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VIP Postume eer voor Cornelis Vreeswijk
Al 25 jaar niet meer op deze wereld
en dan nog als een van de grote geeerd worden. De eer komt Cornelis
Vreeswijk toe. De in IJmuiden geboren zanger is opgenomen in de
Zweedse Music Hall of Fame. Met
onder anderen de groep Abba en
jazzzangeres Monica Zetterlund
behoort hij tot de eerste musici die
een plaats hebben gekregen in de
eregalerij van de Zweedse muziek.
Vreeswijk (1937-1987) is ruim 25 jaar
na zijn dood in Zweden nog altijd

zeer populair. Hij verhuisde met zijn
familie naar het Scandinavische
land toen hij 13 was. Het gezin keerde in 1961 naar Nederland terug,
maar Vreeswijk bleef in Zweden. In
Nederland raakte hij bekend met
liedjes als ’De nozem en de non’,
’Veronica’ en ’Misschien wordt het
morgen beter’.
Zijn album ’Cornelis Vreeswijk’ bereikte in 1972 de nummer-1-positie
in de Album Top 100.

Gesprek
van de dag
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Bubbelbadbios is hip
Ton de Lange

t.de.lange@hdcmedia.nl

Zo’n bijzondere première heeft de
Amsterdamse distributeur A-Film
nog niet gehad. Jason Friedbergs
komedie ’Best night ever’ – ’vrouwelijke variant’ van kassucces ’The
hangover’ (2009) – wordt op 6
maart om 20 uur vertoond in een
’bubbelbadbios’, in het Machinegebouw op het hippe Westergasterrein in Amsterdam. Film kijken
vanuit 21 bubbelbaden met elk
maximaal zes personen, volgens
organisator Joep Verbunt (27) ’op
deze schaal misschien iets voor
Guinness World Records’.
Het is de aftrap van vier avonden
bubbelbadbios met film, twee
schermen én party. Voor Verbunts
Hot Tub Movie Club (HTMC) nu al
een schot in de roos. Misschien
volgt een verlenging.
De in Elst opgegroeide Verbunt
studeerde International Business &
Marketing, zijn master deed hij in

Londen. Waar een ’tof’ vriendeninitiatief ontstond dat hij op zijn
facebook-timeline – check ’I know
this great little place in London’ –
voorbij zag komen. Het idee is
simpel: ,,Samen in een bubbelbad,
op het dak van een gebouw, wit
laken aan de waslijn en dan met
een beamer film kijken. Dat werden uiteindelijk vijftien bubbelbaden. Vorig jaar was het rond kerst
twee weken uitverkocht.’’
Zijn zus is ’wereldverbeteraar en
van de duurzaamheid’. ,,En ik een
commerciële jongen, dat geeft
leuke discussies.’’ Zeker met deze
lifestyleprimeur, waarbij per dag
20.000 liter moet worden opgewarmd tot 40 graden Celsius. ,,Elke graad kost een uur. In Engeland
gebruiken ze een zwembad om
voor te verwarmen. Water erin,
water eruit, verwarmen: het is
bijna een militaire operatie.’’
Dit in samenwerking met specialist
Easy Bubbels uit Barneveld die het
evenement sponsort. Zo ook het
Nederlandse Fynn Collection dat
150 speciale badjassen levert. ,,Klei-

In de roos
Het is nieuw en het slaat
aan. Binnen vijf uur waren
vier avonden bubbelbadbios (6 tot 9 maart) al uitverkocht. Maar er zit misschien meer in het vat, zo
meldt de organisator.
Informatie: facebook.com/
hottubmovieclub.nl.

Joep Verbunt.
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ne bedrijven pikken het nieuwe op,
maar bij grote bedrijven zoals
Heineken en Jupiler kreeg ik weinig respons. Red Bull wél, maar ik
heb nog steeds geen biersponsor.
Ongelooflijk toch?’’ Dat na maanden buffelen ’en maar pitchen’.
In die tijd bekeek hij zo’n veertig
locaties. ,,Bijvoorbeeld De Duif in
Amsterdam, het leek mij leuk om
dit in een kerk te doen, maar het
gewicht van 20.000 liter water is
een probleem.’’ Op de party – bubbelbad trekt meer aandacht – staan

kerken evenmin te wachten.
Luxe badend film kijken, mét
modellen die serveren tot aan de
tub, kost 35 tot 85 euro. Het laatste
is met champagne en jetstralen. De
tweede film is komedie ’Anchorman’ (2004), verder weet hij het
nog niet. Wie filmsuggesties heeft,
kan het op facebook zeggen.
,,Graag een gezellige film van
hooguit anderhalf uur.’’ Want het
moet wel leuk blijven. Bovendien,
partyen mag op deze locatie slechts
tot half een ’s nachts.

