed: je kunt
geen gegevens rechtstreeks in een reken
bladcel invoeren; dat gebeurt via een speci
aal invoerveld. Dat is voor verbetering vat
baar. Binnen de app kun je ook bepalen of
bepaalde documenten plaatselijk op je
smartphone of tablet worden bewaard.
Wie vanop zijn smartphone meer controle
wil over bestanden in Drive en elders kan de
app Beanstalk gebruiken. Die laat toe om
bestanden heen en weer te kopiëren tussen
je smartphone, Dropbox, Drive en enkele an
dere ‘cloud’diensten. Beanstalk is er helaas
alleen op Android. Op iOS doet Rainbow
iets gelijkaardig, maar minder vlot.

Alles in Google Drive
Google Drive is veel meer dan een virtuele map in ‘the
cloud’. Er is maar weinig wat je er níét mee kunt doen.

Google Drive Android. © rr Pixlr. © rr

Drive groeit uit
tot een virtueel
besturingssysteem
voor bijna al je
computernoden

gadget
Zeldzaamheid
NOKIA LUMIA 520. Smartphone
met Windows Phone 8, 4” scherm
(480x800 pixels), 5 megapixel
camera (720P video), 8
GB opslag. 179 euro
¨¨¨¨è

Er zijn al smartphones te koop
voor 179 euro en zelfs goedkoper,
maar dan meestal met een stok
oude versie van Android op. Een
gloednieuw toestel met recente
software (Windows Phone 8) is
een zeldzaamheid in deze prijs
klasse. En om de prijs zo laag te
krijgen, heeft Nokia verrassend
weinig compromissen moeten
sluiten. Ja, de Lumia 520 is van
plastic, maar hij voelt toch dege
lijk aan. De interface hakkelt niet
bij de bediening. Alleen als je het
scherm wat beter bekijkt, zie je
dat het niet zo scherp is als dat
van een recente iPhone of een An
droidtoptelefoon. Maar het blijft
wel een uitstekend scherm. Een
heel aangename verrassing is de
prima camera. (dod)

Nokia Lumia 520: uitstekende
prijskwaliteit. © rr

HOLY GHOST!: ‘DUMB DISCO IDEAS’
Niet alleen Daft Punk is de disco
meester. Ook de New Yorkers van
Holy Ghost! kunnen er wat van.
Op het machtige DFAlabel. Via
Youtube.
THE STEPKIDS: ‘GET LUCKY’
Over Daft Punk gesproken: hun
‘Get lucky’ krijgt eindelijk een
goeie coverversie, van dit Califor
nische funktrio. Lekker jazzy
swingend! Via Youtube
DIPLO  TWITTER FEED
De nieuwe Daft Punkplaat kreeg
het nogal te verduren op de Twit
teraccount van elektroman Di
plo: ‘Alsof ik in een wafelkraam
naar een kapotte jukebox luister
waaruit alleen Michael McDo
nald komt.’ Auch! (svs)

minant lelijke kantjes van de mens, met
hoogst zelden ruimte voor een sprankeltje
hoop. Bovenal is er de smerige en zompige
visuele uitwerking, die je tijdens elke spel
sessie van meer dan een half uur naar een
warme douche doet snakken. (rap)
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