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Cultuur, natuur,
avontuur. En niet duur.

� Kijk snel
op pagina 17.

De witte pleisters rond de vin-
gertoppen, de zwarte broek met
water in de kelder, de hoekige
neus waarvoor geen énkele chi-
rurg de verantwoordelijkheid
wil dragen, de slierten krullend
haar op het voorhoofd, de ‘ie-ie’
en de ‘auw’ en het handje in het
kruis: tel dat samen en je krijgt
Michael Jackson. Of bij gebrek
aan een levende King of Pop:
Christophe Lequesne, de 38-ja-
rige garçon van een crematori-
um die al jaren elk gaatje van
zijn vrije tijd dicht plamuurt als
imitator van Michael Jackson.

Diep putje
Ik weet wat u denkt: imitator,
daar hangt een reukje aan alsof
het woord uit een heel diep putje
omhoog gedwarreld kwam.
Maar Christophe Lequesne is
wél de winnaar van My name is
Michael, een talentenjacht waar-

in ze een dijk van een danser
zochten met een stem als een
klok die Michael Jackson het
beste kon neerzetten in een aan-
tal popconcerten in Vlaanderen
en Nederland. Die zeven shows
in Nederland heeft Christophe
al achter de kiezen. Dik 25.000
man naar Amsterdam gehaald
én van hun sokken geblazen, als
we de reacties mogen geloven.

Nog kaartjes
Gisteravond gaf Christophe zijn
eerste twee concerten in de Ant-
werpse Koningin Elisabethzaal.
Twee keer bakje vol, samen goed

voor meer dan vierduizend
man. Nog acht te gaan op drie
dagen: Christophe doet er zater-
dag en zondag drie per dag. Klei-
ne tip: er zijn nog een paar kaart-
jes. En neem vooral kind en ge-
zin mee, want dat hebben al die
mensen gisteren ook gedaan.
Waar voor je geld? Zal wel zijn:
die My name is Michael shows
zijn volwaardige popconcerten
waar genoeg vlees aan hangt om
een heel dorp te eten te geven. Al
vanaf de eerste noten van Can
you feel it besefte je: het maakt
deze zaal geen zak uit dat die ke-
rel met die rare neus vooraan
niet de échte Michael Jackson is.
Ofwel swingt het, ofwel niet. En
het swingde. Omdat er niet één
valse noot te rapen viel. Chris-
tophe Lequesne: heerlijke dan-
ser. Niet de beste stem van het
Pajottenland, maar àltijd juist.
De dansers nààst Christophe:
zoveel energie dat een Duracell-
konijn er groen van zou worden.
Om nog maar te zwijgen van Lu-
lu en Mika, de twee hummeltjes
die gisteren de jonge Michael
speelden. Michael zélf zou zeg-
gen: This is it. 

GARÇON UIT ASSE REANIMEERT MICHAEL JACKSON COMPLEET IN ANTWERPEN

■ ■

Via www.vtmtickets.be zijn nog
altijd tickets te koop voor de
shows van vanavond, zaterdag en
zondag.

Theo Mardulier (49) uit Bou-
tersem en zijn vrouw Annick
Timmermans (47) reden met
zoon Ruben (16), dochter Lau-
ranne (14) en nichtje Lize (10)
naar Antwerpen. Volgens
Theo is zijn dochter de grootste
fan van de vijf. ‘Ik vind dat een
show als deze vooral duidelijk
maakt dat Michael Jackson een
vakman was. Die waas van
krankzinnigheid rond zijn
persoon mag nu wel verdwij-
nen.’ (TDL)

Dit driegeslacht werd gespot
aan de verkoop van de My name
is Michael-gadgets (sjaal 10 eu-
ro, lampje 3 euro, en hand-
schoen 10 euro). Bernadette
Michiels (51) uit Lokeren
kwam kijken met dochter Lay-
la Frackiewicz (30) en klein-
dochter Amy (9). ‘Ik ben altijd
fan geweest,’ zegt Bernadette.
‘Mijn kleindochter is het ge-
worden door filmpjes van Mi-
chael op YouTube.’ (TDL)

‘Fan door YouTube’

Wendy Walscharts (36) uit
Aartselaar kwam met haar
kinderen Brent (10) en Beau (5)
kijken. ‘Ik ben natuurlijk al
veel langer fan, maar voor mij
is de tijd van de hoedjes voor-
bij. Mijn jongste heeft Michael
Jackson vooral leren kennen
door dat tv-programma. We
zijn alle cd’s gaan kopen en
hebben in Nederland de hoed-
jes gekocht. We nemen dit con-
cert mee voor we vandaag op
vakantie gaan.’ (TDL)

‘En nu op vakantie’

DE RARE NEUS, DE
BROEK MET WATER IN
DE KELDER: CHRISTOPHE
HEEFT HET ALLEMAAL

Christophe Lequesne zette
Michael Jackson neer als was
het de King of Pop zelve. 
©foto’s Gary Breyssem

‘Wat een vakman’

Zijn naam is écht Michael
In dat Brussels
crematorium zijn ze
hun garçon kwijt:
Christophe Lequesne
uit Asse kan tot zijn
pensioen als Michael
Jackson aan de slag.
Zijn eerste ‘My name is
Michael’ show in
Antwerpen was een
voltreffer.
TOM DE LEUR

