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’t eerste woord
‘Ik huiver van een samenleving 
waar cultuur de grootste gemene 
deler van de platste smaak wordt’. 
Gevleugelde woorden van colum-
nist Guido Everaert. Hij mag op 
ons opnieuw rekenen om met da-
den de gevreesde eenheidsworst 
weg te proeven.
 
Het eerste tijdschrift van het najaar is dan 
ook goed gevuld. Sommigen zeggen té 
goed gevuld, maar misschien is het een 
uitdaging om op zoek te gaan naar nieu-
we (of meer) luisteraars. Niet eenvoudig, 
dat is waar, want ‘andere’ muziek hoor je 
nog nauwelijks op radio of zie je niet meer 
op tv. Soelaas voor de liefhebber bieden 
internetradio’s zoals die van Le Canard 
Folk of de concertzender.nl. 
‘t Is dus duidelijk: voor wie zoekt naar 
meer en dieper, er zijn mogelijkheden zat. 
Toch zou het fijn zijn om op een open-
bare omroep eens een Surpluz of Johan-
nes Wannyn te horen. En niet een half uur 
vóór middernacht... 
In ieder geval: in onze muziekclub gaan 
we er opnieuw voor. 
In eerste instantie hopen we toch dat 
jullie, ons geliefd publiek, meestappen 
in onze wandeling. Het is geen gewone 
wandeling, je kan de wereld op ons po-
dium zien passeren en vooral genieten 
van de diversiteit van al die muziek met 
wortels. 
Dingen die je niet kent? Een reden te 
meer om te komen luisteren...
We krijgen bezoek van muzikanten uit 
Zweden, Denemarken, Frankrijk, Mace-
donië en uiteraard heel veel talent van ei-
gen bodem. Flamenco Doble, een terug-
blik op de loopbaan van Wannes Van de 
Velde met onder andere Marc Hauman en 

Bob De Moor wordt zeker iets om naar uit 
te kijken. Maar we kijken ook uit naar de 
cd-voorstelling van Elly Aerden en haar 
Eléonor. 
Tot slot: onze plantjes zijn verpot, hun 
worteltjes staan in frisse aarde... De 
schouw boven ‘t secretariaat is afgebro-
ken, de keuken heeft een grondige beurt 
gehad, de regie is wat aangepast, de 
belich ting is geoptimaliseerd, de grote 
kuis is bijna afgelopen...
Aan de vloer zijn we niet toe gekomen 
wegens nogal hoog prijskaartje... Maar we 
durven toch gokken op de periode tussen 
Kerst en Nieuwjaar... Wie weet...
Beste muziekliefhebber, zoveel is duide-
lijk, we zijn er weer klaar voor.
Dankzij gans onze vrijwilligersploeg!

   

  

Dirk 

’t EYSCHRIFT n°6/ inleydend woord
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VRIJDAG 19 SEPTEMBER >> om op gang te komen

FTF-TLS + vrijwilligersdrink
OM 20.00 UUR 

We nodigen iedereen met een instru-
ment uit om mee te jammen op de eer ste 
FTF-TLS van het najaar. Tegelij kertijd 
nodigen we alle vrijwilligers uit op een 
drink, de voorstelling van het najaars-
programma én een toelichting door de 
verantwoordelijken van onze stuur-
groep.
Onze werking is nog steeds afhanke-
lijk van de inzet van onze vrijwilligers. 
Reeds van onze start in 1991 wilden we 
‘anders’ zijn dan andere organisatoren, 
wilden we het met onze ploeg gewoon 
goed doen.  

Reeds van in het begin is onze organisa-
tie leefbaar dankzij een gedreven en ge-
motiveerde vrijwilligerswerking. Poetsen, 
klaarzetten, geluid, licht, koken, tappen, 
ontvangen, administratie, verbouwin-

gen,... het zijn allemaal taken die we met 
onze ploeg met liefde en inzet doen. Het 
resultaat mag gezien worden. Een goed 
concert, goed geluid en licht én gelukkige 
luisteraars en muzikanten. Het werk kan je 
ook vergelijken met een ijsberg... Je weet 
wel, daar zie je ook maar een klein stukje 
van...
Gelukkig hebben we een stuurgroep. In 
die stuurgroep zit als het ware de gepas-
sioneerde vrijwilliger... Zij/hij neemt een 
verantwoordelijkheid op zich, zodat de 
werking gesmeerd loopt. Door een soli-
daire taakverdeling proberen we zo goed 
mogelijk te organiseren... 
Ook om ons druk najaar weer te laten sla-
gen zoeken we nog helpende handen. Je 
moet wel kunnen leven met het motto: ‘als 
we het dan toch doen, kunnen we het be-
ter goed doen...’.
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ZATERDAG 20 SEPTEMBER >> baleynbal

Balsem
OM 21.00 UUR - LEDEN: 7 euro - NIET-LEDEN: 9 EURO 

Het eerste Baleynbal van het jaar! Dat 
mag een specialleke zijn. Een kersverse 
groep en een groep met een nieuwe cd...
Het beste uit beide landsdelen...

Wij hebben alvast onze dansschoenen van 
onder het stof gehaald en staan te popelen 
om de benen opnieuw uit te slaan…
Balsem is zoals het woord het zelf zegt... 
Een zalfje voor oog en oor. Ook een merk-
waardige groep... Twee gewezen vrijwil-
ligers van onze muziekclub ontmoetten 
elkaar in een nieuwe habitat.
Violist Björn Van Hove (ook gevierd diri-
gent van onze Fanteyfare en muzikant bij 
Triple-X) ontmoette Leana Vapper in ‘t Ey, 
maar ook in hun nieuwe streek. Hij vedelt 
er op los als een echte magiër... Leana Vap-
per komt uit het verre Estland en was nog 
een tijdje te gast bij de familie Van Hove. 

Zij is een begenadigd doedelzakspeelster. 
Ze ontmoette de liefde van haar leven in 
de figuur van Hartwin Dhoore. Hij vormt 
samen met Leana ook het duo Estbel (een 
duo dat Estse en Vlaamse folk brengt). 
Hartwin is ook één van de Dhoore-broers 
in het Trio Dhoore.
De nestor van de groep is Paul Garriau 
(draailier). Hij is jarenlang actief geweest 
bij pioniersgroepen als Fluxus en Ashels 
en is nu ook bij Variomatic te horen. 
Balsem brengt smoothie dansfolk met een 
typisch instrumentarium. Dat is te horen 
op hun demo die 4 nieuw gecomponeer-
de melodieën bevat. Het eerste nummer, 
een bourree, heet ‘Le Nouveau Swing’. En 
dat is misschien de juiste omschrijving 
van dit kersvers kwartet... 
Een ontdekking!
http://www.balsem.eu



6

ZATERDAG 20 SEPTEMBER >> baleynbal

duo Pilartz / Gielen

Meer dan waarschijnlijk starten we ons 
baleynbal met dit virtuoose duo. Simon 
is volgens ons trouwens dé man die nà 
David Munnelly z’n trekzak in twee zal 
scheuren...

Het ‘jonge’ duo Gielen-Pilartz brengt ons 
het fijnste van de Waalse, Franse en zelfs 
Engelse dansmuziek. Hun repertoire be-
staat afwisselend uit walsen, mazurka’s, 
jigs, andro’s, bourrees en rondeaux. 

Simon Gielen is een jonge accordeo-
nist met een grote passie voor folk. Van 
kindsaf aan is hij gepassioneerd door 
traditionele dansmuziek en bespeelt al 15 
jaar diatonische accordeon. Hij volgde les 
bij Marinette Bonnert en Sophie Cavez en 
heeft stages gevolgd bij Bruno Letron, Di-
dier Laloy en Martin Coudroy. Op dit mo-

ment speelt Simon bij Balbuzar, La Bande 
de Pilartz en in het duo Sionneau / Gielen.
Zijn passie deelt hij met oude rot in het vak 
Luc Pilartz (viool). 

Luc verdiende zijn sporen in de folkwereld 
als violist bij enkele zeer indrukwekkende 
groepen zoals Pantha Rei, Trio Trad en  
‘Violon populaire en Wallonie’. Hij is au-
todidact maar heeft een indrukwekkende 
reputatie als violist én doedelzakspeler. 
Lang geleden speelde hij voor het Speel-
manstreffen in Sint-Niklaas een prach-
tig concert met de reeds ter ziele gegane 
groep Verviers Central.

Ondanks hun leeftijdsverschil voelen Luc 
en Simon elkaar muzikaal perfect aan en 
leggen ze zonder moeite het vuur aan de 
schenen van de dansende folkie. 
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VRIJDAG 26 SEPTEMBER >> sjapoo-concert

Thiery Vercammen
OM 21.00 UUR - LEDEN: 0 euro - NIET-LEDEN: 0,5 EURO / + den hoed

Sjapoo-concerten zijn volwaardige 
concerten waarbij een muzikant of 
groep zich twee keer 30 minuten komt 
voorstellen aan ons publiek. En dit eer- 
ste Sjapoo-concert van het najaar ge-
ven we graag het podium aan een 
streekgenoot...

Reeds tijdens zijn jazzopleiding kreeg 
Thiery Vercammen de kans om intensief 
te gaan touren met Engelse bluesbands. 
Dit leidde tot zijn verhuis naar Engeland 
na zijn studies.

Na enkele jaren keerde hij terug naar 
Vlaanderen en besloot hij om les te gaan 
geven in plaats van intensief te blijven 
touren. Deze lessen gaf hij oorspronkelijk 
aan verschillende scholen in Oostende, 
Gent, Brugge en Oostburg (Nederland).

Tijdens deze periode leerde hij ook de 
8-snarige gitaar kennen, die een combi-
natie vormt van een gitaar en een basgi-
taar. Dit instrument zorgt ervoor dat het 
beste van beide werelden op een zeer ei-
gen manier samenkomen. Het toonbereik 
is een beetje te vergelijken met een piano.
Sinds 2013 heeft Thiery zijn eigen inter-
nationale muziekschool, GiBA Internatio-
naal, die zowel in België als in Nederland 
muziek onderwijst.
Thiery is dus inderdaad, zoals je al kon 
vermoeden, geen folkgitarist. Hij is schat-
plichtig aan de pure blues en zoekt in die 
richting zijn eigen pad. Een eigenzinnig 
muzikant met een eigenzinnig verhaal...

