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De trein der traagheid
Graag Traag Festival slentert voor derde keer door Pand Koloniale Waren

HASSELT - Kunstencentrum België schuwt het avon-
tuur niet, en met het spraakmakende Graag Traag 
Festival – de derde editie al – wordt op vrijdag 14 
september de grens tussen art en fart opnieuw open-
gesteld voor melomanen en meerwaardezoekers van 
allerlei slag. Op de affiche: niks dat u bekend in de 
oren zal klinken. Of toch misschien: beatdichter Harry 
Hoogstraten, 71 onderstussen, icoon van de hippie-
beweging in de sixties.

Dit festival is geen voer voor ongeoefende oren, 
daarvoor dreinen de synths van een band als Expo 
’70 net iets te nadrukkelijk, en  kruipen de agressieve 
oerkreten van Billy Orcutt - muziek wordt toegetakeld, 
alle conventies overboord en redde wie zich redden 
kan – tot net iets te diep onder de huid.
“Het is een festival vol ontdekkingen,” zegt Koen Van-
denhoudt van KC België. “Muzikaal, maar zeker ook 
visueel. MV & EE With The Home Comfort Sound 
System – een band die Neil Young en Grateful Dead 
de degens laat kruisen met raga en wah wah – brengt 

een kaleidoscopische lichtshow en astrale projecties 
mee. We zijn zelf ook benieuwd wat dat precies zal 
inhouden (lacht).”
Verder is het uitkijken naar het Nederlandse trio 
Dagora, dat een heerlijk wazig klankenspectrum 
creëert met zelfgemaakte instrumenten, twee drums 
en speelgoedgeluiden. 
Graag Traag is meer dan louter muziek. Een van de 
opmerkelijkste artiesten op de affiche is beatdichter 
Harry Hoogstraten.   “Van de USA over Ierland tot 
Japan: Hoogstraten is werkelijk overal geweest. Hij 
mag mensen als Leonard Cohen, Peter Orlovsky, Allen 
Ginsberg en William Burroughs tot zijn vriendenkring 
rekenen. Al is dat relatief, want Hoogstraten leeft al 
jaren teruggetrokken als kluizenaar. In Hasselt zal hij 
interventies doen tussen de bands door. Dat is uniek.”
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Graag Traag Festival #3, 14/9 vanaf 19 uur, pand Koloniale Waren Hasselt. 
(kassa 6 euro kassa, www.kunstencentrumbelgie.com.)Expo ‘70, een van de acts op Graag Traag 3. Foto HBvL


