
Bent Van Looy 

Bent Van Looy is een creatieve duizendpoot: we kennnen hem  
niet enkel als frontman van Das Pop, hij is tevens componist,  
presentator, modeontwerper, acteur en beeldend kunstenaar.

Als zanger richtte hij Das Pop op in 1994 samen met Reinhard 
Vanbergen, Niek Meul en Lieven Moors. 

Hij zat op de Steinerschool in Gent en ontwierp in 2000 de hoes 
van het Gorki-album ‘Eindelijk vakantie’. Hij probeert ook minstens 
1 schilderij per jaar af te werken. Van juni tot september 2008 
organiseerde BOZAR onder de noemer ‘It’s not only rock ‘n’ roll 
baby’ een expo voor twintig kunstenaars, onder wie Van Looy, 
die zich zowel met muziek als beeldende kunst uitdrukken. 

Bent speelde ook in het seizoen 2009-2010 de finale van het 
televisieprogramma ‘De Slimste Mens ter Wereld’, waarin hij 
derde werd. 

In 2010 had hij ook zijn eigen zondagmiddagprogramma op 
Studio Brussel: ‘Single Safari’. Ook ontwierp hij kledij voor het 
Franse modehuis ‘Le Mont Saint Michel’. Sinds 2012 heeft hij zijn 
eigen lijn op de markt gebracht, ‘The Jante Law’. 

Van Looy is drummer bij Soulwax, de band van de broers 
Dewaele. 
In 2013 bracht hij zijn eerste solo-album uit ‘Round the Bend’,  
geproduceerd in Los Angeles door Jason Falkner. Later volgden 
nog ‘Pyjama days’ (2016) en ‘Yours truly’ (2018). 

Van Looy was ook te zien als coach in het derde en het vierde 
seizoen van The Voice van Vlaanderen. 
Als wijnliefhebber lanceerde Bent zelfs in 2012 zijn eigen cuvée 
‘B.V.L.’ ism Huis Vossen in Lennik. Deze witte wijn, uitgebracht met 
een ruitjesetiket dat hij zelf ontwierp, werd beloond door de jury 
van het wereldconcours du Sauvignon in Bordeaux met een 
zilveren medaille.

Recent acteerde hij in ‘Fiskepark’, een eigenzinnige parodie op het 
true crime-genre: documentaires over echte misdaadzaken. 
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In de kast van... Bent

LITERATUUR

• J. D. SALINGER - Franny and Zooey 
• JAN WOLKERS - De Walgvogel 
• JAMES SALTER - A Sport and a Pastime 

STRIPS

• FRANQUIN - Guust Flater 
• HERGÉ - Kuifje 
• TARDI - Isabelle Avondrood

MUZIEK

• Steve McQueen (PREFAB SPROUT)
• Can You Still Feel (JASON FALKNER)
• McCartney 2 (MCCARTNEY), 

FAVORIETE BESTEMMINGEN

• LOS ANGELES, TOKYO, AMSTERDAM, ...

FAVORIETE DRANKEN 

• NEGRONI
• ORANGE WINE VAN PRINCIC
• RIVELLA

FAVORIETE GERECHTEN

• ORIGINELE MARTINO van Martino (Gent)
• TONKOTSU RAMEN
• ZEEËGELSUSHI


