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Pinkpop op z’n Servisch
Zigeuners
spelen dag en
nacht trompet,
bezoekers leven
op bier en
geroosterd
vlees. Welkom
in het Servische
Guça.

E

en ophoudelijk trompetgeschal klinkt over het idyllische, heuvelachtige Servische platteland. Eens per
jaar wordt het anders zo
rustige dorp overspoeld door
400.000 feestgangers. ,,Iedereen
houdt van deze muziek,” zegt Ivana uit Vranje in het zuiden van
Servië. ,,Hier vergeet je even al je
problemen.” Zij en haar vriendinnen hebben geblondeerd haar,
dragen een sexy topje, hotpants
en hoge hakken. Met een glimlach
dansen ze midden op straat de
traditionele kolo.
Mannen met ontblote bovenlijven dansen bij de bar ernaast op
de laatste Guça-hit. ,,Gas! Gas!”
(Sneller! Sneller!) Het zoveelste
blikje bier gaat open – wat maakt
het uit dat het pas tien uur in de
ochtend is? Lopend langs de kleine orthodoxe kerk, de walmende
eettentjes, de ouderwets ogende
kermisattracties en de kraampjes,
waar T-shirts en mokken met de
koppen van Karadzic, Milosevic
en Mladic erop te koop zijn, naast
icoontjes, parkieten en nostalgische ansichtkaarten van Joegoslavië, waan je je in een bizarre film.
Welkom in Guça.

Buikdans
Bijzonder is dat er voortdurend
optredens zijn. Op het hoofdpodium in het voetbalstadion spelen
de bekendste bands. Andere optredens van traditionele dansgroepen en Servische en buitenlandse orkesten kun je bekijken
op een klein podium in het centrum van het dorp. En overal op
straat kom je van ’s ochtends
vroeg tot diep in de nacht zigeunerorkesten tegen.
Hele schapen worden boven
open vuren geroosterd in een bacchanale chaos van muziek en
drank. Als een orkest de eerste tonen van een bekende opzwepende
balkankraker speelt, veren de Serviërs aan tafel op en zingen luid-

keels mee met de vuisten in de
lucht: ,,Kalasnjikov! Kalasnjikov!” De man aan het hoofd van
de tafel die een legerbaret draagt,
haalt een paar bankbiljetten te
voorschijn. De muzikanten gaan
akkoord en spelen een paar verzoeknummers. Hoewel het festival gratis is, hopen de bands wel
met een zak geld naar huis te
gaan. De ober wringt zich een weg
door de euforische, zwetende
massa om nog meer vlees en alcohol naar zijn gasten te brengen.
Ondertussen speelt een tienkoppig orkest iets verderop steeds
sneller rond een tafel waarop een
zigeunermeisje in een glimmend
pakje een wilde buikdansshow
geeft.
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Slapeloze nachten
Het eigenzinnige festival dat elke
eerste week van augustus wordt
gehouden, is in 1961 begonnen als
een kleine competitie om de inmiddels fel begeerde gouden trompet. De meerderheid van de bezoekers is Serviër. Anderen komen uit
de rest van het voormalige Joegoslavië en dan zijn er nog wat Duitsers en Fransen. Nederlanders
kom je er bijna niet tegen.
,,Op Guça moet je vijf dagen lang
feesten zonder te slapen!” zegt
Srdjan, een trouwe bezoeker uit
Belgrado met woeste baard en
Tito-shirt, terwijl hij nog een plastic bekertje rakija (brandewijn)
achterover slaat.
—Thessa Lageman

Leerzaam: Na een bezoek aan
Guça zou Miles Davis ooit hebben
gezegd: ‘Ik wist niet dat je ook zó
trompet kon spelen’. FOTO AP
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