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Serge Gainsbourg is een van de meest tot de verbeelding sprekende namen uit de Franse 

populaire cultuur van de vorige eeuw. In 1928 zag Lucien Ginsburg het levenslicht als zoon van 

joods-Russische vluchtelingen in Parijs. Na de harde oorlogsjaren en zijn legerdienst nam Ginsburg 

de artiestennaam Serge Gainsbourg aan om het te maken als kunstschilder. Hij wilde in de 

voetsporen treden van zijn idool Francis Bacon en leermeester Fernand Léger. 

Serge Gainsbourg (1928-1991) 

Toen het duidelijk werd dat het met zijn schilderscarrière niets zou worden, stortte Gainsbourg zich op de muziek. In 

de jaren 60 werd hij een van de meest productieve songleveranciers voor de (jonge en vrouwelijke) sterren van het 

Franse chanson. Hij schreef voor Juliette Gréco, Françoise Hardy en Petula Clark, maar zijn bekendste nummer uit die 

periode is "Poupée de cire, poupée de son", waarmee France Gall het Eurovisiesongfestival in Luxemburg won in 

1965. 

Nadat zijn tweede huwelijk op de klippen was gelopen, trad Gainsbourg steeds meer op het voorplan. Met Brigitte 

Bardot nam hij de nummers "Bonny and Clyde" en "Harley Davidson" op. De nummers kwamen op het album "Initials 

B.B." terecht.  

De schandaalhit "Je t'aime, moi non plus" betekende zijn internationale doorbraak. De versie met Bardot werd op 

haar verzoek naar de prullenbak verwezen, maar zijn nieuwste verovering, Jane Birkin, zag er geen graten in om het 

nummer op te nemen. De stomende single werd in verschillende landen gecensureerd, wat het succes alleen maar 

groter maakte. Ook het nummer "69 année erotique" was een immens kassucces. 

In de jaren 70 brak de meest innovatieve en creatieve periode aan voor Gainsbourg. Het conceptalbum "Histoire de 

Melody Nelson" en de lp's "Vu de l'exterieur", "Rock around the bunker" en "L'homme à tête de chou" waren 

vernieuwend voor het Franse chanson, maar geen verkoopsuccessen. De provocaties met verwijzingen naar het 

nazisme en het openlijk bezingen van de liefde in al zijn vormen leverden Gainsbourg een cultstatus en het etiket van 

enfant terrible op. 

"Aux armes et caetera" 

Serge Gainsbourg verwerkte niet alleen jazz, pop, rock en new wave in zijn muziek. Eind jaren 70 reisde hij naar 

Kingston in Jamaica om een reggaeversie van de Marseillaise op te nemen. Het nummer op het album "Aux armes et 

caetera" veroorzaakte alweer heel wat controverse. Het oneerbiedige gebruik van het volkslied werd Gainsbourg niet 

in dank afgenomen door rechts Frankrijk. In de jaren 80 bracht Serge Gainsbourg nog drie studioalbums uit: 

"Mauvaises nouvelles des étoiles", "Love on the beat" en "You're under arrest" waarop hij onder meer 

experimenteerde met elektronische muziek. 

Midden de jaren 80 ging het bergafwaarts met de gezondheid van Gainsbourg. Een leven vol alcohol en sigaretten liet 

zijn sporen na. Na zijn breuk met Jane Birkin draafde Gainsbourg steeds meer dronken op in talkshows allerhande, 

waarin hij onder meer een biljet van 500 Franse frank in brand stak (uit protest tegen de hoge belastingdruk in 

Frankrijk) en Whitney Houston schoffeerde door boudweg voor de camera te zeggen dat hij met haar naar bed wou. 

Begin jaren 90 werd kanker vastgesteld bij Serge Gainsbourg. Hij zou uiteindelijk sterven aan de gevolgen van zijn 

vijfde hartfalen op 2 maart 1991. Het stoffelijk overschot van Gainsbourg werd begraven in het familiegraf van de 

Ginsburgs in Montparnasse, waar ook Simone de Beauvoir en Charles Baudelaire begraven zijn. 

