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‘HET LIEFST 
WORD IK 

WAKKER MET 
KNALLENDE 
DEEP HOUSE’

Sinds zijn nieuwe plaat uit is, slaapt  
Dotan (27) nauwelijks. Het touren is begonnen 
en dat houdt ’m goed bezig. Wat spookt ie nog 

meer uit in de nachtelijke uren? ›
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‘ZELFS ALS IK IN BERLIJN  
OPTREED, GA IK TERUG OM IN  
MIJN EIG�N BED TE SLAPEN’

BEDGAST
Wie Dotan Harpenau  Bekend van o.a. zijn hit ’Fall’ en zijn live-

optredens in ‘DWDD’ en op de radio. Zijn nieuwste album '7 Layers' 

kwam begin dit jaar uit. Met wie slaapt ie? Met zichzelf Je ziet hem 

on stage door het hele land, check voor tourdata en locaties:

dotanmusic.com.

In welke gemoedstoestand werd je vanmorgen wakker? 

“Vol adrenaline en veel te vroeg: om zeven uur. Ik ben aan het touren en 

dan ben ik altijd best gespannen. Ik heb als ik mijn ogen opendoe meteen 

het beeld op mijn netvlies van wat ik die avond ga doen. Waar ga ik spelen? 

En zal alles goed gaan?”

Hoe kun je met zo veel stress überhaupt in slaap vallen? 

“Door heel lang de tijd te nemen voordat ik naar bed ga. Ik vind het fijn om 

’s avonds liedjes te schrijven, of een beetje voor me uit te staren. Meestal 

ga ik pas rond een uur of drie slapen.” 

Waar lig je wakker van?

“Ik ben heel onhandig en dat zorgt voor gênante situaties. Zo stootte ik bij 

mijn eerste optreden in Paradiso bij opkomst de hele geluidsset om. Een 

domino-effect. Het duurde best lang voordat de geluidsman alles weer op 

de rails had. Dan sta je daar rock-’n-roll te zijn. De nacht voor een optreden 

heb ik zulke nachtmerries. En dat ik zeg: ‘Hoi Eindhoven’, maar in Amsterdam 

blijk te staan. Maar de lol in het spelen, dat mensen meezingen of speciaal 

voor jou zijn gekomen, is vele malen groter dan mijn faalangst.”

Wanneer heb je voor het laatst gehuild?

“Ik ben niet zo’n janker, dus geen idee. Maar dat wil niet zeggen dat ik altijd 

supervrolijk aan de dag begin. Ik ben een muzikant hè? De ene dag is de 

wereld te gek, de andere dag niet. En als ik me niet goed voel, ben ik niet 

iemand die onder de dekens kruipt. Ik pak het aan, ga de deur uit.”

Wat is je ochtendritueel?

“Wakker worden doe ik snoozend. Ik ben een groot fan van de snooze-

functie. Het idee dat je in bed ligt, er eigenlijk uit moet, maar dat niet doet: 

zalig. Een beetje Twitter en Facebook checken, het nieuws langs.”  

En dan moet je er op een gegeven moment toch uit.

“Ja, en dan ga ik eerst op zoek naar eten. Kijken wat ik nog in huis heb. 

Soms is dat popcorn, soms een eitje. Omdat ik in het hele land optreed, 

ben ik veel van huis. Mijn koelkast barst niet uit z’n voegen, zeg maar. Als 

ik wat gegeten heb, zet ik keiharde deep house op. Dan pak ik een deo en 

ga voor de spiegel staan optreden. Waarom vertel ik dit eigenlijk?”

Wat is de vreemdste plek waar je ooit wakker bent geworden? 

“Op een boot, midden op zee. Ik was in Israël met een paar vrienden aan 

het vissen in een zeilbootje. Het werd laat en we besloten op zee te gaan 

slapen. Wakker worden onder een prachtig wit wolkendek op een lege 

zee: fantastisch. Een magische ervaring. Overigens zijn de keren dat ik niet 

in mijn eigen bed wakker werd, op een hand te tellen. Ik hou er helemaal 

niet van om op onbekende plekken te pitten. Zelfs als ik in Berlijn moet 

optreden, rij of vlieg ik terug om in mijn eigen bed te kunnen slapen.”

Is je bed exclusief voor jou?

“Nou, als ik een relatie heb, mag mijn partner er natuurlijk in. Maar ik heb 

al tweeënhalf jaar geen relatie, dus ik slaap doorgaans alleen in mijn bed. 

Dat bed is overigens mega, het allergrootste bed ever. Ik hecht geen waarde 

aan spullen, maar een bed vind ik heel belangrijk. Ik kan overdwars gestrekt 

liggen zonder dat mijn voeten eruit steken. Dat gevoel van vrijheid is me 

veel waard. Mijn bed is mijn kingdom: het is helemaal zwart of helemaal 

wit en ik was het beddengoed minstens twee keer per week. Als ik midden 

in de nacht met mijn gitaar uit een busje rol, gaat er niets boven een fris, 

schoongewassen bed.”

Wat zijn je twee grootste bedblunders?

“Ik vind het zo niet chic om over exen te praten. Ik heb het weleens 

 gedaan in een interview en toen kwam ik later een ex tegen die zich in het 

verhaal herkende. Dat vond ik zo kwetsend voor haar dat ik nooit meer 

iets loslaat over mijn liefdesleven.”

Aan welke bedherinnering denk je liever niet meer terug?

“Als ik een plaat aan het opnemen ben, heb ik last van insomnia. De plaat 

die dit jaar is uitgekomen, heb ik afgelopen oktober opgenomen. Toen 

heb ik dus niet geslapen, heel vervelend. Dat je echt gaat opzien tegen het 

moment dat je naar bed moet. En als je slaapgebrek hebt, gaat alles minder 

werken en kun je niet meer helder denken. Extreem onrustig word ik dan. 

Om toch in slaap te vallen, luister ik naar zeegeluiden. Ik heb in allerlei 

 landen het geluid van de zee opgenomen en die zet ik dan op.”

Wie is je grootste liefde?

“Ik heb nooit het gevoel gehad een grote liefde te hebben gevonden. Ik word 

soms moe van mensen die vragen of ik nu al eens ga settelen met kinderen 

erbij, want dat hoort bij deze leeftijd, hè. Ik ben happy in mijn eentje. Het is 

ook niet zo makkelijk om met mij een relatie te hebben. Ik kan midden in de 

nacht naar de studio vertrekken omdat ik per se een nummer wil opnemen 

dat in mijn hoofd zit. Ik zit graag in mijn eigen ei, haha.”  • O
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