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Waterdichte voltreffer
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Mastercab
sleurt
de
luisteraar van bij de eerste
klanken
mee
in
het
muzikale universum dat ze
met
hun
debuutalbum
‘Waterproof'
wisten
te
creëren. De tweekoppige
groep uit Brussel klinkt op
een of andere gekke manier
zeer herkenbaar en toch
lukt het ons niet om zo
maar een andere sound op
te noemen waarmee wij deze veelbelovende band willen
vergelijken. Waarschijnlijk is voorgaande enigszins te linken
aan het feit dat Mastercab geen absolute nieuwkomer is in
het milieu. Meerdere nummers werden reeds eerder
opgenomen in de ondertussen haast legendarische ‘De
Afrekening'-collectie en de singles ‘Home' en ‘Harbor' zullen
de vaste luisteraars van Studio Brussel en Radio 1 dan ook
vertrouwd in de oren klinken.
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De unieke schoonheid van het Mastercabgeluid zit hem ten
dele in het gebruik van synthesizergeluiden die net niet
perfect afgelikt klinken. Wij zijn er ons terdege van bewust
dat dit enigszins tegenstrijdig kan klinken, maar na een
eerste luisterbeurt zal u ongetwijfeld wel vatten wat wij
hiermee bedoelen.
Openingsnummer ‘It's Up To Us' klinkt, behalve assertief
catchy, actueler dan ooit. Het Brusselse duo doet hier zowaar
aan ‘Occupy your ears' en dat op meer dan overtuigende
wijze. In ietwat zachtere nummers als ‘Ten' en ‘Simple'
worden de door Stan Nieuwenhuis geproduceerde
elektronische klanken rondom de warme stem van zangeres
Elke Jacobs geweven en komt de luisteraar in rustiger
vaarwater terecht, wat meteen het tekstuele dikker in de verf
zet. In dit soort songs komt de groep volgens onze
bescheiden mening dan ook het best tot zijn recht.
Mastercab vraagt ons in ‘Skin' om verder te denken dan het
evidente. Wij vragen u eveneens om naar andere zaken te
luisteren dan de meest voor de hand liggende. Dit album
schenkt u, met dat verzoek in het achterhoofd, een quasi
waterdichte kans. Grijp ze gerust.
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