Serge Gainsbourg is de vader van vier kinderen. Charlotte Gainsbourg (foto) uit zijn relatie met Jane Birkin is de 

bekendste van de vier. Zij trad vijf jaar geleden in de voetsporen van haar vader met het album "5:55" en drie jaar 

later "IRM". Onder anderen Beck, Air en Jarvis Cocker (Pulp) werkten mee aan de albums van de dochter van 

Gainsbourg. Daarvoor had ze al carrière gemaakt als actrice, met onder meer een controversiële rol in "Charlotte for 

ever", geregisseerd door haar vader in 1986. In 2009 was ze nog te zien in "Antichrist" van Lars von Trier. 

Twintig jaar na zijn dood blijft het werk van Serge Gainsbourg een inspiratiebron voor heel wat artiesten.  
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Vinylelpees 

  

  

 

Manon (1979)        magazijn 61 vinyl 5139 

Je vous aime : bande originale du film (1980)    magazijn 68 vinyl 11652 

Enregistrement public au Théatre Le Palace (1980)   magazijn 61 vinyl 5115 

Mauvaises nouvelles des étoiles (1981)     magazijn 61 vinyl 5116 

Serge Gainsbourg live (1985)      magazijn 61 vinyl 5118 

Programme plus (1985)       magazijn 61 vinyl 5117) 

Putain de film! Bande originale du film “Tenue de Soirér” (1986) magazijn 68 vinyl 10211 

You’re under arrest (1987)      magazijn 61 vinyl 5138 

Vinylsingles 

 

Je t’aime moi non plus – Bonnie and Clyde (Philips, 1986)  magazijn 61 VRT vinyl 11841 

Lemon incest (1984)       Magazijn 78 vinyl 12026 

 

 

Cd’s 

1958-1983: 25 ans (1988)     magazijn 61 cd 21563 

Master serie, vol. 3 (1990)     magazijn 78 cd 32251 

Serge Gainsbourg, vol. 2 (1991)     magazijn 61 cd 15324 

Chansons et musique de films (1991)    magazijn 61 cd 24205 

Disc 1: le poinconneur des lilas (1992)    magazijn 61 cd 18251 

Disc 2: la javanaise (1992)     magazijn 61 cd 18256 

Disc 3: Couleur café (1992)     magazijn 61 cd 18253 
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Disc 4: Initials b.b. (1992)     magazijn 61 cd 18252 

Disc 5: Jee t’aime moi non plus (1992)    magazijn 61 cd 21562 

Disc 6: Je suis venu te dire que je m’en vais (1992)  magazijn 61 cd 18254 

disc 7: L’homme à tête de chou (1992)    magazijn 61 cd 21564 / 61 gains 

Vol. 9: Anna 1967-1975-1980 (s.d.)    magazijn 61 cd 18255 

De Gainsbourg à Gainsbarre (1996)    magazijn 61 cd 21561 

Comic strip (1996)      magazijn 61 cd 15266 

Gainsbourg… forever (2001)     61 gains 

Les 100 plus belles chansons (5 cd’s, 2006)   61 gains 

Soundtrack 

Gainsbourg: vie héroique, bande originale du film (2010) 68 gains 

Dvd’s 

D’autres nouvelles des étoiles (2 dvd’s, 2005)  DVD 61 gains 

Videoclips, fragmenten van TV, interviews enz… tussen 1958 en 1986 

Boeken 

 

Gainsbourg ou la provocation permanente (Yves Salgues, 1989) Magazijn M 53058 

Serge Gainsbourg mort au vices (Bayon, 1992)    Magazijn M 29900 

Serge Gainsbourg (Sylvie Simmons, 2011)    785.8 

Simmons publiceerde deze biografie eerder al in het Engelse taalgebied onder de titel A Fistful of Gitanes, 

naar aanleiding van de tiende verjaardag van Gainsbourgs overlijden. Dit boek is dus niets anders dan een 

wel zeer laattijdige, overigens in heel kreupel en knullig Nederlands vertaalde versie voor de lage landen. 

