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MAURICE ENGELEN: “BREAKFAST IN VEGAS”

WERD GEMAAKT NA HET ZIEN VAN DE
FILM “LEAVING LAS VEGAS”

Maurice Engelen is al ruim 30 jaar het
boegbeeld van de bekende groepen
Praga Khan en Lords of Acid. We konden hem strikken voor een eerlijk
carrièregesprek, dat heel wat leuke
en interessante anekdotes opleverde.
2019 STOND VOLLEDIG IN HET TEKEN
VAN 30 JAAR PRAGA KHAN & LORDS OF
ACID. HAD JE OOIT VERWACHT, TOEN
JE DE EERSTE SINGLE “BULA BULA” UITBRACHT, DAT JE EEN TIJD LATER TOT
ZELFS IN HET BUITENLAND FURORE ZOU
MAKEN?
Dit had ik niet verwacht. Het was ook een heel
eigenaardig verhaal. De eerste hit die we hadden (“Bula Bula”) was nr. 1 in Argentinië, maar
ook alleen dààr. Het duurde tot 1999 alvorens
we in eigen land aan bod kwamen. Als je toen
tegen mij had gezegd dat ik er 30 jaar later nog
zou staan, dan zou ik gereageerd hebben met
de woorden: “nee, dat is waanzin.”

HH

JE SPEELDE CONCERTEN VOOR GIGANTISCHE MASSA’S IN AMERIKA EN AZIË.
KAN JE IETS KORT VERTELLEN OVER DIE
TOENMALIGE HYPE?
Eén van de concerten die we gedaan hebben,
was in de Tokyo Dome, de grootste zaal in
Tokyo. We speelden daar voor 80 000 mensen en dat was toch wel indrukwekkend. We
hebben ook als eerste Belgische groep ooit
Werchter afgesloten en dat voelde ook wel
speciaal aan. Vooral omdat wij de primeur
hadden. Dat zijn toch wel twee dingen die
bijgebleven zijn.

JOUW NUMMERS KWAMEN OOK OP DE
SOUNDTRACKS TE STAAN VAN FILMS ALS
“BASIC INSTINCT” EN “MORTAL KOMBAT”.
GEBRUIKTEN DE FILMMAKERS BESTAANDE MUZIEK VAN JOU OF COMPONEERDE
JE OP HUN VERZOEK NIEUWE SONGS?
HOE KWAM DIE SAMENWERKING EIGENLIJK TOT STAND?
Dit was telkens anders. Soms werden er nummers gebruikt die er al waren en ik maakte
ook songs speciaal op hun verzoek. Om jou
een idee te geven, bij de film “Strange Days”
had ik het script doorgekregen en werd me
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gezegd dat het verhaal zou afspelen tijdens de
jaarwisseling van 1999 naar 2000. Ik heb me dit
dan helemaal moeten inbeelden en op basis
daarvan de muziek gemaakt. Voor “Mortal
Kombat” juist hetzelfde. Ze hebben mij ook
het spel doorgestuurd, zodat ik de personages goed leerde kennen. Ik kreeg de creatieve
vrijheid om er volledig mijn ding mee te doen.
De soundtrack van “Mortal Kombat” heeft trouwens meer dan 500 000 exemplaren verkocht.

HEB JE LEUKE HERINNERINGEN AAN DIE
SAMENWERKINGEN OVERGEHOUDEN?
Ja, toch wel. Het probleem was alleen, dat
vooral in de periode 1995-2000, het voor mij
enorm druk was. Ik kreeg dikwijls uitnodigingen voor premières, maar ben er nooit naartoe
geweest. Ik heb ze wel nog goed bewaard. Ze
zien er nog héél mooi uit (lacht).

VOOR DE BELGISCHE FILM “FALLING”
MAAKTE JE DE VOLLEDIG SOUNDTRACK.
HOE KIJK JE DAAROP TERUG?
Ik heb leuke herinneringen overgehouden
aan de samenwerkingen met regisseur Hans
Herbots en Axelle Red, die ook meewerkte aan
het album. Het was de eerste Belgische film
die ik gedaan heb. Tot hiertoe heb ik er slechts
twee gedaan: “Falling” en “Ben X”.

