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’t eerste woord
In 1991 startte onze vzw op en nam 
‘t Eynde over... We verloren onder-
weg de ‘nde’, maar het wil wel zeg-
gen dat we volgend jaar onze 25ste 
verjaardag vieren...

we maken ons dus klaar voor een feestjaar. de 
mensen dankzij wie we die 25 hebben gehaald 
zijn ontelbaar en we zijn hen eeuwig dankbaar. 
zoals elke menselijke samenwerking ging het 
met golven, soms hoog, soms laag, soms wild, 
soms kalm...  vergeten doen we hen niet.

Maar de inzet en vooral de kwaliteit van die 
inzet maakte dat we van folkcafé over triviaal 
kunstencentrum en van kunstencentrum naar 
muziekclub konden groeien. 
we hebben veel gepraat, gediscussieerd over 
hoe we het gaan vieren. want ja, we bestaan wel 
25 jaar, een echt klimaat (...) om feest te vieren 
(...) is er niet... 

wat er net in Parijs gebeurde raakt ons als or-
ganisatoren enorm diep. niet dat alle vorige 
aanslagen of misdaden tegen mensen ons 
koud laten, maar dit voelt héél dichtbij. want als 
professionele organisatoren voelen we de dri-
jfveer bij collega’s, groot of klein, ongeacht welk 
genre. je wil  mensen samenbrengen, ongeacht 
ideeën, overtuigingen, laat staan religie... 

Muziek zou mensen moeten samenbrengen, 
onze scherpe kantjes even laten vergeten en 
aanzetten tot dialoog en toenadering. er zijn 
geen woorden voor... Mijn gedachten gaan 
iedere dag naar de slachtoffers, overlevenden, 
familie en vrienden, maar ook naar de organi-
satoren en muzikanten. het kwam hard aan, ze-
ker in het hart. Maar waar het nu naar toe moet?
zijn we de geschiedenis dan toch aan het her-
halen? 
de vrijheid die we hebben, moeten we koes-
teren. er is zoveel juk van onze schouders 
gevallen, soms niet zonder slag of stoot, dat het 
zonde zou zijn om niet vooruit te gaan, vooruit 
te dromen... een wereld met respect. voor tradi-
tie en cultuur maar ook voor vernieuwing. 
goed, waar waren we gebleven? 25 jaar...
Maar daarvoor moeten we nog even door zowat 
15 concerten dit jaar. een hele boterham, ik weet 
wat we jullie en vooral onze vrijwilligersploeg 
aandoen. Maar het is de moeite waard. een 
banjoweekend, nieuwe spannende vlaamse 
muziek, oude muziek... het worden boeiende 
weken... 
Tot slot nog een foto van de grote kornemuze 
tijdens de last Post herdenking in ieper op 15 
oktober 2015,.
Hoe kan ik beter afsluiten dan met: ‘Always re-
membered’...
 

dirk 

’t EYsChriFT n° 7/ inleydend woord

foto Charlet laurens
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Om de twee jaar organiseren we een 
Steelstringfestival. Wie er in het verle-
den bij was herinnert zich waarschijn-
lijk nog de (onbekende) pareltjes die 
achteraf tot de nodige artistieke me-
ningsverschillen leidden. Tof? Zeker 
weten.      

het thema lag twee jaar geleden nog bij 
de gitaar, dit jaar zetten we de spots op de 
banjo. dit instrument is de laatste jaren 
dankzij wat hippe rockgroepen in de kij-
ker gekomen maar is al decennialang een 
geliefdkoosd instrument in de folkwereld, 
meerbepaald in de noord-amerikaans 
rootsmuziek.
nochthans heeft het snaarinstrument 
afrikaanse wortels. het zou een rijke ge-
schiedenis hebben ten zuiden van de sa-
hara, een ‘primitieve’ kalabas met een vel 

en snaren bespannen. van daar ging het 
instrument zowel richting arabië (waar-
mee een sterke wisselwerking was) als 
met de slaven mee naar noord-amerika. 
Tijdens de slavernij was men vooral bang 
dat de afrikanen met trommen elkaar be-
richten zouden kunnen zenden, dus die 
werden verboden. de relatief stille banjo 
werd wel getolereerd. banjo en viool von-
den elkaar trouwens al heel snel. nu ja, de 
rest is geschiedenis... de slavernij is afge-
schaft, de banjo evolueerde tot een ame-
rikaans instrument bij uitstek, in velerlei 
maten en vormen. de tenorbanjo heeft 4 
snaren, de 5-string heeft er... vijf.
zaterdag 28 november is er een banjoin-
stuif tussen 14 en 18 uur aan de overzijde 
van ‘t Ey, in de polyvalente zaal. Alle ge-
heimen van de banjo worden daar bloot-
gelegd. welkom!

we vragen altijd een bijdrage, behalve zaterdagnamiddag; da’s gratis!

26-27-28-29 novEmbEr >> Banjofestival

Steelstringfestival
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Het Steelstringfestival wordt ingeleid 
met een film en sluit af met een film... 
Donderdagavond starten we met een-
documentaire over Derroll Adams en 
we sluiten zondagavond af met een 
boeiende documentaire over de banjo.

Donderdagavond stellen we je ‘I was born 
in Portland Town’ voor. Patrick Ferryn 
realiseerde deze film over het leven van 
derroll adams (1 uur 25 minuten) in 2005. 
Patrick komt ook zelf inleiden. 
de film toont een portret van de oncon-
ventionele, gevoelige en charismatische 
man die derroll was. hij bevat enkele 
unieke interviews, ontelbare interessante 
muzikale bijdragen en archiefmateriaal. 
een kleine greep uit de artiesten die in 
beeld komen en ook belsele al hebben ge-
frequenteerd: wizz jones, youra Marcus, 

hans Theessink en Tucker zimmerman. 
Maar ook arlo guthrie, Pete seeger en ui-
teraard de grootmeester zelf komen aan 
de noot.

zondag bieden we een mooie afsluiter om 
de allerlaatste geheimen van de banjo te 
ontsluieren...   
‘A Banjo Frolic’ is een merkwaardige do-
cumentaire, opnieuw gemaakt door Pa-
trick Ferryn en deze keer met gérard de 
smaele. deze laatste komt de documen-
taire inleiden. de film toont ons de afri-
kaanse roots van het instrument maar 
ook en vooral hoe die in de verschillende 
streken van de verenigde staten ingebur-
gerd zijn. de documentaire wil vooral het 
publiek overtuigen van de boeiende artis-
tieke banjowereld en komaf maken met 
vooroordelen...

