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’t eerste woord
De winter heeft lang genoeg ge-
duurd... Laat de zon maar schij-
nen en de warmte opnieuw in onze 
harten komen. Af en toe (hopelijk 
nog veel) kan je - als je het licht 
even moe bent - in onze muziek-
club komen genieten, in het gezel-
lige ‘duister’...  

In dat duister van ons zaaltje richten wij 
de schijnwerpers op  een hele reeks ar-
tiesten die hengelen naar jouw aandacht. 
onlangs vertelde iemand dat het net is of 
vandaag iedereen muzikant is. en jawel, 
het aanbod is groot. nooit gedacht dat het 
selecteren en kiezen uit het aanbod bijna 
een marteling ging worden. want behalve 
kwaliteit gaat het ook over kwantiteit... we 
organiseren liefst op vrijdag- en zater-
dagavond of zondagnamiddag. en voor 
iedere activiteit hebben we toch al snel 
10 vrijwilligers nodig (wil het ook nog 
plezant blijven). weekends lopen meestal 
sneller vol dan onze werklijst.
omdat we echt wel met ons ding bezig 
zijn hadden we hier onlangs een lezing 
over ‘Robin Hood Management’. Zijn we 
goed bezig of kan het nog beter... eén van 
de vele opmerkingen en tips en discus-
siepunten was het linken op onze website 
naar filmpjes van de muzikanten op het 
internet. en daar hebben we intern al veel 
over gediscussieerd. het is soms bescha-
mend welke filmpjes mensen op het in-
ternet plaatsen. onlangs hadden we hier 
carmina op bezoek en eigenlijk zouden 
we hen moeten adviseren om meer dan 
de helft van de filmpjes die de rondgang 
doen op internet weg te halen. Ze zijn 
gewoon van slechte kwaliteit (beeld en 
geluid) en ze geven helemaal niet weer 

hoe de muziek echt klinkt. dat bewezen 
deze muzikanten hier met verve. het is 
trouwens ook voor ons, als programma-
toren, nooit een medium geweest om te 
selecteren.  want muziek moet je live voe-
len. en muziek moet je een kans geven. 
en muziek is een groepsgebeuren... ook 
belangrijk. 
vandaar dat wij er opnieuw tegen aan 
gaan. Je leest het in dit ‘t Eyschrift. Maar 
haast je voor rory block, dat concert is 
bijna uitverkocht (hou ons daarom ook 
regelmatig in het oog op het internet). 
Maar er zijn nog genoeg onbekende en 
nieuwe noten te ontdekken. 
als onze vrijwilligersploeg het niet laat 
afweten bieden wij je opnieuw veel lek-
kers aan. dat die ploeg soms moe is, zie 
je op de foto onderaan. gelukkig is onze 
ploeg nogal solidair ingesteld en wanneer 
de ene moe is, steekt de andere een tandje 
bij... oprecht dank, vrienden!  

 

  

 

dirk 

’t EYschrIFT n°3/ inleydend woord
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Speelplezier en energie, het zijn twee 
woorden die je makkelijk kan koppelen 
met folk. Steek daar virtuositeit en en-
tertainment bij en je komt automatisch 
bij dit duo terecht. 

Prince edward Island is niet alleen de 
kleinste provincie van canada, het ei-
landje is ook de geboorteplaats van ri-
chard wood. de keltische muziek krijgt 
deze virtuoos van jongsaf aan ingelepeld. 
Zijn curriculum is indrukwekkend en ein-
deloos. surf maar eens naar tjoeptjoep en 
typ Celtic Electric in... Zelfs al tapdansend 
(clogging) speelt die kerel als een duivel... 
géén land waar hij niet geweest is: van 
europa naar australië, van amerika tot 
Japan. ook in talrijke tv-shows mocht hij 
verschijnen. In 2014 ontving hij de presti-
gieuze ‘Lifetime Achievement Award’ tij-

dens de Music Pei awards wedstrijd. sinds 
enkele jaren trekt richard de wereld rond 
met gitarist gordon belsher. het duo weet 
elkaar op het podium perfect aan te vullen. 
gordon’s gedreven songs, humoristisch of 
beklijvend en z’n warme bindteksten vor-
men een mooi tegengewicht voor de ex-
pliciete en onrustige vioolklanken...
voor de liefhebber van jigs & reels, van 
strathspeys & hornpipes en slow airs (dik-
wijls door richard zelf getoondicht) wordt 
deze avond een muzikaal festijn. gordon 
en richard zijn twee muzikanten puur 
sang, niet vies om in een kleine club te 
spelen (ze stonden ook op Tonder, celtic 
connections, ...).

“…the balls and fire of a rock god and all 
the talent and skill of a master musician” - 
Time out, london

16.00 UUR - LEDEN: 10 euro - NIET-LEDEN: 12 EURO 

zondag 19 april >> concert

r. Wood & g. belsher



6

zatErdag 25 april >> familievoorstelling

muzikaciné

Dit project hebben we gespot in Kas-
sel, Frans-Vlaanderen, tijdens het Cas-
sel Cornemuses festival editie 2013 (ter 
informatie, de volgende editie van dat 
fijne doedelzakfestival: 12,13 en 14 juni 
2015). Zowel donderdag 23 als vrijdag 
24 april speelt Muzikaciné trouwens 
voor de kinderen van de drie basisscho-
len die Belsele rijk is.   

Muzikaciné is een project rond stomme 
film en live muziek. benjamin Macke 
en brigitte bornauw staan garant voor 
een verzorgd concept. beiden zijn be-
roepsmuzikanten en spelen samen enkele 
tientallen instrumenten.  
benjamin groeide op in een harmonie-
familie in het Frans-vlaamse hazebrouck. 
hij tuimelde in de percussiewereld en pas 
op z’n achttiende ontdekt hij het diato-
nisch accordeon. hij is autodidact op het 
instrument, maar toch heeft hij genoeg 
bagage om in 2004 professioneel muzi-
kant te worden. Je merkt hem op in talloze 
projecten waaronder bijvoorbeeld sille-
lagh dat we hier ooit mochten bewonde-
ren. 
Birgit is geboren en getogen in Asse. Ze 
studeerde barokmusette en doedelzak aan 
het lemmensinstituut - nu omgedoopt 
tot luca school of arts - en focust zich 
na het behalen van haar diploma op tra-
ditionele muziek. ook birgit kon je hier al 
bewonderen in groepen als bon Matin en 
griff.
accordeon, doedelzakken, viool, fluiten, 
percussie, mandoline, spinet ... de lijst van 
de instrumenten die benjamin en birgit 
gebruiken in dit concert is te lang om op 
te sommen. het maakt dat de klanken de 
beelden een extra dimensie geven.

het licht gaat uit, de projector spint ... Jong 
en oud houdt de adem in... laat je meesle-
pen in een nieuw oud verhaal...

