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Didier Laloy is terug met een nieuwe creatie en een nieuw album: Belem & The MeKanics, 
een boeiende kruisbestuiving tussen zijn gerenommeerd duo Belem - met celliste Kathy 
Adam - en de gemechaniseerde instrumenten van de hedendaagse componist Walter Hus.
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Didier Laloy 
diatonisch accordeon

Kathy Adam 
Cello

Walter Hus  
orkestraal ensemble & pro-
grammatie

Didier Laloy & Walter Hus 
composities & arrange-
menten

Na Europa te hebben doorkruist met Belem, ontmoet Didier Laloy 
componist Walter Hus. Walter Hus was in de jaren ’80 medeoprichter 
van de avant-gardegroep Maximalist. 

Laloy slaat nieuwe wegen in met Belem eens hij in contact komt 
met de waanzinnige creativiteit van Walter Hus en zijn Decap-
-orgel, een high-techversie van het dansorgel uit de jaren zestig. 
Dit unieke instrument is een orkestraal ensemble van 15 
elementen bestaande uit orgelpijpen, accordeons en percussie-
-instrumenten. Dit computergestuurde orkest maakt gebruik van een 
softwaremuziekprogramma en genereert akoestische en organische 
klanken.

Laat u meevoeren door deze ongewone muziek, op de grens tussen 
populaire en hedendaagse genres en felliniaanse filmmuziek.

Belem & The MeKanics wisselen zoete klankstromen af met tot 
de verbeelding sprekende filharmonische muziekgolven die de 
gefascineerde toeschouwers in een machtige wervelstroom van 
geluiden onderdompelen!
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BIOGRAFIEËN
Didier Laloy begint diatonisch accordeon te spelen op 13-jarige 
leeftijd en neemt deel aan talrijke workshops met Bruno Le Tron, 
Marc Perrone en Jean-Pierre Yvert. Sinds enkele jaren wordt hij 
beschouwd als één van de meest gedreven gangmakers van de 
revival van het diatonische accordeon in Europa. 
Zijn innemend karakter, vlotte podiumprésence en diepgaande 
feeling voor heel uiteenlopende muziekgenres maken van hem een 
alom gewaardeerde muzikant. Hij werkte mee aan niet minder dan 
120 albums. 
Zijn eerste persoonlijke project met eigen composities, de dubbel 
CD ’S-Tres/Version Originale’, wordt onmiddellijk gevolgd door ‘Di-
dier Laloy invite...s’, ‘[Pô-Z]s’, ‘Noir’s’, ‘Couturière’ en ‘Didier Laloy/
Tuur Florizoone’.
Hij is tevens medeoprichter van verschillende groepen, zoals de 
groep Samurai, een kwintet van diatonische accordeons uit alle 
hoeken van Europa.

DIDIER LALOY 

KATHY ADAM
Kathy Adam studeerde cello en kamermuziek aan de Koninklijke 
Conservatoria van Brussel en Bergen en staat al meer dan 20 jaar 
op het podium. Parallel aan haar loopbaan als klassieke muzikante 
(kwartet Thaïs, Brussels Philharmonic,  Vlaamse Opera, Musiques 
Nouvelles,…), werkt ze regelmatig samen met Karim Baggili, Di-
dier Laloy, Line Adam, David Linx, Diederik Wissels, Olivier Louvel, 
HLM (Houben-Loos-Maurane), Charles Loos, Steve Houben - Panta 
Rhei,Vincent Rouard,…
In het domein van theater, dans en zang werkte en werkt Kathy 
samen met Michèle N’Guyen, Julie Larousse, Ghalia Benali, Erick de 
Armas, Seb Duthoit, Paolo Doss, la Compagnie
du Banc Public, Jofroi, Bernard Tirtiaux, Photis Ionatos, Yvette Ber-
ger, Fabienne VDP, Les Vaches Aztèques, Oscar Wallas, La Compa-
gnie Josée Besprosvany,…



