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Tekst Pleun Van Looij

Dirtbag Diaries – Anti-Gravity 

Een podcast van the Dirtbag Diaries 

Non-fictie 41 minuten, 2018, Engels gesproken 

Muziek If Walls Could Talk by Jacob Bain & Nis Kotto, Nogales by 

Cleod9, Slum Canto by Kai Engel, Manly Nunn Steps Out by Doctor 

Turtle, The Deal by Hopeless Jack, Oh Josephine by Vienna Ditto, 

Conviction by Little Glass Men, I Dare You by Little Glass Men, The 

Undefeated by Vienna Ditto

Het format van the Dirtbag Diaries varieert. Het kan gaan om shorts, 

korte essays, of om features, langere afleveringen in de vorm van 

een interview. De podcast Anti-Gravity is een feature waarin je mee 

op sleeptouw wordt genomen in het leven van Juan. 

Vandaag de dag is Juan een Amerikaanse burger met zijn eigen 

klimshop. Dat hij zo door het leven zou gaan, had hij zichzelf nooit 

kunnen inbeelden. Als klein jongetje immigreerde hij van Mexico 

naar de US. Een reis, of beter gezegd vlucht, die zijn leven getekend 

heeft. 

Hij neemt je mee naar de Mexicaanse grens, Phoenix, Los Angeles 

en uiteindelijk Portland. Hier vindt hij zijn safe haven, de klimsport. 

Voor de eerste keer in zijn leven voelt hij zich van nature goed in 

een sport en leert hij een heel nieuwe omgeving kennen die oprecht 

interesse in hem toont. Iets wat zijn leven tot op vandaag de dag 

vormgeeft. 

Wat deze podcast zo’n plezier maakt om naar te luisteren is de 

audiokwaliteit en de afwisseling tussen vertelling en muziek, die 

overigens heel goed gekozen is, en waarschijnlijk al snel in je 

Spotify lijst zal belanden. 

Een aanrader die laat zien hoe klimmen als sport een leven 

honderdtachtig graden kan doen draaien. Een streling voor het oor, 

verrassend actueel en politiek getint. 

http://dirtbagdiaries.com/anti-gravity/ 

The Dirtbag Diaries is een productie van Duct Tape Then Beer, een 

klein marketing bedrijfje gevestigd in Seattle. In al hun projecten 

staat outdoor sport en wildernis centraal. Wat willen ze hiermee 

bereiken? Zoveel mogelijk mensen enthousiasmeren om naar buiten 

te gaan en weer een connectie te vinden met de natuur. Duct Tape 

Then Beer werkt samen met een aantal grote bergsportmerken zoals 

Patagonia, Black Diamond, Arc’teryx, etc. 

Podcasts, je wordt er tegenwoordig mee om de oren geslagen. En waarom ook niet? Net zoals 
luistercd’s of audioboeken, laten podcasts toe diep in een verhaal te duiken en tegelijkertijd naar 
je favoriete klimmassief, skigebied of wandelparadijs te reizen. Naast beeldmateriaal zullen we 
in deze column vanaf nu ook met regelmaat een auditief pareltje bespreken.
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