OM 15.00 UUR - LEDEN: 8 euro - NIET-LEDEN: 10 EURO - min 16 jaar gratis
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dondErdag 30 april >> Baleynbal

Folkafdeling

Vorig jaar zaten we even in ons lokaal 
Cultuurcentrum ‘De Klavers’, maar dit 
jaar opnieuw in het huis van (folk)ver-
trouwen... Het Baleynbal van de folkaf-
deling van de SAMWD.  

Tradities (ook jonge) moet je in ere hou-
den. ook dit jaar organiseren we samen 
met de folkafdeling van de muziekschool 
van sint-niklaas een baleynbal op de 
vooravond van 1 mei.  In het verleden 
mochten we reeds de folkleerlingen en 
leraars van de muziekscholen van Ieper-
dranouter, gent (de Poel) en sint-agatha-
berchem verwelkomen, voor deze editie is 
de academie voor Muziek en woord van 
gooik uitgenodigd. In die landelijke Pajot-
tengemeente startte in 1998 immers ooit 
de éérste folkafdeling binnen het deeltijds 
kunstonderwijs. het volksmuziekensem-
ble SAMUZ van de Gooikse academie zal 
om 21.00 uur ten dans spelen onder lei-

ding van birgit bornauw. eerst is er ui-
teraard een dansinitiatie (om 20.00 uur) 
en om 22.00 uur nemen de ensembles 
samenspel & samenzang van folkafdeling 
sint-niklaas over.
onder de begeesterende leiding van wou-
ter vandenabeele en elly aerden zal de 
sint-niklase folkafdeling dit bal naar een 
ongekende apotheose sturen.
* De éérste folkafdeling werd dus als proef-
project opgestart in het Pajottenlandse 
Gooik. Pionierswerk van Herman Dewit 
en de talloze vrijwilligers van de Volks-
muziekgilde (het huidige Muziekmozaïek) 
ondersteund door het werk van muzikan-
ten als Bart De Cock maakt dat nu in bijna 
twintig muziekscholen volksmuziek (en 
niet alleen van eigen bodem) kan aange-
leerd worden.
Kom mee dansen op de muziek van dit 
mooie initiatief en zet zo de folk mee op 
de kaart...

OM 20.00 UUR - LEDEN: 3 euro - NIET-LEDEN: 6 EURO
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Flanders Ethno is een boeiende muzi-
kantenstal waar af en toe eens een pa-
reltje uit voortkomt. Het was al vanaf 
zijn deelname duidelijk dat de Ameri-
kaanse Lon er zo eentje was. Zijn mu-
ziek is al even indrukwekkend als zijn 
snor...

beeld je in, een jongeman die er uit ziet 
alsof hij recht uit het vooroorlogse ame-
rikaanse tijdperk komt. niet alleen praat, 
loopt en kleedt hij zich hiernaar, hij heeft 
ook een geweldig indrukwekkende snor 
om het plaatje volledig te maken… (over 
z’n accent zwijgen we al...)

lon eldridge is een blueswonder recht uit 
het muzikale hart van de verenigde staten: 
chattanooga, Tennessee. hij is een mees-
ter in de fingerpickingitaar én een fantas-
tische zanger. bovendien is hij, zoals dat 
vaak in de amerikaanse muziekindustrie 
de gewoonte is, een goed entertainer. hij 
speelt gitaar vanaf zijn dertiende maar is 
zich de laatste jaren vooral gaan speciali-
seren in het bespelen van de ‘resonator’-
gitaar, ook gekend als dobro- of national-
gitaar. de klankkast van de gitaar beschikt 
over één of meerdere metalen conussen 
of resonatoren die de klank van de gitaar 
versterken. deze specifieke klank past per-
fect bij lon’s repertoire: op en top ameri-
kaanse blues, de traditionele vooroorlogse 
blues, ragtime en swing. hij brengt die op 
een zeer aanstekelijke manier. 
Zijn virtuoze gitaarstijl roept vergelijkin-
gen op met het werk van akoestische oude 
helden als Misissippi John hurt, robert 
Johnson, blind blake,…  
wanneer je hem bezig hoort heb je de in-
druk samen met hem in een schommel-

stoel op een typisch Amerikaanse ‘porch’ 
of veranda te zitten. denk er dan op de 
achtergrond enkele van die oude victrola 
platendraaiers met een grote hoorn bij, 
omringd met stapels 78-toerenplaten en 
je zit helemaal in de juiste sfeer…

Lon played the Blues as I haven’t heard 
them since my last trip to Mississippi. He 
has a voice as pure as Sinatra, lyrics as 
sharp as a knife, and talent that pierces 
through time and space, creed and faith.”
amanda ringer

zatErdag 2 mEi >> concert

lon Eldridge
OM 21.00 UUR - LEDEN: 7 euro - NIET-LEDEN: 9 EURO
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zondag 3 mEi >> concert

the rambling boys
OM 16.00 UUR - LEDEN: 10 euro - NIET-LEDEN: 12 EURO

Tijdens de Irish Sea Sessions in Liver-
pool 2013 ontmoetten Gino Lupari, 
Alan Burke, David Munnelly en Sean 
Regan elkaar. De sessies bevielen hen 
zo goed dat ze besloten om samen ver-
der te gaan. Een nieuwe Ierse super-
groep werd geboren...

