
Heb je een favoriete zanger?
Leonard Cohen weet bij mij altijd een 
gevoelige snaar te raken. Hij is net 80 
geworden maar deze leeftijd weerhoudt 
hem er niet van opnieuw een plaat uit te 
brengen, Popular Problems. Sterke songs, 
mooie teksten en de indringende voor-
dracht compenseren veel van wat hij op 
die leeftijd vocaal moet inleveren. 

Naar welk genre gaat je voorkeur uit?
Ik heb nogal een brede voorkeur. Ik heb 
deze zomer ook kunnen genieten van 
de aparte performance van Melanie De 
Biassio.

Wat is je favoriete album aller tijden?

Dat is een moeilijke! Als ik dan toch moet 
kiezen, Transformer van Lou Reed mis-
schien? Dat betekent voor mij nog altijd 
het krijgen van een kick bij het horen van 
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de perfecte popsong, jawel: Perfect Day, 
maar ik blijf ook niet ongevoelig bij Walk 
on the Wild Side.

Heb je een ‘guilty pleasure’? 
Geef mij dan maar Yellow Moon van de 
Neville Brothers en I don’t want to talk 
about it van Rod Stewart. 

Wat was het eerste plaatje dat je ooit 
kocht?
Jawel, Leonard Cohen. Het is in de eerste 
plaats een groot poëet. Hij schrijft bloed-
mooie beklijvende teksten sedert Songs 
of Leonard Cohen, zijn debuutalbum. Nick 
Cave, Bono, ... nog zulke kleppers, vertol-
ken nummers van hem in de film I’m Your 
Man. Ook zeer de moeite.

Welke artiest zou je willen aanraden aan 
de META-lezers?
Ik vind de muziek van Max Richter een 
openbaring. Het is één van de meest 
invloedrijke componisten van deze tijd, 
die de ‘klassieke muziek’ herdefinieert 
en verbreedt door in zijn composities 
ook punk en elektronische muziek te 
incorporeren. Dit vind ik zeer interessant, 
want ik heb ooit een scriptie over heden-
daagse klassieke muziek geschreven. 
Richter is klassiek geschoold, heeft gestu-
deerd bij Luciano Bério, heeft samenge-
werkt met Arvo Pärt, Philip Glass, Steve 
Reich, ... Hij is zeer veelzijdig, schrijft voor 
opera, ballet, ... en werkt ook samen met 

mediakunstenaars. Memoryhouse, The 
Blue Notebooks en de soundtrack voor 
de film Elle s’appelait Sarah van Gilles 
Paquet-Brenner (Tatiana de Rosnay) zijn 
mijn absolute favorieten.

Hoe kom je aan je muziek? Cd’s kopen, 
downloaden of uit de bib?
Juist: alle drie!

Wat is je meest gespeelde nummer in 
iTunes?
The Man who sold the World van David 
Bowie, maar in de unplugged versie door 
Kurt Cobain van Nirvana. 

Hoe en waar luister je naar muziek?
In bed, in bad, lekker lui liggend op de 
sofa, bij het strijken, bij het opruimen … 

 Danie De Sadeleer:

   “Leonard Cohen weet bij mij 
altijd een gevoelige snaar te raken”
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