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Sliktones: podium waar
echt geluisterd wordt
KIRSTEN VAN SANTEN

De prachtig gerestaureerde Juliana-
kerk in Oudebildtzijl zou zich deze zo-
mer wel eens kunnen ontpoppen als
onvervalst muziekpodium. Vier lief-
hebbers besloten deze winter om
kwalitatief hoogstaande muziek naar
Het Bildt te halen. Ze bedachten een
naam voor hun podium, gelegen op
de rand van land en wad: Sliktones.

De plek is sfeervol – een klein kerk-
je, witte muren, blauwe balken – maar
het is vooral de akoestiek die Frits Ver-
heij en Alan Laws, beiden muzikant,
zo bekoorde. ,,Die is he-le-maal goed.’’

Laws: ,,Je hebt wel eens dat je zó’n
mooi liedje hoort, dat je er wel ín wilt
kruipen. Wij willen dat gevoel maxi-
maliseren. Want het gaat niet in een
hossende massa.’’ Kleinschalig moet
de locatie in ieder geval zijn. ,,De beste
concerten heb ik in een kleine, intie-
me omgeving gehoord, waarin ieder-
een er met zijn aandacht bij zit.’’

Er zijn in het Noorden maar een
paar plaatsen waar je écht met aan-
dacht naar muziek kunt luisteren,

OUDEBILDTZIJL Sliktones. Zo heet
het nieuwe muziekpodium in mis-
schien wel het kunstzinnigste dorp
van Fryslân: Oudebildtzijl. Voor
kwalitatief hoogstaande muziek.

zonder dat er doorheen wordt ge-
praat, met een publiek van echte lief-
hebbers. Laws noemt de Slotpleats in
Bakkeveen, Folk yn ’e Wâlden en Podi-
um Pingjum. ,,Het gaat ons om het
echt beleven van muziek.’’

Vandaar dat Verheij en Laws, bijge-
staan door mede-initiatiefnemers
Kirsten Zwijnenburg en Mirjam van
de Veen, aanvankelijk koersten op een
optreden van de Amerikaanse singer
songwriter Kelly Joe Phelps, wiens
muziek een combinatie is van jazz en
delta blues.

Maar helaas. Phelps zegde zijn Eu-
ropese tour onlangs af. Ontzettend
sneu voor Sliktones, want het allereer-
ste concert was strak uitverkocht. Een
valse start. Verheij: ,,Een behoorlijke
kater was het wel ja, maar doordat we
zo snel waren uitverkocht, wisten we
wel dat er animo is voor dit podium.

‘De beste concerten
heb ik in een
kleine, intieme
omgeving gehoord’

Er is kennelijk behoefte aan.’’
De herstart is op 7 juni. Dan presen-

teert Sliktones de Nederlands-Engelse
blues-groove-zangeres Mattanja Joy
Bradley. In 2012 was zij finalist in Giel
Beelens televisieprogramma De beste
singer/songwriter van Nederland.
Vanavond is ze te zien in het TROS-
programma De beste zangers van Ne-
derland.

Mattanja past met haar soulvolle
muziek geweldig in het concept van
Sliktones, stellen Verheij en Laws. Het
is zeker niet de bedoeling om alleen
blues- en jazzartiesten naar Oude-
bildtzijl te halen. Flamenco kan ook.
Of klassiek. Rock misschien. Als het
maar een intieme sfeer weet te gene-
reren. Laws: ,,We zijn heel ruimden-
kend wat genres betreft.’’

Hij hoopt dat Sliktones artiesten
die door Europa toeren en die ook Ne-
derland aandoen, ertoe kan bewegen
naar het Noorden af te reizen. Guy Da-
vis, John Butler… dat zouden mooie
namen zijn.

Verheij (die een duo met zijn echt-
genote vormt, getiteld Jolly Jazz) en
Laws (van de Mudbirds) zijn niet van
plan om het podium ook zelf te betre-
den. Dat is een kwestie van zelfkennis.
Laws: ,,Wij gaan echt geen honderd
man publiek trekken.’’
> facebook.com/sliktones

Vanaf links, met de klok mee: Mirjam van de Veen, Kirsten Zwijnenburg, Frits Verheij en Alan Laws.
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