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’t eerste woord
De week van de vrijwilliger is hier 
in huis geruisloos voorbijgegaan... 
Teveel vrijwilligerswerk op dat 
moment wegens teveel goeie groe-
pen.

Wat dus de reden is om dit eerste woord 
met een ‘dikke’ bedankt te beginnen. 
dank vriendinnen en vrienden voor het 
vele werk van de afgelopen weken! tap-
pers, poetsers, koks, onthaalploeg, tech-
niekers, gastgezinnen, nalezers, ... 
de vergelijking met een ijsberg is niet 
uit de lucht gegrepen. dank zij onze 
ploeg bieden we je middels dit tijdschrift 
opnieuw een fantastisch programma 
aan. zweeds, oost-europees, bluegrass, 
italiaans, frans, iers, nieuw, we blijven 
het podium bieden aan diversiteit en 
kwaliteit.
en we zijn blij dat we dit moois ook kun-
nen delen met de kinderen van de drie ba-
sisscholen van belsele... een aantal jaren 

geleden zijn we met ons aanbod naar de 
schooldirecties gestapt en konden daar 
rekenen op een luistererend oor. 
de wereld die in een dorp passeert? 
dat ruikt naar een opportuniteit... 
op deze manier hadden we hier net 
blowzabella op bezoek. de kinderen kwa-
men naar onze muziekclub en konden 
zomaar eventjes een topgroep meemak-
en, kregen een engelse les, kregen een 
initiatie over de meest bizarre instru-
menten, pikten een luisterconcert mee en 
kregen een (engelse) dansinitiatie... en dat 
allemaal op  wandelafstand (behalve voor 
de kinderen van Puyvelde, die moesten 
met enkele wagens komen). ooit stond 
kleinschaligheid hoog op onze agenda... 
nu realiseren we het opnieuw. Het is fan-
tastisch dat wij dit kunnen waarmaken en 
wat er ook gefluisterd wordt, de mensen 
die dit helpen opbouwen ben ik immens 
dankbaar.

dirk 

’t EYscHrift nr. 3/ inleydend woord
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Door lid te worden toon je dat je 
onze muziekclub de moeite waard 
vindt. De grootste peiler van onze 
muziekclub is uiteraard de vrij-
willigerswerking. Drankverkoop, 
sponsors en subsidiërende over-
heden helpen ons ook om jullie 
heel veel moois aan te bieden. 
De financiële opbrengst van onze 
lidgelden is net genoeg om dit  
tijdschrift zeven tot acht keer per 
jaar te laten drukken én verzenden. 
Uw bijdrage is dan ook héél belang-
rijk. 
Dat die bijdrage nu nog amper 9 
euro bedraagt voor een eerste lid 
is dan ook spectaculair te noe-
men. De gratis Nieuwjaarsheyppe- 
ning heb je al gemist, maar maak 
vijf concertjes per jaar mee en ook 
dan is je investering terugver- 
diend door middel van korting op 
inkomtickets en gratis activiteiten 
voor leden. 
Toch is de grootste betekenis er een 
van psychologische aard. Ook in 
2015 steunden bijna 900 mensen 
onze werking. Er waren zelfs twin-
tig ereleden! 
Jawel, voor 50 euro (of meer...), ben 
je erelid van ‘t Ey. Het is voor een 
podium als ‘t Ey en zijn ganse me-
dewerkersploeg dan ook steeds een 
fijne schouderklop wanneer mu-
ziekliefhebbers zich lid maken. 

Tarieven
• 1ste lid: € 9 (maart - april)

• vanaf het 2de lid op zelfde adres (+ 

22j): € 4,5

• 13 tot en met 21 jaar : € 2

• tot en met 12 jaar : gratis

(tot en met 16j. graag vergezeld van 

een volwassen begeleider)

• erelid: € 50 (of - véél- meer...)

Daglidkaart

Indien je niet kiest voor een lidkaart 
is het aanschaffen van een daglid-
kaart wel verplicht. Meestal is dit het 
concertticket, aangezien onze foyer 
enkel nog open is als er iets te doen 
is en wij enkel mogen drank schen-
ken aan leden. Is de inkomprijs voor 
leden gratis, dan betalen niet-leden 
vijftig cent voor een daglidkaart.

Hoe lid worden?

Uiteraard tijdens concerten, aan de 
inkom of aan de toog of stort op 
IBAN nr.: BE30 8508 8548 5211
van muziekclub ‘t Ey vzw
met vermelding lidgeld 2016

Maar!

Je mag ook gerust binnenspringen 
op het secretariaat.... Dat is steevast 
toegankelijk iedere werkdag van 10 
tot 18 uur. Welkom!

lidkaarten 2016
Wie lid was in 2015, maar nog geen 
lid werd in 2016: 
dit is je laatste nummer...
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vrijDag 1 april >> Jam

FTF-TlS
OM 20U00 UUR - LEDEN: 0 euro - NIET-LEDEN: 0,5 EURO

Iets verder in dit ‘t Eyschrift lees je over 
het ‘Fiddlers on the move’-festival dat 
vooral in De Centrale in Gent plaats-
vindt. 
Wij starten onze medewerking met een 
jamsessie door Sofia Högstadius. 

ftf-tls is niet meer de vroegere repeti-
tie van de fanteyfare. Het is véél meer ge-
worden. je kan als muzikant mee komen 

spelen, beginner of gevorderd, iedereen 
is welkom. maar, inderdaad, partituren 
zijn meestal niet voorhanden én, je moet 
avontuurlijk ingesteld zijn. 
durf je in een nieuwe muzikale wereld 
stappen? 
folk violin Project (ook in de centrale, 
artbase, muziekpublique en het muzi-
kantenhuis) is een geesteskind van violist 
Wouter vandenabeele. met zijn wereldwij-
de contacten brengt hij een heus violen-
festival naar vlaanderen.
op deze openingsavond van onze bij-
drage binnen dit fantastisch project, kan 
je samen met sofia Högstadius nieuwe 
zweedse én bulgaarse melodieën leren 
spelen. 
sofia is gespecialiseerd in zweedse en 
bulgaarse folkmuziek, speelt zowel solo 
als in verschillende groepen en is ook 
thuis in de ethnowereld als organisator en 
orkestleider. 
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Istrië is een schiereiland voor Kroatië. 
Het kwintet Veja heeft er zijn bakermat 
in Pazin en vertrekt vanuit de plaat-
selijke traditionele muziek om ons als 
luisteraar mee te nemen op een boei-
ende reis langsheen mooie kusten en 
baaien.

Het kwintet maakt energetische en cre-
atieve nieuwe muziek geïnspireerd door 
hun tradities. ze combineren gitaar, bas 
en accordeon met traditionele instru-
menten als de mih (een soort viool), de 
gajade (de doedelzak uit istrië) en de kaval 
(fluit).
de muzikanten zijn zich bewust van het 
groeiproces binnen hun eigen cultuur. 
Het idee om een hedendaagse folkband te 
maken kwam trouwens van goran farks, 
de doedelzakspeler van de groep. We 
schrijven dan het gezegende jaar 2007. 
de groep evolueerde tot wat hij nu is en 

speelde reeds in estland, italië, albanië 
en normandië (waar ze speelden in een 
befaamde jazzclub). in 2014 brachten ze 
hun debuutalbum uit met de titel ‘dolina 
mlinova’. daarop worden tien traditionele 
nummers door de groep onder handen 
genomen, terwijl ook twee eigen num-
mers waardig genoeg werden bevonden 
om te verschijnen. je vindt de cd trou-
wens ook op spotify of google Play music. 
je kan de groep vergelijken met kadril in 
de tachtiger jaren... Hevig, vernieuwend 
en professioneel... 

goran farkaš: zang, viool, mih, doedel-
zakken
saša farkaš: gitaar, slagwerk
marko Pernić: zang, accordeon
ljuban rajić: cajon, slagwerk
sebastijan demark: elektrische bas
marijan jelenić: geluidenmaker
www.vejamusic.com

zaTErDag 2 april >> Concert

veja
om 21U00 UUR - LEDEN: 8 euro - NIET-LEDEN: 10 EURO

Högstadius  & vladimirov
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duo

Hoewel tijdens dit weekend het zwaarte-
punt van Wouter’s vioolproject in Gent (in 
De Centrale) ligt, zorgt dit duo er voor dat 
de balans toch even in het voordeel van 
Belsele kan doorslaan.

