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Alex Agnew heeft zijn car
rière als standupcomedian
niet zomaar even opge
schort om wat muziek te
maken met Diablo Blvd
(foto). Zijn metalband heeft
als eerste Belgische groep
ooit een contract getekend
bij het gereputeerde metal
label Nuclear Blast dat ook
kleppers zoals Slayer, Ma
chine Head, Anthrax en Se
pultura onder zijn vleugels
heeft.
Nuclear Blast zal het Dia
blo Blvdalbum Follow The
Deadlights volgend jaar we

reldwijd uitbrengen en
daaraan wordt meteen ook
een internationale tournee
gekoppeld.
Zopas heeft de groep rond
Agnew ook een ‘vintage’
horrorclip uitgebracht voor
zijn nieuwe single Son Of
Cain. Het filmpje is geïn
spireerd op de legendari
sche Hammerhorrorfilms.
‘We zijn allemaal grote
filmliefhebbers en we hou
den van die campy grind
house horrorfilms’, zo
klinkt het bij Diablo Blvd.
(jdr)

Foto: Tim Tronckoe

Alex Agnew gaat horrortoer
op met Diablo Blvd

Er beweegt
binnenkort ein
delijk wat aan
het Eddy Wally
museum in Zel
zate, nadat de
opening voor
het grote pu
bliek herhaalde
lijk werd uitge
steld. Hoewel
die – voorlopig – voor begin
2015 staat gepland, vindt er
op dinsdag 2 december al
een schlagerfestival plaats.
‘Een kleinschalig gebeuren,
maar wel het eerste van een

De Antwerpse Boekenbeurs
koppelde gisteravond voor het
eerst een nocturne aan een
‘Ladies Night’. Op verschillen
de stands en podia werden eve
nementen voor en door vrou
wen georganiseerd, maar de
meeste belangstelling ging
naar de catwalk van WPG Uit
gevers waar In Vlaamse Vel
denactrice, schrijfster en mo
del Lize Feryn (21) op de cat
walk verscheen. Dat deed ze
als jurylid van de wedstrijd
waarin vrouwen hun eigen kle
dingontwerpen konden instu
ren. Behalve poseren met de
winnaressen en haar medeju
ryleden Madame ZsaZsa (au

teur van het Allemaal Rokjes
boek) en Gonda François (me
deschrijfster vanHet Grote
Naaiboek), signeerde Feryn
ook haar tweedeMarieboek.
Ze kondigde meteen ook aan
dat dit het laatste boek in het
verlengde van de WOIserie In

Lize Feryn op
de catwalk van
de Boekenbeurs

Vlaamse Velden is.
Verder waren gisteravond
ook de Nederlandse auteur
Marion Bloem (62) en lingerie
ontwerpster annex schrijfster
Murielle Scherre (37) opge
merkte gasten tijdens de La
dies Night. (jdr)

De Amerikaan Jud Fried
man maakte in het verleden
niet alleen naam als song
schrijver voor de overleden
Whitney Houston, hij stak
ook zes nominaties op zak bij
de Oscars, de Grammy’s én de
Golden Globes.
De samenwerking werd be
klonken via de platenmaat
schappij, maar Friedman had
Dana Winner naar eigen zeg
gen eerder al opgemerkt in
filmpjes en geluidsfragmen
ten op het internet. ‘Ik ben
een grote fan van Dana en
haar prachtige stem die bol
staat van de emoties. Ik ben
dan ook opgetogen en fier dat

ze mijn nummers House of
Cards en Love Song About Me
wou opnemen. Wat ze met
die liedjes heeft gedaan, is
echt sterk’, zegt hij.
Parijzenaar Jérôme Attal,
hofleverancier voor onder
anderen Johnny Hallyday en
Vanessa Paradis, schreef dan
weer Tant D’Amour À Vivre
voor haar, een ‘romantisch
liedje over de perfecte liefde’.
‘Bloom is het album dat ik
wilde maken. Ik hoefde geen
compromissen te sluiten, ik
bepaalde alles zelf. Dat is fan
tastisch om te doen, maar
ook keihard. Want wie me
een beetje kent, weet dat ik

een ongelofelijke twijfelaar
ben. Ik heb dus vele nachten
door het huis geijsbeerd om
toch maar de juiste beslissin
gen te nemen’, zegt Dana
Winner.

