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Nieuwe single Louis Gauthier 
eerbetoon aan Gerrit Komrij 
Meesterdichter zelf werkt mee aan Stille Liefde 
 

 
 

Luisterlink: https://youtu.be/9M3SBVNU_pg 
 

13/05/2018 | Vrijdag 1 juni 2018 presenteert Louis Gauhier de single Stille Liefde. Gerrit 
Komrij zelf sprak in 2009 de tekst in van zijn bekende gedicht, Gauthier produceerde 
begin dit jaar de muziek. Voor de vioolpartij strikte hij niemand minder dan Lonneke van 
Straalen, bekend van haar eigenzinnige collectief Pynarello. De single wordt uitgebracht 
ter gelegenheid van het eerste dichtersbal Dansen op Spijkers, dat die avond in 
VondelCS in Amsterdam wordt gehouden. Ook wordt de cd Dansen op Spijkers, die 
Gauthier en Komrij in 2009 maakten, voor deze gelegenheid in gelimiteerde oplage van 
250 stuks op wit vinyl uitgebracht.  
 

“Ik was blij verrast toen beeldend kunstenaar Charles Hofman, hij is de man van Gerrit Komrij, 
en zijn neef Leonardo Hofman, de organisator van het dichtersbal, mij vroegen om Dansen op 
Spijkers nieuw leven in te blazen”, zegt Louis Gauthier. “Ze hebben me geïnspireerd om te gaan 
grasduinen door de sessies van toen. De muziek voor de nieuwe single Stille Liefde ontstond 
met een sturende en ook dansende melodie in mijn hoofd toen ik het gedicht las. Het voelde 
tijdens het creëren of Gerrit er weer even was. Komrij heeft de tekst op de voor hem zo 
karakteristieke wijze ingesproken. Op de lp hebben we er toen niets mee gedaan. Stille Liefde is 
een ontroerende treurzang over de liefde en laat Komrij weer voor even herrijzen.” De single is 
digitaal verkrijgbaar via Spotify en Youtube. 
 

https://youtu.be/9M3SBVNU_pg


“Het is een droom van elke dichter dat alle slagersjongens op de fiets zijn gedichten zingen. 
Dan moet je er wel muziek bij hebben. Op dat pad zijn we nu begonnen”, zei Gerrit Komrij over 
zijn samenwerking met Louis Gauthier in 2009. Op de lp Dansen op Spijkers staan elf 
gesamtkunstwerken in uiteenlopende sferen en stijlen waarin gesproken tekst en muziek innig 
met elkaar zijn verweven.   
 

Over Louis Gauthier 
Louis Gauthier (1981) heeft als musicus en componist samengewerkt met onder meer Spinvis, 
Henk Westbroek en modeontwerper Frans Molenaar. Ter gelegenheid van de 75e verjaardag 
van schrijfster Charlotte Mutsaers bracht hij vorig jaar samen haar de lp/cd Rikkelrak uit. Hij is 
onder andere redacteur klassieke muziek voor De Telegraaf en programmeert als radiomaker 
livemuziek bij NPO Radio 1.  
 

Over het dichtersbal 
Het dichtersbal Dansen op Spijkers wordt een jaarlijkse traditie. Het wordt georganiseerd door 
Het Komrijk | Stichting Gerrit Komrij. Het bal houdt de herinnering aan Gerrit Komrij en zijn 
dichtkunst levend. Een avond waarin literatuur, muziek, absurditeit en het nachtleven zijn 
vervlochten. Met een broeierig samenspel van veelal jonge dichters, kunstenaars, acteurs, 
dansers, musici en DJ’s. 
 

Beluister de single op: https://youtu.be/9M3SBVNU_pg 
 

Presentatie single Stille Liefde en lp Dansen op Spijkers 
Tijdens het dichtersbal Dansen op Spijkers  
Vrijdag 1 juni 2018, aanvang 21:00 uur 
Vondel CS, Vondelpark 3, Amsterdam 
Tickets & Info: www.dichtersbal.nl en 
https://www.facebook.com/events/186391201961883/ 
 

 

Voor meer informatie en/of het aanvragen van een interview kunt u contact opnemen met Johan 
Kloosterboer van De Nieuwsmakelaar: 06-52 626 907, johan@nieuwsmakelaar.nl. U kunt ook 
rechtstreeks contact opnemen met Louis Gauthier: 06-13 844 081, info@louisgauthier.nl. 
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