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“Ik ben gevraagd door Hans Pri-
musz, de dirigent van het project.
Hij was op zoek naar nieuwe muzi-
kanten om mee samen te werken en
ik ben niet vies van een beetje muzi-
kale experimentatie. Een deejay op
het podium met een net samenge-
steld jongerenkoor, dat moet wel
vonken geven (lacht)”.

Heb je enige ervaring met koren?
“Ik heb geen enkele ervaring met
klassieke muziek, laat staan met een
koor van 50 jongeren (lacht). Ik kom
volledig uit het deejaymilieu en ben
zelf benieuwd hoe dat gaat lopen. Ei-
genlijk komt het erop neer dat het
koor mijn muziek zal zingen, die ik
op de avond zelf live speel. Het pu-
bliek mag dan ook een frisse herin-
terpretatie van mijn elektronische
tracks, met een 50-tal jongeren in de
hoofdrol, verwachten. Het wordt
mijn muziek, die ik maakte met syn-
thesizers, computers en allerlei an-
dere moderne apparatuur. De diri-
gent zorgt er voor dat het koor mijn
melodieën en refreintjes in een
nieuw jasje stopt. We spelen live
niet alleen gekende tracks uit mijn
repertoire, maar ook enkele nieuwe
dingen.”

Je kan intussen al een mooi palma-
res voorleggen. Wanneer ben je
met muziek begonnen?
“Ik ben beginnen deejayen rond
mijn vijftiende via een vriend. Toen
ik begon uit te gaan naar events

waar dejaays voor het feest zorgden,
wist ik meteen: “dat wil ik later ook
doen”. Toen al wilde ik er mijn be-
roep van maken, al wist ik dat dat
niet vanzelfsprekend zou zijn. Maar
sinds dan heb ik er alles aan gedaan
om dat te kunnen doen.”

Zie je jezelf eerder als deejay of als
producer?
“Hoewel ik tegenwoordig meer en
meer aan het producen ben, blijf ik
mezelf een oldschool deejay noemen.
Producen is het logische gevolg van
deejayen: na een tijdje wil je je eigen
plaatjes opleggen en het feest ma-

ken met je eigen muziek. In de eerste
plaats blijf ik mezelf echter als deejay
zien, volgens mij het leukste beroep
ter wereld (lacht).”

Hoe omschrijf je je muziek zelf?
“Moeilijke vraag! Omdat ik niet één
specifiek genre speel, is het moeilijk
om mijn muziekstijl te bepalen.
Mijn muziek start vaak met de bas-
lijnen, misschien wel het belang-
rijkste element van de muziek. Ver-
der ga ik op zoek naar een goeie
groove, een catchy refreintje of een
leuke melodie. Ik ben dus op zoek
naar een goede popvibe, zeg maar.
Omdat men me maar blijft vragen

naar welke muziek ik speel, vat ik
het samen als Imperial Dancefloor
Material. Muziek die je doet dansen,
maar wel vakkundig geselecteerd. Ik
hou er van om genres door elkaar te
gooien en op zoek te gaan naar een
goeie gemene deler. Want vergis je
niet: ik gooi niet zomaar alle stijlen
op een hoopje. Ik ben op zoek naar
een goede balans. Vergelijk het met
een kok die fusion gerechtjes maakt:
die gooit niet zomaar wat ingrediën-
ten uit de ene keuken met die van de
andere keuken samen. Hij zoekt
naar een uitgebalanceerd nieuw ge-
recht met het beste van beide werel-
den.”

Waar liggen je muzikale ambities?
“Elke dag kunnen bezig zijn met mu-
ziek, bestaat er iets mooiers? Het was
al in mijn tienerjaren mijn droom
om te kunnen leven van muziek en
ik vind het te gek dat ik zoiets mag
meemaken. Ik heb geleerd dat ambi-
tieus zijn niet altijd een geschenk is.
De lat moet niet te hoog liggen. Het
hoeft niet altijd “meer en hoger”
zijn, integendeel. Blij zijn met wat je
hebt bereikt en kunnen genieten
van het moment, dat lijkt me be-
langrijk. Je ziet; ik begin al wat ouder
en wijzer te worden (lacht).”

Wat brengt de nabije toekomst je?
“Ik ben bezig aan de opvolger van
mijn laatste single “Troubles In My
Head”. Daarnaast ben ik ook bezig
met het afwerken van mijn tweede

album, dat moet er eind dit jaar aan-
komen. Daarnaast blijf ik optreden
en trek ik af en toe naar het buiten-

land voor een show. We blijven be-
zig!” 