26 En 29 novEmbEr >> filmvoorstellingen

films...
telkens om 20.00 uur - leden 3 euro - niet-leden 5 euro
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vrijdag 27 novEmbEr >> muzikale lezing

de parabel van de banjo

Je werpt een vijfsnarige banjo, een te-
norbanjo en een banjoline van de rot-
sen... Welk instrument raakt het eerst 
de bodem? 
Wie kan het schelen...

laat ons zeggen dat een banjo - een beetje 
als de bombarde of schotse doedelzak - 
nogal tegenstrijdige gevoelens opwekt... je 
houdt er passioneel van of je haat het.
om daar nu eens een fijn onderhoud over 
te hebben vroegen we Piet decalf, muzi-
kant en instrumentenbouwer, om voor 
ons een exclusieve voorstelling in elkaar te 
boksen. wie Piet kent weet dat hij een ge-
dreven en ernstig werkend artiest is.
wat mag je dus verwachten...

een wetenschappelijk verantwoord inter-
mezzo in de vorm van een lezing door de 
curator van het streekinstrumentenmuse-

um. de curator onderscheidt zich van zijn 
collega’s door zijn publiek te voorzien van 
muzikale verstrooiing terwijl hij hen aller-
hande interessante wetenswaardigheden 
bijbrengt over het onderwerp dat hij onder 
het voetlicht brengt. een geanimeerde 
lezing met een knipoog dus. allemaal 
verschillende banjo’s, banjostijlen, ge-
schiedenisweetjes komen aan bod en zelfs 
in een of andere muzikale vorm…
Piet, ook freelance medewerker bij figuren-
theater Tieret, kan soms ook bogen op de 
enthousiaste medewerking van enkele 
poppen...

het streekinstrumentenmuseum met a- 
telier bevindt zich in sint-Martens-lierde.
je kan langskomen op afspraak 
Tel. 055/42.49.18

www.fijnbesnaard.be

OM 21.00 UUR - LEDEN: 8 euro - NIET-LEDEN: 10 EURO
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Zaterdagnamiddag tussen 14 en 18.30 
zetten we een banjomeeting op het ge-
touw. Al wie de banjo een warm hart 
toedraagt is - gratis - van harte welkom. 
Ook Danny Adams, Derroll’s weduwe, 
zal aanwezig zijn met informatie over 
Derroll...  

hoofdmoot van de namiddag is de groep 
delrium Tremolo, de groep van Tom stuip. 
hij richtte de band op in 1987 om met de 
banjo als leadinstrument een studioplaat 
op te nemen. hij deed dat met ronald 
jansen-heijtmajer op bassaxofoon en 
guido nielsen op piano en viool (voor het 
Amerikaanse ‘Stomp Off’ label). 
een paar jaar later kreeg Tom een uitno-
diging van stomp off om weer een album 
op te nemen met delirium Tremolo. dat 
werd het album ‘Oriental Strut’, met be-
halve Carmen jacobs op viool, ook robert 

veen op bassaxofoon en erik doelman 
aan piano. sindsdien is de bezetting, maar 
niet het instrumentarium, enigszins  ge-
wijzigd. de huidige bezetting is:
Tom stuip, banjo
Carmen jacobs, viool 
ad houtepen, bassaxofoon 
hans de bruijn, piano

Banjomeeting met concert
(in zaal de kouter, aan de overzijde van de 
speelplaats)

14.00 optreden delirium Tremolo
16.00 optreden delirium Tremolo
17.00 –18.30 Meeting en jam met Cody 
walters van april verch voor banjospelers
Tussendoor:
strictlyCountryrecords stelt de nieuw 
uiitgegeven cd van derroll adams voor.

zatErdag 28 novEmbEr >> Concert + meeting

delirium tremolo 
tussen 14.00 en 18.30 UUR - gratis, aan de overkant van de speelplaats
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louvat bros
OM 21.00 UUR - Leden: 10 euro - Niet-leden: 12 euro

We mochten Steve Louvat ooit al solo 
bewonderen in onze club tijdens een 
snarenavond met solisten. Hij is een 
begeesterende banjospeler en eindelijk 
staat z’n trio nu op ons podium...

de broers louvat, steve (vijfsnaren ban-
jo en fingerpicking gitaar) en jefferson 
(amerikaanse mandoline en mandola), 
muzikale spitsbroeders sinds hun jeugd 
besluiten om Michel vrydag (basgitaar) uit 
te nodigen hun duo te vervoegen. doel: 
een nieuw repertoire vertolken waarin 
muzikale invloeden uit verschillende 
genres op een smaakvolle manier samen-
vloeien.
bluegrass is de stevige basis waar elemen-
ten uit ierse folk, klezmer, blues, jazz, rock 
en zelfs barok worden geassimileerd. Met 
veel fijngevoeligheid, plezier en enthou-
siasme brengen zij hun eerste schitterend 
album uit in 2012.

in 2014 wordt hun tweede album “Con-
trastes” geproduceerd door acoustic Mu-
sic records het meest toonaangevend 
duits label op gebied van akoestische mu-
ziek in europa. een titel naar het beeld van 
de muziek: coherent en contrasterend.
de louvat bros willen een nieuwe wind 
laten waaien over de akoestische scène, de 
niet alledaagse instrumentale combinatie, 
brengt hen wereldwijd op het podium. de 
groep trad reeds op in belgië, luxemburg, 
spanje, ierland, duitsland, holland, Frank-
rijk, hongarije, zwitserland, Tsjechische 
republiek, maar ook in Canada (Quebec) 
en in de verenigde staten (viermaal op het 
international bluegrass Festival te okla-
homa, ibMa showcase in louisville en in 
kentucky)

We zagen ze op Folk in ‘t Gruun en neem 
van ons aan: als ‘t daar goed is, wordt het 
hier super!

zatErdag 28 novEmbEr >> Concert



9

zondag 29 novEmbEr >> Concert

april verch
OM 16.00 UUR - LEDEN: 13 euro - NIET-LEDEN: 15 EURO

Toen we de voorbije zomer tijdens 
Brossella April Verch bezig zagen wis-
ten we het meteen: dit is iets voor ons 
podium. Met haar nieuwe CD ‘The New- 
part’ graaft April Verch dieper in de 
Noord-Amerikaanse rootsmusic. Daar-
enboven is haar bassist ook een gewel-
dig banjospeler. 

want om eerlijk te zijn, daar is het hem ook 
een beetje om te doen. dit concert kadert 
- met een beetje goeie wil - dus ook in het 
concept van ons steelstringfestival. april 
is inderdaad de ster van het trio, maar zal 
in ‘t Ey de faam moeten delen met haar 
bassist en banjospeler Cody walters.
we zijn ervan overtuigd dat dit concert het 
hoogtepunt wordt van deze merkwaar-
dige vierdaagse. en daarenboven komt ze 
ook voor de eerste keer de nieuwe gitarist 
van he trio voorstellen: lucas Chohany.
in hun muziek staan de delicate stem van 

april, haar energieke voetenwerk én haar 
overweldigend vioolspel centraal. drie ta-
lenten die april voor het eerst op het po-
dium en op de cd ‘The Newpart‘ simultaan 
samenbrengt. “These songs don’t need to 
be revived, they are timeless. They are still 
very much alive and relevant.”
de titel van de Cd brengt ode aan de spe-
ciale ruimte in het huis van de familie 
verch. “The newpart” bood ruimte aan  
de groeiende collectie trofeeën die april 
en haar zus wonnen met hun muziek- en 
danscompetities maar stond ook voor de 
geborgenheid en familie die april heel 
diep in haar hart draagt...
‘It’s all about touching people, about brin-
ging them together to celebrate music. I’ve 
understood that better and better as time 
has passed: how to take this music that is 
at the center of my life, and make it live and 
breathe for other people.’
www.aprilverch.com.
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vrijdag 4 dEcEmbEr >> Luisteravond

appelweyre
deuren om 20.00 uur - start om 21.00 UUR - LEDEN: gratis - NIET-LEDEN: 0,5 EURO

De laatste editie was een succes, dus 
voegen we er nog een aan toe. Ingredi-
enten: luisteren naar informatie, luis-
teren naar folk-cd’s, enkele glaasjes 
drinken én... cd’s kopen...