de vier heren verdienden hun sporen bij 
indrukwekkende artiesten als damien 
dempsey, afterhours, de dannan, Four 
Men and a dog, Tim o’brien, sinead 
o’connor,... david voorstellen is een open 
deur intrappen. hij groeide op in  bel-
mullet, county Mayo en leerde vanaf z’n 
zevende knoppenaccordeon. Zijn vurige 
speelstijl past mooi samen met die van 
gino. deze wereldberoemde bohranspeler 
uit Magherafelt mochten we ooit al eens 
bewonderen in ‘t Eynde. Zijn passage is 
een verplichting voor iedere bohranspe-
ler om te komen luisteren. Maar ook alan 

hebben we hier ooit aan het werk gezien 
en gehoord met afterhours. naast een 
prachtige zangstem is hij een uitmun-
tend gitarist en bohranspeler. violist sean 
speelde ooit met grada, Fanbar Fury, sha-
ron shannon en vele anderen. hij is in 
engeland geboren uit Ierse ouders. Meer 
dan dertig jaar lang hanteert sean de vi-
oolboog en laat ons maar zeggen dat geen 
enkel strijkje hem onbekend is. het kwar-
tet creëert een ongekend krachtige en 
unieke sound. een keltische bulldozer als 
het ware, een waterval van sublieme klan-
ken en hartelijke ritmes. Met dit concert 
maken we het Ierse segment in onze pro-
grammatie méér dan goed. 
“Irish all-star quartet The Rambling Boys – 
Gino Lupari, David Munnelly, Alan Burke 
and Sean Regan – distil decades of diver-
se experience into a richly seasoned yet 
freshly sparkling blend of tunes and songs”  
- Celtic Connections.
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dinsdag 5 mEi >> concert

rory block 
OM 20.00 UUR - LEDEN: 20 euro - NIET-LEDEN: 25 EURO

Opnieuw een uitdaging voor onze mu-
ziekclub. We zijn heel fier jullie een 
fantastische dame uit de akoestische 
blueswereld te kunnen voorstellen. 
Bij het schrijven van deze tekst is het 
concert reeds meer dan de helft uitver-
kocht, zelfs op een dinsdagavond!
Alvast weer een reden om ons steeds 
goed in het oog te houden?

rory block is zonder enige twijfel één van 
de grootste levende akoestische blues- ar-
tiesten! Ze scoorde een grote hit met haar 
autobiografisch nummer “lovin’ whis-
key”. In dit nummer beschrijft ze haar 
spaak gelopen relatie met haar ex-man.
rory groeide op als aurora  in de legenda-
rische wijk greenwich village (ny). 
Ze was 15 in 1964 (!) toen ze de LP “Really 
The Country Blues” hoorde. Ze wist vanaf 
toen dat ze haar leven wilde wijden aan 
het doorgronden van deze boeiende mu-
ziekstijl.  Ze heeft in haar leven dikwijls de 
vraag gekregen wat een jong blank meisje 
uit de grootstad had met de muziek van de 
zwarten uit het rurale zuiden van de ver-
enigde staten.
die muziek raakte mij het diepst van al, 
is haar antwoord. rory raakte verslingerd 
aan de blues en ontwikkelde een eigen 
opmerkelijke gitaartechniek door ont-
moetingen met blues-legendes zoals o.a. 
Mississippi John hurt, reverend gary da-
vis, son house en skip James. 
ook al mag rory de zwoele zestiger jaren 
als jonge vrouw doorgeworsteld zijn, van 
ellende is ze niet gespaard gebleven. niet 
alleen haar moeilijke scheiding maar ook 
de dood van haar eerste zoon tekende 
haar voor het leven. Misschien is het ook 
door haar verbetenheid, maar zeker ook 

door haar muziek dat ze dit alles heeft 
doorstaan. Ze ging zelfs een tijd met haar 
jongste zoon Jordan op tournee.
Ze ontving maar liefst vijf keer de presti-
gieuze w.c. handy award. rory block is 
altijd gebleven wie ze was: een markante 
vrouw die met haar indrukwekkende 
stem, haar virtuoos ingetogen gitaarspel 
en haar innemende persoonlijkheid het 
publiek moeiteloos aan zich weet te bin-
den. Met haar veelzeggende songs weet ze 
de blues toegankelijk te maken voor een 
breed publiek.
dit zou haar Farewell Tour zijn... 
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zondag 10 mEi >> Concert

tristan le govic
OM 16.00 UUR - LEDEN: 8 euro - NIET-LEDEN: 10 EURO 

Schotten, Ieren, Welshmen, Galliciërs 
het zijn maar enkele nazaten van de 
grote Keltische cultuur die ooit bijna 
heel Europa overheerste. Maar ook Bre-
toenen zijn Kelten. Groepen als Plantec, 
Startijenn en Roland Conq Trio bewe-
zen hier al dat Bretoenen héél creatief 
omgaan met hun cultureel erfgoed...

Ze houden er namelijk niet krampachtig 
aan vast, maar evolueren creatief mee 
met het veranderende tijdsbeeld. ook Tri-
stan legde zo’n parkoers af. 
hij is geboren in bretagne in 1976 en volgt 
al gauw muziekschool. In het conserva-
torium voor traditionele muziek in soye 
(Plœmeur) studeert hij keltische harp. hij 
studeert af als leraar, componist en harp-
speler. Z’n ontdekkingsdrang drijft hem 
naar Ierland en schotland waar hij meer 
dan vijf jaar de keltische harp bestudeert. 
hij leert vooral de waarde kennen van 

uitwisseling. vervolgens verkast hij naar 
Zweden, voor veel muzikanten het Wal-
halla, om te herbronnen. hij leert er an-
ders om te gaan met traditionele muziek 
en werkt samen met uitzonderlijke muzi-
kanten aan nieuwe muziek. 
hoewel hij een solist pur sang is werkt hij 
ook samen met accordionist samuel le 
hénanff, harpistes rachel hair en ailie 
robertson en het enez trio.
vandaag woont Tristan weer in bretagne 
en verdeelt z’n tijd met concerteren en les 
geven. 
Zijn passie is nog steeds emotie, kennis 
en ervaringen te delen met het publiek. 
deze virtuoos is ook een prima entertai-
ner en zanger. een unieke kans om een 
unieke artiest aan het werk te zien in een 
unieke muziekclub...
In samenwerking met het Waasland Celtic 
Harp Center. 
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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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flitsrubriek

’t EYschrIFT n°3/ verslag van wat geweest is

Even in herhaling vallen... Op onze 
Facebookpagina kan je het reylen en 
zeylen van onze muziekclub bijna da-
gelijks volgen (ben je al vriend?). In 
deze rubriek blijven we voorlopig nog 
een verslag geven van de voorbije 
hoogtepunten...

en zo’n hoogtepunt was het verteylement
op 23 januari. Tom had kristine Marteleur  
en Mia verbeelen uitgenodigd als gasten. 
Peter had z’n verteylement band opnieuw 
uitgebreid met een echte drummer. 

