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Nick Hannes: 
‘Twee toeristen  
kijken naar de 
opdoemende 
skyline van 
Dubai. De homo 
turisticus is  
tegenwoordig 
onafscheidelijk 
van zijn smart-
phone, ook als 
de enige plaats 
om ’m weg te 
steken zijn 
zwembroek is.’

CRUISE CONTROL: FOTOGRAAF NICK HANNES AAN BOORD VAN MSC MUSICA

Zonnekloppen &   salsa dansen
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Nick Hannes: 
‘Een misleidend 
kiekje: u ziet 
vier Spaanse 
toeristen, waar-
van twee er zich 
voor de gelegen-
heid (de dress-
code was die 
avond ‘all white’) 
een dishdasha 
hebben aange-
schaft, een tra-
ditioneel Ara-
bisch gewaad 
voor mannen.’

CRUISE CONTROL: NICK HANNES AAN BOORD VAN MSC MUSICA

Documentairefotograaf Nick Hannes werkt volop aan een portret van het dagelijks leven in 
de Verenigde Arabische Emiraten, dat voor een groot deel wordt bepaald door de bloeiende 
toeristische sector. Daarom besloot hij een zesdaagse tocht te maken aan boord van de MSC 
Musica, een toeristisch cruiseschip dat de kustlijn van Dubai en Abu Dhabi afvaart. Eenmaal 
aan dek richtte hij zijn lens uitsluitend op de 2.500 passagiers, die zich in de drijvende 
ministad overgaven aan shoppen, zonnebaden, gokken, 24/7-entertainment en nachtelijke 
feestjes. Nick Hannes: ‘Wie aan boord van een toeristisch cruiseschip gaat, mag zijn hersenen 
bij de deur achterlaten: tijdens een cruise wordt er immers voor u nagedacht.’

Nick Hannes: ‘Geen cruise-
schip zonder casino. Al had dit 
kiekje er eigenlijk niet mogen 

zijn: nadat ik afdrukte, werd 
ik verzocht op te krassen. 

Blijkbaar mogen we de cruise-
toerist op elk moment van de 

dag volgen, behalve als hij  
’s avonds zijn zuurverdiende 

centen gaat vergokken.’

Nick Hannes: ‘In de Cascata (‘Waterval’), de impressionante 
lobby van het schip, is het een voortdurend komen en gaan 
van passagiers die op weg zijn naar de informatiebalie of 
één van de vele boetieks. Wie toch even halt houdt, krijgt 
een golfje klassieke muziek over zich heen gespoeld.’
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Nick Hannes: ‘‘s Avonds wordt er in de 
vele bars aan boord duchtig gefeest. 
En op heel eigen wijze salsa gedanst.’

Nick Hannes: ‘Op mooie dagen is het dek van de MSC Musica bezaaid met honderden zonnekloppers, die kunnen 
deelnemen aan een les aerobics, een muziekquiz, een sushidemonstratie of – in dit geval – een bierfestival.’ 
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