Maar een gezellige babbel kan natuur-
lijk. wie het spijtig vindt dat we niet meer 
open zijn als ‘café’, waag uw kans. Want 
dichter bij een ‘café’ komen we niet. Gast-
vrouw en gastheer zijn opnieuw leen 

(van muziekclub ‘t Ey) en Marc (van de 
vrT), je bent dus in goede handen. Moes-
ten we trouwens een café zijn, dan zou 
het eerder een herberg zijn. 
wie wil al niet geherbergd zijn bij twee 
interessante folkies. Maar wie liever in de 
overvolle winkel van den appel zelf gaat 
snuisteren: hier even de info.
heb je trouwens de dubbelcd van appel-
folk van appelrecords?

folkcorner den appel

gemeenteplein 7, 1730 asse
denappel@tsmiske.be
02/306.68.55 (tijdens kantooruren op 
woensdag, vrijdag en zaterdag)
openingsuren:
woensdag  en zaterdag van 14u tot 18u
(behalve juli en augustus) ook open op af-
spraak en na folky concerten in ‘t Smiske.
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Naar aanleiding van Voce2 mogen wij 
u een uniek concert aanbieden. Het 
concert zelf wordt voorafgegaan door 
een filmvoorstelling om 20.00 uur. Om 
21.30 uur is het dan de beurt aan Anu 
Junnonen en Tuur Florizoone.

anu en Tuur hebben elkaar leren kennen 
tijdens hun studies aan het koninklijk 
Conservatorium van brussel. en onder-
tussen vormen ze al meer dan 10 jaar een 
muzikaal duo. de Finse origine van anu 
laat zich duidelijk voelen in haar compo-
sities die een mengeling vormen van jazz, 
hippe folk en een vleugje tango muziek 
(een genre dat ongelofelijk populair is ge-
worden in Finland, een soort van tweede 
taal...). 
de samenwerking met Tuur Florizoone 
is dan ook op haar lijf geschreven. accor-
deonist Tuur kennen we van eclectische 

groepen als ‘Tricycle’ en ‘Quentin Dujar-
din’ .
deze samensmelting van de ijle, elasti-
sche stem van anu junonnen en de vir-
tuoze creativiteit van Tuur Florizoone zal 
u niet ongevoelig laten. 

dit concert kadert in het project van her-
man Cole: voce².
De workshop ‘Stem’ en ’Zingen’ ‘noord-
waarts’ (10.30 - 18.30) is uitverkocht.
Maar er is dus nog plek voor:
- 20.00 uur: vertoning ‘Total Balalaika 
show’, projectie van de legendarische 
concertfilm (1994) van aki kaurismäki 
over het optreden in Helsinki van de ‘Le-
ningrad Cowboys’ met het immense koor 
‘Alexandrov Ensemble’
- 21.30 uur: het concert van het duo 
Meer info rond de Finse activiteiten: 
http://noordenwind.jimdo.com/

zatErdag 5 dEcEmbEr >> Concert + film

junnonen & Florizoone
          OM 21.30 UUR - leden: 14 euro - niet-leden: 16 euro 
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Cvba 
orgelmaker 

de munck-claessens

heistraat 2
9100 st-niklaas

bouw, onderhoud 
& restauratie 
van orgels en 

historische 
klavierinstrumenten

tel: 0486/81.06.50 of 03/776.46.83 
org.demunck@gmail.com

accordeons - viseur

Sauvegardestraat 17
2870 Puurs 
(Ruisbroek)

Tel: +32 (0)3/ 866.47.57
Fax: +32 (0)3/ 866.47.67

info@accordeons-viseur.com
www.accordeons-viseur.com

n Ontmoetingsplaats rond de 
Keltische harp 

n Verhuur en verkoop van Keltische harpen
n Duitse ‘Kerscher’ harpen 

van topkwaliteit 
n Professioneel advies 

in uw zoektocht naar een harp
n Workshops en activiteiten 
rond Keltische harpmuziek 

n Privé lessen voor 
kinderen en volwassenen
n Showroom in alle rust en 

vrijheid te bezichtigen 

Waasland celtic harp center 
Wijnveld 60, 9112 Sinaai

0032 472 74 28 64
info@sharpsound.be
www.sharpsound.be

bed & breakfast

“meirlaenhof”
Andre & Godelieve

De Cauwer - Rombaut

Muzikanten zijn vol lof!

wijnstraat 26
9170 sint-Pauwels

Tel +32 (0)3 776 96 94
gsM +32 (0)474 98 55 86
meirlaenhof@skynet.be
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zondag 6 dEcEmbEr >> Concert

hovanissian & gültekin
om 16.00 UUR - leden 14 euro - niet-leden 16 euro 

Muziek als bruggenbouwer? Het zou 
de wereld een geweldloze plek moeten 
opleveren. Toenadering, laat ons daar 
minstens aan werken... Het project dat 
we aan je voorstellen is méér dan de 
som van ...

sinds hij door khatchik khatchatryan in-
gewijd werd in de wonderbaarlijke klank 
van de duduk, ontwikkelde vardan hova-
nissian zich tot één van de meesters van 
dit dubbelrietinstrument dat de klank en 
ziel van armenië als geen ander uitademt. 
Tien jaar geleden vond vardan een ziels-
genoot in de Turkse saz-speler emre gül-
tekin, leerling van Talip Özkan en van zijn 
vader, de bard lütfü gültekin.

die grensoverstijgende vriendschap re-
sulteert nu in een eerste duo-cd ‘Adana’. 
adana refereert niet alleen naar de stad 
waar de armeense tragedie van 100 jaar 

geleden zijn lugubere start kende, maar 
staat ook voor de droom van een ander 
adana, een stad waar Turken en armeni-
ers in harmonie samenleven. 
dit album staat symbool voor de verzoe-
ning en de vriendschap tussen twee ver-
wante culturen. Teksten worden in het 
armeens en het Turks gezongen en de 
melancholische klank van de armeense 
duduk vloeit moeiteloos samen met het 
virtuoze snarenwerk op de tambur of de 
saz. 
een album dat getuigt van de mogelijk-
heid om de geschiedenis een positieve 
wending te geven. 
het project staat onder de kundige leiding 
van Muziekpublique.

bij ons kan je dus het duo aan het werk 
zien, wie het kwartet wil bewonderen ra-
den we graag het concert aan op 15 janu-
ari in het CC van beveren.
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vrijdag 11 dEcEmbEr >> Kerstconcert

anno niem
OM 21.00 UUR - LEDEN: 8 euro - NIET-LEDEN: 10 EURO 

De vinger aan de muzikale folkpols 
houden... Het is in Vlaanderen niet 
moeilijk: kwaliteit en kwantiteit scoren 
hoge toppen. En ook Wase initiatieven 
moeten we volgen... Zo kwam het En-
semble Anno Niem in het vizier...