“de maatsoorten 5/8 , 7/8 , 9/8 , 11/8 , 13/8 
en 15/16 in de bulgaarse muziek zijn de re-
den waarom ik zo passioneel verliefd ben 
geworden op die muziek.” aan het woord 
sofia Högstadius, een violiste afkomstig 
uit het zweedse umeå. “deze ritmes geven 
energie” droomt sofia verder, “en ik hou 
trouwens ook van de wiskundige kant van 
deze muziek.”

sofia studeerde in göteborg, maar kon niet 
weerstaan aan de Hongaarse, bulgaarse 
en roemeense roep. in 2010 verhuisde ze 
dan ook naar bulgarije om er volksmuziek 
te studeren. op de academie van Plovdiv 
ontmoette ze de bulgaarse tamburaspeler 

vladimir vladimirov. vladimir was er niet 
alleen leraar tambura maar ook orchestra-
tie. de twee instrumentalisten konden het 
zo goed met elkaar vinden dat ze besloten 
om een duo te vormen.
 
Hun repertoire bestaat uit traditionele en 
moderne bulgaarse volksmuziek, mu-ziek 
die ze vonden in oude veldopnames en 
boeken. er staat ook scandinavische muz-
iek op het programma. maar toch is de 
persoonlijke insteek van de muzikanten 
dé doorslaggevende motivatie om hen 
aan jou voor te stellen. beide virtuozen 
weten hun energie en spanning over te 
brengen naar de luisteraar. noem hun 
muziek gerust een akoestische bulgaars-
zweedse traditionele folk-jazz mix op 
tambura en viool. o ja, de tambura is een 
op de griekse bouzouki gelijkend snaarin-
strument, dat voorkomt in bulgarije, 
macedonië en Pirin.

zonDag 3 april >> Concert 

Högstadius  & vladimirov
       OM 16U00 UUR - leden: 8 euro - niet-leden: 10 euro 
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vrijDag 8 april >> Concert

old Salt
OM 21U00 UUR - LEDEN: 8 euro - NIET-LEDEN: 10 EURO 

Deze muziekgroep ontstond in 2013 
tijdens een wereldmuziekconferentie 
in Slovenië en groeide spontaan uit tot 
een hechte groep van zes muzikanten, 
al kan je de invloed van de jonge Ame-
rikaan Dan Wall niet negeren.

‘old salt’ betekent zoveel als verhalenver-
teller. Weliswaar maritiem gerelateerd en 
meestal mondeling overgeleverd...
de muzikanten van old salt komen - zo-
veel is duidelijk - uit verschillende hoe-
ken van europa en de verenigde staten. 
in een geest van culturele uitwisseling, 
vriendschap en liefde voor traditionele 
muziek, wil de groep zijn intense energie 
overbrengen op het publiek. de originele 
composities van dan Wall worden afge-
wisseld met gearrangeerde traditionals. 
dan Wall is dan ook de inspirerende 
kracht van de groep die met z’n typische 
clawhammer stijl op de banjo een nieuwe 

verfrissende wind over het folkland laat 
waaien. diezelfde wind bracht deze bus-
ker trouwens richting europa. old salt 
verwerkt invloeden van old time, ameri-
cana, bluegrass en zelfs europese folk in 
zijn inspirerende muziek. op zich is blue-
grass een jong genre (jaren veertig werd 
de naam in amerika voor het eerst ge-
bruikt), wat betekent dat folk zichzelf kan 
heruitvinden...
in de zomer van 2015 namen ze hun eer-
ste album op in zweden: ‘up river over-
seas’. 
met zijn live-performance zal dit sympa-
thiek gezelschap u moeiteloos inpakken!
voor u spelen:
dan Wall: zang en banjo 
lotte remmen: zang en viool 
johannes Wannyn,: zang en gitaar
anton teljebäck: viool 
lara rosseel: contrabas
dave barfoot: slagwerk
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zonDag 10 april >> Folkforum te water...

Folkcruise
we vertrekken aan ‘t Ey om 13U00 uur - 25 euro - verplicht inschrijven

Vlamingen laten samen werken is dik-
wijls geen sinecure. Toch zijn we er in 
geslaagd om in dit klein cultuurgebied 
een platform te creëren waar semi- en 
professionele folkspelers elkaar kun-
nen ontmoeten.

Het voorbije jaar is dat losse samenwer-
kingsverband dan toch wat gestructu-
reerd geworden. folkforum ontstond op 
initiatief van kleinkunstencentrum
‘t smiske, dranouter centrum, muziek-
club ‘t ey en muziekmozaïek folk en 
jazz. Het zijn die drie laatst vermelde 
organisaties die nu de handen in elkaar 
slaan om het geheel een kader te geven. 
vzw folkforum vlaanderen werd voor-
gesteld op woensdag 9 december 2015 in 
de centrale in gent. Het folkforum wil 
een aanspreekpunt zijn voor de sector en 
wil folk- en volksmuziek vertegenwoor-
digen om iets te kunnen betekenen in 
vlaanderen en daarbuiten. Het folkfo-
rum wil gemeenschappelijke initiatieven 
binnen de folk stimuleren, steunen en 
wil een zichtbaar vertegenwoordigings-
orgaan zijn voor overheid en uiteraard 
ook in het buitenland. dat laatste kwam 
in een stroomversnelling door de sa-
menwerking met kunstenpunt .
de english folk expo (efex) is een show-
case- en netwerkevenement voor engel-
se folk-, roots- en akoestische muziek (13 
tot 16 oktober 2016). ieder jaar kiest efex 
één internationale partner om diens tra-
dities en muziekgroepen in het daglicht 
te zetten. uit bijna dertig groepen wer-
den surpluz, WÖr en trio dhoore - door 
efex zelf - geselecteerd om vlaanderen 

te vertegenwoordigen tijdens het efex/
Homegrown festival.
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vrijDag 15 april >> Concert

Monsieur Doumani
om 21U00 UUR - LEDEN: 10 euro - NIET-LEDEN: 12 EURO 

Monsieur Doumani werd in 2011 op-
gericht en debuteerde in 2013 met het 
album ‘Grippy Grappa’. Een ongewoon 
instrumentarium, uitgekiende arran-
gementen en traditionele Cypriotische 
muziek maken dit trio meer dan het 
ontdekken waard. 

demetris yiasemides neemt de fluit en 
trombone in de hand, angelos ionas be-
roert de gitaarsnaren en antonis anto-
niou speelt de tzouras, een cypriotisch 
familielid van de bouzouki. met hun 
stem weten de drie heren ook van wan-
ten. Hun muziek is spannend, speels, en 
toch verschillend van andere mediterrane 
klanken. terwijl op de cd ‘grippy grappa’ 
nog veel traditionele nummers stonden, 
verscheen op het in 2015 uitgebrachte 
tweede album ‘sikoses’ meer eigen werk. 
vooral antoniou kruipt in de compositie-
pen en doet dat met zijn ziel gedrenkt in 

de doorleefde traditie. als je weet dat ze 
genomineerd werden voor ‘best newco-
mer’ op de songlines music awards 2014, 
dan begrijp je dat dit een uniek trio is. 

de groep speelde reeds in veel europese 
landen en vertrekt binnenkort op con-
certreis naar duitsland, oostenrijk, zwit-
serland, nederland en... voor de eerste 
keer: vlaanderen. dat kan natuurlijk enkel 
bij je huis van folkvertrouwen: muziek-
club ‘t ey.
“cypriot folk roots updated, rearranged 
and delivered in style” - froots
“super-fresh folk roots grooves” - Womad
“a pocket sized treat for your ears” - bbc 
radio3
“a masterfully accomplished trio” - song-
lines
“tradition suddenly regains its relevance” 
- les inrocks
www.monsieurdoumani.com 
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zonDag 17 april >> Concert

Calum Stewart trio
OM 16U00 UUR - LEDEN: 12 euro - NIET-LEDEN: 14 EURO 

Wie van keigoede Keltische muziek 
houdt wordt vandaag verwend. Dit uit-
zonderlijk trio kan je in Vlaanderen op 
twee plaatsen bekijken: Dranouter en 
Belsele. 