Bijkomend probleem is dat Gainsbourg in de Angelsaksische landen rond de eeuwwisseling nog echt te 

boek stond als een one hit wonder met het schandaalsucces ‘Je t’aime ... moi non plus’, terwijl hij in 

Nederland en Vlaanderen toen al op een voetstuk stond. Dat betekent dat Simmons in deze biografie 

voornamelijk focust op de droge feiten uit Gainsbourgs leven, omdat die in Engeland begin deze eeuw nog 

helemaal onbekend waren. Daar is overigens niets mis mee. De auteur geeft een zorgvuldig 

gedocumenteerd relaas van Gainsbourgs carrière, waarin hij evolueert van mislukt jazzpianist naar een 

wereldmuzikant avant la lettre tot decadent popicoon, die achtereenvolgens experimenteert met 

psychedelische pop, fifties rock-’n-roll, reggae, funk en hiphop. Andere rode draad in het boek zijn 



Themalijst Gainsbourg  Openbare bibliotheek Kortrijk maart 16   p. 5 

 

Gainsbourgs amoureuze escapades met onder andere Brigitte Bardot en vooral Jane Birkin, die ook na hun 

breuk zijn toeverlaat en vertrouwenspersoon zal blijven. 

Gainsbourg inside (Yannick Ribeaut, 2011)  785.8 

De foto’s werden oorspronkelijk gemaakt in opdracht van Gainsbourgs dochter Charlotte. Aan de hand 

[verberg tekst] daarvan wou ze de herinnering aan het huis vereeuwigen zoals het toen was. Nu, twintig 

jaar na Gainsbourgs dood, vinden ze hun weg naar het boek Gainsbourg inside. 

Het levert alvast een prachtige collectie foto’s op. Ondanks Gainsbourgs verfomfaaide voorkomen, was hij 

een absolute controle- en netheidsfreak, die elk object — hoe minuscuul ook — een vaste plaats in zijn 

interieur had toegewezen. Zelfs toen zijn dochter Charlotte nog een peuter en kleuter was, mocht ze 

nauwelijks in het huis bewegen of spelen, laat staan ravotten. Gainsbourgs huis zag er dan ook uit als een 

miniatuurmuseum waarin de kleur zwart domineert. In het boek krijgen we niet alleen een blik op het salon 

annex de muziekkamer, met vleugel, Fender Rhodes en andere toetseninstrumenten, maar ook op de meer 

intieme ruimtes, zoals keuken, badkamer, slaapkamer en zelfs poppenkamer van de artiest. Elke foto 

ademt de decadent, maar stijlvolle sfeer uit die zo kenmerkend is voor de muziek, de persoon én het 

personage Gainsbourg. 

Gainsbourg (Rudolf hecke, 2012)   785.8 

De eerste Nederlandstalige biografie over Serge Gainsbourg schrijven: dat was het opzet van Rudolf Hecke. 

Getuige het boek Gainsbourg is de Vlaamse muzikant, producer en studiobaas daar alvast in geslaagd. 

Herman Selleslaghs zorgt voor enkele indrukwekkende foto's. Het verhaal overtuigt minder. Al ligt dat niet 

aan het onderwerp, maar wel aan de persoon van de schrijver zelf, die het verhaal soms lelijk in de weg zit. 
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Zijn songs door anderen 

België 

Jo Lemaire heeft met "Je suis venu te dire que je m'en vais" een mega Europese 

hit gehad en een clip gemaakt met Serge Gainsbourg. Hij noemde haar altijd "la 

petite". Zelf vond Serge dit de beste cover 'ever made'. De versie van Jo 

Lemaire staat ook op ontelbare compilaties met werk van SG. In bijlage een 

foto van Mickarvey en een foto van Serge Gainsbourg met Jo Lemaire, gemaakt 

is ten tijde van de clip-opnames. Jo Lemaire heeft overigens nog 

 

Verder hebben we nog versies “Je suis venu te dire que je m’en vais” van o.a. 

Salif Keita (wereldmuziek), Rufus Wainwright (rock), Antoine Hervé (instrumentaal). 