anno niem speelt muziek die door z’n 
kwaliteit niet verloren is gegaan, maar 
waarvan niemand meer weet wie ze com-
poneerde. het gezelschap brengt deze 
muziek vandaag met oude en eigentijdse 
instrumenten. anno niem accentueert 
het volkse karakter van oude muziek en 
trekt een klassieke lijn onder oude volkse 
melodieën.
enkele jaren geleden ontstond bij de 
groep het idee om kerstmuziek terug tot 
leven te brengen. niet gewoon, maar met 
een zuiderse tint. Provençaalse, spaanse 
en italiaanse kerstliederen uit o.a.; de 
Cancionero d’uppsala (1556), een bundel 

anonieme muziek (gedrukt in venetië, 
waarvan het origineel bewaard is geble-
ven in de universiteitsbibliotheek van 
uppsala, zweden). deze en ook andere 
liederen worden aangevuld door instru-
mentale muziek van M. Praetorius en Cl. 
gervaise. 

anno niem zijn werner alix (kromhoorn, 
doedelzak, schalmei), Fries lefevere (viool 
en vedel), karl de Maeyer (klassieke gitaar, 
folkgitaar en bouzouki) en ann de len-
tacker (clavicymbalum en zang). 
speciaal voor dit kerstconcert aangevuld 
met hilde vlassak (alt), lieven van den 
eeden (bas), johan veeckman (blokfluit 
en doedelzak), eddy Moons (gamba), noor 
wouters (gamba en slagwerk), elisabeth 
schollaert (schalmei en pommer),Catou 
Pecher (trombone, blokfluit en vedel),                     
bart schoukens (trombone), koen becu 
(trombone en luit).
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zondag 13 dEcEmbEr >> Concert

baSta! invites
OM 16.00 UUR - LEDEN: 8 euro - NIET-LEDEN: 10 EURO 

Basta! is bassist Joris Vanvinckenroye, 
die in zijn eentje op zijn contrabas, met 
de hulp van de wonderen der techniek 
en zijn kennis, pareltjes muziek neer-
poot.

joris componeert en speelt dat het een 
lieve lust, is zonder te vervelen. Méér 
zelfs,  basta! laat de kracht en de energie 
van de contrabas horen. die bas danst, 
schreeuwt en juicht. de verstilde mo-
menten zijn in de minderheid, maar ook 
daarin toont vanvinckenroye zich een 
ware meester. Minimalistische ritmeher-
halingen worden hier gecombineerd met 
machtige melodieën en de bas mag zich 
van alle kanten laten zien. een magnifiek 
muzikaal avontuur dat nog lang nazindert 
bij de luisteraar.

Met “basta! invites” slaat joris de brug 
naar nieuwe muziek. hij speelde dit sei-

zoen een reeks ‘BAsta! invites’-concerten 
waar hij telkens één muzikale collega uit-
nodigt. het werd een reeks met muzikale 
kruisbestuivingen waarbij de muzikanten  
maar al te graag buiten hun eigen com-
fortzone treden! 
zo ging joris met jazzgitarist emma-
nuel baily de improvisatietoer op, ver-
smolt hij ‘loops’ én tango met tango-
virtuoos ananta roosens (la sieste du 
dromadaire). bij ons bewijst joris dat 
twee immens uit elkaar liggende instru-
menten zoals dwarsfluit (jana arns) én 
contrabas toch samen kunnen smel-
ten en iets mooi kunnen brengen...  
daar mogen wij getuige van zijn. 
joris en jana (aranis) laten ons een in-
tieme concertervaring beleven. ze blijven 
er zelf heel ontspannen bij. zozeer zelf dat 
ze er al spelend al eens bij gaan liggen...

www.bastasolobass.com
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vrijdag 18 dEcEmbEr >> Vertelavond

verteylement
vanaf 20.00 UUR - LEDEN: 7 euro - NIET-LEDEN: 9 EURO 

Sedert een aantal jaren kruisen de 
wegen van Theater Hutsepot die van 
onze muziekclub. In juni 2013 was de 
tijd rijp voor een experiment: het eer-
ste verteylement met Hilde Rogge als 
gastvertelster was een feit. Het publiek 
smulde van het concept en er volgde 
meer van dat. Het muzikaal vertelthe-
ater bleek zich goed thuis te voelen op 
het podium van ’t Ey en onze coördina-
tor werd regelmatig gastmuzikant. 

Tom van Mieghem werd onze huisvertel-
ler en nodigt sindsdien één of meerdere 
gastvertellers uit. aan de andere kant was 
er het muzikale luik. daar wist hutsepot- 
huismuzikant Peter verberckmoes steeds 
opnieuw verrassende muzikanten om 
zich heen te verzamelen. intussen zijn we 
2,5 jaar verder en jawel, dames en heren, 
er is reden om te feesten want we zijn al 
toe aan het tiende verteylement. Tom en 

Peter beloven er dan ook iets speciaal 
van te maken, een ongezien vertelexpe-
riment. wat dat wordt, hahaha, dat blijft 
nog een verrassing. het weinige dat we al 
prijsgeven: Marijke goossens is gastver-
telster en zit mee met huisverteller Tom 
en de muzikanten in het experiment. 
je kent Marijke niet?
Marijke goossens, de vertelster met de 
meest doordringende en betoverende  
stem, vertelt en verzint al meer dan 10 
jaar op grote en kleine podia. Met grootse 
expressie en mimiek doorleeft en beleeft 
zij haar verhalen samen met het publiek. 
de sfeer van verwondering die zij oproept 
is als een warm welkom in de verhalen-
wereld van magie en mysterie. Met haar 
verbeeldingskracht neemt ze de luisteraar 
moeiteloos mee om heerlijk te verdwa-
len in het hart van het woud, afgelegen 
wegels of smalle, ongure straatjes van de 
stad. 
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zatErdag 19 dEcEmbEr >> Concert

les cerveaux lents
OM 21.00 UUR - LEDEN: 8 euro - NIET-LEDEN: 10 EURO 

Les Cerveaux Lents bewandelt kleur-
ijke muzikale wegen. Joodse klanken 
en Balkanmuziek, jazz en eigen com-
posities maken deel uit van de reis. Een 
sextet met muzikanten uit Absynthe 
Minded en de Va Fan Fahre... Laat de 
loftrompet schallen!

les Cerveaux lents werd reeds in 2002 
opgericht. al van bij het begin was het 
duidelijk dat zij allen eenzelfde pas-
sie koesterden voor zigeunermuziek en 
klezmer, met andere woorden: het klikte 
meteen. desondanks bleef de groep in de 
schaduw staan van andere projecten van 
de groepsleden. het succes van absyn-
the Minded, maar ook van va Fan Fahre, 
zorgde ervoor dat les Cerveaux lents 
zich eerder als een gelegenheidsgroep 
ontwikkelde. de groep trad regelmatig 
op, maar enkel in café’s, op bruiloften en 
begrafenissen. door al die jaren samen te 

spelen raakten les Cerveaux lents echter 
zeer goed ingereden en kunnen ze een 
unieke sfeer creëren gaande van intimis-
tische nostalgie tot opzwepende ritmes 
en improvisaties.
in de zomer van 2013 sloegen renaud 
ghilbert en Michael de schryver de han-
den in elkaar om les Cerveaux lents 
nieuw leven in te blazen. er werd een 
nieuw repertoire samengesteld en eind 
2013 werd een eP opgenomen.  Maar on-
dertussen zijn ze aan hun eerste cd toe:  
“heiß und fürchterlich”. sinds de zomer 
van 2015 zijn ze die aan het voorstellen op 
de betere kleine podia...
vanavond spelen voor u:
Michael de schryver : accordeon
adriaan verwée : klarinet
renaud ghilbert : viool
sergej van bouwel : contrabas
eduardo vega : gitaar
jakob nachtergaele: drums
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zondag 20 dEcEmbEr >> Concert

chansons 3
OM 16.00 UUR - LEDEN: 8 euro - NIET-LEDEN: 10 EURO 

‘Het was niet gepland, neen, ik heb niet 
zitten mediteren op een Grieks eiland... 
‘t Is gewoon het einde van een uit drie 
delen bestaand verhaal, ‘t wordt drin-
gend tijd voor iets nieuws...’