Meer info vind je op volgende websites:
www.thieryvercammen.com
www.giba-int.com
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ZATERDAG 27 SEPTEMBER >> concert

Trio Mio
OM 21.00 UUR - LEDEN: 12 euro - NIET-LEDEN: 14 EURO

Met het Deens-Zweedse prijzenbeest 
Trio Mio halen we het beste van beide 
landen in huis. Trio Mio’s muzikale reis 
samen begon in 2004 en al gauw zijn zij 
internationaal gaan toeren en hebben 
enkele cd’s op hun naam staan.

Hoewel de drie muzikanten een totaal ver-
schillende muzikale achtergrond hebben, 
gaat hun hart uit naar de vernieuwing van 
de traditionele Deense en Zweedse mu-
ziek. 
Ze brengen uitsluitend zelfgeschreven 
composities op een zeer eigen manier,  
wat maakt dat zij nét ietsje anders klinken 
dan andere Scandinavische groepen. Het 
resultaat is zeer verfrissend, virtuoos en 
uniek, maar je blijft de typische Scandina-
vische elementen herkennen. Je weet als 
luisteraar nooit wat  je te wachten staat, 
hun improvisaties en intense afwisselin-
gen verrassen en laten je met een glimlach 

op het gezicht weer naar huis toe keren. 

De Zweed Jens Ulvsand (gitaar, bouzouki, 
mandola, composities) is een oude rot in 
het vak, zijn carrière begon rond 1980 in 
de Malmö Academy of Music, waar hij nu 
nog steeds les geeft. Hoewel Jens oor-
spronkelijk aan de slag is gegaan als jazz-
muzikant heeft hij zich de laatste jaren 
meer toegespitst op ethnische muziek en 
folkmuziek. Kristine Heebøll is dan weer 
helemaal geworteld in de traditionele mu-
ziek. Tijdens haar studies viool heeft zij 
ook compositie en piano gestudeerd. 

De derde muzikant, Peter Rosendal (pi-
ano en flugelhorn), staat met zijn jazz-
achtergrond misschien muzikaal het verst 
van het trio, hij brengt de unieke toets wat 
de groep tot ver buiten zijn landsgrenzen 
bekend maakt. Tien tien albums heeft de 
man reeds op zijn palmares staan... 
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ZONDAG 28 SEPTEMBER >> concert i.s.m. CC Sint-Niklaas

Eléonor
OM 16.00 UUR - LEDEN: 10 euro - NIET-LEDEN: 13 EURO

In dit eerste ‘t Eyschrift van het nieuwe 
schooljaar hebben we ook aandacht 
voor een met uitsterven bedreigd vak 
over een toch al dode taal... 

Ooit was Latijn een wereldtaal. De wereld 
beperkte zich toen weliswaar nog tot een 
gebied van zo’n dikke 1000 km rond het 
Middellandse Zeegebied. Laat dat nu net 
ook zowat de artistieke actieradius van 
zangeres Elly Aerden zijn: doorleefde Zui-
derse muziek (genre fado, flamenco) en 
Arabische lijnen. Voor Eléonor koos ze 
teksten van o.a. Catullus en Sulpicia en Ja-
nus Secundus, uit de middeleeuwse lied-
bundel Carmina Burana en vers werk -ja-
wel!- van een hedendaagse Latijnfan. De 
muziek schreef ze zelf, o.a. Wouter Vande-
nabeele zorgde voor de arrangementen.
Elly verzamelde een podium vol zielsver-
wanten voor dit bijzondere project. Luc 
Vanden Bosch (percussie), Anne Niepold 

(diatonische accordeon), Arne Van Don-
gen (bas), Maarten Decombel (gitaar), Flo-
rejan Verschueren (piano) en zoon Ewoud 
Huygens (ud) hebben maar één gemeen-
schappelijk doel: muziek maken waarin 
ritme en melodie elkaar niet aanvullen, 
maar met elkaar versmelten en je zo on-
danks (of juist dankzij) de vaak onbegrij-
pelijke tekst toch meesleuren in de bete-
kenis van elk nummer. 
Het gekke aan zingen (en componeren) 
in een taal die je zelf niet (zo goed) kent, 
is namelijk ook dat het ritme en de flow 
van de tekst veel belangrijker worden. Het 
Eléonor-repertoire bekt gewoon lekker. Zo 
lekker dat sommige nummers regelrechte 
meezingers worden. Een beetje zoals het 
klassikaal opdreunen van de verbuiging 
van “Rosa”, maar dan echt van harte. En 
nóg passioneler dan in die ene tango van 
Jacques Brel.
www.eleonor.be
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Op het politiekantoor van Belsele blijft 
het druk. Er begint eindelijk klaarheid 
te komen in het mysterie van de Meid 
op solder, het verdachte overlijden van 
Karel Waeri is amper opgehelderd en de 
zaak “Waar is Boris” is nog niet koud, of 
er stromen meldingen binnen over ont-
snapte moeders. 

Ten Eynde raad riep wijkagent Gino de 
hulp in van Belseles best bewaarde ge-
heim. De redactie van ‘t Eyschrift schrikt 
niet terug voor een stevige beet onder-
zoeksjournalistiek en dus gingen wij ge-
heel vreywillig -u kent ons- undercover.
Wouter Vandenabeele heeft naast een 
bonte schare muzikale vrienden en eigen 
projecten ook een bloeiende vioolklas, 
onder andere bij de folkafdeling van de 
muziekschool in Sint-Niklaas. Geregeld 
ontsnappen uit die klas leerlingen om hun 
eigen muzikale vleugels uit te slaan. 

Silke en de ontsnapte moeders zijn vier 
vrouwen met vier violen (de ene al wat 
groter dan de andere), met heel veel zin 
om te spelen en met een onmiskenbaar 
Wouterse kijk op het repertoire.
Scandinavische polskas, Balkanmelodie-
en en Oosterse klanken vormen de basis, 
maar muurtjes zijn er om over te kijken, 
grenzen om te verkennen. Silke en haar 
rondtrekkende moederbende steken al 
strijkend de Bosphorus over, helpen je 
verdwalen in de Bulgaarse bergen en laten 
je, tot over je oren bedolven, achter op de 
Zweedse sneeuwvlaktes. Ze nemen je op 
schoot, drogen je traantjes en zijn een on-
uitputtelijke bron van leuke ideeën als die 
zoveelste regenachtige vakantiedag dan 
toch even saai dreigt te worden.
Geef toe, moeders: je zou voor minder een 
ontsnappingspoging wagen. En breng uw 
vaders, dochters en zonen maar gewoon 
mee.

VRIJDAG 3 OKTOBER >> sjapoo-concert

Silke & de Ontsnapte Moeders 
OM 21.00 UUR - LEDEN: 0 euro - NIET-LEDEN: 0,5 EURO / + den hoed
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ZATERDAG 4 OKTOBER >> concert

Damir Imamović
OM 21.00 UUR - LEDEN: 8 euro - NIET-LEDEN: 10 EURO

Onze programmatoren hebben een 
brede kennis van muziekjes en muzi-
kanten. Damir Imamović, een gerenom-
meerde Sevdah-zanger uit Bosnië, is bij 
ons nog onbekend en wij vonden dat we 
daar verandering moesten in brengen. 

Sevdah is een typische muziekvorm waar 
zowel oriëntaalse als Europese en Sefar-
dische elementen in terug te vinden zijn. 
De muziek is zeer gedetailleerd en emoti-
oneel geladen, ze moet gezongen worden 
met passie en ijver. Het geheel klinkt erg 
melancholisch en wordt, in tegenstelling 
tot de meeste Balkanmuziek meestal in 
mineur gespeeld. Het verbaast ons dan 
ook niet dat de meeste teksten gaan over 
vergane of onbeantwoorde liefde… 
Heel terecht wordt deze muziekstijl verge-
leken met de Portugese fado. 

Damir Imamović werd in 1978 geboren in 

Sarajevo, hoofdstad van het huidige Bos-
nië en Herzegovina. Hij is de kleinzoon 
van Zaim Imamović, één van de bekend-
ste Sevdah-zangers van zijn tijd. Damir is 
meester in het vertolken van de heden-
daagse Sevdah en begeleidt zichzelf op 
gitaar. Pas nadat hij een boek geschreven 
had over zijn grootvader heeft de Sevdah-
microbe Damir te pakken gekregen. Het 
boek is uiteindelijk uitgemond in een 
volwaardige documentaire over deze mu-
ziekstijl waarbij Damir op zoek gaat naar 
zijn roots en deze van de ‘Sevdalinka’. He-
lemaal hier in ondergedompeld begint hij 
zijn eigen liederen te schrijven en verze-
kert hij opnieuw de toekomst van de Sev-
dah-muziek. Hij is daarenboven, net zoals 
zijn grootvader, een getalenteerd zanger. 
Met ontembaar enthousiasme wil hij de 
wereld laten proeven van deze uitzonder-
lijke muziekstijl die bij ons (onterecht) nog 
niet aan bekendheid heeft gewonnen.
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ZONDAG 5 OKTOBER >> concert

Flamenco Doble
OM 16.00 UUR - LEDEN: 10 euro - NIET-LEDEN: 12 EURO

Er zijn heel wat projecten die de artiest 
Wannes Van de Velde in eer houden: 
groteske of kleinschalige (zoals die me-
morabele avond in de Heksenketel). 
Er zijn projecten die focussen op één 
aspect van Wannes’ complexe arties-
tieke persoonlijkheid...

Een Vlaming die naar Andalusië trekt om 
er de lokale muziektraditie te doorwroe-
ten. In het Spaans heet dat dan un fla-
menco flamenco. Flamenco Doble dus. 
Eydoch: wie zich al half in die wapperen-
de-rokken-jurk had gewurmd, is eraan 
voor de moeite. De flamenco in kwestie is 
natuurlijk Wannes Van de Velde, de man 
die als geen ander de pijn van het zijn en 
andere universele gevoelens kon vertellen 
in kleine maar voor iedereen zo herken-
bare pijntjes en individuele verhaaltjes.