Samen badderen en
film kijken.

Jan Smit presenteert Junior Songfestival
Smit is de nieuwe presentator van
het Junior Songfestival. Vanaf dit
najaar gaat hij voor Avro/Tros op
zoek naar jong muzikaal talent,
maakte de omroep gisteren bekend.
Jan Smit is enthousiast over zijn
nieuwe klus: ,,Ik vind het ontzettend leuk dat ik ben gevraagd.
Hierin worden mijn twee passies
gecombineerd: muziek maken én

presenteren.’’ Jan is al een paar jaar
betrokken als presentator bij het
’senior’ Songfestival. Des te leuker
om nu ook betrokken te zijn bij de
juniorversie, vindt Jan.
Het Junior Songfestival gaat het
twaalfde seizoen in. Kinderen
tussen de 10 en 15 jaar schrijven
zich in met een zelfgeschreven
nummer en nemen het tegen elkaar op tijdens de halve finales en

finale in september. De winnaar
vertegenwoordigt Nederland tijdens de internationale finale op
Malta op 15 november.
Jan presenteert vanaf augustus de
programma’s waarin de deelnemers vanaf de audities tot de finales worden gevolgd. De kandidaten
krijgen onder andere workshops
van diverse artiesten, maken een
eigen cd en nemen een eigen video-

clip op. Daarnaast presenteert Jan
de liveshows op 13, 20 en 27 september op Zapp/Nederland 3.
Honderden jonge zangers en zangeressen hebben zich al opgegeven.
De inschrijving loopt tot 1 maart.
Het Junior Songfestival werkt
samen met Cordaid Kinderstem.
De bel- en sms-opbrengsten van
het stemmen gaan naar kwetsbare
kinderen in ontwikkelingslanden.

Menselijk
DOUTZEN KROES (foto) is zwanger. Op Instagram heeft het topmodel een foto gezet waarin ze
schrijft: ,,Zo blij
om met jullie te
delen wat wij
verwachten.’’
Haar man Sunnery James bevestigt
het nieuws op
Twitter. ,,Heel erg
blij om te zeggen
dat wij een nieuwe liefde in ons leven verwachten.’’
De vroegere toetsenist van de band
Krezip, ANNELIES KUIJSTERS,
heeft lymfeklierkanker. Dat schrijft
ze op de website van de band. ,,In
december is bij mij lymfeklierkanker ontdekt.’’ De 31-jarige muzikante is erg geschrokken, omdat
haar vader vier jaar geleden aan
dezelfde ziekte is overleden.
GWYNETH PALTROW is volgende maand welkom op het Oscarfeestje van Vanity Fair. De actrice
en het tijdschrift raakten vorig jaar
in conflict over een vermeend
artikel, maar wat Vanity Fair betreft is de strijdbijl allang begraven, zo laat het aan E! News weten.
Afgelopen zomer zou het tijdschrift werken aan een negatief en
onthullend stuk over de actrice.
SARA KROOS (foto) is onwel
geworden bij een optreden in Etten-Leur. Zij moest haar voorstelling na een half uur al beëindigen,
weet BN De
Stem. Ze kon
woensdag nog
net tegen het
publiek zeggen
dat het geen
grapje was. De
bezoekers worden gecompenseerd. In april vorig jaar gingen
try-outs van Sara niet door, omdat
ze kampte met een geperforeerde
blinde darm.
,,Natuurlijk heeft Woody mijn zus
niet misbruikt’’, zegt de broer van
Dylan Farrow, de vrouw die onlangs in een open brief aan The
New York Times een boekje opendeed over haar adoptievader
WOODY ALLEN. Daarin stelde ze
dat de regisseur haar seksueel zou
hebben misbruikt toen ze 7 jaar
was. Aan People vertelt Moses
Farrow dat zijn adoptiemoeder
hem en zijn zus heeft opgestookt
tegen hun vader.
LADY GAGA (foto) had last van
een depressie. ,,Ik was boos, cynisch en bedroefd. Het voelde alsof
ik met een zwaar
anker aan het
slepen was’’, vertelt ze aan Harper’s Bazaar. In het
nieuwe jaar hervond de zangeres
haar kracht. Gaga
vond dat ze het
aan haar fans en haar familie verplicht was uit de depressie te komen. ,,Depressie zorgt er niet voor
dat je talenten verdwijnen, ze zijn
alleen wat moeilijker te vinden.
Maar ik zal het altijd terugvinden.
Ik heb geleerd dat mijn zware
tijden nooit kapot zullen maken
wat zo goed is aan me.’’

