
toepassing

“ Oh, I mIss the kIss 
Of treachery,

 the shameless 
kIss Of vanIty,

 the sOft and 
the black and 
the velvety,

 Up tIght agaInst 
the sIde Of me.

 The Cure 
‘DisinTegraTion’

apps projecteren op een 
groot scherm

Ilse Depré, BiB IDee

Organiseer je een demonstratie van een nieuwe app en wil je 
het beeld van je tablet tonen op een groot scherm? Wil je digi-
taal voorlezen en het prentenboek op een tv-scherm spiegelen? 
Of organiseer je een tabletcafé en wil je wat er verschijnt op je 
ipad projecteren voor een groot publiek? dan heb je, afhankelijk 
van het merk en type tablet, verschillende opties.

gebruik je een ipad, dan kan je een tussenstukje gebrui-
ken om je tablet te verbinden met een beamer of een 

tv-toestel. er bestaan verschillende 
types, afhankelijk van de aansluiting 
langs de kant van de tablet (30-pin of 
lightning) en de gebruikte kabel (vga 
of hdmI). koop best een origineel ver-

bindingsstuk van apple zelf, dan kan je tegelijk met het projec-
teren ook je toestel opladen. een soortgelijk type tussenstuk 
bestaat helaas slechts voor een beperkt aantal android-tablets.

Wil je niet gehinderd worden door de lengte van een kabel, 
of bestaat er geen verbindingsstuk voor jouw type tablet, 
dan kan je gebruik maken van een draadloze oplos-
sing. een apple tv dient als verbinding tussen een 
ipad en een beamer of tv. Zo kan je je beeld ‘spie-
gelen’ op een groot scherm via de optie airplay. 
een alternatieve en ook wat goedkopere optie is 
de google chromecast, een compact toestel dat lijkt 
op een usb-stick. hiermee kan je heel wat types tablets 
draadloos verbinden met een extern scherm, dankzij een 
gratis app. gebruik je de chromecast in combinatie met 
een ipad, dan kan je enkel het beeld van bepaalde apps 
zoals youtube en netflix doorsturen. een nadeel van 
zowel de apple tv als de chromecast is dat ze 
beide een hdmI-aansluiting gebruiken, en je 
dus ook een recent type beamer nodig 
hebt.

> Meer info en nuttige apps: http://bibidee.blogspot.com

Het Duitse duo Deine Lakaien.
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gertjan Debie

Gertjan Debie is 34, campusbibliothecaris aan de Faculteit Architectuur van de KU Leuven 
in Brussel. In zijn vrije tijd geniet hij van een goed boek, muziek, musea, het betere bordspel, 
schrijven, gamen en feestjes & concerten organiseren.
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“er gaat echt niets boven live muziek 
beleven”

gertjan debie:

zogehoorD

Heb je een favoriete groep/zanger/zan-
geres?
er zijn heel wat artiesten die ik op de voet 
volg: the cure, eels, nick cave & the bad 
seeds, björk, maar als ik er vandaag één 
moet kiezen dan misschien toch deine 
lakaien. een duits duo van het muzikaal 
genie ernst horn en de charismatische 
zanger alexander veljanov. het heeft ele-
menten van elektro, pop, neoklassiek en 
avant-garde maar er wringt ook altijd iets, 
daar hou ik wel van. 

Wat is je favoriete album aller tijden?
Disintegration van the cure. In tegen-
stelling tot hun nog donkerder werk 
zoals Pornography, wat echt een tot 
klank gebrachte depressie is, inclusief 
de poging om er met drugs aan te ont-
snappen, is Disintegration een soort calei-
doscopische visie op het leven met zijn 
hoogtes en laagtes. het is een plaat die je 
elke dag kan opzetten. the cure heeft in 
deze plaat een heel breed geluid opgezet, 
heel melodieus, donker maar niet koud, 
een beetje als een zomernacht bij heldere 
hemel waarop je nog eens durft wegdro-
men. het heeft een zekere lichtheid met 
zelfs belletjes en robert smith die af 
en toe eens afdwaalt, maar de afgrond 
is nooit veraf, het geluk is kwetsbaar en 
daarom net waardevol. de mooie kant 
van melancholie. 

Heb je een guilty pleasure? Een ‘foute’ 
plaat waar je stiekem wel eens naar luis-
tert. 
Ik begrijp echt niet hoe je je kan schamen 
om iets waar je van houdt. Ik neem aan 
dat veel mensen de wenkbrauwen fronsen 
bij noise, ambient en industrial maar die 
leunen soms aan bij of overlappen met 
nieuw klassiek, wat dan weer heel high-
brow is. Ik heb ook iets met Wagner en de 
herinterpretaties daarvan. goede smaak 
is een elitaire constructie. 

Welke artiest zou je willen aanraden aan 
de META-lezers?
dead can dance, is zo een underground 
band waar iedereen wel iets in kan vinden. 
de muziek en de stemmen van brendan 
perry en lisa gerrard zijn hemels. Ze 
putten uit zoveel verschillende culturen 
en tijdsperiodes, ze werkten met zoveel 
uiterst getalenteerde muzikanten samen, 
hadden de meest originele en gepaste 
bezettingen, hun teksten zijn poëzie an 
sich en ze verzorgden hun optredens tot 
in de puntjes. hun ‘best of’ album Wake 

is een heel goede introductie. Ik raad ook 
altijd de groepen cranes en this mortal 
coil aan, fragiele muziek en lyrics met lite-
raire ambitie zijn mijn zwakke plek.

Hoe kom je aan je muziek?
Ik heb een irrationele voorkeur voor cd’s. 
die stamt nog uit de jaren dat ik zelf dj’de 
bij bunkerleute, een leuvens dark under-
ground collectief dat nog steeds zeer 
leuke feestjes en optredens organiseert. 
vaak brengen artiesten geen volledige 
albums meer uit, dus koop ik ook digi-
tale muziek online maar nooit op itunes. 
Ik heb wel enkele favoriete labels waar-
van je op aankan dat ze steeds iets inte-
ressants uitbrengen: Wyrd son records 
uit brussel, silken tofu, 4ad en ongeveer 
alles wat hands uitbrengt, kunnen me 
meestal boeien. als tiener ging ik veel cd’s 
lenen in de bibliotheek van leuven, die 
hadden om de één of andere reden (waar-
schijnlijk een gelijkgezind bibliothecaris) 
een verdacht grote collectie alternatieve 
muziek. 

Hoe en waar luister je naar muziek?
er gaat echt niets boven live muziek bele-
ven. het summum vind ik opera, de munt 
in brussel is echt een godsgeschenk, al 
is het nóg een jaar wachten op de reno-
vatie. maar elk genre heeft zo zijn ideale 
plek: industrial in een oude fabriekshal, 
een anarcho-feministische punkband in 
een kraakpand, post-punk in een kelder. 
Of thuis in de woonkamer natuurlijk. 

Dead Can Dance.