oud wordt nieuw en nieuw wordt oud, 
overgoten met een stevig sausje asser-
tief en dynamisch samenspel. verwacht 
je aan de ‘fine fleur’ van de schotse en 
bretoense hedendaagse instrumentalis-
ten. dit trio kleurt buiten de traditionele 
keltische lijntjes met nieuwe vurige folk…

uiteraard draait dit straffe trio rond de vir-
tuoos calum stewart, een schotse (!) uille-
ann piper (ierse doedelzak) en fluitist. Hij 
heeft een zeer krachtige en lyrische speel-
stijl ontwikkeld die geïnspireerd is door de 
noord-schotse traditie. Het unieke is dat 
hij naast zijn schotse roots ook ierse en 
bretoense traditionele muziek onder de 

knie heeft. een ware meester van de kelti-
sche muziek dus! 
zijn duo met gitarist Heikki bourgault, 
waarmee hij al eerder twee duo-cd’s op-
nam, is reeds lang berucht. Heikki wordt 
aanzien als de top van de nieuwste ge-
neratie bretoense gitaristen. Hij staat met 
beide voeten in de bretoense traditionele 
muziek, terwijl hij de grenzen verlegt van 
de open gitaar stemming (dadgad). Het 
duo werd een trio toen ze de bretoense 
bassist yann le bozec (goadec Project, 
spontus, …) aanzochten om een degelijke 
basis onder hun muziek te leggen. yann is 
een van de meesters in de wereld van de 
‘fest noz’ (bretoens bal).
Wie van goeie, maar dan ook steengoeie 
keltische muziek houdt mag dit concert 
niet missen. Wat lazen we trouwens in het 
bekende franse tijdschrift trad mag: “l’un 
des groupes des plus prometteurs dans la 
mouvances de la musique celte actuelle.”
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vrijDag 22 april >> Luister- en babbelmoment...

appelweyre
vanaf 20U00 UUR - LEDEN: 0 euro - NIET-LEDEN: 0,5 EURO 

Opnieuw een warme oproep aan de 
mensen die het ‘bruin café’ ‘t Eynde 
missen: dit evenement in onze foyer 
benadert deze sfeer het dichtst.

de ingrediënten voor deze avond zijn 
niet anders dan de vorige. drankje nut-
tigen, babbeltje slaan... maar uiteraard 
gastvrouw 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 was 
het eerder een herberg. 
Wie wil nu niet geherbergd zijn bij twee 
interessante folkies?
lukt het niet deze avond?
bezoek dan zeker:
folkcorner den appel
gemeenteplein 7, 1730 asse

zaTErDag 23 april >> een uniek eveynement!

galaBaleynbal
vanaf 20.00 UUR > mmv de folkafdeling van de samwd

Tijdens de ‘Nacht van de Musea’ krij-
gen wij de kans om - dank zij het Ste-
delijk museum van Sint-Niklaas - een 
uniek Baleynbal te organiseren in de 
Salons. Kortom: ‘De Salons in een fees-
telijk kleedje’.

de salons zijn een indrukwekkend mu-
seum in de stationstraat in sint-niklaas. 
op de volgende bladzijden wat meer info 

over de twee groepen die optreden. maar 
ook de samenspelgroepen van de folkaf-
deling tekent present voor deze avond... 
laat je volledig onderdompelen in ‘the 
way of life’ van de mondaine familie 
meert en het huispersoneel van de vo-
rige eeuw. Wij zorgen voor een - serieus 
- streepje toffe en goeie dansmuziek!
voor een democratische prijsje kan je 
trouwens ook het museum bezoeken.
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zaTErDag 23 april >> Galabaleynbal in De Salons!

Trio Biolcati Bottasso
OM 20U00 UUR - LEDEN en NIET-LEDEN: 5 EURO - inbegrepen museumbezoek en drankbon

Een trio met slechts twee namen? In-
derdaad: twee broers vormen samen 
met een drummer een nieuw trio. 

even voorstellen en laat ons beginnen met 
gigi biolcati. deze fantastische drummer 
kan stoelen op een jarenlange loopbaan 
in de pop-, blues- , jazz- en etnische mu-
ziekwereld. Hij bestudeerde de ritmes van 
animistische rituelen in afrika en werkte 
als leraar lichaamspercussie. binnenkort 
verschijnt zijn eerste solo-album waar-
in hij zich manifesteert als componist, 
schrijver en zanger (én verrassend arran-
geur van traditionele liederen zoals ‘fiorin 
fiorello’ uit 1939). 
simone bottasso is de diatonisch accor-
deonist van dit trio. Hij begon op z’n acht-
ste met het instuderen van franse traditi-
onele muziek en verhuisde in 2013 zelfs 
naar rotterdam om jazz, hedendaagse en 
elektronische compositie te studeren bij 

Paul van brugge en renè uijlenhoet bij 
codarts. Hij volgde ook nog cursussen 
bij riccardo tesi, norbert Pignol, marc 
Perrone en silvio Peron.
broer nicoló bottasso, die viool en trom-
pet onder handen neemt, startte met 
viool op z’n zevende. Hij had het voor 
occitaanse muziek maar volgde ook klas-
sieke viool. Pas in 2010 begon hij trompet 
te studeren bij fabiano cudiz. sinds 2014 
studeert hij aan de academie van turijn 
klassieke viool.
Het trio drijft op de energie van de broers 
bottasso maar het moet de lezer duidelijk 
zijn dat gigi de kracht van dit duo alleen 
nog maar kan versterken. ze brengen een 
mix van eigen composities en interpre-
taties van traditionele muziek. Hun ‘we-
reldmuziek’ zoekt een balans tussen de 
broze klanken van hun instrumenten en 
de jeugdige, dartele energie van hun sa-
menspel. 
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zaTErDag 23 april >> Galabaleynbal in De Salons!

amorroma
zie vorige pagina

Wie Amorroma zegt, zegt Jowan 
Merckx. Het geesteskind van deze ge-
talenteerde muzikant en componist is 
als een inktvis met véél tentakels. Veel 
Amorroma-projecten passeerden reeds 
ons podium. De bezetting waarmee 
Jowan deze keer naar ‘t Waasland komt 
is verrassend.

amorroma ontstond in het gezegende 
jaar 2000. na jaren van plezier in de we-
reld van de traditionele muziek begon jo-
wan op een creatief ei te broeden. Het re-
sultaat was het eerste amorroma-album, 
‘op voyage’ (2001). Hij verzamelde een 
stel begenadigde muzikanten rond zich.  
Het resultaat was verbluffend. op het al-
bum ‘les tisserands’ (2006) werkte hij 
samen met acht muzikanten uit drie en-
sembles: zefiro torna, traces en amor-
roma. in 2009 had hij het geluk de britse 
harpiste sarah ridy te mogen ontmoeten. 
met haar vormt hij een duo en trad hij 
reeds op in onze muziekclub. maar van-
daag brengt hij twee andere getalenteerde 
muzikanten mee. 

maarten decombel voorstellen kan je best 
met een opsomming van een aantal groe-
pen waarin de man een rol speel(t)(de). 
göze, snaarmaarwaar, decker-decombel, 
mandolinman, naragonia Quartet... Het 
lijstje kent bijna geen einde. maarten stu-
deerde klassieke gitaar en jazzgitaar aan 
het conservatorium in gent. bovenal is 
hij folkie in hart en nieren.
Hij werkt ook projectmatig met christian 
merveille (kleutertheater) en urban trad 
(popfolk). zijn muzikale toernees brach-
ten hem overal in europa en tot in japan.

de derde poot van dit amorroma trio is 
dirk naessens. sinds z’n negende is dirk 
gepassioneerd door de viool en tuimelde 
via inspirators als rudy velghe en mar-
tin Hayes in de folk. naast ierse muziek 
bestudeert hij ook andere genres zoals 
bluegrass, balkanmuziek en swing-jazz. 
tegenwoordig is hij actief in verschillen-
de groepen. sinds 2000 is hij lid van ma-
crahl, een luikse formatie die een eigen 
mix brengt van folk(rock), blues en jazz en 
waarvan in april 2002 de nieuwe cd ‘la vie 
continue’ is verschenen. daarnaast speelt 
hij sinds 2002 bij urban trad.
We zijn er van overtuigd dat dit gezel-
schap de spreekwoordelijke kers op de 
galataart zal zijn...
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vrijDag 29 april >> Concert

jazzoleá
OM 21U00 UUR - LEDEN: 10 euro - NIET-LEDEN: 12 EURO 

Ik wil de liefhebbers van westerse pop-
muziek niet schofferen. Kleuren en 
geuren, weet je wel. Maar muziek met 
aarding is zo rijk en divers dat we in 
onze programmatie nog wel enkele de-
cennia kunnen doorgaan met u karak-
tervolle gerechten voor te schotelen. 

