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Elia. Helemaal klaar voor een 
nieuw tijdperk van groene stroom. 

Als eigenaar en beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, zorgt 

Elia voor het transport van elektriciteit in België. In Europa en België 

wordt er steeds meer groene energie geproduceerd. Elia is vandaag 

reeds actief in het vervoeren van groene elektriciteit vanuit windmolen-

parken op zee naar het vasteland en dit zal in de toekomst alleen maar 

belangrijker worden. Daarom verbeteren onze teams van experten 

permanent het netwerk met geavanceerde en milieuvriendelijke 

technologieën. We investeren permanent en ontwikkelen innoverende 

initiatieven om het transport van groene elektriciteit mee vorm te geven 

en een écht Europees net uit te bouwen dat de toegang tot een grotere, 

veilige en groenere energiemix zal vergroten en garanderen.

Voor uw comfort en voor het transport van de toekomstige elektriciteit. 

Om meer te weten over onze activiteiten, surf naar www.elia.be.
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Antwerpenaar Fred Van Hove
(70) toert als improviserend pia-
nist de wereld rond, maar hij
speelt niet zo vaak in eigen land.
Maar nu kan het plots niet meer
op: dit weekend speelt hij met
zijn kwartet in Antwerpen en
Hasselt en tijdens de zomer-
maanden staat hij op Dinant Jazz
en Jazz Middelheim.

In Dinant zijn ze vorig jaar wel-
licht geschrokken toen Fred op
Gent Jazz de Sabam Award
Gevestigde Waarde kreeg. Gent
en Dinant reiken de Sabam -
prijzen immers afwisselend uit
en de laureaten krijgen het jaar
erna een plek op de affiche van

het zusterfestival. Dinant –
meestal een tamelijk braaf festi-
val – kreeg Fred dus ‘in de maag
gesplitst’, een onvervalste brok
vrije improvisatie op een bedje
van mainstream en soft fusion.

Op de website van het festival
staat een kort filmpje waarop
Van Hove aan de interviewer pro-
beert uit te leggen hoe dat in
elkaar zit, die vrije improvisatie.
Zijn eerste statement luidt: “Je
kiest niet de melodieën die je
gaat spelen, je kiest de muzikan-
ten met wie je wilt werken.”
Verder staat niets vast, worden er
geen afspraken gemaakt. Het kan
er hevig aan toe gaan, het kan

zacht klinken. Maar de reis moet
voor iedereen een boeiende uit-
daging blijven, voor muzikanten
én publiek.

Voor de twee concerten dit
weekend haalt Van Hove nog
maar eens zijn Duitse connecties
boven met de drummers Paul
Lovens en Martin Blume. De vier-
de man is ook een Duitse connec-
tie, maar het is een vrouw en een
Belgische: de in Berlijn wonende
jonge vibrafoniste Els Vande -
weyer, intussen al gepokt en
gemazeld in het internationale
improvisatiemilieu. Vandeweyer
hield zich aanvankelijk vooral
bezig met hedendaagse gecom-
poneerde muziek, maar ontdekte
dat veel van die muziek vooral op
improvisatie wil lijken. Daarom
kiest ze steeds vaker voor ‘the
real thing’, en ze schuwt het 
straffe werk niet, getuige onder
meer haar passage in Ken

Vandermarks 5.
De ontmoeting tussen Van

Hove en Vandeweyer is dus iets
om naar uit te kijken. Net zoals
de clash die Fred voor Dinant Jazz
in petto heeft. Daar speelt hij met
Fabrizio Cassol van Aka Moon.
Zeker geen voor de hand liggen-
de keuze, want Cassol is een com-
ponist in hart en nieren, vrije
improvisatie is hem tamelijk
vreemd. Wil Van Hove hem wak-
ker schudden? Dat zou kunnen,
want hij heeft recent iets gelijk-

aardigs gedaan met Louis Sclavis
en Ernst Reijseger. Prachtige
muzikanten, zegt Van Hove in
een interview met Kwadratuur,
maar ze spelen soms te veel naar
de smaak van het publiek toe in
plaats van hun eigen ding te
doen. “Ik heb Sclavis en Reijseger
dus gekozen om ze nog eens te
laten kennismaken met de vrije
improvisatie: ik ga ze opnieuw
leren improviseren. Ik wil die
twee die een beetje van de weg
zijn afgeweken een trap geven.”