In het schipperskwartier van het immer 
multiculturele Antwerpen ademde Wan-
nes de flamenco met volle teugen in.

“Als het geestesleven verdwijnt, zakt alles 
in elkaar.”, vond Wannes. En dus namen 
Bob De Moor (voordracht), Antonio Paz 
(flamencozang), Marc Hauman (volks-
zang), Michel Gillain (flamencogitaar) en 
Ann Heynen (nyckelharpa) zich voor om 
niet zomaar de liedjes van Wannes levend 
te houden, maar juist dat geestesleven.  
En Wannes had een behoorlijk stormach-
tig geestesleven. Dat hoor en lees je in zijn 
eigen werk al. Wie ooit mee verhuisde van 
‘t Eynde naar ‘t Ey, kent vast nog wel een 
paar verhalen. Maar de wereld van Wan-
nes ging veel verder dan de brug van Wil-
lebroek en foute lampen in de kersverse 
‘t Ey gang. De diepe verontwaardiging, 

emoties, verlangens, liefdes en woedes 
aan de basis van zijn repertoire worden 
door Flamenco Doble verder uitgepuurd 
in vlijmscherpe flamencofragmenten. 

Een concert dat een unieke kijk biedt op 
de drijfveren van de zanger die met zijn 
liedjes over de kleine dingen toch zo tref-
fend groots blijft. U merkt: uw ‘t Eyschrift 
schiet woorden te kort. Het is haast onmo-
gelijk om Wannes in één treffende zin te 
beschrijven. Flamenco Doble heeft er dan 
ook een hele voorstelling voor uitgetrok-
ken. 
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ZATERDAG 11 OKTOBER >> Baleynbal

B’Alors on dance
Bal gratis. Vertrek aan de ‘t Ey-carpool om 15u / vervoer kostendelend

Ter afsluiting van het verjaardagsjaar 
van de Frans-Belgische grens orga-
niseert Muziekcentrum Dranouter, in 
samenwerking met de provincie West-
Vlaanderen en heel wat collega-orga-
nisaties aan zowel Franse als Belgische 
zijde, een gigantisch folkbal waarop 
getracht wordt het wereldrecord ron-
deaudansen te verbreken. 

300 jaar Frans-Belgische grens, gesym-
boliseerd door het Verdrag van Utrecht; 
20 jaar sinds de afschaffing van de Euro-
pese grenzen: ronde en robuuste cijfers. 
Het cultureel project ‘300 jaar Grens’ wou 
de impact aan beide zijden van de huidige 
Frans-Belgische grens zichtbaar maken.
Wou, want het project is eigenlijk vorig 
jaar afgesloten maar krijgt met dit groots 
opgevatte bal een mooie uitloper. Het 
werd een open dialoog tussen mensen 
van langs beide kanten van de schreve...

Wij proberen uiteraard onze bescheiden 
schouders onder dit laatste initiatief van 
dit merkwaardig project te zetten. 
We trekken naar Hondschoote spreken 
nog af of we ter plekke een slaapplaats 
zoeken ...
Een telefoonnummer: 03/772 11 93
In ieder geval oogt het programma in-
drukwekkend...

18u-19u: Dansinitiatie met Rafael Correo 
en Estelle Bacquaert
19u-19u45: Het Grensorkest
20u-21u15: Shillelagh
21u30-22u45: Embrun
23u-01u: Bruno Letron & Wim Claeys invi-
tent / nodigen uit
00u: Guinness Book of Records 
rondeaudansen op Bruno Letron’s “Val-
hermeil” met het grootste aantal deelne-
mers...
01u -04u: DJ Jåk
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ZATERDAG 18 OKTOBER >> baleynbal

groep 111

De avond voor dit bal komt Kim de FTF-
TLS leiden, vanavond staat hij op ons 
podium met z’n groep ‘groep 111’.
  
Iets langer dan een jaar geleden bracht 
Kim Delcour (doedelzak, blokfluit) het par-
titurenboek ‘111 nieuwe folkmelodieën’ 
uit, het resultaat van meer dan 20 jaar folk-
melodieën componeren. 

Kim Delcour kennen we als blokfluitist en 
doedelzakspeler, componist en bezieler 
van de (helaas ter ziele gegane) eigen-
tijdse en experimentele folkgroep (BUB). 
Daarnaast is hij ook de bezieler van De 
geest van de Kesterheide, Cro Magnon en 
Razen, allemaal groepen die ‘folk’ en ‘ei-
gentijds’ ergens in hun noemer dragen. 
De meeste van de composities van deze 
groepen staan dan ook op Kim’s palma-
res, waarmee wij enkel willen zeggen dat 
hij de laatste 20 jaar alles behalve stil heeft 

gezeten. Wat ons betreft kan je hem gerust 
tot één van de meest actieve eigentijdse 
folkcomponisten rekenen en dat bewijst 
hij nogmaals met de uitgave van zijn par-
titurenboek…

Maar het bleef niet enkel bij het schrijven 
van een partiturenboek, Kim stelde in het 
verlengde hiervan een allround groep sa-
men die melodieën speelt uit dit verza-
meld werk. Even indrukwekkend als divers 
is de groep die hij rond zich verzamelde : 
Toon Van Mierlo (doedelzak, fluiten, saxo-
foon), Pascale Rubens (diatonisch accor-
deon, viool), Filip Verneert (jazzgitaar) en 
Pieter Lenaerts (contrabas). Kim’s com-
positites hebben een duidelijke band met 
de folktraditie maar ze zijn tegelijk ook ei-
gentijds, origineel en speels… 
Dé unieke kans vanavond om de directeur 
van de collega’s van Muziekmozaïek aan 
het werk te zien!

OM 21.00 UUR - LEDEN: 7 euro - NIET-LEDEN: 9 EURO
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ZONDAG 19 OKTOBER >> concert

Myrddin trio

Voor veel kinderen is kunst een hobby 
(ze gaan naar de tekenles, het toneel, 
de dansles of de muziekschool...). Voor 
anderen is het een basisvoorziening. 
Myrddin De Cauter groeide op in een 
echt kunstenaarsnest. Muziek was er 
net zo overal en altijd als warm eten en 
afwascorvee. 
  
Hij leerde al snel gipsyswing klarinet spe-
len van zijn vader en staat al sinds z’n tie-
nerjaren mee op het podium met de rest 
van de familie. Myrddin raakte gefasci-
neerd door de flamencogitaar en na een 
stoomcursusje door zijn vader (alweer) 
trok hij naar Andalusië om er in de leer te 
gaan bij flamencolegenden als Gerardo 
Nuñez en Manolo Sanlucar.
Muziek is duidelijk Myrddins moedertaal. 
Hij bouwt ondertussen al zo’n vijftien jaar 
aan z’n eigen verhaal, ontwikkelt een heel 
eigen woordenschat en converseert vlot 

in de meest uiteenlopende dialecten. Het 
voordeel van een moedertaal is dat je je 
niet hoeft te houden aan wat anderen al 
eens hebben gezegd of geschreven, maar 
dat je met de verschillende bouwstenen 
helemaal je eigen boodschap kan bren-
gen. Een gesprek is eigenlijk ook gewoon 
een lange improvisatie.  Myrddins muziek 
is dan ook niet zomaar puur flamenco of 
puur zigeunerswing. Hij maakt een heel 
eigen geluid, een soort muzikale kernfu-
sie, waarin hij flamenco, jazz en klassiek 
laat versmelten tot iets heel nieuws. Rei-
zend, zoekend zonder te willen vinden 
en uitbundig beheerst. Voor dit concert 
brengt hij Ana Llanes (dans) en José Lige-
ro (zang) mee.  Flamenco zoals het hoort: 
een allerindividueelste uitdrukking van de 
allerindividueelste gevoelens, op hun ei-
gen allerindividueelste en bovendien ook 
technisch verbluffende manier. Blijf voor-
al weg van die platgetreden paden!

OM 16.00 UUR - LEDEN: 10 euro - NIET-LEDEN: 13  EURO
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VRIJDAG 24 OKTOBER >> concert

Duo Sven Hedström / Wim Claeys

Twintig jaar geleden trok Wim naar 
Ethno in Zweden. Het werd inderdaad 
een levenswending... De leraar werd 
muzikant...
  
Hij beslist definitief om muzikant te wor-
den en wordt tegelijkertijd verliefd op 
Zweden en de volksmuziek die er ge-
speeld wordt. En hij ontdekt nog meer: dat 
er in dat land scholen bestaan waar men 
fulltime folk kan studeren. Tingelingeling! 
Dus één jaar viool studeren... Want dat was 
de ondubbelzinnige boodschap voor de 
voortvarende trekzakspeler uit Gent: “Leur 
eurst meur vieul speulen en keum deun 
meur neur deze scheul.”
In 1995 was hij er dan klaar voor, nam af-
scheid van ma en pa en de maten en ver-
trok met volle goesting naar het Noorden 
om er een vol jaar vollenbak volksmuziek 
te volgen. De school stond in Hudiksvall, 
het klasje bevolkt met 10 Zweden en één 

Gentse allochtoon (geud veur z’n Zweuds).
In dat klasje klikte het bijzonder goed tus-
sen hem en Sven Hedström, violist, fluitist 
en saxofonist. Beide kerels vonden elkaar 
in hun zoektocht naar nieuwe, spannende 
muziek en ze speelden en speelden en 
speelden... tot het jaar voorbij was. Sven is 
nog meegekomen naar de Gentse Feesten 
1996 om er op te treden in het trio “Heu-
tefleute” (met Wim en Tom Theuns, die 
niet alleen vanwege de klank van zijn fa-
milienaam werd gekozen, maar ook om-
wille van zijn excellente gitaar-acrobatiek).

Maar daarna kwam onvermijdelijk de 
blues... de wegen scheidden zich, gezin-
nen werden gesticht...
Tot nu, bijna 20 jaar later, nemen Sven en 
Wim je mee op een trip langse Vlaamse en 
Zweedse volksmuziek... Met behulp van 
violen, trekzakken, säckpipa, doedelzak, 
sälgflöjt, stemmen en...