Interessant is Vamps et Vampire, een soort tribute met grote namen uit de film- en muziekwereld  

Vamps et Vampire: The songs of Serge Gainsbourg (cd 2014):  te vinden bij 61 A/vamp 

Tracks 
1.  Harley Davidson  Brigitte Bardot  00:02:29 

2.  Comment te dire adieu  Françoise Hardy 00:02:25 

3.  Poupée de cire poupée de son France Gall  00:02:31 

4.  Les yeux pour pleurer  Nana Mouskouri 00:03:10 

5.  La chanson de Prévert  Vicky Autier  00:02:57 

6.  La javanaise   Juliette Gréco  00:02:28 

7.  Baudelaire   Catherine Sauvage 00:02:08 

8.  Strip tease   Juliette Gréco  00:02:11 

9.  Pour aimer il faut être trois  Isabelle Aubret 00:03:05 

10.  Les sucettes    France Gall  00:02:34 

11.  Non a tous les garçons   Michèle Torr  00:02:55 

12.  Hier ou demain    Marianne Faithfull 00:02:37 

13.  Sous le soleil exactement  Anna Karina  00:03:29 

14.  Jane B     Jane Birkin  00:03:07 

15.  Rêves et caravelles   Michèle Arnaud 00:02:41 

16.  L'anamour    Françoise Hardy 00:02:12 

17.  Contact     Brigitte Bardot  00:02:20 

18.  Con c'est con ces conséquences Jane Birkin  00:03:07 

19.  Elastique    Charlotte Gainsbourg 00:03:05 

20.  Lulu     Bambou  00:04:08 

21.  Pull marine    Isabelle Adjani  00:03:53 

22.  Vamp et vampire   Zizi Jeanmaire  00:01:57 

23.  Overseas telegram   Catherine DeNeuve 00:03:04 

24.  Tandem    Vanessa Paradis 00:03:25  

25.  Laisse tomber les filles   April March  00:02:04 
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Een andere Tribute cd is 

Monsieur Gainsbourg revisited (2003)  78 gains 

 

Franz Ferdinand en Jane Birkin - A Song for Sorry Angel (3:15) 

Cat Power en Karen Elson - I Love You (Me Either) (5:17) 

Jarvis Cocker en Kid Loco - I Just Came to Tell You That I'm Going (3:38) 

Portishead - Requiem for Anna (2:39) 

Faultline, Brian Molko en Françoise Hardy - Requiem for a Jerk (2:59) 

Michael Stipe - L'Hôtel (4:27) 

Tricky - Au Revoir Emmanuelle (3:31) 

Marianne Faithfull, Sly en Robbie - Lola R. for Ever (3:05) 

Gonzales, Feist en Dani - Boomerang 2005 (3:25) 

Marc Almond en Trash Palace - Boy Toy (4:02) 

P - The Ballad of Melody Nelson (3:58) 

The Rakes - Just a Man with a Job (2:51) 

The Kills - I Call It Art (3:10) 

Carla Bruni - Those Little Things (2:08) 

 

 

 

Gainsbourg en jazz 
 

 

Alain Brunet maakte een jazzy versie van de nummers van SG 

Joue Serge Gainsbourg (cd WEA, 1993)   magazijn 73 cd 233 

 

 

Ook de grote John Zorn eerde SG op Great Jewish music: Serge Gainsbourg (cd 1997)  magazijn 73 cd 6537 
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Gainsbourg en de vrouwen 

Brigitte Bardot 

Brigitte Bardot (Parijs, 28 september 1934) is een Frans fotomodel, actrice en 

zangeres. Als ondeugende "stoeipoes" en frivole pin-upgirl maakte ze zeer snel 

internationaal furore en vooral in Europa vormde ze een icoon van de jaren vijftig. Als 

sekssymbool was zij een Frans antwoord op de Amerikaanse Marilyn Monroe (MM). 

Haar naam werd vaak afgekort als BB, wat vanwege de alliteratie erg voor de hand 

lag, maar wat nog meer populair werd door een tophit van Dario Moreno (1961), 

waarin Bardot in het Frans en Portugees wordt bezongen. 

 

Van BB hebben we in de Kortrijkse Bib de volgende films 

Naughty girl (Michel Boisrond,  1956)    film NAUG 

Come dance with me (Michel Boisrond, 1959)   film COME 

Love on a pillow (Roger Vadim, 1962)    film LOVE 

Contempt (Jean-Luc Godard, 1963)    film CONT 

Viva Maria! (Louis Malle, 1965)     film VIVA 

Shalako (Edward Dmytryk, 1968)    film SHAL 

Les pétroleuses (Christian-Jacque, 1971)   film PETR 

BB zong (nou ja) ook en deze elpee zit in ons magazijn 

 La madrague (Philips, 1964- dubbelelpee) 61 vinyl 5481 

 Haar zangtalenten kun je bewonderen op deze DVD dvd 61 bardo 
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Jane Birkin 

Birkin is de dochter van luitenant-ter-zee David Birkin en actrice Judy Campbell. Haar broer is regisseur en 

scenarioschrijver Andrew Birkin. 