WALTER HUS
Hedendaagse componist, pianist en onvermoeibaar experi-
mentator Walter Hus was in de jaren ’80 medeoprichter en 
pianist van de avant-gardegroep Maximalist. Hun lp is een 
van de eerste referenties van het label Igloo. Daarna richt hij 
zich op een klassieker repertoire voor opera, dans, theater en 
film. 
Walter werkt ook vaak samen met orkesten en ensembles, 
auteurs, beeldende kunstenaars, tekenaars, rock- en techno 
muzikanten, theaterchoreografen, filmregisseurs en ontwer-
pers van videospelletjes. Om er maar enkelen te noemen: 
Rosas Dance Company, Roxane Huilmand, Jan Ritsema, Guy 
Cassiers, Needcompany, Hybrid Dance Company, Ben Okri, 
Peter Greenaway, Jozef Devillé, Chris Ware, Tale of Tales, 
Frederic Rzewski, Fatoumata Diawara, Guo Gan, DJ Push, 
Peter Krüger, Manu Riche, Spectra Ensemble, Arditti Quartet 
en Brussels Philharmonic Orchestra.
Vanaf 2000 exploreert Walter Hus de mogelijkheden van de 
Decap-orgel. Deze unieke orgel wordt, dankzij de door de 
firma met dezelfde naam ontwikkelde spitstechnologie, door 
een computer gestuurd. Hij besluit zijn eigen Decap-orgel 
te ontwerpen. Het unieke instrument-machine laat hem toe 
uiterst gevarieerde muzikale wegen te bewandelen, gaande 
van de creatie van psychedelische sonore werelden tot pure 
elektro/techno-composities. Walter Hus werkt in 2014 overigens mee aan de documentaire ‘Sound Of Belgium’, 
hiervoor componeerde hij een aangepaste versie van het cultnummer ‘Universal Nation’ van elektro-trance pro-
ducer Push voor zijn Decap-orgel. 
In 2015 ontvangt Walter Hus de prijs ‘Beste Muziek 2015’ op het Filmfestival van Oostende voor ‘N-The Madness 
of Reason’ van Peter Krüger.
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HET DUO BELEM
Het duo BELEM bestaat uit Didier Laloy en Kathy Adam die elkaar al jarenlang kennen en vaak het po-
dium delen. Ze vormen een atypisch duo met diatonische accordeon en cello. Ze doorkruisten Europa 
niet alleen met de groep Panta Rhei maar ook met andere projecten van Didier: ‘Didier Laloy Invite...s’, 
‘[Pô-Z]s’, ‘Noir’s’ en ‘Nonsens’.
Na 23 jaar komt hun muzikale verstandhouding eindelijk in de schijnwerpers te staan. Hun gedeelde ver-
langen om te flirten met kamermuziek, zonder het primordiale expressieve aspect uit het oog te verliezen, 
levert vandaag een keur op van composities die putten uit hun wederzijdse ervaringen.
Het resultaat is krachtig en eenvoudig, subtiel en verrassend. Windgeluiden en stiltes combineren zich 
moeiteloos met de meest waanzinnige ritmes. Het duo leidt ons tijdens deze fascinerende muzikale reis 
boordevol botsende, spetterende en strelende klanken binnen in een bevreemdende wereld. 
Het is overduidelijk dat ze graag het podium delen en hun virtuositeit brengt de toehoorder onmiddellijk 
in vervoering. Ook de levensvreugde die uit hun muziek spreekt is aanstekelijk. 
Deze langverwachte ontmoeting tussen twee genereuze artiesten levert een duo op dat subtiliteit en durf 
perfect weet te combineren. 



IGLOO Records • +32.2.538.90.01 • info@igloorecords.be • www.igloorecords.be

ONTMOETING MET WALTER HUS & GEBOORTE 
VAN BELEM AND THE MEKANICS
Didier Laloy vertelt:
In het begin van mijn artistieke loopbaan had ik het geluk de scène te mogen delen met tal van geta-
lenteerde artiesten met heel uiteenlopende achtergronden. Gesterkt door lessen van en uitwisselingen 
met muzikanten en muziekleraren, acteurs, dansers en zangers, startte ik vanaf eind jaren ’90 mijn eigen 
projecten op. In deze periode gaf ik altijd voorrang aan het menselijke aspect in de creatie. Het maakte 
niet uit of mijn partner gitarist, acrobaat of voordrachtskunstenaar was: het is de mens die de creatie le-
ven en passie inblaast. 
Het duurde wel 20 jaar voor het duo BELEM met Kathy Adam, vrij onverwacht dan nog, tot stand kwam. 
Ik beschouw deze menselijke en artistieke ontmoeting en de intieme, intense en onstuimige muziek die 
eruit voortvloeit als mijn sterkste project tot nu toe. De laatste twee jaar viel ons zowel van de program-
matoren als van het publiek een schitterende ontvangst te beurt tijdens meer dan 200 voorstellingen.
Hoewel ik bij iedere nieuwe creatie graag van koers verander, leek het me onmogelijk om dit inspirerende 
duo-avontuur met Kathy Adam stop te zetten. Het kwam er dus op aan een project te vinden dat me kon 
verrassen en waarin het BELEM-duo toch centraal zou staan.