Fred (en Els) in eigen land

A G
DM-medewerker Didier Wijnants serveert wekelijks 
het beste wat de jazzwereld te bieden heeft.

Het Fred Van Hove Quartet (met onder anderen Els Vandeweyer) 

speelt op 17 juni in Antwerpen (www.cosintandries.be) en 

op 18 juni in Hasselt (www.kunstencentrumbelgie.be).

Interview met Fred Van Hove op www.kwadratuur.be.

■ Fred Van Hove concerteert
dit weekend met Els
Vandeweyer.

Vargas Llosa hekelt
dictaturen in China
BRUSSELBRUSSEL ● Dictatoriale regeringen
corrumperen de samenleving, zo
zei de Peruviaanse Nobelprijs -
winnaar Mario Vargas Llosa tijdens
een toespraak voor Chinese studen-
ten in Shanghai. En hij voegde eraan
toe dat “politiek niet enkel moet
overgelaten worden aan politici”. 

De Chinese media brachten ver-
slag uit van Llosa’s passage, maar
zijn politieke uitspraken werden
netjes onder de mat geveegd. Llosa
kreeg een eredoctoraat in China. Hij
sprak onder meer over zijn roman
Gesprek uit de Kathedraal uit 1969
en stelde dat “een dictatuur de min-
der politieke activiteiten in een
samenleving eigenlijk vergiftigt”. 

Llosa streek vorig jaar China tegen
de haren in door zijn openlijke
steun aan dissident en Nobelprijs -
winnaar 2010 Liu Xiaobo.

(DL)

Nederland mogelijk
gastland Buchmesse
BRUSSEL BRUSSEL ● Nederland is een van de
komende jaren wellicht opnieuw
gastland op de Frankfurter
Buchmesse. De Nederlandse ambas-
sade in Berlijn had het Nederlands
Letterenfonds benaderd met de
vraag of Nederland al volgend jaar
gastland wilde zijn. Uiteindelijk viel
de keuze op Nieuw-Zeeland. 

Maar Nederland blijft volgens
Boekblad in de running voor de
jaren erna. De directeur van het
Nederlandse Letterenfonds zegt dat
Duitsland in de penarie zat, “omdat
een aantal kandidaten had afgezegd.
De Buchmesse had ook goede erva-
ringen met ons organisatievermo-
gen en onze financiële slagkracht, al
is die nu natuurlijk een stuk minder.” 

In 1993 was Nederland ook al gast-
land. “Het economisch belang van
de literaire uitwisseling is evident.
De Nederlandse overheid moet het
dan wel willen en steunen.” (DL)

‘Ketnet.be’ beste
kinderwebsite 

BRUSSELBRUSSEL ● Het e-safety-team van
Child Focus heeft Ketnet.be uit 25
genomineerde websites tot ‘Beste
Kinderwebsite van België van 2011’
verkozen. De wedstrijd vond plaats
in het kader van de Europese wed-
strijd European Best Children’s
Online Content Competition’. Meer
dan 4.500 kinderen en volwassen
nomineerden de 25 kanshebbers. 

Een jury toetste de genomineerden
af aan een aantal vooropgestelde cri-
teria zoals aantrekkelijkheid,
betrouwbaarheid en gebruiksvrien-
delijkheid. Ketnet.be werd unaniem
tot winnaar uitgeroepen. 

“De navigatie van de site is sterk
intuïtief en de site biedt heel wat ont-
spanning, maar ook informatie en
educatie”, luidt het verdict van de
jury. Als Beste Kinderwebsite van
België doet Ketnet.be ook mee in de
Europese wedstrijd.

(BELGA)
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