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Een groot ruimteschip brengt Chris Brown naar het Sportpaleis. Weliswaar maar voor een uur en een kwartier show. FOTO CIA JANSEN

Rihanna wil met Brown trouwen op oudjaar
Het gerucht doet de ronde dat Rihanna op
oudejaarsavond wil trouwen met rapper Chris
Brown. RiRi zou al haar vrienden hebben gevraagd
om die avond vrij te houden omdat ze hen als gasten wil op de “geheime bruiloft”. Het feestje zou
moeten plaatsvinden op Barbados, de thuisbasis
van de popster. Rihanna heeft er een villa geboekt
voor Chris en zijn moeder en wil haar eigen fami-

●●

lie overtuigen dat Brown nu een brave jongen is
geworden. Rihanna’s moeder is naar verluidt niet
opgezet met de trouwplannen. Zij werd zelf misbruikt door een gewelddadige man en wil haar
dochter dezelfde vergissing besparen.
Er zijn nog wildere geruchten rond Rihanna: ze zou
haar platenlabel hebben gevraagd om wat vrije
tijd te krijgen zodat ze zwanger kan worden. KM

Hartstilstand

Komiek

Acteur

● De Amerikaanse

● Jacques Vermei-

● Tv- en radiopre-

Jazzpianist Dave
Brubeck overleden
jazzpianist Dave
Brubeck is op 91-jarige leeftijd overleden. De musicus
werd vooral beroemd dankzij het
door zijn altsaxofonist Paul Desmond geschreven Take five. Brubeck
overleed woensdag, een dag voor
zijn 92ste verjaardag, in een ziekenhuis in Norwak (in de staat Connecticut) aan een hartstilstand, meldt
de Chicago Tribune op gezag van zijn
manager Russell Gloyd. Naast Take
five is ook Blue rondo à la turk een visitekaartje van de overleden pianist.
Beide nummers staan op het album
Time out (1959), waarop ook Three
to get ready prijkt.
B/ FOTO AFP

Jacques Vermeire
Kürt Rogiers zit
herstelt van operatie met een lumbago

re stelt het goed na
een heelkundige
ingreep afgelopen
maandag. “Jacques
liet een goedaardig
gezwel op zijn darm
verwijderen”, licht manager Thomas
Lowette toe. De komiek last nu een
winterpauze in. Vanaf januari werkt
hij nog zeventig zaalshows af. “Om
Jacques rust te gunnen, verschoven
we de voorstellingen van 21 en 22
december en 19 en 20 januari in Gent
naar 30 en 31 maart en 25 en 26 mei.
Alle tickethouders contacteren we
persoonlijk. Jacques beweegt veel op
het podium. Hij heeft zijn rust dus
nodig. In december gaat hij revalideren. Zodat hij er weer staat tegen het
voorjaar.” STLA/ FOTO SARAH VAN DEN ELSKEN

sentator Kürt Rogiers kampt met
een pijnlijke rug. De
acteur-presentator
twitterde een foto
van een enorme
pleister op zijn onderrug. Zijn dochtertje houdt er haar handje tegen.
“Bezoekje aan osteopaat achter de
rug”, laat Rogiers weten. “Hij heeft
een lumbago”, vertelt Rogiers’ manager Roland Keyaert. “Kürt is wat
oververmoeid en zou het wat rustiger aan moeten doen, maar dat zal
moeilijk zijn. Vrijdag presenteert hij
Sterren op de dansvloer, dat komt niet
in het gedrang. De opnames van het
tweede seizoen van Danni Lowinski
liggen momenteel stil.”
KM/ FOTO GVA