Theater hutsepot bracht een eigenzinnig 
plakaatlied over een dorpsfiguur uit wet-
teren. Mia werd trouwens de dag erop uit-
geroepen tot vertelambassadeur van het 
Jaar. een jaar lang zet ze zich in voor de 
bevordering van de vertelkunst in vlaan-
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’t EYschrIFT n°3/ verslag van wat geweest is

deren en nederland... In ieder geval een 
boeiende avond met variatie en spanning.
naar aanleiding van djangoFolllies speel-
de de dag daarna hot club d’europe. een 
gedreven trio dat de muziek van django 
reinhardt eert. arnoud, olli en Paulus 
ontmoetten elkaar begin 2012 en het 
klikte meteen: een virtuoos trio werd ge-
boren. ‘Beste, Ik heb zaterdag bij jullie het 
ongelooflijke optreden van Paulus schafer 
gezien.’ mailde Mark Mertens ons...  heel 
kort samengevat: goeie muziek, goed ge-
luid, boeiende belichting, warme avond...
opnieuw veel volk voor het concert de vol-

gende dag. en weer eentje met verrassin-
gen. Marleen, de vrouw van sigiswald, had 
op voorhand gemeld dat we in plaats van 
twee generaties kuijken, we er drie moch-
ten verwachten. sigiswald en sara kuijken 
begeleidden kleindochter  Morag uyt-
tersprot bij haar vertolking van werk van 
F. Mendelssohn-bartholdy. verder op het 
programma stond werk van  brahms en 
shumann. de namiddag werd afgesloten 
met een liederencyclus van hugo wolf 
op teksten van eduard Mörike. Marie en  
veronica wisten dit met de nodige kwink-
slag te brengen. het moet niet altijd doed-
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elzak zijn, nietwaar?

vrijdag 30 januari hadden we Muziekmo-
zaïek op bezoek. deze koepelorganisa-
tie en collega’s hielden hier hun nieuw-
jaarsreceptie. back to the woods luisterde 
die op en wij mochten meeluisteren naar 
de speech van directeur Filip verneert. 
ook bij Muziekmozaïek moet men zich in 
moeilijke bochten wringen om te antici-
peren op het huidige cultuurbeleid, zoveel 
is duidelijk... de avond eindigde met een 
doedeljam...
Toen de rook om ons hoofd was verd-

wenen verscheen Picus v. op ons podium. 
het alter ego van Jef zorgde voor een volle 
zaal en de sympathieke liedjeszanger wist 
het talrijk opgekomen publiek twee sets 
te boeien.  niet alleen covers maar ook 
enkele eigen creaties liet Jef op de luiste-
raar los. een aangenaam en warm concert 
voorwaar.
Met het If-trio een podium te geven gin-
gen we als organisator weer een risico 
aan. een onbekend, steengoed, nieuwe 
folk spelend waals trio... het blijft een van 
onze grootste uitdagingen om voor dit 
soort concerten een publiek te vinden. 

’t EYschrIFT n°3/ verslag van wat geweest is
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de cellist bleek een vervanger te zijn en 
dat hebben we pas achteraf gehoord. de 
drie muzikanten waren sterk op elkaar 
ingespeeld en brachten nieuwe composi-
ties die je zou kunnen omschrijven als 
‘klassieke’ ‘folk’. Ze brachten hun eerste cd 
(met nog de oorspronkelijke cellist) uit bij 
home records en dat is toch meestal een 
referentie.
sjapoo-concerten zijn wat ze zijn. de 
waardering legt het publiek in de hoed, 
wij steken ons een beetje weg samen met 
onze garantie op kwaliteit... Toch waren er 
mooie momenten bij het concert van ‘Les 
années Folles’. Twee contrabassen, het 
nut ontgaat mij even en ook de zangeres 

moet wat bijschaven. enfin, hun naam 
hebben ze in ieder geval eer aangedaan.

Max vandervorst en Marc hérouet 
speelden ‘s middags voor de kinderen van 
het tekenatelier van de academie van sint-
Niklaas en ‘s avonds een concert waar 
de illustere pen van henk dit over neer-
pende...
Geknield voor een bak bier, met een bezo-
pen blik, graaide hij als een verslaafde naar 
de flesjes.  En hij speelde er ‘What a Won-
derful World’ op.  Dankzij Max Vandervorst 
weten we eindelijk waar Maes Pils goed 
voor is.  Het kon ook teder, zoals die trage 
melodieën op spijkerviool en op de Gilet-

’t EYschrIFT n°3/ verslag van wat geweest is
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te-GII-panfluit.  Of ronduit hilarisch zoals 
de sonate op grootmoeders stofzuiger, 
het muzikaal gemep met teenslippers op 
de regenpijp-o-foon, het duracell-konijn 
met zijn trommeltje, de dwarsfluitstoel-
poten, de schuiffietspomp en nog zoveel 
meer.  Het maakte niet uit dat de bezem 
niet goed gestemd was of dat de strijk-
ijzerbeiaard even juist stond als die van 
het belfort van Tielt: Max Vandervorst was 
muzikaal, cabaretesk en geniaal.  De bij-
drage van jazz-pianist Marc Hérouet had 
hier overigens een meer dan bescheiden 
aandeel in.  Soms als een bruisende rivier 
op de achtergrond, af en toe als een water-
val: de piano bond het geheel aaneen zoals 

alleen een goeie ouderwetse temper dat 
kan met de bruine saus waarin het vlees 
is gebakken.  Veel kans dat dit duo nieuwe 
inspiratie put uit deze vergelijking.  Bij hun 
volgende concert ligt het vlees wellicht te 
sissen in Sib, met een brandend gaspitje 
als bourdon.

een vol huis ook voor het concert van 
Trio Dhoore. Zij kwamen hun ‘Parachute’ 
voorstellen en deden dat met verve. 
Op 22 februari mochten we ODE uit Zwe-
den ontvangen. sprakeloos liet dit trio 
ons achter... lyrisch, virtuoos, boeiend, 
vernieuwend, afgewerkt... we hebben er 
opnieuw een hoogtepunt bij voor dit jaar...
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Eygalerij

’t EYschrIFT n° 3/ tentoonstelling maart - april

Een opvallende tentoonstelling, zoveel 
is zeker... Artieste en onderzoekster Fa-
biola Augusta stelt in onze muziekclub 
tekeningen, afdrukken en foto’s ten-
toon. We konden haar ook al bewonde-
ren op het merkwaardige concert van 
‘The Reunion’. 

gedreven als ze is heeft ze voor deze ten-
toonstelling ook een titel.
saP, voIce, The cenTer oF The body
Fabiola brengt haar werken in het teken 
van dit onderwerp. de beelden zijn als het 
ware verslagen van performances, acties 
en van haar transdisciplinaire benadering 
van haar leven en kunst. het metabolisme, 
de vormveranderingen die inderdaad heel 
vleselijk zijn, worden in deze tentoonstel-
ling weergegeven. dedendra is de alles-
omvattende naam voor de weergave van 

het geheel van onderzoek naar verande-
ring, de materie die ons lichaam is en die 
voortdurend verandert.   

 dedendera Fabíola Augusta / tekeningen, prints en foto’s
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partnErs VAN ‘T EY >> voorstelling

 Folk in ‘t gruun
gratis festval in de hangende tuinen van schoten...

