Marktrock kampt met
buitensporig sukses

Luther Allison: een
klasse apart

LEUVEN — Woensdag, donderdag en vrijdag vond in
Leuven het derde Marktrockfestival plaats. Vooraleer gisteren Graham Parker, Don Dixon en vijf Belgische groepen
optraden, mocht men woensdag voor de Kreuners, Rufus
Thomas en de uitmuntende Luther Allison al een indrukwekkende opkomst noteren en was de belangstelling
donderdagavond nog groter, ondanks een toch wel minder
spectaculaire affiche met The Skyblasters, Big Bill en de
L.S.P. Band.
Het enige wat Marktrock kan beletten om tot een gigantisch
gezellig samenzijn-evenement door te git>eien is het gebrek aan,
ruimte: de Oude Markt, ook wel eens „de langste toog ter wereld
genoemd, is te klein om de duizenden muziekliefhebbers en/of
feestvierders te herbergen. De tientallen cafés en aanpalende terrassen zitten eivol, het kost de grootste moeite om zich door de
opeengepakte massa een weg te banen en zelfs de backstageruimte biedt wegens de gul rondgestrooide V.I.P.-pasjes de aanblik van
een mierennest. De bierkranen lopen onafgebroken en de voedseltenten doen de spreekwoordelijke gouden zaken.
Maar er is ook nog muziek en vooral Luther Allison toonde zich
woensdag een klasse apart. Na de Kreuners, die blij waren ook
eens op een festival te spelen waar Jean-Marie Pfaff niet geprogrammeerd stond, en de eeuwig jonge grijsaard Rufus Thomas,
die zoals steeds veel ambiance losweekte, gaf de 47*-jarige Allison
een voortreffelijk optreden: Chicago blues, R & B en soul van de
bovenste plank, doorleefde zang, instrumentaal meesterschap
(zowel in de begeleiding als de solo's) en mooie odes aan Jimi
Hendrix, Otis Redding, Michael Jackson en... Rufus Thomas, die
tijdens het slotnummer het podium op mocht om over zijn ruim 20
jaar jongere kollega te verkondigen: „This boy is bad", zoals
Luther Allison: Chicago Blues, R & B en soul van de bovenste geweten één der meest vleiende komplimenten die een bluesmuziplank (Foto A. Destoop/Objectiefl
kant kan krijgen. (WS)

