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“ Het enige dat ons bindt, is 
wederzijds enthousiasme”

Concert WIN zie blz 1

David Tibet concerteert met nieuwe Current 93-bezetting in Hasselt
HASSELT - Naar aanleiding van de nieuwe release ‘Honey-
Suckle Æons’, en voor het eerst sinds 2006, brengt David Tibet 
zijn apocalyptische folkband Current 93 terug naar Belgische 
bodem. Op vrijdag 3 en op zaterdag 4 juni treedt hij op in het 
Open Circuit-pand Koloniale Waren in Hasselt.

Current 93, genoemd naar een term uit de koker van occultist 
Aleister Crowley, werd opgericht in 1983, nadat Tibet - het enige 
‘vaste’ lid - Psychic TV en 23 Skidoo de rug had toegekeerd. 
Het oorspronkelijke, industriële geluid loopt vanaf midden 
jaren tachtig uit in donkere folk, deels onder invloed van de 
steeds wisselende muzikanten. Over de jaren leenden artiesten 
als Nick Cave, Björk, Will Oldham, Marc Almond en Antony 
Hegarty (Antony & The Johnsons) hand en spandiensten om 
het universum van Current 93 mee vorm te geven. 
In Hasselt bestaat de groep voor de gelegenheid uit Tibet, Baby 
Dee, Alex Neilson, Andrew Liles, James Blackshaw, Keith 

Wood en Eliot Bates. “Er is in Current 93 geen dynamiek zoals 
in andere groepen”, zei Tibet onlangs in een interview. “Het is 
een persoonlijk project. Ik heb bepaalde overtuigingen, en niet 
alle groepsleden delen die. We luisteren zelfs niet naar dezelfde 
muziek. Het enige dat ons bindt, is wederzijds enthousiasme.”
Het geluid mag dan geëvolueerd zijn, de teksten zijn dat niet. 
Tibet is en blijft geobsedeerd door thema’s als de dood, Christus 
en denksystemen als het Tibetaans boeddhisme en het gnostisch 
mysticisme. “Ik ben me er van bewust dat mensen er wellicht iets 
anders in zien, maar het heeft allemaal betrekking op mezelf. 
Da’s het enige waar ik iets van af weet, en zelfs daar weet ik 
niet veel over. Ik predik niet. Dit is gewoon hoe ik de wereld 
zie.  Het kan me niet schelen dat mensen mijn visie goed, fout 
of ketters vinden.” StVa

Current 93, op 3/6 en 4/6 om 20 uur in het Open Circuit-pand ‘Koloniale Waren’ in 
Hasselt (20-25 euro, www.kunstencentrumbelgie.com).Current 93-spilfiguur David Tibet. Foto Lauren WINTON


