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Springsteen doorgelicht
Door Stefan Raatgever
Voor wie wil weten hoe de kleedkamer van Bruce Springsteen er uit ziet en hoeveel
kaneelbroodjes The Boss voor zijn concerten naar binnen werkt, biedt het boek
Rising High alle antwoorden.
Ruim een jaar lang trok de rockzanger Bruce Springsteen rond de wereld met zijn
The Rising-tournee. Met de E Street Band speelde hij in 2002 en 2003 120 concerten
in 17 landen. Het werd de op twee na lucratiefste concertreeks ooit. Met een
opbrengst van bijna 110 miljoen euro heeft Springsteen alleen de twee laatste
tournees van de Rolling Stones voor zich.
Drie fans - Jos Westenberg, Muriël Kleisterlee en Kari-Anne Fygi - schreven een
boek vol - al dan niet relevante wetenswaardigheden over de grootste tournee die in
oktober 2002 de Rotterdamse Ahoy' en in mei 2003 de Kuip aandeed.
Rising High biedt veel foto's, concertverslagen en persoonlijke anekdotes van
bezoekers. De foto's zijn, hoewel soms niet van topkwaliteit, absoluut de moeite
waard. De concertverslagen en verhalen van fans zijn alleen voor de echte
Springsteen-fan onmisbaar.
Wel leuk voor iedereen zijn de opmerkelijke feitjes die de auteurs boven water wisten
te krijgen. Wat wil The Boss bijvoorbeeld in zijn kleedkamer voor hij naar het
concertpodium gaat? Springsteen blijkt geen exorbitante eisen te hebben. Waar
sterren als P. Diddy of Nariah Carey nog wel eens vragen om flessen dure
Champagne, houdt Springsteen het bij vier kaneel-rozijnen bagels, vetarme
sojameld, magere yoghurt (geen citroensmaak!) en een schaal vers fruit.
Geen typische seks, drugs en rock-'n-roll-ster dus, die Bruce. Zijn zijn kleedkamers
ook zo sober? Inderdaad Springsteen eist onder meer een eigen toilet en douche,
vier kamerplanten en een grote eettafel met linnen tafelkleed.
De shows van Springsteen blijken verder regelrechte goudmijntjes. Per
stadionconcert verdient de zanger namelijk een kleine drie miljoen euro. Hiervan
gaan wel alle kosten van zijn persoonlijke entourage (band, licht, decor) nog af.
Hoeveel de Boss uiteindelijk zelf overhoudt, vermeldt Rising High niet.
Jos Westenberg, Muriël Kleisterlee en Kari-Anne Fygi - Rising High. Prijs: 17,95
euro. ISBN 90-8087751-4. Het boek is te bestellen via www.betrue.nl