en dat is deze keer niet anders. jazzoleá 
bundelt het beste van flamenco én jazz. je 
zal in het gerecht dat we je voorschotelen 
ontelbare kruiden proeven. daar staat de 
adembenemende zangeres esther Weekes 
garant voor. zij is een uitstekende fla-
mencodanseres (opleidingen gedurende 
12 jaar in madrid, granada en sevilla). zij 
weet met stem en voeten de link te leggen 
tussen flamenco en jazz. ze zou dat niet 
kunnen zonder gitarist en bassist Pablo 
Pradas. deze virtuoos is gepokt en gema-
zeld in de traditionele achtergrond van de 
flamenco, zodat de kruiden elkaars smaak 

niet verdoezelen ... 

op de piano tokkelt een energieke cristian 
de moret. Hij is een rijzende ster binnen 
de flamencowereld, maar ook een jazzpia-
nist van uitzonderlijke klasse. Het kwartet 
wordt vervolledigd met david jiménez op 
percussie en drums. als voormalig muzi-
kant bij the andalusian flamenco ballet 
vergezelt hij jazzoleá op haar reis door-
heen de werelden van flamenco, jazz en 
blues.
We vallen in herhaling, maar toch: dit 
is een wereldgroep die het beste van 
artiesten met zowel spaans vuur als 
new orleans-swing in hun aderen laat 
stromen.
We kunnen je dit concert aanbieden dank 
zij de samenwerking met la barraca vzw, 
een organisatie die zich inzet om pure 
muziek van het iberische schiereiland 
naar onze streken te brengen.
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zaTErDag 30 april >> Baleynbal

Baleynbal van de Folkafdeling
om 20U00 UUR - gratis

Met deze editie wordt het Baleynbal 
van de folkafdeling gestript... Even ver-
duidelijken... In het verleden werd er 
ofwel een muziekschool uit een andere 
stad uitgenodigd of werd er een groep 
geëngageerd. Deze keer doet de folkaf-
deling van de SAMWD (de Stedelijke 
Academie voor Muziek, Woord en dans) 
en onze ploeg het helemaal alleen... Of 
toch niet? 
 
onder de begeesterende leiding van bart 
de cock, elly aerden en Wouter vande-
nabeele  gaan op deze editie de leerlingen 
helemaal uit de bol. Want tradities (ook 
jonge) moet je in ere houden.

vorig jaar mochten we de leerlingen en le-
raars van de muziekschool van gooik ver-
welkomen. deze keer spelen de leerlingen 
van sint-niklaas alles zelf.
eerst is er uiteraard een dansinitiatie (om 

20:00 uur) en om 21 uur neemt de folkaf-
deling over om dit folkbal naar een onge-
kende apotheose te sturen.

* De éérste folkafdeling van een officiële 
muziekschool werd als proefproject opge-
start in het Pajottenlandse Gooik. Uiteraard 
is daar het pionierswerk van Herman De-
wit en de talloze vrijwilligers van de Volks-
muziekgilde (het huidige Muziekmozaïek) 
ondersteund door het werk van muzikan-
ten als Bart De Cock niet vreemd aan. Het 
maakt dat nu in bijna twintig muziekscho-
len volksmuziek (en niet alleen van eigen 
bodem) kan aangeleerd worden.

Stedelijke academie voor muziek, woord 
en dans
Hofstraat 13, 9100 Sint-Niklaas
Tel: 03 778 38 50
samwd@sint-niklaas.be
samwd.sint-niklaas.be
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zonDag 1 MEi >> Concert

le Bigot - velghe
OM 16U00 UUR - LEDEN: 8 euro - NIET-LEDEN: 10 EURO 

Met dit concert tonen we ons weer een 
folkclub ‘pur sang’. Twee meester-in-
strumentalisten, één van bij ons en één 
uit Bretagne, komen hun nieuwe schijf 
voorstellen. 

gilles le bigot is één van bretagne’s ab-
solute topgitaristen. in zijn 30-jarige car-
rière maakte hij deel uit van formaties als 
dan ar braz & l’Héritage des celtes, kor-
nog, barzaz en skolvan. Hij werkte onder 
meer samen met donal lunny, karen ma-
theson, karan casey, carlos nuñez, ... 
gilles is één van de pioniers van de open 
stemming (dadgad), die vandaag in zo-
wat de hele europese folkwereld navol-
ging heeft gevonden. zijn eerste solo-cd, 
‘empreintes’, verscheen in 2002. in 2011 
werkte hij samen met gildas arzel, jean-
félix lalanne, dan ar braz en soig siberil 
aan de voorstellingen ‘autour de la gui-
tare celtique’ en ‘autour de la guitare’, 

waarmee ze ook in de olympia (Parijs) op 
de planken stonden. 
rudy velghe is vooral bekend als stich-
tend lid en artistiek leider van de keltische 
topgroep orion.
sinds 1987 is rudy professioneel muzi-
kant en maakt hij deel uit van verschil-
lende formaties en muzikale projekten: 
branra, andan, groef, cadans der getou-
wen, urban trad, Het Huis der verborgen 
muziekjes, de geest van de kesterheide, …
Hij werkte ook aan onze traditionele mu-
ziek en hield zich bezig met het opteke-
nen van oude vlaamse liederen. daarna 
legde hij zich toe op de ierse traditionele 
vioolmuziek. 

deze veteranen uit de keltische muziek-
wereld presenteren je vanmiddag oude, 
maar vooral ook nieuwe composities, ge-
ent op verschillende muzikale tradities. 
folk you!
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zonDag 8 MEi >> Concert

aurélie Dorzée & Tom Theuns
om 16U00 UUR - LEDEN: 8 euro - NIET-LEDEN: 10 EURO 

‘l’Art de Voler’ is ondertussen het vijfde 
album van dit uitzonderlijk begaafd 
duo. Telkens opnieuw weten Aurélie en 
Tom te verbazen met nieuw ingeslagen 
muzikale wandelpaden. Een streling 
voor oor en oog... 

aan de hand van een uitgebreid instru-
mentarium bestaande uit viool, viola 
d’amore, trompetviool, gitaar, mandocello 
en betoverende stemmen vliegt dit duo 
virtuoos doorheen poëtische muzikale 
landschappen waarin men schimmen 
van musetten, tango’s en tarantella’s kan 
ontwaren. 
met echo’s van goethe, iva bittova, mali-
corne, ali farka touré en vele anderen. als 
je de som maakt van het parcours van bei-
de muzikanten kom je tot een waanzinnig 
hoog getal...
aurélie speelde met Panta rhei in europa 
en noord-afrika en toerde met trio trad 

door frankrijk en Québec.  ze speelde ook 
aan de zijde van josé van dam, bernard 
foccroule, jean-christophe renault, tan-
go argentin, coope boyes & simpson, Per-
ry rose, gabriel yacoub en vele anderen. 

tom kennen we van ambrozijn, vera 
coomans & tom theuns, aurélia, griebo, 
les enfants de l’yser, living roots,...
Hij is een berucht dadgad gitarist en 
speelde hier ooit samen met Pierre ben-
susan.
l’art de voler verscheen reeds vorig jaar 
en is opnieuw een juweeltje geworden. 
iets minder wereldmuziek misschien dan 
hun aurelia-albums, maar zeker zo inven-
tief, subtiel en verfijnd. de musette, tango 
en tarantella horen we langswaaien, maar 
dorzée en theuns weten van alles hun ei-
gen unieke muziek te maken, waar je met 
open mond naar zit te luisteren. 
verbluffend mooi.
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vrijDag 13 MEi >> Baleynbal & cd-voorstelling

geronimo
OM 21U00 UUR - LEDEN: 7 euro - NIET-LEDEN: 9 EURO 

Jeroen Geerinck is van opleiding pia-
nist, maar viel voor de charmes van de 
gitaar. Naast Snaarmaarwaar speelt hij 
ook in groepen als Triple-X (balgroep), 
Hot Griselda (balgroep), b-boa (Bre-
toense muziek) en Boulet (balmuziek). 
Maar het kan dat je hem ook gehoord 
hebt bij Amorroma , Transpiradansa, 
Urban Trad of KV-Express. Wij kennen 
hem natuurlijk van bij ‘De Vreye Vrien-
den’ en de glorietijden van ‘De Fantey-
fare’.

de laatste jaren heeft hij vooral naam ge-
maakt in de hedendaagse folkbalwereld 
waar hij bekend staat om z’n ritmisch gi-
taarspel. 
en ‘en plus’ heeft hij zich met z’n opna-
mestudio ‘studio trad’ op de kaart gezet. 
met z’n kleine, maar professionele ge-
luidsstudio, heeft hij menig folkcd mee 
helpen realiseren.

maar met z’n alter ego geronimo brengt 
jeroen vooral eigen werk met een heel 
eigenzinnig geluid: een collectie toffe 
melodieën, stevig ondersteund door een 
ritmische gitaarsectie, vormen het recept 
voor een mooie portie feel-good muziek. 
als inspiratie gebruikt geronimo flarden 
van heel wat verschillende stijlen gaande 
van echte traditionele folk tot scheurende 
‘classic rock’. maar ook moderne frisse 
‘electro-pop’ gluurt om de hoek. 