In 1965 trouwde Birkin met John Barry, de componist die de muziek schreef bij onder andere de James 

Bond-films. De twee scheidden in 1968. In 1966 verwierf ze redelijke bekendheid met haar rol als 

naaktmodel in Antonioni's controversiële film Blowup. 

In 1968 ontmoette Birkin tijdens haar verblijf in Frankrijk de Franse popster Serge Gainsbourg. Ze trouwden 

al snel. In 1969 namen ze (een tweede versie van) het door Gainsbourg geschreven erotische Franstalige 

nummer Je t'aime... moi non plus op (de eerste versie was opgenomen met Brigitte Bardot, maar die vond 

de opname achteraf te gewaagd om uit te brengen). De single was controversieel door zijn expliciet 

seksuele aard (de tekst van het nummer werd ondersteund door gekreun en gehijg) en sommige 

radiostations weigerden hem te draaien. Toch werd het nummer een grote hit in verscheidene Europese 

landen. Hierna volgde al gauw het album Jane Birkin - Serge Gainsbourg. 

In het begin van de jaren zeventig richtte Birkin zich voornamelijk op haar filmcarrière, onder meer als 

lesbische geliefde van Brigitte Bardot in Don Juan 73 van Roger Vadim (1973). Met Gainsbourg nam zij 

enkele albums op, waaronder Lolita Go Home (1975) en Ex-Fan des Sixties (1978). Haar platen zijn vooral in 

Frankrijk zeer succesvol. 

Na Gainsbourg huwde ze met de componist van filmmuziek waarvan we 28 cd’s en 14 elpees hebben. 

Vinylelpees van Jane Birkin 

   

Lost song (Phonogram, 1987)   magazijn 61 vinyl 3262 

Jane Birkin (Impact, s.d.)   magazijn 61 vinyl 3263 

Succès 2 disques (Polygram, s.d.)  magazijn 61 vinyl 3264) 

Vinylsingles van Jane Birkin 
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Je t’aime…moi non plus – Jane B. (Fontana, s.d.)  magazijn 53 vinyl 29736 

Black white – Black white (Biem, s.d.)    magazijn 53 vinyl 29735 

Quoi – Comme un gabbiano (Kangaroo, 1985)   magazijn 61 VRT vinyl 13222 

Cd’s van Jane Birkin 

Lost song (1987)      magazijn 61 cd 32975 

Master serie (1988)      magazijn 61 cd 2757 

Baby alone in babylone (1988)     magazijn 61 cd 21308 

Au Bataclan live 1987 (1988)     magazijn 61 cd 21357 

Jane B. (1993)       magazijn 61 cd 21550 

Concert intégral à l’ Olympia (1996)    magazijn 61 cd 21551 

A la légère (1998)      magazijn 61 cd 21309 

Jane Birkin (???°      magazijn 61 cd 6938 

Arabesque (2002)      61 birki 

Versions jane (2002)      61 birki 

Rendez-vous (2004)      61 birki 

Fictions 20-03-200 Paris (2006)     61 birki 

Best of Birkin (2007      61 birki 

cd-singles van Jane Birkin 

Sorry angel (1996)      magazijn 61 cd 39079 

Love slow motion (1998)     magazijn 78 cd 40209 

Elisa (2002)       magazijn 61 cd 39732 

Boek over 

 Jane Birkin (Gabrielle Crawford – Flammarion, 2004)  785.8 

Speelfilms 

Blowup (Michelangelo Antonioni, 1966) 

Een hippe modefotograaf in het swingende Londen van de jaren zestig neemt in een 

park foto's van een liefdespaar. Bij het uitvergroten krijgt hij de indruk dat hij een 

moord heeft geregistreerd en komt zo op het spoor van een mysterie. 
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Death on the Nile (John Guillermin, 1978) 

In dit spannende detective verhaal van Agatha Cristie wordt de detective Hercule 

Poirot zijn rust verstoord tijdens zijn vakantie om een moord op te lossen wanneer een 

man wordt vermoord tijdens een reisje met zijn boot over de Nile. Iedereen heeft een 

motief en iedereen heeft iets te verbergen. Niemand wil dat de onopgeloste moord in 

handen valt van de Egyptische authoriteiten. 