OM 21.00 UUR - LEDEN: 7 euro - NIET-LEDEN: 9 EURO
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ZONDAG 26 OKTOBER >> concert

La Fontaine Troublée

Evelyne Girardon is een grote dame in 
de Franse folk. Ze verbaasde ons enkele 
jaren geleden met het merkwaardige 
duo met doedelzakspeler Jean Blan-
chard (stem én doedelzak en het wás 
prachtig). Dit nieuwe project met, nota 
bene gitarist Maarten Decombel, moe-
ten we aan jou voorstellen...  

Evelyne kennen we nog als draailierspeel-
ster en zangeres van La Bamboche. Toch 
heeft deze jongedame zich in haar latere 
carrière vooral toegelegd op zang. We her-
inneren ons nog het allerlaatse concert 
van de groep Roullez Fillettes in het stal-
theater van ‘t Eynde, een a capella kwartet 
met onder andere ook Sylvie Berger.
Vandaag verschijnt ze in ‘t Ey met een trio 
en met een nieuw programma. Ze brengt 
gitarist Maarten Decombel en draailierist 
Gilles Chabenat mee. Beide heren behoe-
ven geen krans?

Maarten schitterde hier onlangs nog met 
z’n akoestisch trio... En Gilles, ja Gilles... 
Naar z’n eigen woorden: ‘de club in Eu-
ropa waar ik het meest heb opgetreden: 
‘t Ey’. I Muvirni, Les écoliers de St Genest, 
Yacoub, Hypnotic Wheels...
Of we fan zijn?

Met hun trio interpreteren ze enkele liede-
ren uit de Franse orale tradities, liederen 
uit de collecties van  Julien Tiersot (Fran-
se Alpen), Achille Millien (Morvan), Ma-
rius Barbeau (Québec), Garneret et Culot 
(Jura). Maar ook enkele nieuwe nummers 
staan op het programma. Je begrijpt dat 
deze drie supermuzikanten op een zoda-
nige manier met de muziek omgaan, dat 
deze eigenlijk een nieuw verhaal wordt. 
Een hedendaags verhaal met oude infor-
matie. Subtiel en elegant... 
Een uniek concert, want inderdaad het 
enigste binnen onze landgrenzen. 

OM 16.00 UUR - LEDEN: 10 euro - NIET-LEDEN: 12 EURO
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PARTNERS VAN ‘T EY >> voorstelling

 Folk in ‘t Stad
folkclub in antwerpen

Antwerpen, de koekenstad, de draailier 
in het Vleeshuis, De Muze, De Muziek-
doos, Wannes, John, Ward De Beer en 
de muziekschool, … 
Ja, de sinjoren kunnen er wat van. In 
onze rubriek ‘partners’ even de focus 
op dé folkclub van Antwerpen stad…
We praten met Bram De Beul…

Bram, folk in Antwerpen?
Tot ik ging studeren kwam ik heel veel 
in Den Heksenketel. Die vzw stopte er in 
2009 spijtig genoeg mee na een heroïsch 
en turbulent bestaan met ontelbare con-
certen.

Jullie zijn na het stoppen van de Heksen-
ketel opnieuw opgestart?
Er heeft wel een tijdje tussen gezeten eer 
wij iets begonnen zijn. Met mijn eigen 
groep ‘De Neus’ speelde wij al jaren een 
eindejaarsbal in Den Beulenbak. Dit bal 
was zo leuk voor mij en ik vond Den Beu-
lebak zo’n mooie zaal voor folkmuziek dat 
ik begon te dromen om er wat meer mee 
te doen. 
Hugo De Beul en Soo Mee Beyers en ik-
zelf zijn rond de tafel gaan zitten met een 
aantal ‘die hard’ Antwerpse folkies om iets 
op te richten. Een deel van Den Heksen-
ketelploeg stapte onmiddelijk mee in het 
verhaal: Mark, Stella en Michel Stuyts(van 
de website folk in antwerpen), Stephan en 
Michael. Het enthousiasme was groot.
We hebben heel veel geluk met Folk in’t 
Stad dat Hugo De Beul (mijn vader) ons 
zijn zaal ter beschikking stelt en financiëel 
steunt...
 
Het is een heel mooi pand waar jullie in 
vertoeven…

Niet alleen het oude 16e eeuwse pand 
is heel mooi, maar ook het hele plein is 
prachtig. Als je in de zomer ‘s avonds laat 
op het plein muziek zit te spelen heb je 
echt het gevoel dat je terug in de middel-
eeuwen zit.

Tot op vandaag?
We zijn super afhankelijk van vrijwilligers-
werk. Ook Den Beulebak zelf is een niet- 
gesubsidiëerde vzw. Daardoor is het niet 
altijd even makkelijk... Vrijwilligers heb-
ben ook een eigen leven en wanneer ze 
verhuizen, aan gezinsuitbreiding doen, .... 
kom je plots weer bij enkele enthousiaste-
lingen terecht.

Onze kerngroep blijft nog steeds verande-
ren mensen stoppen en komen later weer 
terug, andere mensen komen erbij(Kevin, 
Sandra en sinds kort is ook Raf - van Den 
Heksenketel - erbij gekomen). We hebben 
natuurlijk niet enkel een kerngroep no-
dig die het organisatorische deel op zich 
neemt, maar daarnaast ook nog een hele 
boel losse vrijwilligers om op de eigenlijke 
activiteit mee te helpen realiseren.
 
De toekomst?
We doen het wat rustiger aan. We organi-
seren liever wat minder concerten die dan 
beter georganiseerd zijn dan dat we heel 
véél doen en minder afgewerkt...
Maar we gaan door!
 
De gegevens…
Den Beulebak
Sint Nicolaasplaats 10
2000 Antwerpen
www.denbeulebak.be
www.folkintstad.be
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flitsrubriek

’t EYSCHRIFT n°6/ verslag van wat geweest is

We keren terug vóór de zomer... Niet zo 
gemakkelijk, maar toch belanden we 
op een zonnige zondagnamiddag, eind 
april... 

... in onze zaal, met op het podium twee 

ongelofelijke groepen. Philip Malfeyt en 
Didier François speelden een eerste deel 
op theorbe en nyckelharpa...  Een fijn 
weerzien en vooral een warm concert. Di-
dier speelde inderdaad vroeger met luit-
speler Jurgen De Bruyn. Met de theorbe 
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’t EYSCHRIFT n°6/ verslag van wat geweest is

van Philip wint het duo aan klankkleur. 
Het tweede deel werd gebracht door een 
Syrisch trio. Voorman van het trio is Ta-
req Al-Sayed Yahya. Deze muziekdocent 
uit Aleppo kwam om gekende redenen in 
ons land verzeild. Hij gaat trouwens vanaf 
september oud les geven in de Stedelijke 
academie voor muziek woord en dans 
in Sint-Niklaas. Tareq zou in duo spelen, 
maar dat werd een trio met Ney en per-
cussie en zang. Ze speelden een adembe-
nemend concert waar je als Nederlandsta-
lige uiteraard geen snars begreep van de 
teksten. Maar dat lost een muziekliefheb-
ber op door z’n ogen dicht te doen... Trou-
wens, Tareq vertelde toch even kort waar-
over deze Arabische muziek ging: liefde, 
mooie vrouwen en genieten. Het gras is 
inderdaad overal even groen.

Aan de vooravond van 1 mei vond traditi-
oneel het Baleynbal plaats van de folkafde-
ling van de muziekschool. ‘s Namiddags 
hadden we het project ‘De hommelklas 

van ‘t Ey’ voorgesteld tijdens de AMC-dag 
van de muziekschool. Een heuse try-out 
met muzikale scholieren. 
Maar ‘s avonds dus een sterk EmBRUN dat 
wat gefnuikt werd door geluidsperikelen. 
Je leest dat wij daar niet bij betrokken wa-
ren. 

De winnaars 2013 op het Luisterplein van 
de Muziekmozaïekwedstrijd 2013, catego-
rie ‘Folk’ (tijdens de Gentse Feesten) was 
Strograss. Een onderdeel van die prijs is 
een optreden in onze folkclub. 
In het Gentse Feesten Magazine noteer-
den we: ‘Strograss - of hoe ‘nieuw’ en ‘tra-
ditie’ toch in één zin kunnen zonder boel 
te krijgen; dit is goeie ouwe bluegrass, 
vroege jazz en old time-folk en geurt toch 
zo fris als pas gemaaid gras. Zelden zulke 
authentieke akoestische rootsmuziek ge-
hoord’.
Strograss speelde een strak en gevat con-
cert. Barbara Ardenois (accordeon, zang),     
Bart Sanders (viool en altviool, zang),     
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Quinten De Vlaeminck (contrabas),   Joa-
chim Wannyn (banjo’s, gitaar, zang) en  
Johannes Wannyn (gitaren, zang) mogen 
tot het beste van de akoestische muziek 
van eigen bodem genoemd worden.

Twee dagen later kwam Jowan Merckx 
zijn nieuw Amorroma project voorstellen 
‘Merci Jules’. Een ode aan de oude speel-
mannen van de fanfare waarvan Johan 
het geluk had om nog veel traditionele 
melodiekes te leren.
Het is opnieuw een met smaak afgewerkt 
drievoudig cdeetje geworden. Ook live be-
wezen harpiste Sarah L. Ridy en Jowan dat 
ze sfeer én technisch afgewerkte muziek 
zalig kunnen verenigen. 

Het project van Karim Bagilli was er één 
van hetzelfde niveau, maar technisch 
nog strakker en afgewerkter. Karim bracht 
zichzelf, zijn instrumenten en een hele- 
boel techniek mee. Heb je bij het gebruik 
van een loopstation al snel het gevoel van 

’t EYSCHRIFT n°6/ verslag van wat geweest is
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‘teveel’ en ‘te artificieel’; door een mooie 
mix van  beeld, techniek én ook op het 
gepaste moment een akoestisch nummer, 
werd dit een voorstelling om U tegen te 
zeggen. Karim is een muzikant van we-
reldklasse. 

