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FLOP

Top & Flop

140 tekens voor het Eurovisie Songfes-
tival is ideaal, 1,5 minuut voor de

Queens onevenredig kort.

Songfestival &
QOTSA bij DWDD

Elke vrijdagWat er goed was en wat
wat minder dezemediaweek

‘W
ewant to
instantly
connect
people
every-

where towhat’smost important
to them.’ Jajaja, blablabla.Deze
mooiverwoordde legehuls isde
missie, debestaansredenvan
Twitter. Tweewoordenhadden
ookvolstaan: EurovisionSong-
festival.Hetplatformisniet al-
tijddegezelligsteplekomtever-
toevenen looptbij tijdenwijle
overvandeoverbodigemenin-
kjes, scheldkanonnades, volwas-
senendieelkaaralskleuters ver-
baalde tentuit vechten,wille-
keurigehaatoverwillekeurige
dingenenhierendaareenkleine
doodsbedreigingof verwensing.

Maardeafgelopendagenble-
kendatallemaalkinderziekten
tezijn,bijwerkingenvaneenso-
ciaal voedingsupplement. ‘Dit is
dedagwaaropwekunnen laten
zienwaaromdeNOSopaarde is’,
zeiNOS-baas Jande Jongdestijds
overKoninginnedag. EnTwitter
isopaardevoorhet Songfestival.
Dedienstbeleefdezijn finest
hour: zeldenzagenwezoveel cre-
ativiteit enhumoropdevier-
kantecentimeterals inde talloze
berichtenvan 140 tekensofmin-
deroverhetEurovisie Songfesti-
val.Dewebsiteupcoming.nl
maakteeenselectie vande leuk-
ste tweets. Eendaarvanwasaf-
komstigvanAndréKuipers.Over
de lachwekkendeastronauten-
act vanMontenegrozeihij: ‘For
THErecord. Ikhebnietsmet
Montenegro temaken.’ Abdelka-
derBenalidachtdatMoldavië
eenhalf-mens,half-paardhad in-
gestuurdennadatbekendwas
gewordendatAnoukdoorwas
naarde finale twitterde Jordi van
deBovenkamp: ‘MORGENROND-
VAARTDOORAMSTERDAM!!’
KonhetmaarelkedagSongfes-

tival zijn.
Julien Althuisius

DE KEUZEN VAN DAN KARATY

E
ngels of Nederlands?
‘Engels, alsjeblieft. Mijn
Nederlands gaat nog steeds
niet verder dan ‘hallo’, ‘hoe
gaat het’ en ‘eet smakelijk’.

Op televisie lijkt het somsmisschien
of ik alles begrijp omdat ik braaf
knik,maar intussen zit er gewoon
een stem inmijn oor alles in het
Engels te vertalen. In de zomer heb ik
wat vrije tijd en dan ga ikmaar eens
op zoek naar een goede leraar. Het zal
nietmakkelijkworden, poeh.
Nederlands lijkt helemaal niet op
Engels!’

Grachtenpand of woonboot?
‘Nou,danga ik tochechtvooreen
luxegrachtenpand.Mijnvrouwen ik
zijnophuizenjacht inAmsterdam,
want sindsdekomstvanonzedoch-
ter ishetnietmeer tedoenomheen
enweer te reizenvanuitNewYork.
Hiervoorverblevenwe ineenhuur-
huis aandeAmstel,metprachtiguit-
zichtopdegracht.Duszoiets zalhet
nuookwelweerworden.

‘Mijngrootsteaanpassingaande
Nederlandsecultuur?Dieheb ikei-
genlijkalgedaan. Toen ikhierkwam
werken,merkte ikvrij sneldat jullie
veeldirecter eneerlijker zijn.Danhad
ik ietsgezegdoptelevisie enzei
daarna iemandachterde schermen
tegenme: ‘Doedatnooitmeer,het is
stom.’Hetwasevenwennen,maar ik
denkdathetbeter isdan inAmerika,
waar iedereenaltijdmaaromdekern
heendraait. Volgensmijben ikzelf
ookeenstukdirectergeworden. Ten-
minste, ikprobeerhetwel te zijn.’

So You Think You Can Dance:
Nederland of USA?
Meteen: ‘Nederland.DeshowinAme-
rika isdeafgelopen jarenontzettend
veranderd,heel jammer. Toenwebe-
gonnen– ikhebzes jaar inde juryge-

zeten –kozenwenogallerlei typedan-
sersuit, zowel technischonderlegde
alsballroomdansers enhiphoppers.
Maar tegenwoordigbestaatde top-20
alleennogmaaruitprofessionele,
goedopgeleidedansers. Ze zijn totaal
inwisselbaar, er zitniet zoveel ver-
schil tussen.

‘HetmooieaandeNederlandsever-
sie isnu juistdatwe iedereeneen

kansgeven.Dat je eenmodernedan-
serbijvoorbeeldzietworstelenmet
een latinchoreografie. Je zietwie
hardwerkt,wiealle stijlenomarmt
enwie telkensbeterwordt. Zoals
FredericdeSmet,dewinnaarvanvo-
rig jaar. Ikwildehemnietdoor laten
gaan,maardeandere juryledenza-
genpotentie inhem.Hijgroeide,
daagdezichzelf uit enwon.Dat is
denk ikdekrachtvan SYTYCD in
Nederland:dat iemanddienietper-
fectgeschoold is tochkanwinnen. En
waarschijnlijk isdatookderedendat
mensenergraagnaarkijken.