 

La piscine (Jacques Derya, 2008) 

Een psychologisch drama uit 1969 van Jacques Deray met in de hoofdrollen Alain 

Delon en Romy Schneider. Twee geliefden brengen de zomervakantie door in een villa 

aan de Côte d'Azur. Wanneer ze bezoek krijgen van de ex-minnaar van de vrouw 

(Maurice Ronet) en zijn achttienjarige dochter (Jane Birkin) loopt de spanning hoog op. 

 

 

Charlotte Gainsbourg 

Gestimuleerd door haar moeder begon Gainsbourg haar acteercarrière al op vroege 

leeftijd. In 1984 debuteerde Gainsbourg in de film Paroles et Musique. Kort daarna 

speelde ze in L'Effrontée, een rol die haar een César-onderscheiding voor de meest 

veelbelovende actrice opleverde. Hierna was ze nog in verscheidene producties te zien, 

waaronder Jane Eyre naar het boek van Charlotte Brontë. Daarnaast heeft ze op het 

Parijse toneel gestaan. In 2009 ontving ze tijdens het filmfestival van Cannes voor haar 

rol in de horrorfilm Antichrist van Lars von Trier de prijs voor beste vrouwelijke actrice. 

Met name de laatste jaren speelt zij regelmatig in films van deze regisseur. 

Speelfilms 

3 coeurs (Benoit Jacquot, 2015) 

Een belastingambtenaar uit Parijs strandt in een stadje in de Drôme. Op zoek naar een 

hotel ontmoet hij Sylvie met wie hij de hele nacht door het stadje wandelt en praat. 

Door een speling van het lot loopt hun relatie spaak, waarna de man verliefd wordt op 

een andere vrouw, zonder dat hij weet dat zij de zus van zijn grote liefde Sylvie is. 
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Antichrist (Lars Von Trier, 2009) 

Na de dood van hun driejarige zoontje door een tragisch ongeval is een vrouw bijna 

krankzinnig van verdriet, woede en schuldgevoel. Haar man, psychotherapeut, neemt 

haar mee naar hun vakantiehuisje in de bossen, juist omdat ze erg bang is voor die 

omgeving, om samen hun rouw te verwerken. Langzamerhand loopt de situatie uit de 

hand. De film bevat een aantal schokkende scènes. 

 

Confession of a child of the century (Sylvie Verheyde, 2013) 

Parijs, 1830. Verraden door zijn minnares geeft Octave zich over aan wanhoop en 

losbandigheid - de "ziekte van de eeuw". de dood van zijn vader voert hem naar het 

platteland, waar hij Brigitte ontmoet, een jonge weduwe die tien jaar ouder is dan hij. 

Octave wordt weer hartstochtelijk verliefd, maar zal hij ook de moed vinden om in de 

liefde te geloven? 

 

Everything will be fine (Wim Wenders, 2015) 

De nog jonge schrijver Tomas raakt diep in de put, wanneer hij in een donker, winters 

landschap een jongetje aanrijdt. Het jongetje sterft. Tomas’ schuldgevoel is daarna zo 

groot dat hij aan de drank raakt en zijn relatie op de klippen loopt. Maar juist zijn 

schrijverschap krijgt een enorme impuls door het ongeluk. Jaren later ontmoet Tomas 

de broer van het verongelukte jongetje, die hem voor de voeten werpt dat hij eigenlijk 

zijn kost heeft verdiend door andermans ellende. 

 

Jane Eyre (Zeffirelli, 1994) 

Jane Eyre is nog maar een klein meisje als haar ouders sterven. Na een moeilijke jeugd 

en een weinig prettig verblijf op een kostschool komt zij op achttienjarige leefijd als 

gouvernante op Thomfield Hall om er te zorgen voor de dochter van Edward Rochester. 

Hoewel Jane op een goede voet staat met haar leerlinge en het uitstekend kan vinden 

met Mevrouw Fairfax, het hoofd van de huishouding, wordt… lees meer haar rust 

regelmatig verstoord door een demonische lach die door de gangen weerklinkt. Ook 

haar baas Rochester behandelt Jane uiterst afstandelijk en cynisch. Toch groeit er een 

wederzijds respect die geleidelijk overgaat in liefde. 