Na deze twee ‘ernstige’ concerten was het 
tijd voor wat afwisseling. Na een Appel-
weyre volgde een Baleynbal met het im-
mer virtuose en lyrische Naragonia. Luc 
Pilartz verving Wouter Vandenabeele in 
het kwartet en dat brengt de groep op een 
andere dimensie. 

Een feyn bal met feyne dansers dank zij 
feyne vrijwilligers...
Woensdag (zie foto onder) kregen we 200 
kindjes op bezoek voor een voorstelling 
van theater Hutsepot.

Opnieuw werd een nieuw en spannend 
verhaal aan de Belseelse scholiertjes ge-
presenteerd. ‘Jeanine’ is een stevig verhaal 
over een gewone vrouw die het beu is om 
gewoon te zijn en ongewoon wil worden. 
Twee muzikanten en verteller Tom wisten 
de ogen en oortjes van het jonge volkje te 
boeien.

’t EYSCHRIFT n°6/ verslag van wat geweest is
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Op onze editie van de Folkforum Root-
srally verschenen op vrijdag 23 mei vier 
groepen: Rain Dog, Crom’Lech, Gilman en 
Jesse Ashfield. Crom’lech bracht folk zo-
als we dat kennen uit de zeventiger jaren. 
De overige drie situeerden zich in de he-
dendaagse pop met lichte folky invloeden. 
Jesse Ashfield mocht doorgaan naar de 
finale tijdens de Tiendaagse van Muziek-
mozaïek op het Luisterplein gedurende de 
Gentse Feesten. 
Daar was het echter Barefoot & the Shoes 
die als winnaar uit de bus kwam. En een 
van de prijzen is een optreden in onze 

muziekclub... Kom dus luisteren of dat 
verdiend was...

Het was een beetje ontgoochelend dat we 
toch wat weinig publiek mochten zien 
voor het concert van Federspiel. Och ja, 
inderdaad uit Oostenrijk en twee leden 
mét echte lederhosen én zes kopers en 
één houtblazer... Een beetje alle mogelijke 
clichées laten zich hier op vastpinnen. 
Toch bracht het septet een prachtig con-
cert. Met smaak en variatie, met een knip-
oog naar hun eigen  jodeltraditie maar 
vooral met een heel eigenzinnige bena-
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dering van Europese folk. We beslisten op 
het laatste moment om het concert buiten 
te organiseren (dank vrijwilligers.... twee 
keer opstellen) en dat maakte het voor het 
kleine publiek een wreed feyne namiddag. 
Daarenboven een ‘echt’ akoestisch con-
cert, ‘t is toch altijd wat anders dan geluid 
uit luidsprekers... Federspiel: om in ‘t oog 
te houden!
Op de vorige pagina zie je het resultaat 
van de noeste arbeid van Peter Verhoeven, 
Pascal, Leen en Dirk. Dertig hommeltjes 
gaan voortaan de boer op als ‘De hommel-
klas van ‘t Ey’... En tijdens de muziekwan-
deling kregen ook de kinderen van Belsele 

hommelles...
En tussen de vele muziek door reden we 
met de Folkmotorrit naar Gorinchem... 
Foto hierboven toont de muzikanten-mo-
tards tijdens een pauze...
Het weekend daarop organiseerden we 
TurkVlamistan. Ingrediënten: een jam 
met Serdar Demirbas, West-Europese 
folkdans en Turkse traditonele dans,  sa-
menspel Turkse muziek, concerten met 
Astrakan en groep Tini, een lezing met 
Tina De Gendt en lekker eten geserveerd 
door de ploeg van het Muzikantenhuis. 
Het was de bedoeling om de rijke Turkse 
cultuur te belichten en daar is onze stagi-
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aire Cynthia prachtig in geslaagd! 
Ook het weekend daarna waren we druk 
in de weer... Een Sjapoo-concert, een extra 
concert met een merkwaardig draailier-
bluestrio én een waanzinnig toffe Koerdi-
sche zangeres...
The Imaginary Suitcase speelde buiten op 
de koer en toch voor een verrassend ‘tal-
rijk’ opgekomen publiek. Een Franstalige 
Engels horen zingen is soms wat raar, ver-
moedelijk is het omgekeerd hetzelfde... 
Dat was met het concert van Hypnotic 
Wheels ook. Maar dat bleef dan weer sterk 
overeind dank zij drie goeie instrumen-
talisten. Gilles Chabenat bewees dat een 
draailier best een bluesinstrument kan 
zijn. Marc Glomeau bewees met kalebas 
de blues perfect  te vertolken net als gita-
riste en zangeres Tia Gouttebel. 
‘t Was een last minute booking, maar we 
hebben het ons niet beklaagd... 
Uit Denemarken, Koerdistan en Vlaan-
deren kwam Mizgin. Een kranige dame 
die zelf het podium beklom en daar een 
knap staaltje van sazspel en zang tentoon 
spreidde. Wouter en Joris wisten wonder-
wel aan te sluiten bij Mizgin die met haar 
Deense man al veel langer in duo speelt. 
De muzikanten groeiden naar elkaar toe 
en wisten elkaar te vinden in de Koerdi-
sche blues en weemoed. 
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Eygalerij

’t EYSCHRIFT n°6/ tentoonstelling september - oktober

Je hoeft het niet altijd ver te zoeken... 
Voor deze tentoonstelling vonden we in 
ons eigen Belsele een veelzijdig artieste 
luisterend naar de naam Nathalie. Ge-
boren in Sint-Niklaas, maar nu woon-
achtig in Belsele. Voor wie geïnteres-
seerd is waar: naast het hoofd van onze 
elektriciteitsploeg...

Hoe het komt?
Ik ontdekte de kunst in mijn tienerjaren. 
Door mijn fysieke beperking kreeg mijn 
leven een totaal andere wending dan ik 
oorspronkelijk gedacht had en werd ik als 
het ware in de armen van de kunst gedre-

ven. Ondanks mijn gezondheidssituatie 
volgde ik na de kunsthumaniora verschil-
lende opleidingen en heb ik onder andere 
een diploma grafische vormgeving op zak.
 
Je bent een multi-kunstenaar?
Inderdaad. Op dit ogenblik vraagt schilde-
ren de meeste aandacht. Daarnaast ben ik 
ook actief als dichter, schrijver, en grafisch 
vormgever, al moet ik toegeven dat ook 
fotografie en webdesign mij heel intensief 
bezig houden.
 
Even over je schilderijen....
De grootste bron van inspiratie haal ik 
zonder twijfel uit muziek. Mijn familie is 
enorm muziekminnend en gedurende 
heel mijn leven is muziek voor mij onmis-
baar gebleven. Schilderen zonder de drijf-
veer van muziek is quasi onmogelijk. Dik-
wijls voeg ik ook een (soms onleesbare) 
typografische toets toe, wat trouwens zeer 
kenmerkend is voor mijn werk. Ik wil de 
toeschouwer aanzetten om te zoeken naar 
het verhaal. Bij de creatie van een schilde-
rij gebeurt het dat ik gebruik maak van 
elkaar aantrekkende of afstotende materi-
alen die toevallig in mijn omgeving zijn, 
zoals bijvoorbeeld wijn en inkt, of zelfs 
melk en olie, … kunnen mij onverwacht 
helpen om mijn gevoel weer te geven. Die 
materialen hebben op elkaar een totaal 
andere invloed en geven volledig andere 
sferen mee.
Door dat materiaalgebruik en m’n anar-
chistische manier van schilderen hebben 
mijn werken een geheel eigen stijl.
 
Fotografie?
Fotografie is eigenlijk hetzelfde verhaal. 

Nathalie Foubert  / schilderijen en meer...



29

Mijn doel ligt erin een sfeer te creëren die 
opnieuw de toeschouwer naar een verhaal 
doet zoeken. Met vaak wazige en schim-
mige gedaanten die in contrast staan met 
de scherpte van de realiteit. Ik ben echter 
nooit op zoek naar een technisch perfecte 
foto. De basisprincipes van de analoge fo-
tografie zijn mij niet onbekend, toch ben 
ik vooral digitaal aan het werk.

Met vrienden creëer ik taferelen en opstel-
lingen die puur gefotografeerd worden. 
Het zijn serene maar donkere moment-
opnames die ik verder digitaal niet meer 
bewerk. De sfeer die ik creëer moet de toe-
schouwer inspireren, ik wil emotioneren. 
Dikwijls zijn m’n foto’s een aanvulling bij 
mijn gedichten of teksten.
 
Taal?
Als kind verslond ik boeken en raakte in de 
ban van het woord. Voor zover ik me kan 
herinneren heb ik altijd geschreven maar 
is mijn gezondheid de trigger geweest die 
mij nog dieper in proza en poëzie dreef.
 

Grafische vormgeving.
Is een fantastisch hedendaags medium 
dat aanvullend kan werken op alle andere 
kunstvormen die ik beoefen. 
 
Wat zien we in ‘t Ey?
In ’t Ey probeer ik een samenvatting, een 
proever van mijn werk te laten zien. Het is 
eigenlijk de allereerste keer dat ik tentoon-
stel. Deze keer houdt mijn gezondheid me 
niet tegen.
 
www.nathaliefoubert.be
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Opnieuw spreken we enkele data af 
om samen te komen en melodiekes te 
spelen. Of uit het oud repertorium van 
de Fanteyfare, of nieuwe melodieën... 