‘Naaldie jarenvind ikhetnog
steeds fantastisch. Ik leunachterover
enwordvermaakt,dat is tochhetbes-
tewater is? Inmijnogenwordthetal-
leenmaarbeter. Ik ziehoehetdansen,
vooraldankzij YouTube, evolueert.
Zelf had ikvroeger twee leraren:mijn
vaderenmijnzus.Nu lerendansers
vanallerleimensenoverdehelewe-

reld. Zecombinerenverschillende
stijlen tothuneigenstijl.Datmaakt
het verrassend, jeweetnooitwat je
elk jaarweergaat zien.’

Kinderen of volwassenen?
‘Kinderen.Het isgeweldigomtezien
hoezeerde jongedeelnemers in So
YouThinkYouCanDance – TheNext
Generationgenietenvanhetdansen.
Zezijnnietbezigmetdevolgende
rondeofmethuncarrière, zoalsde
dansers indevolwassenversiedat
vaakzijn.Natuurlijk: ookzijwillen
doornaarde liveshowenvindenhet
vast fantastischomtewinnen,maar
zekomenvooralomdatzehet leuk
vindenomtedansenenplezierwil-
lenhebbenophetpodium.’

Talentenjacht: wel of geen
garantie voor succes?
‘Nee,dat ishetabsoluutniet.Het
geeftdewinnaarseengoedeboost en
ikdenkdat je inkorte tijdveel leert en
eenhandignetwerkopbouwt.Maar
uiteindelijkkomjegewoonterecht in
eengrotepoelmetdansers enzul je je
elkedagopnieuwweermoetenbewij-
zenomaande top tekomen.Een
danscarrièrebestaat altijduitmeer
afwijzingendanbevestigingen.Al-
leendeechthardewerkersdieniet
opgeven, zullenhethalen.

‘Ikweetnietof ik zelf aaneen talen-
tenjachthadmeegedaan, ikdenkei-
genlijknietdat ikhet zouhebbenge-
durfd. Pas tijdensmijn studie journa-
listiekaanNewYorkUniversityging
ik serieuzernadenkenovereendans-
carrière, totdie tijdwasdanseneen
hobby. Ikontmoettede juistemensen
endansteopeensvoorBritneySpears,
daarnamaakte ik choreografieën
voorhaar. Ikhebhardgewerkt,maar
ookveelgelukgehadmethoededin-
genzijngelopenenalleswaterop
mijnpadkwam.’

DanKaraty is choreograaf en jurylid vanSo
YouhinkYouCanDance –heNext
Generation.Dedilemma’s van eenkleine
Amerikaan inAmsterdam.
DoorNina Schuyffel FotoFrank Ruiter

Wat zijn dit voor vragen?

To thepoint

‘Toen ik hier kwamwerken,
merkte ik vrij snel

dat jullie veel directer
en eerlijker zijn’

TOP

H
etwerdeenweek
geledenmetonge-
loof ontvangen.
HannaVink,mu-
ziekredacteurvan

DeWereldDraaitDoor, twitterde:
‘VolgendeweekkomtQueensof
theStoneAgespelen in@dwdd’.
Radiodj’s, recensentenen lief-

hebbers reageerdenuitgelaten.
Maaral snelklonker scepsis.De
Amerikaanse rockbandzoutoch
wel langerdanhetgebruikelijke
minuutjemogenspelen? ‘Ja’, zei
Vink, ‘een internationaleminuut
duurt ietsjes langer.’
Woensdagbleekeen interna-

tionaleminuutzelfs anderhalve
minuut.Noemdatmaar ietsjes
langer. Steldat zevoorafgaand
aaneenChampionsLeague-wed-
strijd tegenAjaxspelers zeggen:
een internationalewedstrijd
duurt ietsjes langer. Endangod-
domme135minutenvoetballen.
Nuwetochbezigzijnmetvoet-

balvergelijkingen: alsof het een
serieuzewedstrijdbetrof,moch-
tendeexperts indestudioaan-
schuivenomvoor tebeschou-
wen.De JanvanHalst vandienst
wasEricCorton. YouriMulder
werdbelichaamddooreendrie-
tal fans:KamerlidEstherOuwe-
hand,boekhandelaarRonnie
TerpstraenWillemPrins.
Verder looptdevergelijking

spaak.Waardevoorbeschou-
wing25minutenduurtopeen
wedstrijdvan90minuten,waser
bijDWDDnegenminutenvoor-
pret tenopzichtevan90secon-
denmuziek. Eenverhouding
waarookdebandnietblijmee
was, getuigehethorlogegebaar.
Of washeteenverwijzingnaar
hunalbum LikeClockwork?
Hoedanook: alsDWDDde

graadmeter is, kijkenwestraks
achteneenhalf uurnaar Jack,
Youri en JanvoordatMessi een
balheeft aangeraakt.
Datwens jeniemandtoe.

Haro Kraak