Dag en nacht maakte ik toekomstplannen en speelde ik met tientallen ideeën. Eén beeld bleef opduiken: 
dat van een ‘mechanisch orkest’ dat BELEM zou begeleiden! Met dit idee in het achterhoofd ben ik be-
ginnen zoeken naar draaiorgels, mechanische piano’s, muziekdozen… Toen ik Jacques Pirard, een oude 
vriend en muzikant, terug op het spoor kwam, leek mijn wens in vervulling te gaan. Jacques heeft namelijk 
een merkwaardig muziekdoosje waarvoor hij schrijft, componeert en perforeert. 

Zo vond ik mijn eerste partner! Helaas bleek de realisatie van de rest van mijn droom heel wat ingewikkel-
der en zelfs onhaalbaar. Tot ik Walter Hus ontmoette. Mijn bezoek aan zijn organisch filharmonisch labo-
ratorium was een hallucinante ervaring. Plots werd mijn droom van een mechanisch orkest werkelijkheid, 
maar dan groter, waanzinniger en nog mooier!
Bovendien, en dat is onontbeerlijk voor een geslaagde 
creatie, klikte het ook op menselijk vlak. 

Walter en ik lijden aan eenzelfde creatieve waanzin die als 
een wervelwind alle twijfels kan wegvegen. Dit krankzinnige 
en buitensporige project moest en zou realiteit worden. Ik 
zeg ‘krankzinnig en buitensporig’ omdat de technische as-
pecten van dit uitzinnige concept die van mijn gebruikeli-
jke projecten ver overtrof. Het door Walter Hus en de firma 
Decap bedachte en gebouwde instrument is letterlijk on-
gelooflijk en buitenmaats, maar het is tegelijkertijd ook ge-
niaal. Dit instrument dat bestaat uit buizen, kabels, metalen 
en houten lamellen, percussies en tal van andere zaken is 
in staat om helemaal alleen de klanken van een voltallig orkest voort te brengen. Decap en Walter hebben 
jarenlang gewerkt om de gemechaniseerde instrumenten te bezielen met de ademtocht van de fluitspeler, 
de soepelheid van de drummer en de virtuositeit van de Chinese topmuzikant. 
Het resultaat is adembenemend! 



De  «Decap» instrumentatie

In de jaren ‘50, ‘60 en ’70 waren geautomatiseerde dansorgels (draaiorgels, Decap- of Mortierorgels) 
uitermate populair in de cafés en danszalen van België, Nederland en Noord-Frankrijk. Net als de piano-
la’s, werkten deze imposante theatrale orgels met geperforeerde kaarten. Ze speelden de hits van het 
moment terwijl het bier rijkelijk vloeide. Met de komst van de jukebox werden deze instrumenten echter 
afgevoerd of in het beste geval in musea ondergebracht. 

Vandaag zijn deze orgels terug in trek, maar dan in een high-tech versie. In Belem & The MeKanics 
neemt de Decap-instrumentatie de vorm aan van een zelfstandig spelend orkestensemble van akoes-
tische orgelbuizen, accordeons en percus-
sie-instrumenten, bestuurd door een computer 
en een muziekprogramma. 
De kleppen van het orgel, de toetsen van het 
chromatische accordeon, elk hamertje en elk 
percussiestaafje reageert, op een milliseconde 
na, op de door de computer gegeven im-
pulsen. Zelfs de druk van de wind in de indi-
viduele orgelbuizen is tot in het kleinste detail 
controleerbaar. Deze reusachtige synthesizer 
in hout laat een verregaande modulering van 
het geluid toe, een geluid dat evenwel niet op 
elektronische wijze wordt opgewekt maar een 
akoestisch en organisch karakter heeft. 

De Decap-instrumentatie is het levenswerk van de firma Decap uit het Belgische Herentals.
Tony en Frank Decap zetten de honderdjarige familiale traditie voort van de fabricatie van geautoma-
tiseerde dansorgels en combineren de ambachtelijke kennis en vaardigheden van hun voorouders met 
de actuele spitstechnologie. Ze creëerden een heel nieuw instrumentarium, klaar om te worden geëx-
ploreerd door muzikanten van vandaag. 
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