Muzikant-componist wouter vandena-
beele aan het woord over zijn cd-voorstel-
ling  “Chansons pour le temps qui reste”. 
het is inderdaad de derde en dus laatste 
cd uit de wat je gemakkelijkheidshalve de 
chanson-trilogie zou kunnen noemen. 
De eerste cd ‘Chansons sans paroles’ (die 
lovende kritieken kreeg op radio klara) fo-
custe op de donkere middeleeuwen, tra-
ditie met oosterse invloeden... 
voor de tweede cd, Chansons pour la fin 
d’un jour (met de uitmuntende muzikan-
ten emre gültekin en ertan Tekin) werd 
vooral naar anatoolse muziek gegaan al 
kon wouter ook z’n wase roots niet echt 
wegsteken... Maar nu is er dus “Chansons 

pour le temps qui reste”. deze keer werd 
de luikse dichter, filmmaker, compo-
nist en pianist erno nossent (hij werkte 
vroeger ook met mondharmonicaspeler 
Thierry Crommen) aangezocht om mee 
te werken. samen met zijn compagnon 
de route, de fantastische gentse cellist  
lode vercampt en de jonge gentse accor-
deoniste sara salvérius stelde wouter een 
uitmuntend kwartet samen.

Het kwartet vertolkt instrumentale ‘chan-
sons’  die dromerige impressies geven 
van wouter’s voorbije reizen en ontmoe-
tingen,… de eenzame toeschouwer, dé 
observator, wordt vertolkt door een viool 
die rustig ronddwaalt, als een fado zange-
res, nu eens hevig, dan weer dromerig.
de cd verschijnt bij homerecords, weeral 
een pluspunt, en zal je dus deze namid-
dag kunnen aankopen.
www.woutervandenabeele.be
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Aan de temperatuur zal het niet liggen. 
Het is net of de zomer pas gisteren ein-
digde. Maar bij het begin van die zomer, 
eind juni, nodigden wij onze vreywilli-
gers uit voor een drink.
 
het werd het begin van een drukke (zij het 
niet in onze club) zomer. onze witte luc 
had samen met sharon stoute schoenen 
aangetrokken en een heus zuiders feestje 
in elkaar gebokst. ondanks de drukke 
agenda’s daagden een veertigtal goeie 
zielen op. zij konden genieten van huis-
gemaakte Mojito (met munt uit onze be- 
scheiden kruidentuin), van chili con carne 
en van de muziek van het julio Perez duo. 
julio die ooit de officiele opening van 
‘t Eynde speelde wist een feyn feestje 
te maken van deze feyne namiddag en 
avond. ook de nieuwe vreywilligers t-shirt 
(ontworpen door Miri) werd verdeeld. 
na onze vrijwilligersdrink werd de deur 
gesloten. niet voor lang... Tijdens de laat-

flitsrubriek

’t EYsChriFT n° 7/ verslag van wat geweest is
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’t EYsChriFT n° 7/ verslag van wat geweest is

ste week van juni kwamen de scholieren 
van het zesde studiejaar uit de lokale 
school sint-lutgart hun eindmusical 
brengen in onze club. een hele uitda- 
ging voor de kinderen maar ook voor onze 
technische ploeg. de kinderen hebben in 
ieder geval iets mooi gecreëerd om later 
aan terug te denken.
het volgende project was sinnekloas 
danst. 
Om de feeststemming naar een hoger 
niveau te tillen werd gekozen om de vro-
lijke dansgroep The Reunion nog eens 
uit te nodigen. Dit septet is oorspronkelijk 

begonnen als project ter afsluiting van het 
Boombalfestival. Het klikte zodanig goed 
tussen de muzikanten dat ze besloten 
samen verder te gaan. Wat ons vooral erg 
intrigeert aan deze groep is de zeer en-
energetische zangeres die het geheel een 
bijzonder hoog feestgehalte geeft. Alle 
ingrediënten voor een geslaagde avond 
waren aanwezig maar dat was buiten het 
weer gerekend. De initiatie was nog maar 
net afgelopen of daar waren de eerste re-
gendruppels. Gelukkig was de schare fans 
overtuigd en koppig genoeg om de regen 
te trotseren en werd het al bij al een zeer 
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geslaagde avond. 
ook gooikoorts mocht weer op onze me-
dewerking rekenen. we waren er verant-
woordelijk voor de ‘akoestische tent’ waar 
we de geluidsversterking verzorgden...
hm, ja, misschien moet die tent in de toe-
komst de luistertent genoemd worden, 
want akoestisch, daar is ze echt wel te 
groot voor. 
Traditioneel ontwaken we dan eind au-
gustus om onze club zowel binnen als 
buiten een beurt te geven. we mochten 
twee dagen op een grote groep vrijwil-
ligers rekenen die zich zoals steeds ge-

trouw van hun taak kweten... 
alles, maar dan ook alles in onze club 
kreeg een beurt. en ook Mieke en jef 
waren weer present om de hongerigen te 
spijzen. dank iedereen!
dankzij leana en hartwin deden we dit 
jaar ook wat vroeger open. zij hadden 
namelijk de Canadese groep ‘Les poules à 
Colin’ voor het eerst naar europa gehaald...
en daarvoor poetsten wij maar graag wat 
sneller. het kwintet had heel wat in zijn 
mars. uiteraard herkende je de typische 
Quebec stijl, maar het kwintet was niet 
schuw van hedendaagse frisse invloeden.

’t EYsChriFT n° 7 / verslag van wat geweest is
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op de foto hierboven zie je les Poules aan 
het werk. 
zondag 13 september organiseerden we in 
het kader van de orgelconcerten een con-
cert in de kerk van belsele met erwan ha-
mon en wenceslas hervieux. een uniek 
concept én een uniek concert... je moet 
natuurlijk wel tegen de scherpe klank 
van de bombarde kunnen. Meer dan 100 
mensen genoten van dit buitengewoon 
concert. kerkorgel en bombarde, niet voor 
iedere dag, maar voor één keer...
er volgde in september nog een whisky 
proeverij. een fijne avond georganiseerd 
door onze buren steven en bruno. 
en dan was het eindelijk tijd voor de of-

’t EYsChriFT n° 7/ verslag van wat geweest is



24

’t EYsChriFT n° 7/ verslag van wat geweest is

ficiële opening voor het najaar: het ba-
leynbal met kloug en het bez-duo. een 
aangename verrassing voor danser én 
luisteraar. zondag organiseerden we 
een buurtfeest met ex oriente lux. een 
fijn weerzien met Melike en een zeer ge-
smaakt nieuw project.
stevo en derek speelden de pannen van 
het dak en boeiden het publiek van begin 
tot ‘t eynde. 
De wilde verhalen over de beruchte Dr. 
Eugène waarden al maandenlang door 

de wandelgangen van ’t Ey, dus waren de 
verwachtingen ook hooggespannen om 
de brave man eindelijk te mogen ontvan-
gen. Helemaal tegen onze verwachting in 
bleek het te gaan over een kwartet jonge 
muzikanten die de legende van Dr. Eugène 
op een zeer muzikale manier nieuw leven 
inbliezen. Zeer frisse en inventieve folk-
muziek met prachtige gezangen begeleid 
door contrabas, viool-achtigen, accord-
eon en cister/gitaar. 
dr. eugène: een groep om te volgen!
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partnErS VAN ‘T EY >> voorstelling

theater hutsepot
muzikaal vertel- en poppentheater

Na Theater Tieret is Theater Hutsepot 
de tweede in residentie werkend artis-
tiek genootschap. We laten bezieler en  
manusje-van-alles Tom Van Mieghem 
aan het woord.
 