Voor de elfde keer vindt op 26 april 
een merkwaardig folkfestival plaats in 
Schoten. ‘Folk in ‘t Gruun’ is de naam 
en wij laten deze liederlijke club zelf 
aan het woord...

het was in het najaar 2004. Twee scho-
tense folkliefhebbers speelden met de idee 
om, in navolging van de heksenketel in 
antwerpen, in schoten ook eens iets te 
doen tijdens het Feest van de Folk. Jeremy 
vervoort, bekend van de groep Twalseree, 
en brecht bellefroid staken de hoofden bij 
elkaar en vonden een uniek concept uit. 
Jeremy zorgde voor groepen, overwegend 
van eigen bodem, traditioneel tot experi-
menteel, brecht kende wel wat mensen 
met een grote tuin en Folk in ‘t gruun was 
geboren. bruno claessens en Fonne brug-
gemans werden aangesproken en spron-
gen mee op de kar. lieve van staey werd 
bereid gevonden om het secretariaat te 
verzorgen. we besloten om te proberen 
ons festivalletje gratis te maken om zo de 
schotense bevolking aan te zetten om op 
een zondagmiddag eens naar folk te ko-
men luisteren. we beslisten ook om zo 
weinig mogelijk afval te produceren en 
kozen onder andere voor glazen in plaats 
van bekers.
we vertrokken het eerste jaar met vijf 
verschillende tuinen. we begonnen om 
11 uur met een aperitiefconcert waarna 
we verder wandelden naar de volgende 
tuin.  de kanaallei was ons eindpunt. op 
een groot podium, gesjord door de scouts, 
speelde de laatste groep een waar folkbal. 
vanaf het eerste jaar werd er gestreefd 
naar een kwalitatief hoog programma, 
waardoor een groot deel van de belgische 
topgroepen de revue al passeerden. dank 

zij het grote succes van de eerste editie, 
werd er besloten om dit evenement min-
stens vijf keer te organiseren. de kanaal-
lei bleef steeds onze hoofdlocatie. we be-
sloten deze tuin ook al eens aan te doen 
tijdens de loop van de dag, kwestie van 
onze catering (allemaal verse gerechten 
gemaakt door medewerkers aan demo-
cratische prijzen) ook te laten draaien en 
zochten verder steeds naar andere privé-
tuinen. vanaf het tweede jaar was er ook 
een groep die de luisteraars begeleidde 
van tuin naar tuin. na vijf succesvolle ja-
ren besloten Jeremy, bruno en lieve om 
er mee te stoppen. brecht en Fonne gin-
gen er mee door en vonden Inge Pirlet en 
hans willekens bereid om te helpen. na 
10 jaar gaf Inge het secretariaat over aan 
Gudrun Dumon. Zij was voordien onze 
ploeg al komen versterken evenals hans 
van der Moeren. 
op 26 april vindt de 11de editie plaats. een 
zeer gevarieerd programma werd alweer 
samengesteld door brecht. het program-
ma is te vinden op onze website. enkele 
nieuwe tuinen worden bezocht. Zoals 
steeds hopen wij op lenteweer en een flin-
ke opkomst. de inkom is nog steeds gratis.
Folk in ‘t gruun kan niet overleven zon-
der de talrijke medewerkers. vrijwilligers 
zijn nog altijd meer dan welkom. ook de 
trouwe sponsors en de steun van het ge-
meentebestuur zijn meer dan belangrijk 
voor ons. ook danken wij de vele groepen 
die op ons festival de voorbije jaren heb-
ben gespeeld. 

voor meer informatie bezoek eens onze 
website www.folkintgruun.be of mail naar    
folkintgruun@telenet.be. de zomer begint 
met Folk in ‘t Gruun!
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Fanteyfare - TesamenLerenSpelen... 
Hieronder een van de melodieën die 
we op onze TLS hebben aangeleerd. 
Een traditionele scottish uit, jawel, 
Australië... 

Je kan trouwens ook in gent en dranouter 
(Muzikantenhuis en dranouter centrum) 

naar de fameuze ‘Tune Learning Sessions’.   

onze data:
vrijdag 17 april: FTF-Tls
vrijdag 29 mei: FTF-Tls
zaterdag 11 juli: stoet tijdens het feest van 
de vlaamse gemeenschap - oude kerk/
stadhuis van sint-niklaas

’t EYschrIFT n° 3/ huisorkest én jam

FTF - TLS
open jam en melodiekes leren spelen > deuren 20u
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rik en ilse
 

In deze rubriek laten we een vrijwil-
liger aan het woord. Deze keer zijn het 
er zelfs twee. En in tegenstelling tot an-
ders (meestal gaan we in Story-stijl op 
zoek naar wat de vrijwilliger buiten ‘t 
Ey doet) vertellen Rik en Ilse even over 
het bijna 24 jaar meewerken... En als 
toetje hun nieuwjaarsbrief die toch wel 
de moeite waard is om lezen.