Het repertoire van geronimo wordt dik-
wijls met loops opgebouwd. muzikanten 
weten dat dat een uitdaging is, het pu-
bliek voelt zich dikwijls onwennig omdat 
er iets mechanisch klinkt in de muziek. 
jeroen weet echter door z’n talent op mu-
zikaal en technisch vlak alle vooroordelen 
weg te werken. ‘geronimo-music’ is een 
nieuw te ontdekken handelsmerk...
snarenliefhebbers?
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Het laatste weekend van 2015, daar 
starten we dit verslagje mee. Naast een 
Verteylement mochten we ook Les Cer-
veaux Lents (foto hiernaast) en het laat-
ste deel van het drieluik ‘Chansons’ van 
Wouter Vandenabeele meemaken. 
 
les cerveaux lents (verwijzing naar vlie-
ger?) is een kwintet met gerenommeerde 
muzikanten. ze flirten met zigeunermu-
ziek en brachten intimistische nostalgie 
tot opzwepende ritmes en improvisa-
ties. “Heiß und fürchterlich” is de naam 
van hun eerste cd  en deze bende bracht 
met verve een eigenzinnige en levendige 
show. 

flitsrubriek

’t EYscHrift nr. 3/ verslag van wat geweest is



23

’t EYscHrift nr. 3/ verslag van wat geweest is

samen met sara salvérius, lode vercampt 
en componist erno nossent besteeg 
Wouter vandenabeele de dag nadien ons 
podium. Het kwartet bracht intimistische 
kamermuziek van hoog niveau. Het is 
dan ook het laatste luik van wat Wouter 
z’n ‘chansons’-trilogie noemt. zonder 
woorden wel te verstaan...
een waardige afsluiter van een zeer 
vruchtbaar jaar... 

dus was het tijd om onze vreywilligers 
uit te nodigen voor een drink. maandag-

avond mocht onze ploeg kennismaken 
met het nieuwe branddetectiesysteem. 
ook werd informatie gegeven over de op 
til staande reorganisatie van onze vzw’s. 
We mochten ook een filmpje bewonde-
ren dat Hedwig igné maakte tijdens het 
laatste weekend van ‘t eynde... voor som-
migen een zéér confronterend moment. 
maar in ieder geval een fantastisch tijds-
document. en het verhaal gaat ondanks 
alles verder!

onze nieuwjaarsheyppening was ambi-
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teus opgevat. twee theatergezelschappen 
en drie muziekgroepen moesten je moti-
veren om te komen luisteren en je nieuwe 
lidkaart aan te kopen. tien euro voor vijf 
gezelschappen en daarenboven een tripel 
klok of fruitsapje (dank brouwerij boelens) 
én een lidkaart? van een lucratieve deal 
gesproken. Het kon véél volk overtuigen 
en het werd een geslaagde avond. norbert 
detaeye was weer subliem, djurdjevak 
wist te overtuigen, de beytels tokkelden, 

‘Queens of baba’ en een gemotiveerde 
ploeg brachten alle plichtplegingen in 
orde. en ook de vijfentwintig kaarsjes wa-
ren aanwezig. 2016 is inderdaad het jaar 
waarin we onze vijfentwingtste verjaar-
dag vieren... met een heyppening als deze 
kan het jaar niet stuk.
traditioneel is het eerste derde weekend 
van het jaar ons verjaardagsweekend. dat 
zetten we deze keer in met een ftf-tls 
de luxe met niemand minder dan onze 

’t EYscHrift nr. 3 / verslag van wat geweest is
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voormalige dirigent. björn bracht zoals 
vroeger opnieuw animo in de jam...
Het verjaardagsbalenbal werd gespeeld 
door het duo brabants-bauweraerts en de 
garre. goeie akoestische folk van eigen 
bodem, het moet al eens kunnen. anne-
leen en Hilke weten van wanten en wis-
ten de dansers te bekoren. met hun jonge 
charmes? 
de garre, voluit ‘de garre van kornee’ is 

een groep van oudgedienden in de folk. 
maar ze hebben ook een fantastische zan-
geres mee: mariken boussemaere. verge-
lijk het gerust met een belegen wijn met 
een fris stukje kaas er bij...
We sloten ons verjaardagsweekend af met 
een concert van mandolinman. voor de 
tweede keer mochten we ze in ons mid-
den ontvangen. zij speelden zowel oud 
werk als stukken uit hun tweede ‘bossa 

’t EYscHrift nr. 3/ verslag van wat geweest is
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’t EYscHrift nr. 3/ verslag van wat geweest is

nova’-schijf. Het was een optreden met 
een interactief raadseltje erin: ‘wie heeft 
het volgende muziekje geschreven?’ 
sommigen kenden nog de melodie, ka-
rolientje uit de gelijknamige kinderreeks 
van de brt, geschreven en gezongen 
door nonkel bob, maar gespeeld in bos-
sa-stijl. een concert dat met een vleugje 
humor, maar vooral met veel virtuositeit 
door het talrijk opgekomen publiek zeer 
gesmaakt werd.
de start van ons jubileumjaar is zeker en 
vast geslaagd te noemen. als jullie ons 
blijven volgen, onze ploeg er goesting in 
blijft hebben én de muzkanten hun in-
strument stemmen, belooft dit een fan-
tastisch jaar te worden...
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ErFgoED >> door Ann Pieters

vliegfeest op de Kouter
van ‘t eynde van de weirelt...

We vonden Ann Pieters bereid om in dit 
jubileumjaar in het ‘t Eyschrift telkens 
een erfgoed gelinkte tekst te schrijven. 
Aangezien feesten toch een aanzien-
lijke taak is van deze muziekclub, vroe-
gen we haar om hier op in te pikken...
Wist je dat... Aan de overkant van ‘t Ey 
staat nu een ap-
partement, daar 
stond vroeger 
een feestzaal: het 
D o r p s p a l e i s . . . 
Daar trad zelfs 
Will Tura nog op.
Het Dorpspaleis is 
afgebroken toen 
‘t Eynde begon... 
In die schimmige 
startperiode her-
inneren we ons 
nog het vertrek 
van Etienne Ros-
saert uit die zaal...
Maar van feesten 
wisten ze dus in 
Belsele alles...
De ballonstad is 
niet ver weg ze-
ker? 

belsele-kouter, 15 
juni 1930. de zon 
schijnt, het is ker-
mis in het dorp. 
bovendien is 1930 
een jubeljaar want belgië bestaat 100 jaar 
en dan moet er wel iets speciaals gebeu-
ren. kortom, het belooft een prachtige dag 
te worden. enkele maanden geleden heeft 
de burgemeester een aanbod gekregen 

om mee te werken aan een vliegfeest. Hij 
twijfelt even, maar aanvaardt het aanbod. 
dat de gemeente 2 % van het inkomgeld 
kan krijgen haalt hem over de streep. 
We zijn in de glorietijd van de bemande 
luchtvaart. mensen kijken nog met be-
wondering naar vliegtuigen en piloten 

halen acrobatische 
toeren uit met hun 
vliegmachien. dat 
gebeurt op deze 
kermisdag ook. 
kijk eens goed naar 
de affiche hieron-
der.

