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Ben je even hot in de VS
als in eigen land?
STEPHEN FASANO: Als
ik de statistieken
van mijn website
en mijn Sound-
cloudpagina
moet geloven
zelfs populair-
der! Ze kennen
me dankzij de
Lykke Li-remix,
maar vooral via van
mijn Magic Tapes, de
maandelijkse mixtapes die ik gra-
tis verspreid via internet. Ik heb
er deze keer vier shows gespeeld –
in Miami, Chicago, New York en
Denver – en vier keer zat de keet
helemaal vol. 
Je draait tegenwoordig meer in
het buitenland dan hier.
FASANO: Ik krijg wel massa’s aan-
vragen, vooral van clubs in het
Brusselse, maar als ik nog eens
thuis speel, gaat mijn voorkeur uit
naar Libertine Supersport, de club
waar mijn hart ligt. Ik ben vijf jaar
resident geweest in Dirty Dan-
cing, de voorloper van Libertine,
en de promotors zijn mijn vrien-
den. 
Je hebt met de remixes voor
Lykke Li en Sam Sparro twee op-
eenvolgende treffers gescoord.
Wat wordt nummer drie? 

FASANO: Mijn eigen single,
hoop ik! Het zal mijn
solodebuut zijn, en
er werkt een zan-
geres aan mee,
meer kan ik er
nog niet over
verklappen. De
release staat ge-
pland voor begin
volgend jaar, maar

daarvoor verschijnt
nog een ep van Peter &

The Magician, mijn pro-
ject met de Franse producer Yuk-
sek.
Wat is jouw geheim, jouw formu-
le voor magie op de dansvloer?
FASANO: Je zou moeten weten dat
een magiër nooit zijn trucs ver-
klapt. Ik kan je wel dit zeggen,
want het is eigenlijk geen geheim:
doe wat je doet met zuivere liefde,
en je zult liefde terug krijgen.
Nog één vraagje: heb je gehoord
welk lied er door de boxen schal-
de toen Obama zijn overwin-
ningsspeech gaf?
FASANO: Ik was nog murw van de
jetlag, dus de presidentsverkie-
zingen zijn me enigszins ontgaan.
Iets van Prince misschien? Stevie
Wonder? (We Take Care of Our
Own van Bruce Springsteen, nvdr.)
Wat het ook was, het was vast een
betere keuze dan Happiness. (J.B.)
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LIBERTINE SUPERSPORT
De poorten van Cinema Mirano in Sint-Joost-ten-Node zwaaien op vrijdag 23/11 weer open 
voor clubevent Libertine Supersport. Deze keer spelen naast The Magician ook Rick Shiver én 
Mr Moustache ten dans. Wij mogen opnieuw 5 duotickets weggeven voor de avond, plus één
speciaal vip-duoticket met een vip-toegang tot Libertine Supersport voor twee personen, 
een fles Cattier-champagne én een overnachting voor twee personen in Hotel Bloom! 
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MAGIE IS... 
ZUIVERE LIEFDE

Op 23 november haalt Libertine Supersport een verloren zoon binnen: 
de Brusselse dj- en remixsensatie STEPHEN FASANO alias The Magician – 

u weet wel, hij die Lykke Li en Sam Sparro in de hitlijsten toverde. 
Als opwarmertje speelde Fasano vorige week enkele gigs in de VS. 

HITCHCOCK
MASTERPIECE
COLLECTION 
(BLU-RAY)
Eén exemplaar
van de nieuwe
luxebox met 
14 klassieke
Hitchcock-
thrillers.

De Engelstalige Wikipedia heeft het al
jaren moeilijker om nieuwe pennen te
vinden. Aanpassingen als intuïtievere
edit-pagina’s en makkelijkere inschrijf-
modules moesten al meer nieuwkomers
lokken. Maar wat als de echte reden van
de terugval gewoon is dat er minder
werk te doen is, vraagt The Atlantic
zich af. De meerderheid van de meer
dan 4 miljoen Wikipedia-artikels zijn in
2006 en 2007 geschreven en hebben
sindsdien nog weinig aandacht gekre-
gen. Het grote werk – het daadwerke-
lijke schrijven en structureren – lijkt
voor veel van de grote lemma’s stilaan
voltooid. ‘In de lente van 2012 hadden
3300 Wikipedianen elk meer dan 100
edits per maand – een daling van 31
procent ten opzichte van de lente van
2007, toen het er nog 4800 waren’,
aldus The Atlantic. Benieuwd hoe Wi-
kipedia daarmee om zal gaan.

DE ROUILLE ET D’OS
(BLU-RAY)
Vijf blu-rays van
Jacques Audiards
film met Matthias
Schoenaerts.

NEED FOR SPEED: MOST WANTED
Vijf exemplaren van de nieuwe
racegame (3 voor PlayStation 3
en twee voor Xbox360), telkens
met een extra sleutelhanger en
autogordelhoes.