Theater hutsepot staat voor verrassend 
muzikaal vertel- en poppentheater en be-
reikt  heel wat verschillende doelgroepen. 
we spelen in cultuurcentra, op scholen, 
festivals en andere gelegenheden. Theater 
hutsepot is voortdurend in ontwikkeling. 
we houden ervan steeds nieuwe wegen te 
ontdekken, 

nog een paar keer slapen en dan is het 
zover. in 2016 wordt Theater hutsepot 10 
jaar. het begon als een éénmans poppen-
theater van Tom van Mieghem (daarvoor 
al aan de slag bij Poppentheater oekedoe-
leke), met voorstellingen voor de aller-
kleinsten. de eerste voorstellingen gingen 
in de eigen woonkamer door. dan ging de 
voordeur open en fladderde Tom met zijn 
theater uit naar scholen, later ook cultuur-
centra en festivals.

in de loop van die tien jaar is er heel wat 
veranderd. Tom was voortdurend op zoek 
naar de kracht van de eenvoud. die expe-
rimentele zoektocht bracht hem onver-
mijdelijk naar woordenloos figurentheater 
aan de ene en de vertelkunst aan de an-
dere kant.  de doelgroep werd verruimd 
naar grotere kinderen, jongeren, volwas-
senen en ook mensen uit bijzondere doel-
groepen.

op een mooie lentedag kruiste multi- 
instrumentalist Peter verberckmoes het 
pad van Theater hutsepot. de artistieke 

klik was er meteen. Peter werd niet en-
kel de muzikaal verantwoordelijke van 
het theater, hij ontpopte zich ook tot de-
corontwerper en legde de contacten met 
de gastmuzikanten, zoals dirk van der 
speeten, die onderwijl de vaste tweede 
muzikant werd voor een aantal van onze 
projecten. daarnaast werken we geregeld 
samen met o.a. annemie van daele (vi-
ool), kris van daele (contrabas), staf die-
rickx (viool, mandoline), jessie willemse 
(zang, poppenspel).
door de samenwerking met dirk kwamen 
we in nauw contact met ‘t Ey, voor ons 
theater de ideale zaal en blijkbaar is voor 
‘t Ey Theater Hutsepot ook een passend 
theater. we spelen hier jaarlijks verschil-
lende voorstellingen voor de scholen van 
belsele. daarnaast is er het verteyelement: 
vier keer per jaar, op een vrijdagavond, 
maken we van ‘t Ey een oergezellige ont-
moetingsplaats voor vertellers, muzikan-
ten en publiek. Tom nodigt een of meer-
dere  gastvertellers uit. Peter zorgt voor de 
gastmuzikanten. 
intussen stak Theater hutsepot de lands-
grens over: via het utrechtse theaterbu-
reau ‘Het verteltheater’ leren we het land 
van onze noorderburen kennen. in dat 
zelfde land liggen de wortels van ‘De ver-
telacademie’. sinds enkele jaren is Tom 
docent voor deze academie en verzorgt 
hij vooral de cursussen voor de vlaamse 
afdeling van de vertelacademie ( www.
vertelacademie.be ).
samen met een andere Tom (van outryve) 
is Tom nonkel bretel voor school zonder 
pesten. 
Eén ding is zeker, bij deze projecten stopt 
theater Hutsepot niet en wij hebben er een 
springlevende partner bij!
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Eygalerij

’t EYsChriFT n° 7/ tentoonstelling

Op 27 November 2000 overleed Derroll 
Adams in Antwerpen. Het grote publiek 
kent Derroll Adams als “The Banjo Man” 
waar Donovan nog over zong. En ja, het 
is echt een toeval dat wij net tijdens het 
laatste weekend van november 2015 
een banjoweekend organiseren.

danny adams, derroll’s weduwe, is reeds 
jarenlang een trouwe bezoekster van onze 
club. de link was dus snel gelegd en de 
vraag snel positief beantwoord. we mo-
chten op danny’s en dochter rebecca’s 
medewerking rekenen om een kleine ret-
rospectieve op te bouwen rond de kunst-
werken van de beeldend artiest derroll. 
want derroll was vooral muzikant. een 
amerikaanse singer-songwriter en folk-
muzikant, geboren in Portland, oregon. 
hij leefde de helft van z’n leven in onze 
contreien, in brussel en antwerpen. als 
kind begon hij te spelen op de vijfsna-rige 
banjo en dat instrument was dé liefde voor 
het leven. 
hij was 16 toen japan Pearl harbor bom-
bardeerde en middels leeftijdsvervals-
ing vervoegde hij zich bij het leger. daar 
kon z’n artistieke ziel niet lang vrede mee 
nemen: de heersende machocultuur deed 
hem gruwelen. 
derroll volgde vervolgens een artistieke 
opleiding in oregon die hem later nog van 
pas kwam.  

zijn muzikantenloopbaan is indrukwek-
kend en kleurrijk te noemen. hij  speel-
de nog met ramblin jack elliott en Pete 
seeger. donovan beschouwde hem als 
zijn leermeester. in de documentaire 
‘Dont Look Back’ is te zien hoe hij Bob 

dylan voorstelt aan donovan (die de ban-
jospeler met de getatoeëerde handen zelfs 
vereeuwigde in ‘ Epistle to Derroll’ ). 

weinigen weten dat derroll ook een getal-
enteerd schilder en schrijver was. naar 
aanleiding van ons banjoweekend hangt 
onze muziekclub vol met werk van de 
artiest. en het moet gezegd: we hebben al 
veel tentoonstellingen zien passeren, deze 
werken lijken zich helemaal thuis te voe-
len... uit de werken blijkt de eigenzinnige 
stijl die derrol hanteerde. Toegegeven, 
het ademt een jaren zestig sfeer uit, maar 
tegelijk passen de vreemde figuren in 
onze complexe hedendaagse maatschap-
pelijke problemen. de wezens op z’n 
doeken dwalen rond als waren het zom-
bies of misschien eerder onzekere wezens 
gewurgd door de vraag over de zin van 
hun bestaan. Maar wie iets langer kijkt 
ziet ook de hoop... de levendige kleuren 
én het licht in de huizen. de wereld is een 
schouw-toneel, elk speelt z’n rol en krijgt 
z’n deel. en dat kan zelfs ook positief zijn. 
de schilderijen ondertekende derroll dik-
wijls niet en zijn op ruwe ondergrond ge-
maakt. hier en daar is zelfs de kader even 
belangrijk als het schilderij...
want was dit even de sfeer van z’n schil-
derijen weergeven, hoop vind je zeker 
terug in derroll’s aquarellen. die zijn zeer 
lichtvoetig en sfeervol. Met een fris colo-
riet, levendige kleuren, hoopvolle maar 
wazige figuren.
Wie de werken in ‘t Ey bekijkt ziet de hand-
tekening van een eigenzinnig artiest. al 
even bevreemdend als zijn zang- en ban-
jostijl. nog tot eind december te bezichti-
gen, eventueel ook op afspraak.

schilderijen en aquarellen van wijlen Derroll adams
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’t EYsChriFT n° 7/ huisorkest én jam

FTF - TLS
even wachten tot volgend jaar !
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’t EYsChriFT n° 7/ vreywilligers

Femke
zweden...

