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Louis Gauthier en Charlotte Mutsaers presenteren opzienbarend album 

Rikkelrak snijdt speakers aan rafels 
 

13/10/2017 | Vol trots presenteren musicus/componist Louis Gauthier en Charlotte Mutsaers de 
lp/cd Rikkelrak. Het album verschijnt op donderdag 2 november, de dag dat de schrijfster 75 jaar 
wordt. Zij draagt voor en hij gaat er op onnavolgbare wijze mee aan de slag. Artiesten als 
Benjamin Herman, Claron McFadden en Mike del Ferro verleenden hun medewerking. Niemand 
minder dan Spinvis is laaiend enthousiast: “Rikkelrak snijdt je speakers aan rafels!” Frederique 
Spigt spreekt van “oorspronkelijk dansbaar surrealisme.” Na eerdere samenwerkingen met Gerrit 
Komrij en Jules Deelder is dit voor Gauthier het slotstuk van zijn poëzie-muziek-trilogie. 
 

Rikkelrak bestaat uit een mix van luchtige maar ook confronterende gedichten op aanstekelijke 
melodieën. Het album laat het publiek kennismaken met Mustaers’ creatieve universum en met Gauthiers 
kleurrijke componeer- én designwerk, want hij heeft ook de gehele vormgeving van de lp/cd voor zijn 
rekening genomen.  
 

“Mensen als Charlotte Mutsaers zijn one of a kind”, zegt Louis Gauthier over de samenwerking. 
“Vier het leven, is haar motto. Haar kritische houding dreef me tot het maximale. Wij zijn allebei geen ja-
knikkers en we weigeren ook principieel om zuur te worden. Zoiets schept een band.” 
 

Louis Gauthier (1981) is met recht een duizendpoot te noemen. Hij is actief als redacteur klassiek voor 
De Telegraaf, programmeert als radiomaker livemuziek bij NPO Radio 1 en heeft als componist 
samengewerkt met onder meer Spinvis en modeontwerper Frans Molenaar. Charlotte Mutsaers (1942) 
behoort al decennia lang tot de voorhoede van de Nederlandse literatuur. De belangrijkste literaire 
trofeeën staan in haar prijzenkast, waaronder de Constantijn Huygens-prijs en de P.C. Hooft-prijs. Haar 
nieuwe roman Harnas van Hansaplast verschijnt in november.  
 

Verjaardagsfeest 
Vrijdag 10 november wordt in De Rode Hoed in Amsterdam Rikkelrak aan het publiek gepresenteerd. 
Tijdens Het Grote Charlotte Mutsaers Verjaardagsfeest presenteert de schrijfster haar nieuwe boek 
Harnas van Hansaplast en besteedt zij ook ruimschoots aandacht aan het album en haar samenwerking 
met Louis Gauthier. Lees meer op www.rodehoed.nl/nl/programma/agenda/event/890/Het-Grote-
Charlotte-Mutsaers-Verjaardagsfeest?filter=1 
 

De uitgave is onder embargo voor de pers reeds te beluisteren op YouTube: 
https://youtu.be/RvxZuEyVh5A 
 

De lp/cd Rikkelrak is vanaf donderdag 2 november verkrijgbaar in alle reguliere boekwinkels en 
platenzaken en via de website van uitgeverij Das Mag. Ook is er een digitale download 
beschikbaar op I-tunes: https://itunes.apple.com/nl/album/id1274150877?app=itunes 
 

Kijk ook op www.louisgauthier.nl 
 

 

Noot voor de redactie: Donderdag 19 oktober om 20.00 uur vindt voor de pers en voor leden van Das 
Magazine in Sociëteit Sexyland in Amsterdam een besloten pre-release-party plaats. U  kunt zich 
aanmelden via info@louisgauthier.nl. 
 

Voor meer informatie over Rikkelrak kunt u contact opnemen met Johan Kloosterboer van De 
Nieuwsmakelaar: telefoon 06-52 626 907, e-mail johan@nieuwsmakelaar.nl. U kunt ook rechtstreeks 
contact opnemen met Louis Gauthier: telefoon 06-13 844 081, e-mail info@louisgauthier.nl. 
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