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Uit liefde voor oude dingen
ZONE 5300, DECEMBER 2015

BEELD: NAAM BEELDMAKER

ze het album zelf uit te geven en met de platen in de kofferbak maar
langs Velvet en Concerto te rijden. En daarnaast willen ze ook eigen
boeken gaan produceren. Geen luxe kunstboeken in kleine oplages,
maar mooi vormgegeven uitgaven die ook bij de Bruna te koop zijn.
Het rode-autootjesboek moet als eerste gaan verschijnen, daarna het
fruitstickerboek. En er zijn plannen om andere muziek uit te brengen,
uiteraard op vinyl. Zo staat Odilo Girod, de voormalige zanger van
Coparck, klaar om met zijn nieuwe band Arrivals Department een lp
uit te brengen.
Girod is net als Van Hamel zowel ontwerper als muzikant. Is er een
verband? En maken ontwerpers andere muziek? ‘Ik deel een studio met
Odilo,’ zegt Sonja, ‘en misschien denken ontwerpers wel meer in beelden.
Dat levert een ander soort muziek op.’ Ze is in de eerste plaats ontwerper.
‘Dat is vooral een vak,’ zegt ze, terwijl Robert instemmend knikt. ‘Maar
er blijft altijd behoefte om dingen te verzinnen. Dat kan muziek zijn, maar
ook tekeningen of clips bij muziek. Ik wil ook al heel lang een graphic
novel maken. Maar dan met muziek, niet als achtergrond, maar als
toevoeging om op bepaalde momenten het verhaal te versterken.’
Het zou zomaar een volgende uitgave van BirdFish kunnen worden. Er
zijn plannen om met een abonnementsvorm te gaan werken. Je betaalt
vooraf voor drie uitgaven, zonder dat al duidelijk is wat die gaan behelzen. Maar in elk geval is er de de zekerheid dat wat je krijgt met veel
zorg en liefde is gemaakt.
(PETER TER MORS)

The Leonids,
live in het EYE, 30 oktober j.l.
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Sonja van Hamel is ontwerper en
muzikant en samen met haar man,
ontwerper Robert Muda, sinds kort
ook uitgever van muziek en boeken.
En er is een nieuwe plaat, Satellite
Broadcast Kill, van haar nieuwe
band The Leonids, tevens de eerste
uitgave op hun eigen BirdFish-label.

Tijd voor een gesprek, dat plaatsvindt op de dag
na het eerste optreden met The Leonids tijdens
het jongste KLIK! Amsterdam Animation Festival
in het EYE. De nieuwe nummers die ze daar
speelden gingen vergezeld van animaties,
geprojecteerd met zelfgebouwde zoötropen
en animatiemachines die ze samen met Eddo
Hartman maakte.
‘Zullen we de nieuwe plaat dan maar eens opzetten?’ zegt Robert. Terwijl de poes ligt te soezen
op de versterker klinken er vervormde strijkers uit
de speakers. Als Sonja begint te zingen klinkt het
vertrouwd maar ook anders. ‘Mag er alsjeblieft
iets anders op?’ vraagt ze al snel. ‘Ik kan thuis
niet zo goed naar mijn eigen muziek luisteren.’
Die eigen muziek is dit keer alleen op vinyl verkrijgbaar. En het is ook geen soloproject.
In eerste instantie werkt ze aan Satellite Broadcast
Kill met zangeres Tessa Douwstra en twee leden
van haar band Orlando in Huis Ter Heide, een
villa in de bossen van de Utrechtse heuvelrug.
Omdat de sound tijdens de opnamen door de
hele band wordt bepaald, besluit ze dat dit

project een eigen naam verdient. Het elektrische
strijktrio West Side Trio, onder leiding van Annie
Tangberg, maakt het album compleet. De strijkers
prikkelen en geven tegelijk een trage ondertoon,
alsof je in slow-motion door de ruimte zweeft.
Tini Thomsen zorgt met haar basklarinet voor
funky spacedisco.

Rode autootjes
De andere plaat die wordt opgezet is Vegetables
& Fruit van Hallo Venray. Robert, die als ontwerper voor veel Nederlandse bands werkte, maakte
hiervoor de hoes. Hij putte uit zijn eigen verzameling fruitstickers. De buitenkant is een blow-up van
een fruitkratje, op de binnenhoes is elk nummer
voorzien van een toepasselijke fruitsticker. Als
zijn stickers tevoorschijn komen verraadt zich
de nauwkeurige ontwerper: allemaal keurig
ingeplakt in dummy’s, steeds twee of drie op
een pagina. ‘Als ik een mooie sticker zie bij de
Daar is ’ie weer: het rode autootje!

The Leonids (met op tweede van links Sonja van Hamel):
vernoemd naar de meteorietenregen die langskwam op
17 november j.l., toevallig ook de dag van de albumrelease

groenteboer pulk ik hem eraf en plak het op mijn
bankpasje. Dan moet ’ie er vervolgens snel weer
af, anders trekt de lijm in mijn pasje.’
Sonja heeft weer een andere passie. Ze verzamelt al jaren oude ansichtkaarten waar steeds
een rood autootje op staat. Wat haar fascineert
is dat zo’n autootje er met een doel lijkt op te
staan, om het oog van de kijker meteen naar
een bepaald punt te leiden. Ze ontdekte dat een
onbekende Duitse fotograaf op stap ging met
zijn eigen Rode Ford Taunus en die steeds op
verschillende plekken fotografeerde.
En dan komt er ook nog een stapel ansichten
van bejaardentehuizen op tafel. Juist door de
doorgeschoten kleuren en de saaie fotografie
van zo’n veertig jaar geleden hebben ze een
bijzondere grafische kwaliteit. Op de vraag
waarom er in veel van wat ze doet zo’n nostalgisch gevoel schuilt, haalt ze Piet Schreuders aan.
Met hem werkte ze veel samen aan vormgeving
voor cd’s, maar ook aan boekjes over Jacques
Tati en The Beatles. ‘Het is geen nostalgie – ik
weet wel dat het vroeger niet beter was – maar
een liefde voor oude dingen.’

Do It Yourself
Met hun hartstocht als uitgangspunt hebben
Sonja en Robert uitgeverij BirdFish opgezet.
Voor de release van Satellite Broadcast Kill
zochten ze contact met andere labels en distributeurs, maar toen dat niets opleverde besloten
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Meteorieteninslag
De stellair gethematiseerde conceptplaat Satellite Broadcast Kill van
The Leonids is een van de allermooiste platen die er dit jaar van eigen
bodem verschenen: twaalf geweldige popsongs bewijzen dat Van Hamel
een van de allerbeste songschrijvers van Nederland en omstreken is.
Haar stem doet nog steeds denken aan die van Aimee Mann, maar hier
houden alle vergelijkingen op. Nits, Brodsky Quartet en Bowie zijn
slechts enkele van de namen die bij beluistering opdoemen. Luister
eens naar het prachtige titelnummer, de schitterende ballad My Muse
My Mars en het opzwepende The
Sun Machine, met zijn Space Oddityverwijzingen. Satellite Broadcast Kill
is niet verkrijgbaar op cd, maar alleen
digitaal en op vinyl, in een prachtig
vormgegeven uitklaphoes met downloadcode.
(TONIO VAN VUGT)
THE LEONIDS – SATELLITE
BROADCAST KILL (BirdFish)

WHAT THE WORLD NEEDS
(Cargo/Suburban)
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