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Re-Issue • The Session #1 – The Banana Session • Amsterdam-Noord (2007)

Monica Tormell, Tomas Adolfs, Staffan Björk, Tarja Szaraniec, Matthias Kreutzer, Kalle Mattsson, Orpheu de Jong

#006

Recensie • Eurotrash Brewery • Arno Coenen

Redactioneel • Ik liep door de stad. Een groepje m eiden 
kwam me tegemoet gelopen. Allemaal hadden ze het-
zelfde aan. Ze droegen identieke harembroeken en had-
den rode omslagdoeken met van die rammelende gouden 
muntjes eromheen gebonden. Een andere doek droegen 
ze nonchalant om hun hoofd. Ik kon het niet helemaal 
plaatsen, het leken mij geen toeristen uit een ver exotisch 
land. Om de hoek kwam ik ze weer tegen. Of nee, toch 
niet, het waren anderen. En verderop nog zo’n groepje. 
Het leek een déjà vu. Een tijdje terug stapte ik in een trein 
vol met net iets te dikke mannen en vrouwen, allemaal 
droegen ze wit met glitters. In één keer viel het me in, 
De Toppers. Ik googlede en vond: De Toppers – The 1001 
Night Edition. Dresscode: Glitter Mystic With a Touch of 
Gold. Was dit de Islamisering die W ilders voorspelde? Of 
was dit gewoon een van die massale evene menten die 
onstuitbaar populair lijken? De inhuldiging van Ajax, de 
kroning van de Koning, De Toppers in de Arena. Het lijkt 
alleen maar de moeite waard als iedereen er was. Weg 
hier, weg uit Circus Nederland. Even hoge kunst en cul-
tuur, even naar de Biënnale in Venetië ofzo.

Sport • Kevin gaf goed tegenstand en dan moet je op 
blijven letten. In het tweede deel ging het tempo omhoog. 
Ferron bleef erg geconcentreerd maar liep wel tegen een 
kleine blessure aan. Zijn arm bleef haken in een worp 
en verdraaide. Even rustig aan tot in de laatste minuut. 
Hier pakte Ferron zijn scores en de 1e prijs was binnen.
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