wij zijn twee greyze vreywilligers, niet van 
het allereerste uur, maar toch wel van het 
tweede uur. In die eerste periode heeft 
vooral rik er veel gekookt en ook veel an-
dere klussen opgeknapt. Ilse zat toen nog 
met kleine kinderen en kon zich niet zo 
vaak vrijmaken. In een volgende periode 
zijn wij als zelfstandige traiteurs gestart 
en kregen we zo veel werk dat we maar af 
en toe hielpen in ‘t Ey, vooral als de nood 

het hoogst was. bijna twee jaar geleden is 
rik uit het onderwijs gestapt en in pen-
sioen gegaan. en sinds één april is onze 
zaak door onze zoon overgenomen; dus 
op onze “oude dag” hebben we weer meer 
tijd om te helpen. wij hebben dirk en zijn 
eynde toevallig leren kennen omdat ons 
zoontje daar meer dan twintig jaar geleden 
een tekenprijs had gewonnen. we vonden 
het daar van in het begin een leuke bende 
en wat mij vooral verraste was dat dirk, die 
absoluut neutraal en ongebonden wilde 
blijven, toch een groep vrijwilligers om 
zich heen kon scharen, die zich zo-maar 
voor zijn droom wilden inzetten. wij zijn 
geen van beiden grote muziekkenners, 
maar we luisteren graag naar mooie folk 
en we genieten vooral van het hele ey-
concept. Dat het ‘t Ey zich neutraal opstelt 
is voor mij een grote troef. naast een folk-
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kunstencentrum, is het ook een plaats 
waar in alle openheid gediscussieerd kan 
worden, van welke politieke strekking je 
ook bent. dat is in een democratie heel 
belangrijk; hier kun je mensen misschien 
een beetje van idee doen veranderen en 
je kunt er ook zelf iets leren uit de ideeën 
van andersgezinden. Je leert niets als je 
je alleen maar omringt met mensen die 
van hetzelfde gedacht zijn. dirk kan er 
van meespreken: we hebben al hoogop-
lopende discussies gehad, maar nog nooit 
ruzie. Mijn levensfilosofie is dat wij hier 
maar heel kort vertoeven en dat we ons 
best moeten doen om het hier wat aange-
naam voor onszelf en onze medemens te 
maken(of klinkt dat heel katholiek?). ver-
der hou ik absoluut niet van mensen met 
extreme ideeen, die de moeite niet doen 
om de wereld ook eens van een andere 
kant te bekijken en om niet te denken dat 
je de wereld zomaar in goed en kwaad 
kunt opsplitsen of dat er zomaar oplossin-
gen voor samenlevensproblemen te rapen 
zijn. waar ik echt van overtuigd ben is dat 
ons kapitalistisch systeem er niet toe bij-
draagt om mensen vredelievender met 
elkaar te laten omgaan, maar ik hoed me 
ervoor om een oplossing aan te bieden.

de nieuwjaarsbrief van Rik en ilse:

Alweer een jaar voorbij. Het gaat steeds 
sneller vooruit, misschien omdat ik te 
weinig stilsta en altijd alles wil en alle-
maal tegelijk. Ik lijk nooit rust te kennen, 
daarvoor zal ik moeten wachten tot ik ver-
strooid word.
Ik heb me dit jaar weer aan veel geërgerd, 
maar ik heb ook dingen geleerd en vooral 
veel gelachen.

Mijn ergernissen:
Het begint me danig op de zenuwen te 
werken dat wij zo veel Engelse woorden 
gebruiken En dat die woorden dan een 
moderne bijklank krijgen die mij absoluut 
niet aanstaat:
Tegenwoordig spreken ouders over hun 

kids wanneer ze hun kroost (mijn moe-
der zei mijn joengeren of mijn kadeeën) 
bedoelen.
Kids heeft dan de connotatie van lieve 
schatten, waar je alles zou voor doen, die 
zeker en vast gewenst zijn en die je nooit 
op de zenuwen werken. Wel, voor mij zijn 
kids onverdraaglijk rotverwende kleine 
volwassenen, die zoet gehouden worden 
met veel snoep en televisie, die schandalig 
duur gekleed zijn en die, wanneer ze met 
hun ouders op reis gaan in een hotel met 
speciale faciliteiten voor kinderen moeten 
logeren, omdat ze anders de overige gas-
ten danig op de zenuwen werken. Maar 
zeg er geen verkeerd woord over of je hebt 
met de ouders te doen!
Wanneer je spreekt over fast food, dan 
denk je aan hamburgers, diepvriespizza’s 
en frieten, terwijl ik best een maaltijd kan 
bereiden die snel klaar is, maar toch lek-
ker en voedzaam. Daarvoor moet je willen 
leren koken, natuurlijk.
Wie zegt dat hij mindfull bezig is, is niet 
beter bezig dan om het even wie, die 
met gezond boerenverstand en een op-
merkzame blik in het leven staat.
Binnenkort gaan we weer shoppen en nog 
eens shoppen tijdens de koopjesperiode  
alsof gewoon winkelen al niet voldoende 
is. Een selfie nemen is dan weer een eu-
femisme voor een bezigheid die ik niet 
anders kan omschrijven dan dat het een 
hedendaagse versie is van de eeuwige 
Narcissus, die verliefd werd op het beeld 
van zichzelf. Gelukkig kon hij in die tijd 
nog geen prentjes doorsturen!
Een C.E.O. (Chief Executive Officer) is een 
indrukwekkende naam voor een baan, die 
vooral inhoudt dat je er veel geld mee ver-
dient.
Een andere ergernis, die ik wil aankaarten, 
is het feit dat tegenwoordig mensen zo 
veel afwijkingen schijnen te hebben. Het 
begint al van in de kleuterklas: de kinderen 
hebben stress want hun ouders maken te 
veel ruzie of ze eisen te veel zelfstandig-
heid van hun kindjes. Of wanneer ze een 
beetje luidruchtig of druk zijn, hebben ze 
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ADHD.
In de lagere school hebben ze dislexie, 
discalculie of zelfs disgenderie. Dat laat-
ste heb ik zelf vastgesteld bij mijn jongste 
kleinkind: hij zegt moemoe tegen opa.
Eens ze in de middelbare school komen, 
hebben ze af te rekenen met een prob-
lematische puberteitscrisis, met ongecon-
troleerde woede-aanvallen, met school-
moeheid en met verslavingen allerhande, 
zoals aan tv, aan de pc, aan de smartphone, 
aan sms-jes, aan verdovende middelen, 
aan eten, aan niet eten, aan juist eten (De 
pure keuken van Pascale Naessens).
Wie had ooit gedacht dat dit onze schattige 
‘kids’ allemaal kon overkomen!
We kunnen niet anders dan de schuld 
bij anderen leggen, want wij hebben al-
les gedaan om ze zo gelukkig mogelijk te 
maken en wij maken onszelf wijs dat ze in 
de beste der tijden leven, met mogelijk-
heden op alle vlakken, wij hebben al onze 
ambities  met betrekking tot onze kids 
waargemaakt, (the sky was altijd de limit). 
Tot daar een greepje uit mijn ergernissen.