Je kan trouwens ook in Gent en Dranouter 
(Muzikantenhuis en Dranouter Centrum) 
naar de fameuze Tune Learning Seasons. 
Of misschien heb je een voorkeur voor 
de Gentse benaming ‘Tuupe Liere 
Spele’? Och, gebruik gewoon TLS, dat is 
gemakkelijk. 
De eerste jam is een prettig weerzien...
De tweede, aan de vooravond van het 
Baleynbal in oktober met groep 111 (de 
groep rond Kim Delcour) wordt gegeven 
door Kim Delcour. Uit zijn recentste boek 
met 111 melodieën leren we er enkele... 
Misschien om de avond nadien mee te 
spelen? De twee volgende sessies hebben 
de hommel als thema. Tijdens de eerste 

wordt het instrument toegelicht  door 
Peter en Dirk. ‘De hommelklas van ‘t 
Ey’ voorziet instrumentjes, dus gewoon 
meespelen kan/moet. 
Voor de laatste FTF-TLS van het jaar (19/12)
nodigen we Jacques Devuyst uit. En in het 
verlengde van ons hommelproject komt 
Jacques enkele traditionele melodieën 
aanleren. Jacques was tijdens zijn 
jeugdjaren (jaren zeventig) lid van de gilde 
van Haacht en leerde er nog melodieën 
van lokale hommelspelers die toen reeds 
in van gezegende leeftijd waren (80 en 
ouder)… Een duik in Vlaamse traditionele 
muziek… 

Data:
vrijdag 19 september: FTF-TLS
vrijdag 17 oktober: FTF-TLS met Kim 
Delcour
vrijdag 19 december: Hommel-FTF-TLS

’t EYSCHRIFT n°6/ huisorkest én jam

FTF - TLS
open jam en melodiekes leren spelen
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’t EYSCHRIFT n°6/ vreywilligers

Jan
  

In deze rubriek laten we een vrijwilliger 
aan het woord. Een gemoedelijke bab-
bel over wat de vreywilliger boeit en 
doet...

Jan… Wie ben jij?
Ik ben Jan Sablon, 61 jaar jong en sinds 
september vorig jaar deel van het steeds 
uitdijende gild der gepensioneerden, te-
vens onderdeel van de vergrijzing.

Levensloop?
Ik ben geboren in Merchtem (noordrand 
van Brussel). Toen ik kind was, waren er 
in ons dorp drie brouwerijen. Toen ik er 
onlangs op zoek ging naar een kafeetje 
vond ik er met moeite één dat open was. 
O ja, het is ook het dorp van Maggie De 
Block. Als jong mens hield ik me vooral 
bezig met de lokale scoutsgroep. Ik bleef 
in scouting tot mijn 28ste, de laatste jaren 
werkte ik mee op verbondsvlak, o.a. voor 
de tijdschriften. Als 15-jarige maakte ik de 
betogingen mee voor Leuven Vlaams, en 
daar werd de kiem gelegd van mijn maat-
schappijkritische visie. Later kreeg die nog 
meer gestalte tijdens mijn studentenjaren 
in Gent. Als grote liefhebber van poëzie 
en literatuur ging ik Germaanse studeren. 
Maar dat viel dik tegen, want we kregen 
vooral een hoop overbo dige weetjes over 
ons heen gekieperd. Op menselijk vlak 
was die periode voor mij toch een gewel-
dige ‘coming of age’. We waren kritische 
studenten, gaven zelf les en kwamen in 
opstand tegen de oubollige manier van 
doceren. In het KUC (Katholiek Univer-
sitair Centrum) maakte ik kennis met de 
bevrijdingstheologie. Ik ging er op kot en 
beleefde er fantastische jaren. Na mijn af-

studeren ging ik les geven, maar dat bleek 
een harde confrontatie met de realiteit. Ik 
stapte dan ook ontgoocheld uit het on-
derwijs en ging o.a. voor de Bouworde 
werken als vrijwilliger. Uiteindelijk kwam 
ik toch weer in het onderwijs te recht en 
gaf 27 jaar les in de Handelsschool van 
Dendermonde. Op mijn 52ste vond ik een 
nieuwe uitdaging: ik werd directeur van 
de Handelsschool OLVP in Sint-Niklaas, 
een job die ik 8 jaar uitoefende, tot vorig 
jaar dus. En om het plaatje volledig te ma-
ken: ik ben getrouwd met Karen De Wilde 
en ben de fiere vader van vier kloeke zo-
nen. 
Ik wil ook nog iets vertellen over mijn in-
teresses. Ik ben nog altijd gepassioneerd 
door literatuur, al lees ik minder dan ik 
zou willen.  Daarnaast verdiep ik me graag 
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in alle aspecten van de geschiedenis. Ik 
kijk bijzonder graag naar de talrijke docu-
mentaires over de oorlogsjaren.  Vooral de 
thema’s collaboratie en repressie boeien 
me. Niet verwonderlijk voor de zoon van 
een oostfronter.  Tegen de onderliggende 
ideologie heb ik me reeds  als jongere  af-
gezet, maar ik probeer de complexiteit van 
het gegeven te begrijpen en zo een plaats 
te geven. In bredere zin verdiep ik me dan 
ook in de geschiedenis van de Vlaamse 
Beweging. Ook ben ik een ‘buitenmens’ 
pur sang. Ik hou van stevige bergwan-
delingen en trektochten, fiets graag met 
mijn mountainbike en racefiets en loop 
graag in de bossen van Belsele. Ook mu-
ziek –vanzelfsprekend folk en ook coun-
try- draag ik hoog in het vaandel. Ik pro-
beer sinds enkele jaren folkgitaar te spelen 
en volg ook les, maar de ontwikkeling van 
mijn talent lijkt eerder omgekeerd even-
redig met mijn leeftijd te evolueren…Ver-
der zing ik in een koor. En ten slotte heb 
ik een eerder vreemde hobby: strijken.  
Een mand frommelige was strijken met 
een leuk muziekje en daarna netjes in de 
mand leggen, heerlijk !

Levensfilosofie?
Moeilijke vraag om in kort bestek te beant-
woorden. Een poging: ik ga ervan uit dat 
we als mens een maatschappelijke taak 
hebben te vervullen in ons leven, tenmin-
ste zij die kansen hebben gekregen, al is 
dat niet onze verdienste, maar omdat we 
het geluk hebben in ‘het rijke westen’ te 
leven aan de goede kant van de armoede-
grens. Dan heb je de ver antwoordelijkheid 
om iets van je leven te maken, niet alleen 
in functie van je eigen verlangens, maar 
voor een stuk ten dienste van de mede-
mens. Ik weet het, dat klinkt erg christelijk, 
en daar is volgens mij niets mis mee. Per-
soonlijk heb ik dat proberen waar te ma-
ken via mijn werk in het onderwijs. Mijn 
hoop en overtuiging is dat ik een aantal 
jonge mensen kennis en vooral waarden 
heb kunnen meegeven, en daardoor een 
klein stukje heb kunnen meewerken aan 
een menswaardige wereld. In de loop van 
mijn leven ben ik me steeds meer gaan af-
zetten tegen mensen die graag absolute of 
extreme standpunten verkondigen, en je 

ziet overal in de wereld waar dat kan toe 
leiden. Ik hanteer een soort ‘kritisch rela-
tivisme’, dat ik ook op mijn eigen ideeën 
probeer toe te passen. Dat helpt om ver-
draagzamer en wijzer met de realiteit en 
de anderen om te gaan. Daar moet je ech-
ter aan werken, elke dag, want we zijn stuk 
voor stuk geprogrammeerd als egocentri-
sche wezens.  En daar ontsnap ik evenmin 
aan !

Geëngageerd?
Als twintiger en dertiger maakte ik deel 
uit van talrijke werkgroepen. De uren die 
ik heb doorgebracht op laat uitlopende 
vergaderingen zijn niet te tellen. Ook al 
heb ik nog altijd veel respect voor men-
sen die in actiegroepen van allerlei aard 
functioneren, in de loop der jaren heb ik 
dat een beetje laten schieten. Zeker toen 
ik schooldirecteur was werd ik zodanig 
opgeslorpt door de job dat ik nog weinig 
tijd en energie over had voor activiteiten 
met een maatschappelijke doelstelling. 
Nu ik gepensioneerd ben wil ik toch wel 
heel selectief een aantal zaken opnieuw 
opnemen. Mijn engagement als vrijwilli-
ger in ’t Ey is daar een exponent van. Voor 
mij is die plek een vrijplaats waar allerlei 
mensen samenkomen in een positieve 
sfeer om te genieten van muziek. Muziek 
die niet geheel vrijblijvend is, maar men-
sen kan raken in hun emoties en wereld-
beeld. Verder wil ik me nog inzetten voor 
het ecologische aspect van deze mooie 
gemeente, de parochie Watermolendreef 
–waar nog sprake is van een echte ge-
meenschap- en wellicht later nog voor 
een sociaal doel. Ik geloof immers meer in 
het “doen” dan in het “praten over”. Ik zie 
engagement echter ook in het runnen van 
het huishouden, en daar komt heel wat bij 
kijken, geloof me!

Lievelingsdier?
Wij zijn de trotse bezitters van vier katten-
beesten. Het zijn rotbeesten en ze kakken 
overal, maar ze zijn geweldig in hun on-
afhankelijkheid en eigengereidheid. Stel je 
voor: ze zijn de enige beesten die naar je 
hand springen om zich te laten aaien. En 
ze zijn meesters in de ontspanning. Weg 
met yoga en mindfulness.  Follow the cat !



33

SCHOOLJAAR 2014-2015 >> speel zelf?

SAMWD-Folkafdeling
Info over de folkafdeling van de Samwd van sint-niklaas

Ook dit schooljaar biedt de muziek-
school van Sint-Niklaas je heel wat mo-
gelijkheden en niet de minste: folk... 

