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Popmuziek,
dat is toch ietswaarmee
je je tesenje oudersafzet?
Dri'Mijn oudersdraaidenahjd zap
pa.Toenik tien waskendeik Àoàby
I]rown it miin hoold:i'icylhc,",peoplc, h11BobhJ,Brcwnlther sayt'n i1c
culestboJin lown.Te.gek.
Ikheb Zàppa altijd geweldis sevonden.
lO:'Demuziekvan mijn
'noedeÍ
wordt vààkmet die van Zappa
verg€leken.vroeger vond ik het rare muziek.Dandeedmijn moedereensolo
en dan sloegik mijn handen voor
mijn ogenvan schaamte.
Nu ben iI(
heeltrots,ik zou di€.solo\wel e€ns
terog willen zien.'
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(20, m: 'Eris niets dat op h€m lijl(t- Zijn
Darius
Timmer
is complex,màarookArap
keyboards)
methun muziek
pigenvol chaos. Zappabouwdemaf
om zijn optredens,maar als
zappacoverband feer shows
g€presteerdmoest worden, was
het belachelijk strêk'
Stinkfoot
inhet
lo:'zappawasaltijd stràk.'
Bimhuis.
DT:'Dat vond hij zeif niet.'
DoorBobWitman

Jo:'lk wou dat wij zo strakspeel
DT:'Soms
zegAenmijn wienden:
zappa,datistoch nietr. Mardan
làarlezeeenpoppynummervan
hem horen en dan z€ggenze:wie is
die gast?zappa is heel veelverschiliendedingen.'
MêAíSiÍnpelis 2r,í fi uziêkzêlden?

Dt 'lk zong laatst heel relded een
nummêr mee,bleek dat het in een
2416steIrut was geschrevenI Ik
dacht gewoon eenvierl@artsmaat,Jo:'2lf6stedatkan ik Dieteenstel
DT:!Kwintolen,niet iedereenbij
ons weet wat dat is, maàr ze spelen
Jo: Als Daíus ov€r I(Mntolen bÈ
gint, doeikaltijd mijn vingersin
mijnoren.'

Dr: 'onzê moedersI€nnenilkàar al
heellang,maarwij hebbenelkaar
gekgenoegpasanderhalfja sele
den lerenkennen.op eenali.rpafty
zetleik eênplaatvànZappaop.'
loi 'cingen we allebeilcihard meezingen.'
DT:'Met Zappazat het wel goed.'
wat ziln dê ambitiêsvanstinkfoot?
DT:'Het is lastig om zo'n grote band
van 12mensen,die weinig optreedt
bij elkaartehouden.lkzouwelopde
zappanalewillen spelen.'

DT:'Hetis bandmettlvaalfleeftijdge
noten,althans,auemaalonderde30. zappanalê?
Dieom verschillende
redenenZappa DT:'!enZappafestival
in DuiEland,
mêt ZêppacoveÍs.Dat is een probleem, want zappJs weduwe wil
spe€ltook in andere
JO:'leder€en
bands,waarheleanderemuziek
niet dal ànderenzijn muziekcovewordt aemaèk,pop,soul,rock.'
reÍ.Áls je eennummer opYourube
DTi'stinkfoot is niet alleen maàr
z€t,loijg je binneneenurreen mail.
hetblo€dseneus
naspelen.Dechaos, zappavilde ovengensook nooit dat
de lol, het showelementdathooftal- alderen zijn muziekspeelden.
So'
lemaat ook bij zappa.'
wieso een lastige man, Zappa,geniale muzikant,maarik zou het geen
wat is het mooistenummervanzap- tlvee dagen met hem uithouden.'
pa dat julliezondagspelen?
ls er êen muzikantvan nu die op zappa lijkt?
m: 'D€nk het wel. Daar zit alles in.
solok, v€el zana,inasikl(elde dflrm- Jo: 'Nee.Ik ken helemaal niets dat op
partijen,jazz.Àlleseigenlijk.Ende
hem lijlc.'
mooiste melodie evei De mooiste.'
Brokkenfestival,
zondag27december
Bimhuis,
amsterdam,
15uur.tíêt
JulliefioedêÍshêbbênsamên8êc€lloQuiniet,
speeld,hebbeniullieelkaarzo ontStinkloot,ErnstReijseSêr
PaavoenCurraSuárez.