In deze rubriek laten we een vrijwilliger 
aan het woord. Deze keer iemand die 
zocht en vond... En al gauw een handje 
kwam toesteken...

Wie is Femke?
ik ben Femke en woon al 23 jaar lang in 
kemzeke. ik ben de jongste van een gezin 
van 9 kinderen, ben 7 keer tante en 1 keer 
fiere meter. ik zou mezelf omschrijven 
als een rustig en geduldig persoon naar 
de buitenwereld toe, maar kan soms erg 
veeleisend zijn ten opzichte van mezelf. ik 
hou erg veel van reizen naar plaatsen waar 
enkel natuurlijke geluiden te horen zijn en 
dan nog het liefste in het gezelschap van 
mijn mama, waar ik een sterke band mee 
heb. in mijn vrije tijd ben ik graag met 
fotografie bezig en heb ik een boon voor 
landschappen en portretten (liefst ook in 
natuurlijk licht). verder hou ik er ook van 
om creatief bezig te zijn op vele vlakken 
en eens een fietstochtje te maken. 
 
Levensloop?
de jongste zijn van een hecht gezin van 
9 kinderen is héél speciaal. ik heb hieruit 
veel dingen kunnen zien en leren, waar 
andere kinderen uit kleine gezinnen geen 
besef van lijken te hebben. een enorme 
wending die voor de hele familie voor de 
rest van ons leven sporen zal dragen is het 
overlijden van mijn oudste broer en zus in 
een auto ongeluk. het bijzondere van een 
groot gezin is te zien hoe iedereen elkaar 
probeert te steunen, en vooral ook te zien 
hoe ieder zijn manier heeft om zijn ver- 
driet te verwerken. op het moment van 
het overlijden was mijn verdriet groot, 
maar hoe ouder ik word hoe groter het 

gemis lijkt te worden... (ook nu kan ik mijn 
tranen niet bedwingen) de laatste jaren 
van het middelbaar waren psychisch erg 
zwaar voor mij. in de laatste maanden 
van het zevende jaar zat ik er helemaal 
onderdoor. ik had nog twee maanden te 
gaan alvorens ik afgestudeerd zou zijn 
toen er een vreemde wending plaatsvond, 
die mijn leven tot op de dag van vandaag 
heeft veranderd. 
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Mijn mama nam me mee naar een con-
cert van het zweedse duo  Mia Marin/ 
Mikael Marin hier in muziekclub ‘t Ey. Ik 
was zo onder de indruk van het samenspel 
tussen de twee violisten, dat ik mijn mama 
smeekte om ook de andere concerten van 
hun tournée te gaan bekijken. Tot mijn 
grote verbazing hadden ze gezien dat we 
ook op hun andere concerten waren. die 
zomer kwam Mia Marin voor het eerst 
naar de zomerstages van akdT in wal-
lonië. ze had ons gezegd dat ze in belgië 
was en dat ze hun nieuwe Cd meehad. 
ze zei dat ze hem ofwel kon opsturen per 
post of dat we hem konden komen halen 
in neufchâteau. Mijn mama en ik besloten 
om 500 km te rijden en hem persoonlijk 
te gaan ophalen. Toen we daar aankwa-
men hadden we meer dan 1 uur in meer 
dan 30°C (en op de koop toe had ik nog 
een gezwollen voet) door de straten van 
neufchâteau getrokken op zoek naar Mia. 

Toen we eindelijk bij Mia aankwamen 
kwam ik tot de conclusie dat ik helemaal 
geen engels, laat staan zweeds kon en ik 
dus helemaal niets kon zeggen tegen haar. 
gelukkig was mijn mama mee en kon die 
wel goed engels. die ene dag heeft er 
voor gezorgd dat ik engels en ook zweeds 
ben beginnen leren, waardoor ik ook een 
grote interesse kreeg in zweedse cultuur. 
ik kreeg stilaan weer meer levenslust en 
kon de zin van het leven weer zien. de 
zomer daarna deed ik ook de zomerstage 
bij akdT en dat doe ik nu al 4 jaar op rij. 
die stages hebben er ook voor gezorgd dat 
ik een enorme interesse heb gekregen in 
de zweedse muziek, wat me tot slot één 
jaar in zweden heeft gebracht om me in 
zweedse folkmuziek te kunnen verdiepen. 
ik kreeg daar ook privéles van mijn groot-
ste idool en grootste voorbeeld op viool, 
Mia Marin. Toen ik weer thuiskwam uit 
zweden vond ik dat ik op de één of andere 
manier ‘t Ey moest bedanken voor alles en 
sta nu met véél plezier achter “den toog” 
als vreywilliger!

Studies, job?
ik ben afgestudeerd in 2011 als zorg-
kundige. ik had 2,5 jaar gewerkt, toen ik 
besloot om een ander spoor te nemen. 

ik heb vorig schooljaar doorgebracht in 
zweden om me te kunnen verdiepen in 
traditionele zweedse folkmuziek. na lang 
twijfelen ben ik terug naar belgië ge-
komen en heb ik besloten om hier een job 
te zoeken. één ding staat vast: “Teruggaan 
doe ik!”
 
Instrument?
Muziek heeft altijd een belangrijke rol 
gespeeld in mijn leven. Toen ik 5 was be-
gon ik te zingen in het kerkkoor. nadien 
heb ik ook in een kinderkoor en jeugdkoor 
gezongen, stemvorming gedaan en ook 
enkele jaren folkzang aan de folkafdeling 
van sint niklaas gevolgd. op zesjarige 
leeftijd ben ik ook pianolessen begonnen, 
maar na 3 jaar ben ik hiermee gestopt. op 
vijftienjarige leeftijd nam mijn mama me 
af en toe  mee naar ‘t Ey en daar kreeg ik 
een grote interesse voor de viool en ook 
het zien van mensen die op livemuziek 
dansten vond ik magisch. Mijn zus speel-
de viool en was toen in een periode dat ze 
niet veel oefende. 

ik kreeg een beetje medelijden met haar 
viool en ben dan zelf op de viool begon-
nen in de hoop dat ik erop mocht spelen. 
ik had nooit verwacht dat ik er zo in ver-
diept zou geraken. ik heb ook nog een ti-
jdje een “draailier en nyckelharpa periode” 
gehad, maar de viool heeft uiteindelijk al-
les gewonnen. in de toekomst zou ik héél 
graag  nog gitaar willen leren.
 