“THE POWER OF THE FLOWER” EN
“BREAKFAST IN VEGAS” ZIJN MISSCHIEN
WEL DE BEKENDSTE HITS VOOR HET
GROTE PUBLIEK VAN PRAGA KHAN. WAT
BETEKENEN DIE NUMMERS VOOR JOU?
Bij “Breakfast in Vegas” confronteren de meeste
mensen me vaak met dat nummer. Omdat ik
veel op tournee ben in Amerika, stellen ze zich
dan de vraag of ik het zélf ervaren heb (cocaine
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& gin). Wat dus helemaal niet waar is. Ik heb de
song geschreven nadat ik de film “Leaving Las
Vegas” met Nicolas Cage gezien heb. Als je de
film gezien hebt, en goed naar het lied luistert,
dan weet je waarover het gaat. “The Power of
the Flower” werd geschreven in 2000 voor het
“Mutant Funk”-album. In de studio zaten we
toen echt wel met de joint in de hand. Zo van,
laat het maar op ons afkomen (lacht). Op die
manier werd het dan ook gemaakt.

het muziekgenre en dat was Frie van USA
Import. Dat was een heel belangrijke winkel.
Nummers die nog niet uit waren, maar wél
in demovorm bestonden, ging men steevast laten beluisteren bij USA Import. Daar
werd gezegd wat goed of slecht was. Ik had
“I sit on acid” laten beluisteren door Frie en
hij vond het rubbish. Volgens hem zou het
nooit aanslaan bij het publiek. Uiteindelijk is
het wel de start geweest van Lords of Acid

BEAT” VAN 101. BLIJKBAAR HEB JIJ DAAR
OOK IETS MEE TE MAKEN …
Daar moet ik je een speciaal verhaal over vertellen. Op dat moment was ik nog platenbaas
van Antler-Subway in Aarschot. We hadden
ook vestigingen in Nederland, Engeland,
Frankrijk en Duitsland. Ikzelf was nauw betrokken bij dance music en op een bepaald
moment kwam dat nummer uit van Kevin
Saunderson. Het was echter niet verkrijgbaar.

EEN ZWEMBAD AFDEKKEN HOORT ERBIJ
Er zijn tal van mogelijkheden met elk hun voor- en
nadelen. Reeds bij de bouw van je zwembad kun
je hier rekening mee houden. Heeft u reeds een
zwembad? Ook dan biedt Kadee tal van oplossingen,
zowel voor ‘afdekken‘ als ‘langer zwemmen‘.

Een isolerende afdekking zorgt ervoor dat je water
proper en warm blijft en eventueel ook kindveilig.
Een overkapping verlengt je seizoen waardoor je
echt dagelijks kan zwemmen.
Als merkonafhankelijk adviescentrum kan je bij
Kadee verschillende modellen bekijken. Kom
zeker eens ‘corona proof’ kijken en vergeet hierbij
de foto’s van je zwembad niet. Maak zeker een
afspraak met Wim op 014/435.167

MET HET KINKY TECHNO-PROJEC T
“LORDS OF ACID” WERD OOK GESCOORD.
VOORAL “I SIT ON ACID” WERD EEN GIGANTISCHE HIT IN VLAANDEREN EN
DAARBUITEN. HEEFT DAT NUMMER
VOOR JOU EEN SPECIALE BETEKENIS?
Dat bekent vooral dat het uitgekomen is
in de New Beat-periode. Op dat moment
was er eigenlijk iemand die alles wist van
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en zijn er toch wel een paar miljoen singles
van verkocht. Dus iedereen kan het wel eens
fout hebben (lacht).

DAT IS HET LEUKE AAN MUZIEK …
Zo is dat. Totaal onvoorspelbaar.