Piloot maurice 
Peetermans maakt 
kunstige zwen-
kingen met zijn 
vliegtuig waarbij 
ballonnetjes stuk 
geprikt worden. 
er is een indruk-
wekkende lucht-
trapeze-oefening 
door vadim. deze 
russische lucht-
trapezevliegenier 
is vastgemaakt aan 
een trapeze onder 
de vleugels van 
een vliegmachien. 
vanuit die positie 
plukt hij de vlag-

gen die op de grond geplant zijn. serge, 
een andere russische luchtacrobaat voert 
kunstjes uit staande op de vleugels van 
het vliegtuig. en denise mercier, een gra-
tievolle en jeugdige valschermdaalster 
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springt uit het vliegtuig met een para-
chute. 
omdat hun wijk afgesloten wordt krijgen 
de 121 bewoners van de kouter vrijkaar-
ten. een buitenkans want voor de arbei-
dersgezinnen is die 5 frank inkomgeld per 
persoon een serieuze uitgave. samen met 
hen kijken nog 7.500 mensen naar het 
vliegspektakel. inderdaad, een zeer groot 
succes. burgemeester van geeteruyen 
wil dit in 1931 
herhalen, niet 
meer met 
Peetermans, 
maar met 
een brusselse 
firma. en ook 
al omdat de 
gemeente nu 
20 % van de 
i n k o m s t e n 
kan krijgen.
belsele, 21 
juli 1931. de 
burgemees-
ter krijgt een 
telefoon dat 
het vliegfeest 
op de kou-
ter niet kan 
doorgaan. de 
mensen van 
de kouter la-
chen zich een 
kriek met die 
omhoogge-
vallen heren 
van de ge-
meente. zij 
maken er een 
liedje over: de 
roode vogel 
is gaan vlie-
g e n . l u i s t e r 
naar deze strofe: nen brusschelschen 
baron, die heel goed vliegen kon, is er 
met ons centjes van door gegaan, met 
vreemden bluf en stoef, maar drinken op 
de poef. zij zijn toch zoo braafjes, men liet 
ze maar begaan. ’t bestuur verdient een 
pluim, dat zijn toch mannen met kruim.’t 
Wordt tijd dat die kerels gezet zijn op pen-
sioen, zij missen keer op keer, en sukklen 

meer en meer. ’t is altijd ’t zelfde van “ik 
kan er niet aan doen”.
belsele-kouter, de nacht van 10 mei 1940. 
de duitsers zijn belgië binnengevallen en 
het belgisch leger probeert zijn vliegtui-
gen te evacueren naar geheime hulpvlieg-
velden. een konvooi van 11 vliegtuigen is 
op weg naar de kouter, maar onderweg 
wordt één vliegtuig neergehaald. omdat 
het geheime vliegveld van de kouter ont-

dekt is vliegen 
de overblij-
vende vlieg-
tuigen verder. 
Het vliegveld 
is dus niet 
gebruikt. eén 
van de evacu-
erende pilo-
ten is maurice 
Peetermans 
die met een 
b e s c h a d i g d 
vliegtuig toch 
op zijn be-
s t e m m i n g 
g e r a a k t . 
kwam de tip 
om de kouter 
als geheim 
vliegveld te 
g e b r u i k e n 
van hem?
belsele, 5 ok-
tober 1947. 
op de kouter 
gaat opnieuw 
een vliegfeest 
door. dit keer 
vooral gericht 
op formatie-
vluchten met 
m e e r d e r e 
t o e s t e l l e n . 

opnieuw een groot succes.

belsele, 20 juli 1948. de burgemeester 
krijgt een telefoontje dat het voorziene 
vliegfeest van 25 juli niet kan doorgaan. 
of hoe de geschiedenis zich toch soms 
herhaalt.

Met dank aan het Stadsarchief Sint-Niklaas
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Eygalerij

’t EYscHrift nr. 3/ tentoonstelling maart-april

In het vorige nummer kon je uitge-
breidt lezen over Hugo Van de Sande. 
Hij werkte jaren geleden samen met 
z’n vrouw Yolanda mee in ‘t Eynde. Een 
warm koppel met een warm hart voor 
‘andere’ dingen. Hugo is nu samen met 
zijn vrouw...

We bezochten Hugo in een ziekenhuis in 
zele, waar hij op de palliatieve afdeling 
verbleef. Het was zijn wens om nog één 
maal ten toon te stellen in ‘t ey en z’n werk 
te koop aan te bieden voor het goede doel. 
je kan dus nu z’n schilderijen, aqualrek-
ken en glaswerk bewonderen in onze club.
aan de toog leggen we een lijst waar 
iedereen middels z’n emailadres of tel-
efoonnummer een bod kan doen op een 

werk. uiteraard neemt de hoogste bieder 
na de tentoonstelling het werk mee naar 
huis. de werken kunnen dan afgehaald 
worden met een stortingsbewijs. 
en het bedrag dat je wil geven stort je aan:
kom op tegen kanker
koningsstraat 217 b-1210 brussel
iban: be03 4886 6666 6684 
bic: kredbebb
info@komoptegenkanker.be
be 0442.528.054
kankerlijn: 0800 35 445
kankerlijn.be
kankermeldpunt: 0800 35 444

We wensen de familie, kinderen en 
vrienden van de familie alle sterkte bij het 
plotse verlies van Hugo en yolanda.

Hugo van de sande: schilderijen en glasconstructies
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’t EYscHrift nr. 3 / huisorkest én jam

FTF - TLS
vers uit de pen van guido piccard...

Volgend jaar willen we een heus hom-
melfestival neerpoten. Daarom zaten 
we aan tafel met Guido Piccard. We wil-
len ook heel graag een reünieconcert 
op touw zetten van Guido met Philippe 
Masure, in het kader van hun Webbe-
snaren-project. Hou ons in ‘t oog, want 

het belooft een feestje te worden!

na een avondje stappen in het belseelse 
nachtleven staat guido ‘s ochtends op met 
een kersverse melodie.
Waar ze geschreven is mag je raden, op 
onze volgende sessie wordt ze aangeleerd.
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Brosella
veertig jaar een hart voor folk en jazz in dé groene long van brussel

Op 9 en 10 juli 2016 vindt de veertigste 
editie plaats van het Brosella Folk en 
Jazz festival... Veertig jaar, dat betekent 
méér dan 500 groepen en vooral, tal 
van diverse initiatieven. Ons hart klopt 
al lang voor Brosella,  niet alleen via 
ons erelidmaatschap, maar ook sinds 
enkele jaren middels de samenwerking 
binnen het Djangofolllies (mét drie l’s) 
concept.
 
djangofolllies is slechts één van de peil-
ers waarmee brosella bezig is. Want in-
derdaad, met uiteraard het festival als 
vlaggenschip, zijn er ook de concerten 
binnen het con-
cept van kristal 
klaar (een samen-
werking met de 
muziekschool van 
brussel) en brosel-
la indoor (reguliere 
folkconcerten op 
locatie). dit zijn de sterke peilers van de 
organisatie die dit jaar niet alleen z’n veer-
tigste verjaardag viert maar tevens ook 
het afscheid van z’n stichter-bezieler.  zelf 
kunnen we het amper geloven, maar toch 
heeft Henri vandenberghe de intentie 
om de fakkel door te geven. brosella kon-
digt deze editie dan ook aan als een feest, 
een eerbetoon en de start van een nieuw 
hoofdstuk...
Het was Henri die binnen de schoot van 
de stad brussel in 1977 de kans kreeg om 
iets met het verwaarloosde groentheater 
in het osseghempark (laken) te doen. zijn 
inzet betekende een nieuw leven voor dit 
prachtig park. met een focus op diverse 
culturen en met een hart voor folk en jazz 

organiseerden per editie 150 vrijwilligers 
(dat betekent over die veertig jaar 6000 
vrijwilligersshiften...) indrukwekkende 
culturele hoogtepunten.
Wie brosella zegt, zegt toots thielemans, 
the blues band, Planxty, the chieftains, 
chico freeman, steve Houben, toshiko 
akiyoshi - lew tabackin big band, biréli 
lagrène, charles loos, baden Powell, 
david grisman, roy Harper, Pierre van-
dormael, charlie musselwhite & louisi-
ana red, joe Henderson, maddy Prior, 
Happy & artie traum, june tabor, carla 
bley big band, johnny griffin, david mur-
ray, uxia, dervish, renaud Patigny, clark 

terry, Philip cath-
erine, ladysmith 
black mambazo, 
berrogüetto, da-
vid sanchez, billy 
cobham, ron 
carter, luar na 
lubre, absynthe 

minded, urban trad, miroslav vitous, ari-
anne savall, jaco Pastorius big band, ...
een indrukwekkende en eindeloze lijst 
die zijn weerga vindt in de uitgave van 
een jubileumboek ‘brosella folk & jazz... 
the book’. Want feesten gaan ze doen 
daar in brussel. brosella is dan ook een 
echt ‘belgisch’ festival. met een vlaamse 
en franstalige ‘poot’. zo gaat er zowel 
een tentoonstelling met affiches door in 
het franstalig brussels parlement en een 
fototentoonstelling in de raad van de 
vlaamse gemeenschapscommissie... 
dit jaar vallen brosella en gooikoorts 
niet samen, dus voor ons een meevaller: 
een kerosineslorpende wereldreis is niet 
nodig... 
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Hilde, Eli en Stijn
trouwe bezoekers van het eerste uur

