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‘Ik zoek altijd de grenzen op’
▶ Asser talenten Brent en Sundance strijden om hoofdprijs Kunstbende

ASSEN - Jonge talenten
uit het hele land doen
zaterdag 30 juni mee
aan de finale van
Kunstbende in de
Westergasfabriek in
Amsterdam. Twee ta-
lenten uit Assen,
Brent en Sundance,
gaan daar de provin-
cie Drenthe vertegen-
woordigen in hun ca-
tegorie

Alanda de Boer

Kunstbende is eenwedstrijd

voor jong en creatief talent

in de categorieën Dans, DJ,

Fashion, Film, Muziek, Taal

en Theater. Tijdens de pro-

vinciale finale eind maart

streden Brent en Sundance

met meer dan 150 jonge,

creatieve en vooral enthou-

siaste Drentse talenten om

de felbegeerde plek in de

landelijke finale.

Wij spraken Brent (Hugo

Room, 17) en Sundance

(Sundance Zuidert, 19).

Brent neemt deel in de cate-

gorieDJ. Sundance laat haar

talenten zien in de categorie

Taal.

Hoe is jullie interesse voor
muziek en poëzie ontstaan?
Brent: Ik heb geen muzi-

kale achtergrond. Op mijn

tiende begon ikmet hetma-

ken van elektronische mu-

ziek op de computer. Na vier

jaar wilde ik de muziek die

ik maakte goed kunnen pre-

senteren en aan het publiek

kunnen laten horen. Ik doe

niet aan lessen, ik heb me-

zelf alles aangeleerd, vooral

door veel YouTube tutorials

te kijken. Wel heb ik wat

specialistische workshops

gevolgd.

Sundance: Zolang ik me

kan herinneren schrijf ik

kleine verhalen en songtek-

sten. Voor zover ik weet ben

ik er gewoon mee geboren.

Ik ervaar creatief schrijven

altijd als een goede uitlaat-

klep.

Zit je op school?
Brent: Ik heb een tussen-

jaar genomen om echt bezig

te gaanmetmuziek en te kij-

ken welke kant ik op wilde.

Ik heb ook gewerkt om in-

vesteringen in de muziek te

kunnen doen. Het tussen-

jaar is heel waardevol geble-

ken.Volgend jaar ga ikCom-

merciële Economie stude-

ren.

Ik heb niet voor een oplei-

ding in de muziek gekozen.

Ik ben niet zo’n fan vanmu-

ziekopleidingen. Het werk-

proces waardoor je tot een

nummer komt is namelijk

heel kwetsbaar. De stijl die

jezelf maakt kan beïnvloed

worden door dingen van

buitenaf. Ik hou er van om

zonatuurlijkmogelijk iets te

maken. De klassieke sturing

van echt leskrijgen vind ik

teveel.

Sundance: Ik volg mo-

menteel geen studie.

Zie je een toekomst voor
jezelf in de muziek/het
schrijven van gedichten?
Brent: Ik zie wel een toe-

komst in demuziek. Dat kan

als artiest, maar ook in het

management, organisatie of

marketing. Dat laatste is het

meest waarschijnlijk. Com-

mercie en marketing heeft

mij altijd getrokken. Mijn

leven is een combi van com-

mercie en creativiteit.

Sundance: Het liefste fo-

cus ik me op het schrijven

van liedjes en het maken

van muziek. Gedichten zal

ik altijd blijven schrijven,

maar wat het in de toekomst

exact gaat brengen weet ik

niet. Ik hoop dat ik mensen

kanblijven interesserenmet

mijn teksten.

Hoe ben je aan je arties-
tennaam gekomen?
Sundance: Sundance is

zowel mijn echte naam als

mijn artiestennaam. Ik weet

dat het geen doorsnee naam

is en dat vind ik juist leuk. Ik

zal vertellen waar de naam

vandaan komt, want het is

niet wat de meeste mensen

denken. Het wordt vaak ge-

associeerd met vrolijkheid

en zonnestralen maar de

ware betekenis van mijn

naam komt van de India-

nenstam Lakota. In deze

stam heb je de ‘Sundance

cermonie/ritueel’ waarbij

een uitgedroogd en onder-

voed persoon in de bran-

dende gaat hallucineren en

een visioen krijgt. Dat is wat

Sundance inhoudt.

Brent: Brent is mijn twee-

denaam. Ik heb inhet verle-

den wel meer artiestenna-

men gehad, maar Brent

staat het dichtst bij mij. Het

is neutraal, het voordeel is

dat je er vrij mee bent qua

stijl. Ik kan er altijd een ei-

gen draai aan geven.

Waardoor hebben jullie
je opgegeven om mee te
doen met Kunstbende?
Brent: Drie jaar geleden

deed ik voor het eerst mee

met Kunstbende via een

vriend vanmij. Het jaar erna

deed ik mee in Groningen.