Wat ik heb geleerd:
Echt veel is dat nooit, het werkt vaak zoals 
de processie van Echternach, als je denkt 
iets van het bestaan begrepen te hebben, 
moet je ’s anderdaags alweer je mening 
herzien.
Ik doe mijn best om altijd opnieuw bereid 
te zijn om visies en stellingen te herdenken 
en om nooit te denken dat het denken af is, 
denken is niet hetzelfde als weten, denken 
stelt zichzelf steeds opnieuw in vraag. 
In dat verband stoort het mij dat Etienne 
Vermeersch hier nog steeds opgevoerd 
wordt als dé Vlaamse denker. Hij heeft lang 
geleden eens heel diep nagedacht, is tot het 
besluit gekomen dat God niet bestaat en 
daarmee is voor hem de kous af. Eén van 
zijn bewijzen van het niet bestaan van God 
is voor hem dat er in de wereld zoveel on-
schuldige kinderen zijn, die moeten ster-
ven omdat ze één of andere ziekte hebben 
die niet te helen valt of die ten prooi vallen 
aan aardbevingen en tsunami’s. Waarom 

heeft hij zich sindsdien niet afgevraagd of 
het niet mogelijk is om naar een remedie 
te zoeken voor alle wereldleed waar wél 
iets aan kan gedaan worden? Dat is na-
tuurlijk iets moeilijker dan zeggen dat God 
niet bestaat. Dan moet je politieke keuzes 
maken en daar lijkt hij voor te passen.
Als God niet bestaat, zijn het de mensen 
die de beslissingen nemen en daar kan 
toch op zijn minst over nagedacht worden. 
Ik weet ook wel dat er niet zomaar oplos-
singen voor zijn, maar als mens met ge-
zond verstand, moet je daar mee bezig 
zijn, je kunt de politiek niet overlaten aan 
politici.
Op dat vlak heb ik dit jaar wat bijgeleerd. 
Met dank aan Hannah Arendt.

Nu nog de humor:
Gelukkig heb ik weer veel gelachen dit jaar.
In de hoop jullie ook eens te doen lachen 
(wat altijd een goed begin van het nieuwe 
jaar is), eindig ik met een mooie Neder-
lands-Engelse zin. Vermits ook voor mij 
de sky the limit is, vind ik het not done, 
dat iemand met mijn background, niet 
de tijd heeft om mindful bezig te zijn met 
alles wat basic is in dit tranendal. Bij een 
longdrink met veel body (zegt men dat van 
longdrinks?) zou ik me willen buigen over 
de missing link in Darwins evolutietheorie, 
om daarmee de vraag of the survival of the 
fittest en de struggle for live wel nog van 
toepassing zijn in dit tijdsgewricht met 
een lost generation. Hoe het ene met het 
andere verband houdt, that’s the question. 
Maar never mind, vergeef me al die small 
talk, laat ons on speaking terms blijven en 
genieten van de vibes van het happy new 
year! Big Brother ziet immers alles en het is 
verboden om niet content te zijn.
P.S. Voor wie mijn brief van vorig jaar heeft 
gelezen: de ‘pansjen’ zijn goed gelukt.
Zolang ik geen voedselcontrole krijg, die 
beweert dat ze niet volgens de nieuwe hy-
giënische normen zijn gemaakt (zoals dat 
schijnt te zijn met de goeie oude gueuze), 
zijn ze voorlopig niet meer met uitsterven 
bedreigd.
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cdvoorstelling
harald haugaard / la forcelle

de jonge harald ontmoetten wij voor het 
eerst in ‘t Eynde, met het toemalige DUG. 
een gedreven muzikant die we later nog 
een paar keer zagen terugkeren. Met zin-
gende ega helene blum bijvooorbeeld. 
Met ‘Lys og Forfald’ zet Harald zichzelf 
als violist, producer en componist op de 
voorgrond. deze cd is het derde deel van 
een trilogie over harald’s visie op leven 
en muziek. vooral het ongeloofelijk privi-
lege om met muziek bezig te kunnen zijn 
drijft deze virtuoze violist. Z’n ervaringen, 
ontmoetingen en gevoelens legt hij in 11 
nieuwe nummers die stevig geworteld 
zijn in Deense traditie. ‘Licht en verval’ 
heet dit album. de hoofdmelodieën zijn 
krachtig en gevoelig gespeeld door harald. 
de nummers worden mooi ondersteund 
door gitaren, cello, piano, zang en percus-
sie. volwassen folk als het ware. Muziek 
met wortels, maar hoopvol uitkijkend naar 
een mooie toekomst. want zo klinkt gans 
de cd... wat harald trouwens ook beaamt: 
uitkijken naar morgen...

van sophie (cavez) kregen we de cd van 
dit duo aangereikt. la Forcelle zijn lolita 
en camille uit de gascogne in Frankrijk. 
vorig jaar speelden ze nog op de Quei-
mada bij MuziekPublique. ‘Lestrille’ is een 
zilveren schijfje vol mazurka’s, walsen en 
scottischen. een mooie keure nieuwe en 
traditionele melodieën staan netjes ge-
masterd op een rij. de opname is van een 
uitmuntende kwaliteit. het duo klinkt so-
ber qua orchestratie, want enkel viool en 
de melodie- en baskant van het diatonisch 
accordeon.  Toch word je vrolijk van deze 
eerlijke en sobere muziek. de zang van  
lolita is efficiënt, misschien niet de pro-
fessioneelste zangeres die je ooit hoorde, 
maar zeer aangenaam. 
De naam van het duo ‘La Forcelle’ is de 
naam van een album van accordeonist 
Marc Perrone. deze schitterende Franse 
accordeonist blies enkele decennia gele-
den het stof van de Franse accordeonmu-
ziek en dat is wat lolita en camille ook wil-
len doen.
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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?
Maart - april 2015: € 9 / € 4,5 / € 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 auto
door frank pollet

aalter, alveringem, antwerpen, avelgem, 
berlare, blankenberge, brasschaat, bug-
genhout, de Panne, dentergem, diks-
muide, ekeren, houthulst, Ichtegem, 
Ingelmunster, kluisbergen, koksijde, 
lebbeke, lendelede, lo-reninge, nevele, 
nieuwpoort, roeselare, sint-gillis-waas, 
sint-lievens-houtem, staden, veurne, 
Wielsbeke, Wingene en Zele. Dat zijn, 
in alfabetische orde, de plaatsen waar ik 
de laatste weken mijn wagen henen heb 

bestuurd. niet dat ik er de toerist heb uit-
gehangen (wat zou ik in godsnaam aan 
bezienswaardigheden gaan zoeken in 
pakweg Zele, Alveringem of Lendelede?) 
nee, ik was er telkens de gast in de plaat-
selijke bibliotheek om daar crapuultjes van 
vierde, vijfde en zesde leerjaren te besmet-
ten met de leesmicrobe. het is een waar 
voorrecht, een eer om hiervoor gevraagd 
te worden, vind ik. het zou natuurlijk ook 
kunnen dat ze niemand anders vonden, 