Jarenlang hebben we op deze pagina 
onze vrijwilligers geïnterviewd. Bab-
bels over wie ze zijn en wat hen boeit. In 
deze jaargang gooien we het over een 
andere boeg. We speuren enkele trouwe 
bezoekers op. We stellen hen enkele 
vragen over hun ‘t Ey-ervaringen en 
ontfutselen hen enkele leuke anekdo-
tes. Mocht iemand die dit leest ook zin 
hebben in een beschouwing...

Eerste persoonlijke muziekervaring?
Hilde: ik heb altijd muziek in huis geweten, 
mijn vader speelde muziek. als kind ben 
ik nog mee naar brosella en dranouter 
geweest.
eli: mijn ouders waren gepassioneerde 
operaliefhebbers en als vierjarige ging ik 

reeds mee. maar eerst vertelde m’n vader 
mij het hele verhaal. nadien ben ik zelf op 
zoek gegaan. 
stijn: bij ons thuis was er veel muziek, 
vooral klassieke muziek. mijn ouders 
vonden muziek heel belangrijk. op zon-
dagochtend luisterden wij naar grieg en 
dansten dan rond de tafel met ons hele 
gezin...

Eerste contact met ‘t Ey?
Hilde: mijn vader nam me als kind al mee 
naar ‘t eynde, op ‘t hoekske...
eli: ik was op zoek en mensen hadden me 
getipt. als zestienjarige kwam ik ‘in dat tof 
cafeeke’ op de hoek. mijn eerste vrijwil-
ligersjob was een tekst intypen, maar de 
poets voor een nakend concert stak daar 
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een stokje voor... 
stijn: We zijn met een kliekje belseelse 
jongeren ooit als zestienjarige in ‘t eynde 
verzeild.

Herinneringen?
eli: de potkachels in ‘t staltheater, de muis 
tijdens het concert van Wannes.
Hilde: Het concert roulez fillettes, trouw-
ens hun zwanenzang, is mij bij gebleven.
eli: dat er dikwijls meegezongen werd 
door iedereen!

Waarom folk? 
Hilde: van de lp’s van deep Purple van m’n 
vader hield ik niet zo...
eli: uiteraard hou ik van klassiek en jazz 
maar ben dan via cross-over projecten bij 
folk terecht gekomen.
stijn : bij mij was het eigenlijk vooral 
kleinkunst en dingen als de beatles, the 
Who, Pink floyd. toch ben ik daar wat in 
gegroeid. ik hou van eerlijke muziek en 

dat vind ik in folk terug. ik ontdek voort-
durend ook nieuwe dingen in dit genre...
kasper: lelelelelelelelelelele
eli: kasper, stop er eens mee...

Waarom ‘t Ey, beter dan ‘t Eynde?
Hilde: ik heb eli leren kennen op het 
feestival (gooik) en vanaf dan kwamen we 
samen naar ‘t ey...
eli: ‘t eynde was een cafeeke met optre-
dekes... nu zijn de concerten veel belang-
rijker...
dirk: kasper; ga eens op de piano spelen...

Is er een toekomst voor muziekclub ‘t Ey? 
Is er een toekomst voor folk?
Hilde: moeilijke filosofische vraag!
eli: dirk?
dirk: We hebben op dit ogenblik een luxe 
probleem. We krijgen een overaanbod van 
goeie folk groepen... vroeger program-
meerden we breder omdat er minder folk-
aanbod was, nu hebben we te weinig be-
schikbare data... onze gevoelens worden 
tegenwoordig ook universeel vertolkt... 
dus ik vraag me af of er nog een toekomst 
is voor folk?
Hilde: de kindersessies op de stage zit-
ten nochtans vol. vorig jaar was er voor 
kinderen van 13 jaar zelfs een extra stage 
ingelegd.
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cdvoorstelling
Furua / Hans Mortelmans / Mandolinman / I Fratelli Tarzanelli 

soetkin baptist (zang en piano) en marius 
mannes (cello) hoorden en zagen we on-
langs concerteren in ’t ey: een sterk en me-
morabel optreden mét, wat niet veel voor-
komt, een staande ovatie. dikwijls zal, na 
het beluisteren van een concert, de daarbij 
aangekochte schijf niet tippen aan de le-
vensechte ervaring, maar de bij deze toer 
horende demoschijf met vier liedjes zou de 
verwachtingen van de onvermoede con-
certganger/cd-koper veel meer dan de uit-
gegeven centjes waard blijken. dit is áf! Het 
titellied, furua, is werkelijk een staalplaatje 
van de muzikale en technische bagage van 
beide muzikanten. je ziet daarbij alle hoe-
ken en kanten van emotie en muzikaliteit. 
de technische acuratesse van deze opna-
mes doen niet onder voor die bij het live-
optreden. Het opvallend gesynchroniseer-
de samenspel tussen piano en de zang van 
soetkin waren op het concert even perfect 
als bij de opname, het samenspel tussen 
beiden idem. ontroerend, speels en de 
perfectie nabij en zoals op het hoesje staat 
vermeld: “a gorgeously crystal-clear voice”.

de Wild boar-studio heeft al een hoop 
mooie dingen op zijn naam staan, en in 
2015 werd er de schijf ‘Wandelpaden’ op-
genomen. kleine opmerking over de op-
name: de zanglijn wordt nogal ver verstopt 
tussen de instrumenten wat de verstaan-
baarheid niet altijd ten goede komt. maar 
een kniesoor (ik dus) die daar op let, Hans 
mortelmans en zijn samenzweerders heb-
ben hier weer een prachtig stuk muziek 
met wortels aan ons nagelaten, waarvoor 
oprechte dank. Het is weer een verade-
ming om liedjesteksten te ontdekken die 
niet over verloren of gevonden lieven 
gaan, maar over allerlei andere boeiende, 
leuke of minder leuke aspecten van het le-
ven. een dikke sjapoo voor de spitsvondig-
heden in de teksten, de vloeiende en mooi 
gevormde zinnen en het echt aantwaar-
reps, overgoten met het van Hans gekende 
Hot club-jasje, deze keer hier en daar ook 
aangevuld met een grieks accent. ook een 
dikke sjapoo voor beide zangeressen die 
heel inventief een meerwaarde bieden aan 
de inhoud en de muzikaliteit. de schijf die 
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ik in handen kreeg draagt het nummer 58 
van de 1000 en zit in een eenvoudige maar 
heel mooie papieren hoes. laat ons hopen 
dat er nog meer dan die 1000 zullen moe-
ten bijgemaakt worden!

 
voor hun tweede schijf hebben onze vier 
mandolinisten gekozen om het bossa-
spoor te volgen. de titel luidt dan ook “bos-
sa nova”, duidelijker kan het niet zijn. een 
goed plan, zo’n schijfje met een thema, dat 
maakt het voor autisten zoals ikzelf duide-
lijk om goed te kunnen volgen... Hun eerste 
cd stond in het teken van oude vlaamse 
bronnen, ik ben nieuwsgierig om te horen 
wat ze uit hun mouw gaan schudden voor 
de derde keer! maarten decombel, Peter-
jan daems, andries boone en dirk naes-
sens hebben ons ook hier weer iets moois 
meegegeven en er duidelijk hard aan ge-
werkt. Perfecte opname, foutloos. 
naast een paar jobim-klassiekers hebben 
ze ook bewerkingen en vooral eigen com-
posities in de opname verwerkt. karolientje 
van de ouwe tv-reeks, ni bossa ni tango 
(volgens mij is dat meer een Habanera), 
rumba del naval en choromanda (mijn fa-
vorieten) … allemaal zeer mooi om van te 
genieten. minpuntjes? ja, die zijn er voor 
mij. als je de groep niet in levende lijve hebt 
meegemaakt klinkt het een beetje als su-
permarktmuziek. veel fijne nuances gaan 
verloren bij het oppervlakkig beluisteren. 
misschien komt dat omdat de bossa-ritmes 
een beetje te gestyleerd gespeeld worden, 
een beetje stijf, een beetje op zijn vlaams? 