EEN HEEL GEKEND NUMMER UIT DIEZELFDE PERIODE WAS “ROCK TO THE

Dat was immers een white label en niemand
van de deejay’s wou me bijkomende informatie geven. Ik heb heel vaak geprobeerd om die
song te kunnen krijgen voor Antler-Subway,
maar dat lukte me dus niet. Ik kon de originele
uitvoerder(s) niet te pakken krijgen. Toen besloot ik om er een cover van te maken. Met
als resultaat: een nr. 1 in België en Frankrijk.
Achteraf heb ik Kevin Saunderson ontmoet

KADEE - DONK 26, B-2360 OUD-TURNHOUT
Tel.: 014/43.51.67 - Fax: 014/41.89.37 - info@kadee.eu - www.kadee.eu
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op een muziekfestival in Cannes waar hij
me op zijn blote knieën heeft bedankt. In
Frankrijk verkocht die plaat immers 1 miljoen exemplaren, dus ja, hij was uiteraard
super tevreden. Zijn versie heeft uiteindelijk
niks gedaan, terwijl onze coverversie waanzinnig populair werd.

IN 2018 WAS ER “PRETTY IN PKINK”, HET
RECENTSTE ALBUM VAN LORDS OF
ACID. WAS DIT EEN VERWIJZING NAAR
DE FILM “PRETTY IN PINK”?

Het werd een mix van New Beat & Techno met gitaargeluiden erbij. Alles van het verleden werd terug
opgerakeld, maar wel in een modern jasje gestopt.
De fans hebben het enorm gewaardeerd.

Ja, dat is eigenlijk een beetje een woordspeling. Ik vind het een heel mooi album, waarmee we teruggaan naar de beginperiode.

EN MET EEN NIEUWE ZANGERES, MARIEKE
BRESSELEERS …
Klopt, en een Belgische! Dat was geleden van
Deborah Ostrega in 2000. Voor mij is het ook een
stuk makkelijker werken. Vooral in de studio, als het
nummer opnieuw moet ingezongen worden, dan
kan men eenvoudiger terugkeren voor een nieuwe
opname. Voor iemand die in LA woont, ligt dat een
stuk moeilijker. Marieke is een supergoeie zangeres
met een heel grote vocal range. Veel beter dan ze
zelf beseft.

ER BESTAAT OOK EEN LP-VERSIE VAN HET ALBUM. HECHT JE VEEL BELANG AAN VINYL?
Ik hecht daar heel veel belang aan. We hebben destijds miljoenen vinylplaten verkocht, zeker als platenbaas van Antler-Subway. Vinyl blijft voor mij iets
tastbaars en ik ruik dat ook. De geur ervan is immers
zo speciaal.

DE ECHTE DJ’S ZWEREN BIJ VINYL …
KOMT ER LATER OOK EEN SOORT BEST OF UIT
VAN PRAGA KHAN VS LORDS OF ACID?
Dat zou een goed idee zijn. Bedankt om het voor te
stellen! (lacht) Misschien is het moment gekomen om
een soort retrospective te maken.
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Tekst & foto’s: Bart Carteur

Voila! That’s the real thing ...

four seasons, one GINspiration
een Flowers
Bij Natuurlijk Bloembinders maken we al meer
dan twee decennia de fraaiste boeketten en
florale arrangementen met het mooiste wat de
natuur ons biedt. Bloemen, planten, kruiden
en groen zijn waardevolle basisgrondstoffen
waarmee we elke dag werken.
In deze materialen zitten ook heel wat
verrassende smaken verborgen, met dank
aan moeder natuur. David Sels van Natuurlijk
Bloembinders experimenteerde met die smaken
en dat resulteerde in een reeks bijzondere gins
die de seizoenen volgen.

Gin voor elk seizoen
Het artwork van de labels werd gemaakt
door Doortje IJpelaar, die eveneens onze
FLOWERSNGIN Limited Edition flessen met de
hand beschilderde.
Te koop bij Natuurlijk Bloembinders in
‘s-Gravenwezel, Wijnegemsteenweg 17 of online
op flowersngin.com.

Your wellness is ou r passion

Pareinpark 18 - 9120 Beveren - www.sauna-parein.be - reservatie@sauna-parein.be - 03/755.29.26

SHOP THE BOTTLE ONLINE AT FLOWERSNGIN.COM

