
Fersbericht

Op zondag 25 oktober, 16.00 aar, zal beeldend kunstenaarJohan Koers
in de Kunswereniging Diepenheim een lezing geven in het kader van de

tentoonstelling Paul Keizer &Johan Koers Droomland 4.

Titel van de lezing: 'Is Nederland Haar?'

In deze lezing gaatJohan Koers in op het werk van Paul Keizer, zijn
eigen werk en hun gezamenlijke Droomland-project tot nu toe.

Hierna zd, de presentatie van de publikatie 'Droomland 4' plaatsvinden.
Aansluitend zal beeldhouwer Paul Keizer een tljdelijk beeld onthullen en

in werking zetten. In dit beeld 2il. de UTO-pie - een taart in de vorm van het
woord UTO, die tijdens de opening door het aanwezige publiek is geconsumeetd -
op de wolken worden geprojecteerd. In dit beeld worden de tegenstellingen
cultuur - natuur, aarde - hemel, en het motto van Droomlatd 4

droorn - rnoord verteeld.

Aansluitend muziek van de Deventer formatie Lady Lake.
Zie daarvoor het uitgebreide bericht op blad 2.

Tentoonstelling

Paul Keizer & Johan Koers
Droomland 4
tot en met woensdag 11 november.

Maandag t/m wijdag 9.00-16.30 uur,
zarerdrg 74.00-1.6.30 uur,
zondag 1 2.00- 1 6.30 uur.

Tijdens de tentoonstelling zijn de publikaties
'Droomland lr 2 en 3' (nummen 1 t/m 50),
voorzien van een multiple, verkrijgbaar voor respectieve$k
í35,-, f 60,- en f 60,-.
Leden van de Kunstverenigngl0% korting.



Blad 2

Lady Lake Reunion

In de jaren'70 en'80 bestond erin en rond Deventer al een heuse
'muziek-scene'" Enige bands die hiervan deel uitmaakten v/eren onder vele anderen:
Delay, Vulture, Sprint, Autumn's Daughter, Manhattan, Check-Point en LÀy Lake.

Lady Lake begon haar activiteiten in 7972 en gedurende haar tienjarige
bestaan voltrokken zich, zoals dat nu eenmaal gebruikelírjk schijnt te zijn,
verscheidene 'personeelswisselingen'. De laatste bezetting bestond uit Ton van Erp:
bas, Gerard Meuleman: zarlg, Fred Rosenkamp: g1tear, Leendert Korstaqje: toetsen
enJan Dubbe: drums. Hierbij dienen vanzelfiprekend ook Aart & Peter van de
Water, verantwoordelijk voor het geluid en licht, genoemd te worden.

ln de loop van haar bestaan heeft deze Deventer formatie een aantal
aardige wapenfeiten achter haar naam kunnen schrijven. Opgetreden werd er door
het hele land van 'Help U Zelverr' en "t Ei van Columbus' tot Paradiso en de

Jaarbeurshallen, vaak samen met toenmalige topformaties als Solution, Alquin,
Kayak, ParEler, Vitesse, Powerplay, Finch etc.

Als eerste van de Deventer groepen werd Lady Lake in de gelegenheid
gesteld een L.P. uit te brengen. lnitiatiefeemer voor deze onderneming was FIan van
der Graaf de eigenaar van de destijds enige 'echte' platenwinkel in Deventer:
Platent. De meeste Deventer poplieftrebbers uit deze periode zullen zich zljn winkel
in de Nieuwsffaat wel kunnen herinneren (N.8. 'Weet iemand zijn adres?). Hierbij
zij opgemerkt dat de L.P. 'No Pictures' (L978), in tegenstelling tot \ /at
tegenwoordig als normaal wordt ervaren, in enkele dagen diende te worden
opgenomen en gemixed. Toch was het betreden van een echte studio, voor die tijd
een \Mare belevenis.

Een omschrijving geven van de muziek van Lady Lake blijft een
moeilijke zaak, zoils iedere band die eigen composities maakt direct zal beamen.
Gelukkig wareÍr er altijd wel mensen die in staat waren vergelijkingen te trekken
met bestaande, bekendere acts. Het liefrt houden we het maar op stevige rock.

In het jaar 1982 hield Lady Lake op te bestaan" Voornaamste oorzaak
hiervan \ /aren de inmiddels dringender wordende verplichtingen met betrekking tot
baan enlof studie. Vrijwel ieder weekend repeteren in de buurt van Deventer,
terwijl men inmiddels in Delft, Nijmegen en Amsterdam woonde, bleek iec teveel
van het goede. Ook de ietwat tanende interesse van het publiek in het muziekgenre
waarbinnen Lady Lake zich bewoog (mede als gevolg van de enige jaren eerder
plaatsgevonden hebbende muzikale 'revolte' genaamd punk), heeft hierbi.j
waarschijnlijk een rol gespeeld.

Zo rond 25 oktober 1992 vindt er in het stadje Diepenheim een
kunstrnanifestatie plaats in het kader van het project 'Droomland'. Johan Koers, een
der organisatoren, kvvam op het idee de te houden expositie te omlijsten met
levende muziek. Hij nodigde Fred Rosenkamp uit eens na te denken over de
mogelijkheid om de muziek van Lady Lake te doen herleven. Overeenstemming met
de twee andere, nog steeds op hobby-basis musicerende ex-Lady Lake-leden Leendert
Korstanje enJan Dubbe was snel bereikt en aldus werd met de voorbereiding van
dit eenmalige concert begonnen. Het selecteren van materiaal was niet zo'n
probleem. Sommige nummers bleken absoluut tijdgebonden en daardoor minder
geschikt. Andere daarentegen stonden en stean nog steeds a1s een huis" Vandaar"
'W'ellicht dat de tijd er rijp voor is.

Jan Dubbe