(VADE/Foto Diego Franssens)
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“Deejayen is het leukste beroep ter wereld” 

ANTWERPEN - In Koor 2014 brengt met Merdan Taplak een verrassende naam op het podium van
deSingel. Deejay Merdan Taplak zal een pop-upkoor van 16- tot 30-jarigen onder zijn vleugels nemen en
begeleiden. Op zaterdag 23 augustus staan zij samen op het podium.

Deejay Merdan Taplak straks op het podium met 50-koppig jongerenkoor

Merdan Taplak: “Ambitieus zijn is niet altijd een geschenk.”

“Ik ben niet vies 

van een beetje 

muzikale experimentatie” 

ANTWERPEN - Is je interesse gewekt?
In Koor 2014 heeft nog plaats voor enkele
zangtalenten. Frank Vander Linden,
Merdan Taplak en Too Tangled zoeken
nog enkele zangers voor hun unieke pop-
upkoor. Bij Merdan Taplak kunnen jon-
geren tussen 16 en 30 jaar terecht, Frank
Vander Linden zoekt zangers en zangeres-
sen van 30 tot 50 jaar en Too Tangled
ontfermt zich over de 50-plussers. Elk
pop-upkoor volgt zangworkshops waar
het de zang- en performanceskills traint.
Een team van professionele coaches zal de
zangers intensief begeleiden in de op-
bouw naar ‘le moment suprême’. Op 23
en 30 augustus zullen de pop-upkoren een
uniek concert neerzetten. Een unieke be-
levenis voor zowel de koren, het publiek
én de artiesten. (VADE)
De inschrijvingen gaan hard, wie
er zeker wil bij zijn, dient zich 
bliksemsnel in te schrijven op:
www.zaterdagzondag.be/
in-koor-2014. 

Zing mee bij 
het pop-upkoor!

ANTWERPEN - Merdan Taplak is niet altijd fulltime deejay ge-
weest. Nog niet zo lang geleden stond hij nog vol enthousiasme voor
de klas. “Het klinkt misschien cliché maar leerkracht worden is een
roeping. Je moet het graag doen om het te kunnen volhouden en er
echt voldoening uit te halen. Ik vond het erg leuk om les te geven en
op de hoogte te blijven van wat er leeft bij de jeugd. Ik heb een vier-
tal jaar les gegeven, meestal als interim. Ik gaf voornamelijk Neder-

lands en heb ook even Nederlands aan anderstalige nieuwkomers
gegeven, een heel interessante uitdaging.
“Lesgeven vond ik erg leuk, ik denk wel dat ik dat ooit terug ga doen.
Een goede les geven en effectief merken dat je leerlingen iets leren,
dat gaf me veel voldoening. Het vraagt wel inzet en geduld, ook het
educatieve aspect mag je zeker niet onderschatten. Soms ben je
meer aan het opvoeden dan aan het lesgeven. Maar het zit zeker nog
in mijn hoofd, het komt er nog wel eens van denk ik.”

AMBASSADEUR VAN DE STAD

Antwerpen blijft een te koesteren plaats voor Merdan Taplak. “Hoe
langer ik hier woon, hoe meer gehecht ik raak met de stad. Ik ben
opgegroeid in Mortsel en ging vanaf mijn achttiende naar de uni-
versiteit. Sindsdien is mijn liefde niet bekoeld, integendeel. Ik hou
van de stad: groot genoeg om 's nachts in te verdwalen maar ook
klein en gezellig genoeg om veel mensen tegen te komen in den
draai, zoals Antwerpenaren dat dan zeggen. Ik reis veel en het is te
gek om weg te zijn en nieuwe dingen te ontdekken. Maar ik merk
dat ik er altijd naar uit kijk om terug thuis te komen. Antwerpen
heeft alles te bieden, ik voel me er echt thuis. Het leukste is dat ik de
stad blijf herontdekken: er valt altijd wel iets nieuws te beleven.
Meer en meer voel ik me ook ambassadeur van de stad: als ik in het
buitenland ben, kan ik Antwerpen niet hard genoeg promoten.” 

“Ik blijf Antwerpen herontdekken”

Merdan Taplak: “Hoe langer ik hier woon, hoe meer gehecht ik raak
aan de stad.”