31

of dat de collega’s te duur waren. Maar die 
gedachte schuif ik graag van mij weg. nu 
het lezen in de verdrukking komt, nu  de 
boekensector zwaar lijdt, en nu de crisis 
ouders noodzaakt om zelfs voor hun kin-
deren minder of geen boeken meer te ko-
pen, zijn bibliotheken meer dan ooit een 
absolute onmisbaarheid. het getuigt dan 
ook van een volstrekte wansmaak van de 
vlaamse regering om expliciet het voort-
bestaan van de bibliotheek in vraag te 
stellen. uiteraard is een bibliotheek, louter 
economisch gesproken, geen rendabele 
zaak. Maar gemeentes vol functionele 
analfabeten zullen dat ook niet worden, 
vrees ik. het is een griezelige gedachte dat 
een gemeente met een rekenmachine als 
burgemeester op korte termijn wel eens 
heel lompe beslissingen zou kunnen ne-
men, waarvan op lange termijn de gevol-
gen niet inschatbaar zijn. en néé, het is 
niet omdat zoveel bibliotheken mij heb-
ben geïnviteerd om te komen spreken, 
dat ik vind dat ze belangrijk zijn. Ze zijn 
onder andere belangwekkend omdat ze 
mij (holahola, lees: jeugdauteurs in het al-
gemeen!) hebben gevraagd. bibliotheken 
vervangen op dat vlak de scholen die vaak 
niet kapitaalkrachtig genoeg zijn (of soms 
beweren te zijn) om een rist jeugdauteurs 
in hun klaslokalen te halen. leesbevorde-
ring is nochtans meer dan ooit een nood-
zaak.
enne, heeft dit alles ook nog iets met mu-
ziek te maken, vraagt de ongeduldige me-
lomaan zich nu af. Tuurlijk wel. Ik heb het 
niet berekend, maar de laatste weken heb 
ik duizenden kilometers autogereden en 
dus urenlang in mijn automobiel doorge-
bracht. en wat doet een mens tijdens dat 
rijden anders dan muziek beluisteren?
Ik ken een man die beweert dat hij zelfs 
thuis, in zijn garage, in zijn auto gaat zit-
ten om muziek te beluisteren! de man in 
kwestie bezit dan ook een Jaguar s-type 
en de hifi-installatie in deze limousine is 
inderdaad van het betere soort. omwille 
van diverse redenen had hij zijn Jag een 
jaar lang in zijn garage opgesloten, en ge-

regeld vlijde hij zich in de lederen fauteuils 
om daar én van zijn wagen én van muziek 
te genieten. Tot de dag dat zijn accu leeg 
gespeeld was. 
Ik kan niet zonder muziek. ook in de tijd 
dat een autoradio geen evidentie was, heb 
ik in elke auto die ik ooit heb gekocht, een 
autoradio laten installeren. Momenteel 
ben ik, qua muziekkeus, een oude sissy 
die aan radio 1 een fijne compagnon de 
route heeft. de evenwichtige mix van oud 
en nieuw doet me geregeld naar de volu-
meknop grijpen. het maakt autorijden tot 
een feest. Toch?
Inmiddels ben ik thuis in de fase van 
streaming audio, van spotify, en dus heb 
ik geen cd’s meer nodig. Maar in mijn 
auto krijgen die glimmende schijfjes een 
tweede leven.
en, al had ik in de loop van vele jaren een 
aardige collectie opgebouwd, toch ben ik 
soms met één enkel straalplaatje in mijn 
wagen wekenlang tevreden. Zo zit er al 
een belachelijk lange tijd de cd ‘Eigen Weg’ 
van Fay lovsky in de speler. een mooie 
begeleider op mijn eigen weg naar aalter, 
alveringem, antwerpen, avelgem, ber-
lare, blankenberge, brasschaat, buggen-
hout, de Panne, dentergem, diksmuide, 
ekeren, houthulst, Ichtegem, Ingelmun-
ster, kluisbergen, koksijde, lebbeke, len-
delede, lo-reninge, nevele, nieuwpoort, 
roeselare, sint-gillis-waas, sint-lievens-
houtem, staden, veurne, wielsbeke, win-
gene en Zele.

’t laatste Woord / column

1991 - 2016 >> 25 jaar

‘t Ey
... folk in belsele...

heel stilletjes beginnen we te denken aan 
onze 25ste verjaardag... heb je zin om op 
een of andere manier mee te werken, heb 
je een goed idee, oud materiaal, ... laat het 
ons weten. dank.
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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).

met opnieuw een boeiende mix van muziek en verhaal

supergroep uit zweden

multicultureel orkest met mattias lagat uit ledeberg

Federico Ordoñez(dans) met Esteban Murillo (zang) en Alexander Gavilan (gitaar)

En deze keer een wandeltocht met vertelmomenten...

‘s namiddags voor ouders en baby’s en ‘s avonds voor de grote kindjes

zweedse violiste en bretoense accordeonist

en af en toe weyrken... 

Zweeds-Frans koppel speelt ten dans...

verhalen en muziek

concert

concert

concert & dans

verhalen, muziek en wandeling

concert 

baleynbal

http://www.folkfestivals.be/

baleynbal

verteylement

triakel

ledebirds

flamenco

verteylement

tamboeri zingt!

Macke-Bornauw & Cie

gesloten

jonsson / coudroy

vr > 22 mei > 21u00

zo > 17 mei > 16u00

za > 13 juni > 20u00

zo > 31 mei > 16U00

vr > 12 juni > 20U00

vr > 19 juni > 21u00

za > 20 juni > 21U00

juli > augustus

za > 16 mei > 21U00