Regelmatig organiseren ‘t Ey en de folkaf-
deling van muziekacademie Sint-Niklaas 
gezamenlijke activiteiten: soms is dat 
een toonmoment, soms een openbaar 
examen waarbij de folkleerlingen op een 
professioneel podium laten horen wat ze 
geleerd hebben, dit alles in de sfeer van 
een echt concertoptreden.  Dan weer is er 
een themadag rond doedelzakken, of wor-
den er workshops ingericht voor folkviool, 
volkszang, folkgitaar of diatonisch accor-
deon, meestal wordt dit ook gekoppeld aan 
een concert.  En op de Baleynbals kunnen 
de leerlingen folk in de praktijk komen 
toetsen wat ze in de lessen Muziekcultuur 
Volksmuziek over allerlei typische dansen 
gehoord hebben.  De wisselwerking is een 
soort natuurlijke symbiose: muziekclub ‘t 
Ey en de folkafdeling zijn twee dooiers in 
éénzelfde ei !
 De leerkrachten voor 2014-2015:
- diatonisch accordeon: Jeroen Laureys-

sens
- doedelzak (zat): Bart De Cock
- doedelzak (din): Bart Van Troyen
- folkgitaar (zat): Bert Van Reeth
- folkviool op (din en zat): Wouter Vande-
nabeele
- volkszang op (din en zat): Elly Aerden

Je kan ook wereldmuziek leren:
-saz (din): Serdar Demirbar
-oed (Arabische luit): Tareq Saeed Yahya

Inschrijven voor de folkafdeling kan vanaf 
ma. 25 augustus tot ten laatste di. 30 sep-
tember:
- maandag tot vrijdag 14.00-17.30u of
- zaterdag 10.00-13.00u
 
Waar? secretariaat SAMWD,
Hofstraat 13, 9100 Sint-Niklaas,
03 778 38 50
Wat meebrengen? ID-kaart of SIS-kaart
Wat betalen? 62 euro (t.e.m. 17 j.) of 202 
euro (vanaf 18 j.), bij voorkeur via Bancon-
tact.
Er bestaan ook reducties.
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’t EYSCHRIFT n°6/ cd- en demovoorstelling

demovoorstelling
wim poesen / lo rossinhol

Wim is een begenadigd en door velen 
gekend muzikant die al vele jaren actief 
is, en met verve! Reeds in 1983 stond hij 
mee aan de wieg van het Limburgs Dans-
orkest (LiDo). Als autodidact op fluiten en 
doedelzakken wordt hij dikwijls gevraagd 
als muzikant én als leraar. Naast zijn be-
roepsmatig boekhoudkundig cijferwerk 
vindt hij nog tijd om mee te werken aan 
verschillende opnames voor radio, cd en 
filmmuziek. Hij heeft – nu reeds – een 
aantal folk-klassiekers op zijn naam staan, 
waarvan het meest bekend de “Wals voor 
Polle” is. Naast Vlaamse en Waalse tra-
ditionele folk, gespeeld op doedelzak en 
fluiten, beheerst hij ook zeer goed de Ierse 
traditie. Dat bewijst hij eens te meer op 
deze cd, uitgebracht in december 2012. 
Geen spiksplinternieuw werk dus, maar 
zeker nog actueel omdat de traditionele 
speelwijze hier tot haar volle recht komt. 
Wim laat zich bijstaan door enkele klasse-
bakken als Karen Ashbrook en Paul Oorts...
De moeite waard!

Lode Bucsan en Dominique Colpaert zijn 
twee rasechte westhoekers die op accor-
deon en draailier muziek uit de Auvergne, 
Bourbonnais en Berry spelen. Ze leerden 
mekaar kennen in 2011, maken zelf ook 
melodieën maar baseren zich daarin op de 
traditionele muziekjes uit die landsstreken. 
Hun demo-cd met zes nummers vertoont 
geen jaartal. Het eerste bestaat uit twee aan 
elkaar gevlochten bourrées, de ene van 
Jean Blanchard en de tweede traditioneel. 
Daarna volgen nog twee mazurka’s en een 
suite van polka picqué’s, nog een mazurka/
wals, een scottisch en één bourrée in drie.
Niet verwonderlijk dat ‘serieuze’ compo-
nisten uit die tijd deze muziek verfoeilijk 
en boertig vonden. Het is dan ook tegelij-
kertijd de kracht van deze ‘boertige’ mu-
ziek. Ze was vooral functioneel en moest 
de mensen aan het dansen brengen (begin 
de tachtiger jaren mocht onze coördinator 
met z’n doedelzak niet eens binnen in de 
kerk...).
Een aanrader voor de bourdonfreak...



35

HEYLP >> in ‘t Ey

Vreywilliger?
meehelpen in  een unieke

muziekclub?

Om onze concerten vorm te geven zoe-
ken we steeds helpende handen.

Misschien heb je het elders in dit tijdschrift 
al gelezen, maar we zijn dus op zoek naar 
mensen die onze werking op een kwali-
tatieve manier mee willen helpen onder-
steunen... 03/772 11 93

2014-2015 >> schooljaar

cultuur voor scholieren
ons aanbod voor de scholieren van belsele

Voor het derde jaar op rij bieden we de drie 
basisscholen van Belsele een programma 
aan in onze muziekclub...
Dat kan natuurlijk dankzij onze nauwe 
samenwerking met theater Hutsepot, het 
poppen- en verteltheater van Tom Van 
Mieghem. Maar ook eigen voorstelling 
van folkduo De Beytels en externe gezel-
schappen komen aan bod: Ernest & Célés-
tine, Muzikaciné (een merkwaardig film/
muziekproject met Benjamin Macke en 

WIE WEET >> heb jij wat we 

...zoeken...
...en dat kan vanalles zijn...

We zoeken nog steeds oude, liefst niet 
meer te herstellen instrumenten om 
aan onze muur te hangen... 

Want we willen graag op termijn een di-
dactische muziekwandeling op touw zet-
ten langsheen onze muzikale muren...

Maar heb je ook toevallig nog ergens staan 
of liggen...
- een carpoort (om de bezoekers droog te 
houden bij het wachten aan de voordeur)
- oude unieke koffietassen (in onze back-
stage hebben we verschillende soorten 
nodig zodat vrijwilligers en muzikanten 
hun exemplaar kunnen bijhouden...)

VRIJDAG 10 OKTOBER >> 

Appelweyre10 
Met Mark vandemoortele en leen devyver,

vrijwilligers van den appel

Ondanks het feit dat iedereen down-
loadt en kopieert, al voor de tiende keer 
in ons huis: de vrijwilligers van Den 
Appel die vooral nieuwe maar soms ook 
enkele oudere folkuitgaven meebren-
gen...

Toegegeven, het concept is wat afgekeken 
van Tupperware...  Je komt - in ons ge-
val - naar onze foyer. Je drinkt een goeie 
geuze, een Pajottenlandersap of bio-thee 
en je luistert naar folkcd’s. Die worden 
voorgesteld door twee begeesterde folk-
liefhebbers... Ze vertellen over artiest en 
productie en laten een nummer horen uit 
de cd. Of twee, dat hangt af van het in-
stemmend gemompel aan den toog of in 
de foyer... Ondertussen ben je al aan het 
vloeken omdat je te weinig centjes hebt 
meegebracht want je hebt al 10 goeie cd’s 
gehoord... En uiteraard wil je artiesten be-
lonen door hun cd’s te kopen...
Leen Devyver en Mark Vandemoortele 
zijn allebei professioneel met muziek be-
zig en zijn uw betrouwbare gidsen op deze 

Birgite Bornauw). Op zaterdag 8 novem-
ber ontvangen we de muziekschool van 
Lokeren voor een echt folkbad... 
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’t EYSCHRIFT n°6/ reylen en zeylen

reylen & zeylen
huisinformatie

Doel
’t Ey is een muziekclub met brede artistieke 
interesses. We organiseren culturele acti-
viteiten met een abnormale aandacht voor 
folk-, wereld- en volksmuziek. Ook ten-
toonstellingen, lezingen, workshops, musi-
ceren en zangavonden staan op het menu. 
Optredens in eigen Beheer (OB-concerten) 
én sjapoo-concerten geven kansen aan be-
ginnende groepen en projecten.
Respect is het woord dat op de werking 
z’n licht laat schijnen... Met aandacht voor 
muziek probeert ’t Ey z’n steentje bij te 
dragen tot een verdraagzamere wereld. 
 ’t Ey is een pluralistische muziekclub.

Werking, meewerken? 
’t Ey werkt op dit ogenblik dankzij 1 en een 
3/5 gesubsidieerde werkkracht, enkele 
vaste, maar vooral veel losse vrijwilligers. 
Vaste medewerkers gaan een engagement 
aan, nemen een verantwoordelijkheid op 
en maken daarom deel uit van de stuur-
groep die maandelijks vergadert.
Losse medewerkers die vrijblijvend en 
af en toe meewerken, worden uitgeno- 
digd op het beraad. We proberen het vele 
werk netjes te verdelen (tappen, poetsen, 
publiciteit, onderhoud, winkelen, admini-
stratie, verbouwing, tuin, boekhouding, 
materiaalbeheer, promotie, website on-
derhouden,...).
Vele handen maken niet alleen het werk 
lichter maar vooral ook aangenamer... We 
zoeken mensen die ons op een structurele 
en gemotiveerde manier willen helpen...

Geld om te boeren?
Z’n werking financieren probeert ’t Ey 
door middel van de uitbating van z’n foy-

er. Daarnaast krijgen we ook steun van de 
Stad Sint-Niklaas en de Provincie Oost-
Vlaanderen. Sinds 2007 is ’t Ey structureel 
erkend door de Vlaamse Gemeenschap als 
muziekclub en krijgt het een tewerkstel-
lingstoelage. 
We hebben daarenboven enkele gewaar-
deerde sponsors die het kleinschalig orga-
niseren mogelijk maken... En regelmatig 
doen nobele mecenassen een duit in het 
zakje. Uiteraard helpen onze leden ons te 
overleven d.m.v. hun lidgeld, dat we dank-
baar gebruiken voor druk en verzending 
van dit tijdschrift.

Leden en concerten? Reserveren?
Leden hebben doorgaans 2 euro korting 
tijdens concerten. De foyer is tijdens con-
certen enkel toegankelijk voor concertbe-
zoekers. Na het concert is iedereen weer 
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welkom. Een tweede deel meepikken aan 
verminderde prijs is ook mogelijk. De toe-
gangskaart is voor niet-leden tevens hun 
één-avond-lidkaart. We raden aan om te 
reserveren. De dag van het concert zelf 
kan dat ook nog, maar het biedt geen ga-
rantie op een plaats. We behouden ons het 
recht voor om tickets die niet afgehaald 
zijn een kwartier vóór aanvang van het 
concert te verkopen. Geef ons een seintje 
als je later komt! Conform de wetgeving 
mag in ’t Ey niet gerookt worden.
Bezoekers met een fysieke beperking vra-
gen we om dit zeker vooraf mee te delen. 
Op die manier kunnen wij onze kleine zaal 
optimaal aanpassen.