Het is in elk geval duidelijk dat deze gasten 
doen wat ze graag doen, en dat siert hen.

terwijl deze jongens op toer waren door 
nieuw-zeeland hebben ze de muziek en 
de geluiden voor deze schijf, ‘antipodes’, 
opgenomen. Pablo golder (viool) en bal-
tazar montanaro (baritonviool) hebben 
hier blijkbaar een verzameling (veld?-)op-
names door elkaar gemixt waardoor een 
heel boeiend ding ontstond. controver-
sieel, en aangevuld met allerlei bruitage 
die soms heerlijk is, of soms helemaal niet 
terzake doet. Who cares? ook het ondui-
delijke ontwerp van de hoes zet je op het 
verkeerde been door de front onderstebo-
ven af te drukken. Het is efkes verwarrend 
maar doet wel eer aan het concept zelf: een 
beetje tegendraads maar dan zonder ir-
ritant te willen zijn. deze schijf moet je in 
één keer beluisteren want je kan er moeilijk 
fragmenten uitnemen omdat dan het hele 
plaatje vervalt. zoals we gewoon zijn van 
dit duo is de muziek soms pijnlijk gevoe-
lig, heel dynamisch en volkomen foutloos 
gespeeld. de opnames zullen op zich al 
een hele opgave geweest zijn, maar de sa-
menstelling van het idee zelf zal ook veel 
tijd in beslag genomen hebben. deze schijf 
biedt je méér dan de muziek alleen, het 
is een kunstwerk dat het aloude idee van 
een schijf met x-aantal aparte nummers 
overstijgt. een absolute aanrader voor wie 
in muziek meer wil terugvinden dan een 
aantal op zichzelf staande bijeengebrachte 
muziekskes.
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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 onze bezoeker een 
inspanning verwachten, werken 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?
2016: € 10 / € 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 fantastisch 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 TWijfelS
door frank pollet

dit is een stukje vol twijfels en vragen. 
ik heb van die dagen dat ik me van alles 
afvraag, en dat ik op al die vragen geen 
antwoorden vind. soms loop ik te dub-
ben over hoe het was toen je muziek 
nog niet op een drager kon krijgen en je, 
voor het beluisteren van fijne melodieën, 
aangewezen was op liveoptredens. Hits 
bestonden niet, stel ik me voor, want om 
een bepaalde melodie meermaals te kun-
nen horen, moest je ook meermaals het 
optreden van een en hetzelfde ensemble 
bijwonen. zouden er troubadours geweest 

zijn die zo populair waren, dat ze verzoek-
nummers mochten zingen? Hoe werden 
componisten en/of uitvoerders populair? 
in de middeleeuwen waren er nog geen 
kranten, geloof ik. de gespecialiseerde 
muziekpers is pas later uitgevonden.
en moeten wij dat een goede zaak vinden?
nu is muziek geëvolueerd –ik zou hier 
met evenveel recht ‘gedegradeerd’ kun-
nen schrijven– tot een wegwerpproduct. 
de evolutie of degradatie van kostelijke 
muziekdragers als lP of cd, via mp3 tot 
streaming heeft gezorgd voor een non-
chalance, een mentaliteit die ‘platen’ van 
artiesten bijkans onverkoopbaar maakt. 
Het heeft de liveoptredens veel belang-
rijker gemaakt. 
zoals vroeger?

ridders zaten niet te surfen op hun paard. 
(dat lijkt, nu ik ‘m nalees, een belache-
lijk zinnetje, maar wat ik bedoel zal wel 
duidelijk zijn. Hoop ik.) ze stopten geen 
oortjes in om zich vertrouwd te maken 
met de muziek van de minnestreel van 
wie ze die avond een optreden zouden 
bijwonen. bijgevolg, althans zo stel ik het 
me weer voor, waren die optredens wel 
anders dan optredens van nu. kreeg de 
minnestreel herkenningsapplaus? kon 
het publiek meezingen met een aantal 
liedjes? moest de artiest soms bisnum-
mers spelen? ik denk dat het publiek aan-
dachtiger was dan nu, dat ze niet zaten te 
kletsen of in elkaars oor stonden te brul-
len, dat ze niet naar optredens gingen om 
hotdogs te vreten en bier te zuipen. Hoe-
wel ik ooit gelezen heb dat, in de tijd van 
mozart, het publiek voorzien van eten, 
naar ’s mans optredens ging. Wanneer 
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het hen niet aanstond, begonnen ze ge-
woon met tomaten en eieren te gooien. ik 
vraag me af hoe Wolfgang amadeus daar 
dan op reageerde. Hij zal alleszins niet in 
de micro hebben gezegd dat ze moesten 
ophouden. Wanneer er een ei vol op zijn 
trui was geland, zou hij dan dat kleding-
stuk hebben uitgetrokken? (Waarom moet 
ik hier nu denken aan Pinkpop 1998? de 
kenners weten het natuurlijk: dat jaar 
kreeg anouk aan het begin van haar op-
treden tweemaal een rauw ei toegewor-
pen. net op het moment dat ze wilde be-
ginnen zingen, sloegen die eitjes te pletter 
tegen haar witte t-shirt. je zag anouk als 
het ware héél even nadenken hoe ze zou 
reageren. Het volgende moment trok ze 
heel gedecideerd in één beweging haar 
t-shirt uit, gooide hem in het publiek en 
ging gewoon door met zingen. in beha. 
een rode. voilà. ik denk niet dat mozart het 
haar voorgedaan heeft.)
Waren er in mozarts tijd al muziekclubs? 

met op het dak golfplaten die lekten? en 
waar vrijwilligers zich uitsloofden om het 
de artiest naar zijn zin te maken? Waar 
ze door de bescheidenheid der middelen 
voortdurend op zoek gingen naar cre-
atieve oplossingen voor van alles en nog 
wat (zoals het podium voorzien van stal-
matten voor paarden, voor een optimale 
demping)? ik meen me te herinneren dat 
mozart –ja, het lijkt er op dat ik slechts 
één componist ken– tijdens optredens 
wel eens gevraagd werd met zijn ensem-
ble op dikke matten te gaan zitten, zodat 
hij het gezelschap dat koffieklets hield of 
strippoker speelde, niet te veel stoorde. ik 
ben ervan overtuigd dat het in ’t ey veeleer 
omgekeerd zou zijn: dat het publiek dat 
het optreden storend vindt of stoort, niet 
lang in de zaal zou blijven, want dat aan 
dergelijk oneerbiedig gedrag, meteen paal 
en perk gesteld zou worden. en terecht.
gelukkig zijn er, zelfs op dagen vol twijfels 
en vragen, ook nog zekerheden.
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3 Troubadours brengt “Mobile Dreams”

met als opening een verteylement met Veerle Ernalsteen en Tom Van Mieghem

verschillende vertellingen in, op en rond muziekclub ‘t Ey

met slotmoment in doel / De Doolen

grote kuis: van vrijdag 26 augustus tot zondag 28 augustus (10-18 uur)

met mark en leen folkcd’s beluisteren

met een open deur

omdat feesten ook eens mag

unieke balgroep speelt ten dans!

muziektheater 

verhalen en muziek

verhalen 

muzikale uitstap

 

luisteravond

feest 

baleynbal

verteylfestival

verteylfestival

verteylfestival

folkmotorrit

gesloten

appelweyre

opening najaar

folkbarbecue

Bal O’Gadjo

za > 28 mei > 21U00

vrij > 27 mei > 20U00

zo > 29 mei > 14U00

4    >     5 juni     

jul i  -  augu s tu s

vr > 10 juni > 20U00

zo > 11 sept > 14U00

za > 18 juni > 16U00

za > 21 mei > 21U00