Zondigen tegen marketing

Het was tevens een bewuste
keuze om nummer in maar
liefst vijf verschillende talen
op het album te zetten: Duits,
Frans, Engels, Afrikaans en
Nederlands. ‘Waarschijnlijk
zondig ik tegen elk principe
van de marketing, maar ik
wilde me niet beperken tot
één taal. Als ik op reis of in
een stad verschillende talen
dooreen hoor, fascineert me
dat. Ik vind dat boeiend en
verrijkend. Bovendien zijn de
teksten geschreven door na
tive speakers. Als je ze ver
taalt, gaat de essentie verlo
ren.’
Met de plaat mikt Dana
Winner ook op een internati
onale tournee. In maart en
april trekt ze door ZuidAfri
ka en als alles goed gaat, volgt
daarna een Duits luik.

INFO Bloom verschijnt op
17 november.

Van een doorstart gesproken: op haar
nieuwe album Bloom zingt DanaWinner
(49) niet alleen in vijf talen, ze krijgt ook
een flinke duw in de rug van de song
schrijvers vanWhitney Houston en
Johnny Hallyday.

BENJAMIN PRAET

Op nieuwe album ‘Bloom’
staan songs in vijf talen

Songschrijver Whitney
Houston zet schouders
onder carrière Dana Winner

Plopsaland heeft voort
aan vlak voor het Plopsa
Theater een Walk of Fa
me. Will Tura (foto)
mocht gisteren de spits
afbijten en mocht de al
lereerste ster met zijn
naam erop onthullen.
‘In mijn carrière heb ik
al verschillende grote
prijzen in ontvangst
mogen nemen’, aldus
een enthousiaste Will
Tura. ‘Maar nooit eerder
gebeurde dit in zo’n unie
ke setting als nu. Ik ben
enorm vereerd door dit ge
baar en kijk erg uit naar

het concert dat ik op
29 november zal geven in
het Plopsa Theater.’ (jr)

Foto: studio 100

Eddy Wally (82) bezocht

zijn museum al. Foto: fvv

Will Tura op
Walk of Fame
in Plopsaland

EXTRA

hele reeks activiteiten die er
zit aan te komen’, vertelt
Marina Wally, dochter van
de charmezanger. ‘En ja,
ook mijn vader zal erbij zijn
als eregast.’ (bpr)

Dana Winner: ‘Ik heb vele nachten door

het huis geijsbeerd om toch maar de

juiste beslissingen te nemen’ Foto: pn

V.l.n.r.: juryleden Gonda François, Lize

Feryn en Madame ZsaZsa. Foto: : Carlo Coppejans

Eddy Wally eregast op
festival aan eigen museum
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De gebruikers van sociale media zoals Twit
ter maakten er zich gisteren lekker vrolijk
over: Stevie Wonder zou helemaal niet blind
zijn. De veronderstelling dat de zwarte zan
ger met de eeuwige zwarte bril al jaren de
kluit belazert, komt van een YouTubefilm
pje. Daarop is te zien hoe Paul McCartney
tijdens een concert een microfoon omstoot ...
die Stevie Wonder gezwind opvangt. Toeval
of niet? De 64jarige Amerikaanse zanger
heeft voorlopig niet gereageerd op de bewe
ringen, maar op het internet wordt al volop
‘bewijs’ voor zijn ‘bedrog’ in stelling ge
bracht. Zo wijzen sommigen erop dat Won
der verschillende tvtoestellen in huis heeft
en dat hij doorgaans zonder begeleiding op
het podium klimt. (jdr)

Op een YouTubefilmpje vangt Stevie Wonder

een gevallen microfoon perfect op. Foto: isopix

‘Ik kan zelfs mijn vingers
niet meer bewegen’

‘Stevie Wonder is
helemaal niet blind’

Het ziet er
naar uit dat een
van ’s werelds
meest legendari
sche ruimtefilms
ooit, 2001: A
Space Odyssey,
een vervolg krijgt.
Stanley Kubrick,
de maker van dat
ruimteepos, over
leed in 1999, maar
Ridley Scott (Gladiator,
Alien, Blade Runner; foto) is
van plan er een vervolg aan
te breien via een miniserie.
Of hij de reeks zal regisseren
staat nog niet vast, maar hij
treedt er in elk geval als pro
ducent voor op. De miniserie
zal 3001: The Final Odyssey

heten, naar het boek van
sciencefictionauteur Arthur
C. Clarke. Het nieuwe ver
haal wordt wellicht dat van
astronaut Frank Poole die in
2001 de ruimte was inge
stuurd door de computer
HAL 9000 en na duizend
jaar slapen ontwaakt. (jdr)

3001 wordt opvolger van
2001: A Space Odyssey

pen. Daar lig ik hele dagen in.
Om in bed te kunnen, hebben
we een lift laten installeren.’