Van welke muziekstijl hou je? 
ik beluister en speel vooral folkmuziek, 
met een voorkeur voor zweedse en noorse 
folkmuziek. ik sta ook open voor een hel-
eboel andere dingen, zolang het me maar 
als muziek in de oren klinkt. ik hou hele-
maal niet van jazz, blues en techno.
 
Lievelingsdier?
ik heb altijd erg veel van dieren gehouden. 
Thuis hebben we altijd dieren gehad. Mo-
menteel heb ik enkel nog twee konijnen, 
die me bijna als honden gehoorzamen 
en waar ik veel van hou. ik praat zweeds 
tegen hen en doe af en toe al eens mijn 
beklag en daar heb ik dan ook meestal wel 
het laatste woord. 
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cdvoorstelling
Geen kwaje vrienden, lieven tavernier / route du soleil, broes

14 Tavernierkes, gezongen door 14 men-
sen die allemaal hun best hebben gedaan, 
waarbij de mixer overduidelijk een voor-
keur voor de piano’s heeft. hier mijn sub-
jectieve puntenquotatie voor hetgeen vol-
gens mij ‘recht vanuit het hart’ komt. Niet 
de kwaliteit van de arrangementen, maar 
het gevoel dat de interpretatie oproept.
stef kamil Carlens: donkere dagen: 9/10 - 
gabriel rios: in my days of darkness: 6/10 - 
neeka: zilver en goud: 6/10 - raymond van 
het groenewoud: Patti smith: 8/10 - rol-
and van Campenhout: Time will tell: 6/10 
- kris de bruyne: onderweg: 5/10 - remco 
Campert: laatste trein naar M: 4/10 - Pa-
trick riguelle: vossie: 6/10 - jean-Marie 
aerts: jésus et Marie: 7/10 - bram vanpa-
rys: de klokken van sint-baafs: 9/10 - Me-
like Tarhan: die kathedrale: 7/10 - bruno 
deneckere: sally ryder: 5/10 - isolde et les 
bens: jeanine: 5/10 - eva & kapinga gysel: 
into my magic land: 6/10. opgelet:  de cd 
is enkel te verkrijgen bij het boek ‘Eerste 
sneeuw’: http://lieventavernier.com/

als naam voor deze spetterende muziek-
schijf had ik eerder iets in de zin van pa-
prika of cayennepeper genomen, want dat 
is het: heet, virtuoos en af. anouk sanczuk 
(viool), elke de Meester (accordeon), Florian 
de schepper (gitaar), Frédéric dothée (con-
trabas) en simon raman (drums) maken 
zich schuldig aan de meest opzwepende 
arrangementen, bijgestaan door het nét 
niet overstuurd en overvol geluid, ge-
maakt door jeroen geerinck. de vloeiende 
en zinvolle composities zijn allemaal van 
anouk en Florian, wiens gitaarwerk altijd 
goed overwogen en meesterlijk is. 

dat geldt ook voor alle andere bijdragers 
aan dit lopend vuurtje, kortom grote klas-
se. de titels verwijzen naar verschillende 
landen, waarbij de muziek aan die stijlen 
refereert, maar toch altijd terugvalt op de 
klezmeriaanse invloeden. die gasten heb-
ben een echte groepsklank die stevig in het 
zadel zit. een aanrader voor elk die wat pa-
prika kan gebruiken.
 



32

’t EYsChriFT n° 7/ 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, koken, onthaal,...).
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 2015: € 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



34

’t laatste Woord / column

radio De Foute WoorDenboek
door frank pollet

schrijven dat ik iets met taal en muziek 
heb is zoiets als een glazen open deur in-
trappen. om te schrijven heb ik muziek 
nodig, zo simpel kan het leven zijn. elk 
(kinder- en jeugd-)boek dat ik geschre-
ven heb heeft een al dan niet zijdelings 
verband met muziek. Zo ook ‘De Foute 
woordenboek’, het nieuwe boekje dat ik 
samen met mijn ongelofeloos wettige en 
minstens zo trouwe echtgenote Moniek 
schreef, en dat geïllustreerd en vormge-
geven werd door de onvolprezen gitte 
vancoillie uit het groene kruibeke. een 
woordenboek (uitgeverij bibliodroom, 
Meulebeke), jawel, een met een fout in 
de titel én met, letterlijk en figuurlijk, een 
hoek af. wanneer je dit leest is het boek 
nét verschenen en kun je het in de betere 
boekhandel kopen voor geen geld (11,95 
euro) maar tot eind van dit jaar betaal je bij 
mij nog minder, namelijk het foute bedrag 
van 10,01 euro. Per woordenboek, vanei-
gens. een ideaal cadeau: veel taalplezier 
voor een kleine investering.
In ‘De Foute Woordenboek’ speelt, hoe kan 
het ook anders, muziek een grote rol. heel 
wat trefwoorden hebben immers een link 
met muziek (en wat ermee verband houdt: 
seks, drugs, rock-‘n-roll, alcoholisme, ‘t 
ey...) 
ik zet graag wat lemma’s op een rijtje...
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geef toe, zo’n woordenboek, daar ben je 
toch al jaren naar op zoek? nu weet je ein-
delijk ook wat die woorden betekenen...

’t laatste Woord / column

Vanaf december kan je je lidkaart ver-
nieuwen. Onze behulpzame vrijwil-
ligers proberen dit zo snel mogelijk 
tijdens een concert in orde te brengen, 
maar je kan ook...

- een lidkaart kopen aan de inkom of wan-
neer de foyer open is... 
- storten op rekeningnummer 
850-8854852-11 van vzw ‘t Ey. 
(vermelding lidkaart(en) 2015; let wel, we 
sturen je lidkaart niet op)
- als je in de buurt bent even binnenwip-
pen op het secretariaat. onze stafme-

dewerkers of vrijwilligers helpen je graag...
De prijzen:
eerste lid: € 10,00
Tweede (of derde, of ...) lid die op ’t zelfde 
adres woont, betaalt de helft van het op dat 
moment geldend tarief: € 5,00 dus.
(een -22-jarige kan geen eerste lid zijn)
13 tot 21 jaar? 
een lidkaart kost slechts € 2,00.
-16 jaar mits begeleiding
Erelid?
je mag je waardering voor onze muziek-
club niet onder stoelen of banken steken. 
dus mag je ook € 50,00 of meer storten.

’t Eylidkaart 2016
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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).

“Eynde Van Wereldt” -  voorstelling van een historische kaart

norbert detaeye + Queens of Baba + Djurdjevak + Theater tieret + theater hutsepot + ?

na bieken een van onze beste exportproducten

een verjaardagsessie - met verrassing

met ‘de garre’ en ?

in het kader van djangofollies

familievoorstelling in een woonwagen

in het kader van djangofollies

Anne niepold en gwen cressens

concertante receptie

heemkunde

muziek en verhaal

jam 

baleynbal

concert 

muziektheater

concert

concert

kaartvoorstelling 

nieuwjaarsheyppening

mandolinman

ftf - tls

baleynbal

nomad swing quintet

sonderlich en zonen

gipsy flame quartet

monochromatic

do > 14 jan > 20u00

vr > 8 jan > 20u00

zo > 17 jan > 16u00

vr > 15 jan > 21U00

zat > 16 jan > 21U00

vr > 22 jan > 21u00

zo > 24 jan > 16U00

zat > 30 jan > 21U00

zo > 31 jan > 16U00


