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HERK-DE-STAD - Wie 
goed luistert hoort een 
haardvuur knetteren 
in Mad About Moun-
tains, de gelijknamige 
debuutplaat van Kra-
kowfrontman Piet De 
Pessemier. Dat gezellige 
geluid - perfect passend 
in de muzikale mix 
van folky americana, 
country en singersong-
writer - is geen sample. 
Piet trok voor zijn 
soloproject met enkele 
muzikale maten naar 
de Ardennen om tussen 
hert en haard in de 
living van een chalet 
zijn album op te nemen.

“Waarom die soloplaat? Om 
verschillende redenen. Ik ben 
een veelschrijver. Als ik mijn 
gitaar vast pak, is dat niet om 
te oefenen. Je hebt mensen die 
drie maanden lang aan een song 
werken, en je hebt er die in drie 
kwartier een nummer schrijven. 
Ik zit in de tweede groep: ik pak 
mijn instrument vast, begin 
en denk daar niet meer bij na. 
Daarnaast luister ik veel naar 
singer-songwriters en country. 
Vooral dat laatste genre kreeg 
ik moeizaam binnengeloodst 
bij Krakow. Andere nummers 
kreeg ik dan weer niet kwijt in 
mijn andere groep  The Brothers 
Deere. Maar ik vond het zonde 
om die nummers in de kast te 
laten liggen.”
Mad About Mountains betekent 
overigens niet het einde van Kra-
kow. “We hebben onlangs nog 
eens gerepeteerd en het eerste 
nummer viel bij iedereen enorm 
in de smaak, maar een plaat zal 
wellicht pas voor 2013 zijn.”
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deed De Pessemier zowat alles 
zelf: nummers schrijven, tal van 
instrumenten inspelen tot aan het 
artwork toe. 
“Eerst was het plan om alleen en 
enkel met een akoestische gitaar 
een album te maken. Maar ik besef 
dat ik geen Nick Drake of Townes 

 

Van Zandt ben. Ik wilde bovendien 
per se een duet opnemen en toen ik de 
goddelijke stem van Myrthe Luyten 
van Astronaute hoorde, wist ik dat 
ik dat met haar wilde doen. Ik heb 
ook Krakowdrummer Stijn Persoons 
meegevraagd op de opnames en later 
ben ik bij gastmuzikanten langsge-
weest om nog meer instrumenten toe 
te voegen, zoals viool en steelgitaar. 
Die laatste werd ingespeeld door 
Gianni Marzo van Isbells.”
Met Isbells - binnenkort ook met 
een nieuw album - gaat Mad About 
Mountains op tournee. “Soms zal ik 
alleen mijn ding doen. Dan zal het 
heel naakt klinken. Maar er gaan ook 
optredens zijn met een vierkoppige 
band waarbij we het geluid van de 
plaat zo dicht mogelijk willen bena-
deren. Myrthe zal daar ook bij zijn.”
Voor de opnames wilde De Pes-

semier per se in een chalet in de 
Ardennen opnemen. 
“Veel platen klinken tegenwoordig 
zo koud. Je hoort niemand nog 
ademen of op zijn kruk bewegen. 
Toen we daar tussen de bossen in 
ons huisje zaten hebben we meteen 
de living heringericht om op te 
nemen. Ik zette me bij het haard-
vuur en een geborduurd tafereeltje 
met een hert dat er al hing, kwam 
naast me te hangen. De garage deed 
ondertussen dienst als keuken en 
chill out ruimte. Omdat het er zo 
koud was hebben we vier dagen lang 
water gekookt zodat de stoom wat 
warmte zou opleveren.”
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De omgeving - “net een Canadees 
landschap” - heeft zijn stempel ge-
drukt op de plaat. “Ik begon trager 

te spelen omdat ik me er heel 
ontspannen voelde. Ik hoefde 
niet meer na te denken, enkel mijn 
ogen te sluiten en te spelen. Van-
daar dat er zoveel live ingespeelde 
eerste opnames op de plaat zijn 
beland. Deze plaat is verre van 
perfect, maar ik prefereer gevoel 
boven techniek. We hebben zelfs 
een microfoon bij het haardvuur 
gezet zodat je dat hoort knisperen 
op de plaat.”

Christof RUTTEN

 Mad About Mountains (23/1, 
Zeal Records). Live op 10/3 in 
KC Belgie Hasselt en in het 
voorprogramma van Isbells, 
www.limbolink.be/mad_
about_mountains
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Piet De Pessemier tijdens de opnames van Mad About Mountains in een Ardense living: 
“Deze plaat is zeker niet perfect, maar gevoel is belangrijker dan techniek.” Foto HBvL