Dit jaar deed ik voor de der-

de keer mee, weer in Dren-

the. Ik kwam naast de cate-

gorieDJ ookuit in een ande-

re categorie: Muziek. Ik

deed mee met eigen gepro-

duceerde instrumentalbe-

ats en deed ook het vocale

gedeelte.

Sundance: In mijn jeugd

ben ik er ooit eenkeer bij ge-

weest om te kijken en dat

herinnerde ik me toen ik 18

jaar was. Toen heb ik opge-

zocht wat het precies was en

heb ik me aangemeld. Toen

ik erachter kwam dat het

k

mijn laatste keer was dat ik

mee kon doen (maximale

leeftijd voor deelname is 18,

red), heb ik alles gedaanwat

mij aansprak.

Ik deed net als Brent mee

in meerdere categorieën.

VoorExpoheb ik een collage

gemaakt. Voor Muziek en

Taal en ik heb een nummer

geschreven en gezongen,

het gedicht waarmee ik ge-

wonnen heb.

Hoe was het om binnen
jouw categorie te winnen?
Sundance: Dat ik won

was onverwacht, maar ont-

zettend leuk!

Brent: Winnen was heel

gaaf natuurlijk. Ik had er

best wel hard voor gewerkt.

Ik probeer altijd de grenzen

op te zoeken van wat gang-

baar is en wat ik zelf kan. Ik

hadbestwel bijzonderedin-

gen voor mijn optreden ge-

pland. En dat was redelijk

moeilijk uit te voeren, maar

ik maakte daarmee wel een

heel grote kans om te win-

nen. Al het werk heeft goed

uitgepakt, het was een grote

ontlading toen ik de eerste

prijs kreeg. Eenmooie belo-

ning voor het harde werken.

Wat heb je als winnaar al
mogen doen?
Brent: Het heeft me een

paar boekingen opgeleverd.

VoorMuziek ga ik op 24 juni

in de Gouverneurstuin een

optreden geven tijdens het

Tuinfeest en op 26 augustus

tijdens het Preuvenement.

Dat is wel gaaf natuurlijk.

Ook voor Dj heb ik een paar

boekingen gekregen. Ik heb

er vooral veel leuke contac-

ten aan overgehouden.

Sundance: Dit interview

is een van de eerste dingen

die ik heb mogen doen.

Onlangs was er een lan-
delijke samenkomst van al-
le finalisten. Hoe heb je dat
ervaren?
Brent: Het was heel leuk

om met zoveel verschillen-

de talentvolle mensen op

een kamp te zitten. We heb-

ben heel veel gedaan. Ik heb

workshops gevolgd in mijn

eigen discipline, maar ook

in een andere discipline.

Het viel me op dat er veel

jonge gastjes waren van 12,

14, 15 jaar.

Sundance: Ik had graag

willen weten wat mijn con-

currentie van plan was,

maar helaas was ik niet op

de hoogte van de samen-

komst. Ik zat in Engeland en

hebmijnmailberichten niet

altijd even consequent in de

gaten gehouden, hierdoor

heb ik het wellicht gemist.

Erg jammer!

Hoe zie je je kansen in de
finale op 30 juni?
Sundance:Dat ik de voor-

ronde heb gewonnen kwam

al als een enorme verassing.

Het gaat me om de ervaring

en ik zie wel wat er gebeurt.

Het is sowieso supervet om

er bij te zijn en dat neemt

niemand me af. Ik hoop op

een leuke dag!

Brent: Tijdens de finale

doe ik mee dezelfde set als

in de voorronde. Dat is ver-

plicht. Ik heb 15 minuten. Ik

heb best een sterk concept

en denk wel kans te maken

in de finale. Tijdens de sa-

menkomst heb ik een beetje

gezien hoe de productie-

kwaliteit van mijn mede-

kandidaten is en hoe ze

nummers in elkaar laten

overlopen. Het was het plan

om me in te houden, maar

ik heb toch wel even iets

leuks laten horen. Er kwa-

men namelijk ook belang-

rijke mensen langs om naar

iedereen te luisteren, dus ik

wilde wel een goede indruk

maken.

Hoe ziet de aanloop naar
de finale er voor jou uit?
Brent: Ik ga me de ko-

mende tijd goed voorberei-

den, de volle focus op leg-

gen. Ik ga nog proberen er-

gens CDJ’s vandaan te tove-

ren om op te oefenen. Dat is

de apparatuur die ze in de

finale gebruiken, Superduur

spul dat je niet thuis hebt

staan.Verderwil ik een tour-

bus huren om mensen uit

Assen en Groningen mee te

nemen naar Amsterdam.

Dat heb ik al eens eerder ge-

daan voor een optreden in

Amsterdam, en dat was heel

gaaf. Daarmee kun je de

sfeer in de finale laten om-

slaan, wat voor mij positief

werkt.

Brent en Sundance vertegenwoordigen de provincie Drenthe bij de finale Kunstbende. Rene Legerstee ©