 

Nuovomundo (Emanuele Crialese, 2007) 

Een van Sicilië afkomstige familie besluit zich in Amerika te vestigen in de hoop op een 

beter bestaan. De 'nieuwe' wereld blijkt echter minder toegankelijk en rooskleurig dan 

hen is voorgedaan. Vooral de verschillen tussen de culturen zijn enorm en de familie 

komt in aanraking met mensen die zij thuis nooit hadden willen ontmoeten. 
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Persécution (Ptraice Chéreau, 2009) 

Klusjesman Daniel heeft een haat-liefde verhouding met de koele, intellectuele Sonia 

en hij voelt zich gestalked door een mysterieuze man. Als Sonia de relatie beëindigt, 

verliest hij de controle over zijn leven. 

 

 

Science of sleep, The (Michel Gondry, 2013) 

Stéphane lijdt een eentonig leven in Parijs. Op een dag maakt hij kennis met Stéphanie, 

zijn buurvrouw, en hij wordt verliefd. De jonge vrouw, die aanvankelijk gecharmeerd is 

door de buitenissigheden van de jongen, wordt echter bang en wijst hem af. Stéphane 

besluit de oplossing voor dit probleem te zoeken daar waar de verbeelding koning is. 

 

Son épouse (Michel Spinosa, 2014) 

Gracie, een jonge Tamil, woont in de buurt van Madras. Ze is het slachtoffer van 

gedragsstoornissen sinds haar huwelijksdag: de herinnering aan haar vriendin 

Catherine, die onder verdachte omstandigheden overleed, lijkt het meisje 

achtervolgen. Joseph, weduwnaar en de ontroostbare echtgenoot van Catherine, 

besluit terug te keren naar India om Gracie te ontmoeten en wil tijdens deze reis zijn 

eigen fouten te herstellen. Want Joseph heeft heel wat zaken waarvoor hij vergiffenis 

moet vragen... 

Cd’s 

  

5:55 (2006)      78 gainsb 

IRM (2009)      78 gainsb 

Stage whisper (2011)     78 gainsb 
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Lou Douillon 

Lou Doillon was eerder al bekend als actrice en internationaal model, 

maar nu presenteert de dochter van Jacques Doillon en Jane Birkin zich 

onder een totaal ander daglicht. Haar eerste EP “I.C.U.”, waarop de 

Française een uitstekende singer-songwriter bleek te zijn, kwam uit in 

de lente. Op haar debuutalbum “Places”, gearrangeerd door Etienne 

Daho, speelt ze dan weer met soul en akoestische folk in een 

autobiografische roman vol klaagliederen. In tegenstelling tot haar 

moeder en zus Charlotte Gainsbourg, leunt haar timbre eerder aan bij 

dat van folk-blues-zangeressen als Patti Smith. 

  

Places (2012)   78 doill 

Lay low (2015)    78 doill 
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Lulu Birkin 

  

“Het is een eerbetoon, of beter nog, een geschenk voor zijn vader. We waren Lulu Gainsbourg – zoon en 

laatste kind van Serge – in 1988 uit het oog verloren, nadat de toen tweejarige Lulu zijn vader in de Parijse 

Zénith voor een legendarische vertolking van “Hey Man Amen” is komen bijstaan. Vader is vetrokken, de 

kleine is gegroeid en nu zijn de rollen omgekeerd.” aldus het persbericht van Universal bij de release van 

het Jazz EP ‘From Gainsbourg to Lulu’. 

een heerlijk schijfje dat volledig door Lulu werd samengesteld. Hij zingt (en hoe!! Javanaise klinkt als een 

verrijzenis van le grand Gainsbourg), speelt piano, dirigeert en arangeert. En hij solliciteert. Hij solliciteert 

naar een plaatsje op de affiche van Gent Jazz 2012. Duveltje in de hand en op tijd een slokje nemen opdat 

we het glas even terzijde kunnen zetten om petit Gainsbourg te trakteren op een staande ovatie na elk 

stukje eclectische waanzin. 

Lady luck (2015)  de nieuwe cd is besteld en wordt verwacht ! 

 

 

 

 