Acteur Matthias Schoenaerts (32) is voor zijn rol in de nieuwe Vlaamse speelfilm Rundskop
liefst 27 kilo aangekomen. ‘Ik doe zes keer per week aan powertraining en eet acht keer per
dag’, zegt Schoenaerts, die in de film Jacky speelt, de zoon van een vetmestersfamilie uit
Haspengouw. Schoenaerts woog vroeger zo’n 73 kilo, nu wijst zijn weegschaal 100 kilo aan.
‘Ik doe dit met plezier. Alles voor het vak hé. Maar toch hou ik meer van de iets slankere
versie van mezelf. Maar omdat je geleidelijk aan zwaarder wordt, merk je dat van jezelf niet
zo. Mensen die me een tijdje niet hebben gezien, schrikken wel. Na de opnames, die nog
lopen tot 15 mei, zal ik wel weer afvallen. Ik zal minder krachttraining doen en weer gewoon
gaan lopen.’
Rundskop van Michaël R. Roskam moet in het voorjaar van 2011 in de bioscopen komen.
(LDB)
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Presentatrice en actrice Yolan-
the Cabau van Kasbergen en
voetballer Wesley Sneijder zijn
nu officieel een paar. Woensdag-
avond hebben de twee in het
Amsterdamse Amstel Hotel al-
vast de paperassen ingevuld
waardoor ze voor de wet zijn ge-
trouwd. Het tekenen van de pa-
pieren gebeurde in het bijzijn
van de familie, maar zonder ce-
remonie. Het feestelijke gedeelte
is voor het weekend van 17 juli in
Toscane. Daar geven Yolanthe
en Wesley elkaar
het jawoord
in een
kasteel.
(JDR)

Yolanthe en
Wesley al voor 
de wet getrouwd
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De Vlaamse komedie Frits & Freddy, met in de hoofdrollen Tom
Van Dyck, Peter Van den Begin, Wim Opbrouck en Lucas Van den
Eynde, komt er dan toch. Een week geleden had het Vlaams Audio-
visueel Fonds beslist de zowat 2 miljoen euro kostende prent van
Guy Goossen geen subsidie toe te kennen. Daardoor was er een gat
van zo’n 650.000 euro. Dat tekort zal productiemaatschappij Inde-
pendent nu zelf bijpassen via privéfinan- ciering.
Dat wil wel zeggen dat Frits
en Freddy 350.000 toe-
schouwers zal moeten lok-
ken om uit de kosten te
raken. Dat is bijzonder
veel voor een Vlaamse
film, maar producent
Marc Punt heeft er
vertrouwen in.
De opnamen
starten op 1
mei. Mid-
den decem-
ber moet de
prent in de
bioscoop
komen.
(JDR)

Frits & Freddy komt er toch

Quote
van

de dag 
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Malcolm McLaren, de manager
van de punkgroep Sex Pistols
uit de jaren ’70, is gisterochtend
op 64-jarige leeftijd overleden in
New York. Het nieuws werd
door zijn manager bekendge-
maakt. McLaren leed aan kan-
ker maar bleef tot zijn laatste da-
gen actief in de kunstwereld. 
Hij is de ex-partner van mode-
ontwerpster Vivienne West-
wood, met wie hij een zoon
kreeg, Joseph Corre, de mede-
oprichter van de lingerielijn
Agent Provocateur. 
McLaren begeleidde ook andere
muziekbands zoals de New York
Dolls en Bow Wow Wow. (JM)

Manager van Sex
Pistols bezwijkt
aan kanker
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De Britse acteur Christopher
Cazenove is gisteren op 66-jarige
leeftijd overleden. Hij verwierf
vooral bekendheid in de jaren
’80 als het personage Ben Car-
rington in de soap Dynasty. Hij
speelde ook mee in tientallen
films en had vorig jaar nog een
gastrol in de populaire Britse se-
rie Hotel Babylon. Cazenove be-
zweek aan een bloedvergiftiging
die hij in februari opliep na een
infectie. Vorige week overleed
ook al John Forsythe, die de rol
van Carringtons broer Blake
speelde in Dynasty. (CLM)

Nog een
Dynasty-acteur
overleden
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Het zomerse muziekfestival in
Dranouter kan eindelijk ook een
eerste lijstje met namen bekend-
maken. Daar prijken onder
meer Paolo Conte (foto), Vaya
Con Dios, Absynthe Minded,
Tom McRae, Nouvelle Vague en
Hindi Zahra op. De ticketver-
koop start half april. Dranouter
vindt dit jaar plaats van 5 tot 8
augustus. Het woordje ‘folk’
verdwijnt definitief uit de naam.
Vanaf nu is het officieel Festival
Dranouter. (HMP)

STERREN&STREKEN

Hebt u iets opgemerkt in de
BV-wereld?
sterren@nieuwsblad.be

Matthias 
Schoenaerts weegt 
100 kilo voor de film

Schoenaerts als Jacky, zoon
van vetmesters. © kfd
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www.festivaldranouter.be
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Dranouter boekt
Paolo Conte
en Absynthe
Minded
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‘Het grootste
verjaardags-
cadeau dat

ik zou
kunnen
krijgen, 

is een kind’
Patricia Paay, net 61

geworden, droomt luidop
nog van een

zwangerschap
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