Huisreglement...
Onnodig te zeggen dat alles om respect 
draait? 
Hou er ook gewoon rekening mee dat de 
tapper van dienst reeds een dagtaak ach-
ter de rug heeft of gewoon z’n weekend 
opoffert om jou te bedienen. Toch ook 
belangrijk: onze concerten zijn meestal 
luisterconcerten. Rustig keuvelen aan de 
bar is leuk maar niet tijdens een luister-
concert. En ja, soms is het anders: een Ba-
leynbal, een Schotse doedelzakband, een 
bluesgroep... We rekenen op je gezond 
aanvoelen...
Jammen en zingen kan - graag zelfs - 
maar liefst na ’t concert en mits een sein-
tje te geven aan de tapper van dienst. Dan 
kan zij/hij de muziek stopzetten om zo je 
creativiteit alle kans te geven. O ja: onze 
piano, gitaren en andere instrumenten 
zijn geen ‘speelgoed’...

Lidkaart verplicht?
Omdat we ook van de kant van onze be-
zoeker een inspanning verwachten, wer-
ken we met dag- of jaarlidkaarten. 
Dit is niet zo een onoverkomelijk pro- 
bleem noch een financiële ramp als je zou 
denken; onze lidkaarten kunnen tegen 
zeer democratische prijzen aangekocht 
worden. Je stort je lidgeld op rekening-
nummer 850-8854852-11 van vzw ’t Ey, of 

je koopt je lidkaart aan de inkom of wan-
neer de foyer open is... 
Je lidkaart kan je vervolgens opvragen aan 
de inkom of aan de toog van de foyer. 
Let op: we sturen je lidkaart niet op...

Tweede lid met ’t zelfde adres... 
of een derde, vierde,... persoon die op het-
zelfde adres gedomicilieerd is, betaalt de 
helft van het op dat moment geldend ta-
rief. Opgelet, een -22-jarige kan geen eer-
ste lid zijn (sorry, mama en papa).

Hoeveel kost het?
Nog tot eind 2014: € 6 / € 3 / € 2

Tot en met 21 jaar?
Om ons alternatief bereikbaar te maken 
voor jonge mensen hanteren wij nog 
steeds jeugdhuisprijzen voor jongeren... 
Dit wil zeggen dat een lidkaart voor wie 13 
is en maximum 21 (dus géén 22...) slechts 2 
euro kost. Min-zestienjarigen komen wel 
met een volwassen begeleider.

Eenmalig bezoek?
Ook op dit gebied proberen wij ons zo toe-
gankelijk mogelijk te maken... Wie géén 
lid is en toevallig langskomt, kan voor één 
avond lid worden. Een daglidkaart kost 0,5 
euro. 

Erelid?
Je mag je waardering voor onze muziek-
club niet onder stoelen of banken steken. 
Dus mag je ook 50 euro of meer storten en 
dan word je erelid. Je krijgt dan een ster-
retje op je lidkaart en voorlopig alvast veel 
dank van onze vrijwilligers... 

Meehelpen?
We hebben een fantastische gemotiveerde 
ploeg en omdat onze passie voor muziek 
grenzeloos is... zoeken we geëngageerde 
vrijwilligers die mee willen helpen om dit 
professioneel podium mee vorm te geven. 
Contacteer het secretariaat, spring eens 
binnen of vraag info aan een vrijwilliger...
Of bel 03/772 11 93 of tey@skynet.be
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radio Carpetland
door frank pollet

Toen ik me nog niet ergerde aan mensen 
die willen betalen om zich door rockbands 
te laten storen tijdens hun gesprekken, 
was ik wel eens op een muziekfestival te 
vinden. Tijdens het Sea Side Festival van 
1984, bijvoorbeeld, was de weide zacht, 
waren de mensen voor muziek gekomen, 
en trokken romantische zielen zich terug, 
achteraan op het festivalterrein, bij zelf 
gemaakte kampvuurtjes. Het waren de 
hoogdagen van Fad Gadget, Echo & The 
Bunnymen en New Order. En van ons.
Maar op 1 juli 1989, vier dagen voor mijn 
dertigste verjaardag, móést ik naar Tor-
hout / Werchter. In Torhout. Op de affiche 
stonden 9 namen die stuk voor stuk op 
een of andere wijze tot mijn verbeel ding 
spraken. Niet dat mijn verdere leven waar-
deloos was geweest mocht ik Texas, The 
Pixies of Tanita Tikaram niet gezien heb-
ben. Nick Cave and the Bad Steeds, The 
Robert Cray Band en Elvis Costello had-
den een hogere onmisbaarheidscoëffici-
ent. En geef toe, wat stelde het leven voor 
zonder R.E.M., Joe Jackson en Lou Reed?
De hemellichamen stonden in favorabele 
posities, dat jaar. Want in Antwerpen had-
den zo’n 1.400 mensen tegen de installatie 
van 10 Vlaams Blok-leden in de gemeen-
teraad gedemonstreerd. Oud-premier 
Paul Vanden Boeynants werd ontvoerd. 
Maar eilaas later teruggevonden. Vlaan-
deren kreeg er met VTM een superkwali-
teits-televisiezender bij. Ondanks de fatwa 
tegen schrijver Salman Rushdie vond dat 
jaar de allerlaatste uitzending van de Fa-
beltjeskrant plaats. De moeder van Yanina 
Wickmayer was tijdens de zomer van 1989 
hoogzwanger, Ted Bundy werd geëxecu-
teerd en het zonnetje scheen.

Toen ik op 1 juli opstond en daarbij ‘It’s 
the end of the world as we know it’ floot, 
trok ik blij gemutst de gordijnen open. En 
sleurde ze meteen weer dicht. Regen. Re-
gen. Regen. Bij bakken. Hele grote bakken. 
Nu is enige naïviteit mij niet vreemd, maar 
mijn realiteitszin vertelde me dat ook in 
Torhout het gras erg nat zou zijn.
Nu valt er weinig deprimerenders te be-
denken dan een festivalweide in de re-
gen. Wij kwamen tot de vaststelling dat 
we geen regenplan hadden voorzien. 
Na een kleine paniekaanval voerde onze 
probleem oplossende verbeelding ons re-
gelrecht naar Carpetland. Daar vroeg een 
vriendelijke dame van middelbare leeftijd 
of ze ons kon helpen.
‘Ik hoop het’, antwoordde ik geheel en al 
naar waarheid.
‘En waarmee kan ik u helpen, meneer?’
‘Verkoopt u plastiek?’ vroeg ik.
Mevrouw Carpetland bekeek me alsof ik 
een vreemde vraag had gesteld.
‘Wij verkopen vloerbekleding en matten, 
meneer’, sprak ze gedecideerd.
‘Maar die rolt u dan toch op in plastiek?’ 
probeerde ik.
‘Ja...’
‘Ik heb geen vloerbekleding nodig, alleen 
maar plastiek...’
Ik zag dat er in het hoofd van de dame 
exis tentiële vragen opdoken. Ze keek me 
aan en vroeg waarvoor ik die plastiek dan 
wel nodig had.
‘Het is voor op een weide’, zei ik ernstig.
Nog meer existentiële vragen vulden het 
hoofd van mevrouw Carpetland.
‘Welke weide?’ vroeg ze vertwijfeld.
‘Een weide in Torhout. We gaan naar het 
rockfestival, maar met die regen...’
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Een glimlach rolde zich kamerbreed uit 
over het gezicht van mevrouw Carpet-
land. Enthousiast riep ze: ‘Gaan jullie nu 
naar het rockfestival in Torhout?’
Ik knikte.
‘Da’s goed, da’s goed, da’s goed!’ riep ze. 
‘Mijn kinderen zijn daar ook!’
‘Ze hebben gelijk’, zei ik.
‘Ja, maar ze hebben niks meegenomen 
tegen de regen...’ zei mevrouw Carpetland 
bezorgd. Plotseling stak haar zakelijk in-
stinct de kop op. Ze keek me strak aan en 
zei: ‘Jullie krijgen van mij een groot plastic 
zeil.’
Ze stoof in de richting van de rol plastic 
zeil, sneed er een royaal stuk af, vouwde 
het op en overhandigde het me. Meteen 
sneed ze een tweede groot stuk van de 
rol, en duwde dat in mijn handen met de 

woorden: ‘Hier. Je hoeft niets te betalen, 
op voorwaarde dat jullie die tweede mee-
nemen voor mijn kinderen.’
Ik durfde mevrouw Carpetland niet aan te 
kijken toen ik vroeg of ze er een idee van 
had hoeveel mensen daar wel niet rond-
liepen. Ze staarde me aan alsof ze het in 
Torhout hoorde donderen.
‘De organisatie verwacht meer dan 50.000 
toeschouwers’, fluisterde ik.
Even verscheen een zweem van onzeker-
heid in de ogen van Mevrouw Carpetland. 
Ik las in haar blik dat ze probeerde zich 
50.000 mensen voor te stellen. Toen glim-
lachte ze, en zei: ‘Dat is geen probleem. 
Mijn kinderen dragen allebei een T-shirt 
van de zaak. Je zult ze dus wel herkennen.’

’t Laatste Woord / column
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verwacht
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De foyer is normaliter open op vrijdag vanaf 20.00 uur, omdat er ‘iets’ te doen is. Tijdens de concerten
is de foyer gesloten voor niet-concertbezoekers (na het concert terug open mits (dag)lidkaart).

de nieuwe folktop uit engeland 

baskische zang en percussie... zelfs madonna nam ze mee op tournee

transatlantic chilean folk ensemble... een nieuwe smaakvolle coctail...

naar aanleiding van de groote oorlog en misschien ook de beytels

tom van mieghem presenteert

baaaaaaaaaleynbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal

Traditie van het eiland man...

eigenzinnige argentijnse tango gitarist!

Muzikaal gekrulde estse akoestische pracht...

concert

concert

ob-concert

wandeling + concert

vertelavond 

baleynbal

concert

concert

concert

josienne clark & ben walker

kalakan

Tacfe

Hauman & Van Steenlandt 

verteylement

klakkebusse

barrule

Hernán Reinudo trio

curly strings

zo > 9 nov > 16u00

VR > 7 nov > 21u00

ma > 10 nov > 21U00

di > 11 nov > 14U00

vr > 14 nov > 21u00

za > 15 nov > 21U00

zo > 16 nov > 16U00

zo > 2 nov > 16U00

ZA > 1 nov > 21U00