Gezond geleefd

Goelens echtgenote neemt de
telefoon weer over, hoorbaar
geëmotioneerd. ‘Emiel ge
neert zich eigenlijk nog altijd
voor zijn ziekte.’ Op dat mo
ment horen we hem op de
achtergrond nog ‘Maar ik kan
daar toch niets aan doen’ zeg
gen. Zijn vrouw vervolgt: ‘Hij

heeft altijd gezond geleefd,
niet gerookt noch gedronken
en toch wordt hij hierdoor ge
troffen. In 2008 scheurde hij
zijn meniscus en dat wou
maar niet genezen. Toen kre
gen we het verdict te horen:
ALS. Een langzaam vorderen
de vormweliswaar, want som
mige ALSpatiënten is nauwe
lijks meer dan een jaar ge
gund. Maar mijn man heeft
het er moeilijk mee en daarom
heeft hij ook jarenlang zijn

Dankzij de Ice Bucket Chal
lenge kwam ALS, de zenuw
aandoening die geleidelijk de
spieren verwoest, volop in de
aandacht, maar nu krijgt de
ziekte op pijnlijke wijze een
gezicht. Emiel Goelen lijdt al
zes jaar aan ALS en is onder
tussen totaal verlamd. Goelen
is al een tijdje van het tv
scherm verdwenen, maar ja
renlang was hij het gezicht
van het consumentenmagazi
ne Op de Koop Toe. ‘U kijkt
toch ook?’, het zinnetje waar
mee hij het TV1
programma (dat
hij samen met Ri
ta Van Neygen
presenteerde) af
sloot, is tot op
vandaag een klas
sieker.
Wanneer we
naar Goelen bel
len, neemt zijn
echtgenote Sonja (65) de tele
foon op. ‘Mijn man is op dit
moment erg zwak’ zegt ze,
maar meteen daarna komt
Goelen toch zelf aan de tele
foon. Zijn stem kraakt, hij
spreekt moeizaam en is moei
lijk te verstaan. ‘Ik kan niets
meer, mijnheer. Ik slaag er
niet eens meer in mijn vingers
te bewegen. Alles moeten ze
voor me doen. De verpleger is
er net om me te wassen, ze
gaan me nu uit mijn stoel hel

Emiel Goelen presenteerde

jarenlang Op de Koop Toe. Foto: blg

ziekte verzwegen.’
Ook voor Sonja is het lood
zwaar. ‘Jarenlang verzorg ik
mijn man al. Toen ik zelf on
der het mes moest voor een
kleine ingreep, kon ik niet an
ders dan verpleging in huis
nemen. Ik kan niet meer zon
der, want Emiel heeft dag
en nacht assistentie nodig.
’s Nachts moet mijn man
zeker een keer of tien van
zijn ene zij op zijn andere
worden gedraaid. An
ders vergaat hij van de
pijn. Het is niet simpel.
Bij álles moet ik hem
helpen, zelfs in zijn
haar krabben kan hij
niet meer zelf.’
Over de vooruit
zichten is zijn
echtgenote som
ber. ‘Verbete
ring is simpel
weg niet
meer moge
lijk. En
Emiel reali
seert zich
ook hoe dit
zal aflopen.
Niet te ver
wonderen
dat zijn mo
raal niet
schitterend is.
Hij krijgt antide
pressiva, maar het
blijft erg lastig.’

Emiel Goelen totaal verlamd door ALS
Na zes jaar vechten tegen ALS, komt Emiel Goelen (65)
naar buiten met zijn strijd tegen de fatale zenuwziekte.
‘Ik ben totaal verlamd’, vertelt de voormalige tvpresen
tator ons. ‘Ondanks de antidepressiva, ziet mijn man het
niet echt meer zitten’, voegt zijn echtgenote eraan toe.

JO DE RUYCK

,, SONJA
Echtgenote van Emiel

’s Nachts moet Emiel zeker een
keer of tien van zijn ene zij op
zijn andere worden gedraaid.
Anders vergaat hij van de pijn

Fo
to
:p
n

BEKIJK HET FILMPJE OP

nieuwsblad.be/steviewonder


