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Opgetild 2:    GGeett  LLuucckkyy::  wwee’’rree  uupp  aallll  nniigghhtt  aaggaaiinn  
 

En vogue, trendy, hip? Electro, soul of toch disco? Het zal allemaal best, maar 

ook ik ben deze zomer in de ban geraakt van de muziek van het met mysterie 

omgeven Franse duo Daft Punk. Voor hun nummer Get Lucky  ga ik volledig 

voor de bijl (klik op sterretje op homepage voor YouTube filmpje ervan). House, techno, 

dance, trance en electro-pop, het zijn genres die ik een leven lang zonder 

inspanning heb kunnen laten voor wat ze zijn, hoewel ik me in mijn jeugd 

electro-nummers als Popcorn en later (Fahr, fahr fahr auf der) Autobahn echt 

wel heb laten smaken. Ik hoor zeggen 'Get Lucky?, dat is nou een typisch 

voorbeeld van uitgekiende marktbewerking op basis van slinkse mythevorming 

resulterend in overvloedige ‘airplay’. Dat klinkt nogal uitgekookt en 

uitgedokterd allemaal en natuurlijk heb ook ik niet kunnen ontsnappen aan de 

nauwe mazen van dit kamerbreed gespannen marketingnet. Maar los van alle 

commerciële verleidingsstrategieën even terug naar de basis: wat een 

fantastisch nummer is dit!   

 

Glasheldere high-tech productie, fabelachtige instrumentbeheersing en 

ouderwets spelplezier komen achteloos samen in deze steengoeie song, die 

boven alles gedragen wordt door een superieure groove. In het bijzonder 

teweeggebracht door de uit duizenden herkenbare soepele, ritmische licks van 

gastmuzikant Nile Rodgers op zijn elektrische gitaar. Met de deur in huis 

vallend start Get Lucky lekker lui met een eenvoudig stuwende, kale drumbeat. 

Daaroverheen een volle, laag en puntig ‘poppende’ baspartij en een enkel 

akkoord op de piano. Er zelfbewust doorheen vlechtend laat de swing van Nile 

Rodgers’ gitaar zich in de eerste acht maten al voelen. Wanneer direct daarna 

diens basisgroove (de aorta van de song) doorbreekt – en zich niets lijkt aan te 

trekken van couplet of refrein - weet je het meteen: dit nummer zal niet meer 

ophouden! Ook niet nadat het is afgelopen. 

 

‘Like the legend of the Phoenix, (hah)’ is de eerste regel die gezongen wordt. 

Waarmee Thomas Bangalter en Guy-Manuel de Homem-Christo het mysterie 

omtrent de identiteit van hún Daft Punk ook zelf in stand lijken te willen 

houden. Het nummer, waarbij het onmogelijk is in elk geval het hoofd  
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stil te houden, groovet vervolgens autonoom verder, maar werkt 

desalniettemin naar een hoogtepunt toe. Als Get Lucky al over de helft is en de 

verslavende regel ‘We’re up all night to get lucky’ voor de zoveelste keer als 

een mantra door de ether heeft geklonken, volgt het - in mijn oren althans - 

hoogtepunt van het lied.  

 

De begeleiding neemt hier (in het YouTube filmpje op 3:27 seconden) even gas terug, op 

een ingehouden door een snelle high-hat & basdrum gedomineerde droge 

swing na en uiteraard de – nu spaarzaam - plukkende elektrische gitaar van Nile 

Rodgers. Daaroverheen bijt een artificiële door de vocoder gemanipuleerde 

stem ons keer op keer afgemeten de punchline van het nummer toe: We’re up 

all night again…  

 

De verrukkelijke combinatie van de afstandelijk geproduceerde mechanische 

robotstem met de verdacht menselijke intonatie is ronduit onweerstaanbaar. 

Ook als zich in de maten erna licht geagiteerd, een tweede, ‘vrouwelijke’ 

robotstem in de conversatie mengt, overspoelt een golf van pure opwinding 

hier met overmacht een eventueel opwellend gevoel van vervreemding. Ik krijg 

er geen genoeg van. Typisch een moment om opgetild te worden.   

 

 

 

 

                                                           (tekst©Floris Sartorius) 

  


