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’t eerste woord
De allerbeste wensen voor het 
nieuwe jaar. En hopelijk mogen we 
elkaar veel zien en kan een streepje 
folk soelaas bieden voor de harde 
realiteit. Die realiteit gebiedt ons 
onze vijfentwintigste verjaardag 
aan te kondigen...

...zoals in het vorige tijdschrift al gemeld. 
we maken er natuurlijk een feestjaar van. 
inderdaad, eigenlijk  feesten we ieder jaar 
door (behalve tijdens de zomer), toch wil-
len we die verjaardag kleur geven met 
activiteiten die we extra in de verf zetten. 
elke maand willen we dan ook de spots 
op een activiteit zetten... voor januari is 
dat het concert met MandolinMan op 17 
januari...
Maar eerst even terugblikken... Met on-

geveer tachtig vreywilligers en twee 
beroepskrachten pootten we in 2015 
ongeveer 80 concerten en 20 theat-
ervoorstellingen (de hommelklas van 
‘t Ey, samenwerkingen met Hutsepot 
voor onze scholen,...) neer. kwaliteit was 
troef en je kon onbekende schitterende 
pareltjes ontdekken. daarnaast werden 
onze buitendaken hersteld (na de hagel-
storm), we investeerden in een nieuwe 
vloer, het rookdetectiesysteem is eindelijk 
conform de wetgeving, onze vastgoed-
certificaten werden allen terugbetaald 
(maar ook velen werden geschonken: 
dank mecenassen!). 

we mogen spreken van een vruchtbaar 
jaar. al weegt het wel op dit ogenblik wat 
op onze begroting. we zullen even heel 
goed moeten opletten bij de start van 
2016. 
vijfentwintig jaar... ik kan er niet aan 
voorbij om nogmaals alle mensen te 
danken die hun steentje hebben bijge-
dragen. alle namen noemen zou ons een 
extra tijdschrift opleveren. Maar zonder 
die vele mensen zou dit niet geschreven 
worden.

we nodigen dan ook graag iedereen uit 
op een receptie in het gemeentehuis van 
belsele op zaterdag 17 september. dat is 
nog veraf, maar noteer alvast!
dat we een vliegende start nemen zullen 
de meeste onder onze lezers al weten: de 
nieuwjaarsheyppening is in de drukke 
nieuwjaarsperiode een onmisbaar evene-
ment. dus graag tot dan of op een van de 
vele interessante concerten.

Dirk 

’t EYschriFT n° 1/ inleydend woord
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Door lid te worden toon je dat je 
onze muziekclub de moeite waard 
vindt. Al is de grootste peiler van 
onze muziekclub 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 amper 10 euro be-
draagt voor een eerste lid is dan 
ook spectaculair te noemen. De 
eerste avond van het werkjaar (vrij- 
dag 8 januari) heb je eigenlijk je in-
vestering al terugverdiend... Maak 
vijf concertjes per jaar mee en ook 
dan is je investering terugver- 
diend. Door middel van korting op 
inkomtickets en soms door gratis 
activiteiten voor leden. Zoals onze 
nieuwjaarsheyppening dus. Die is 
eigenlijk al 10 euro waard, niet? 
Toch is de grootste betekenis er een 
van psychologische aard. Ook in 
2016 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: € 10

• vanaf het 2de lid (+ 22j): € 5

• tot en met 12 jaar : gratis

• 13 tot en met 21 jaar : € 2

(tot en met 16j. moet er een volwas-

sen begeleider bij zijn)

• erelid: € 50 (of meer...)

Daglidkaart

Indien u niet geïnteresseerd bent in 
een lidkaart is het aanschaffen van 
een daglidkaart wel verplicht. Voor 
elke activiteit 2€ bij de ledenprijs 
gerekend, het concertticket geldt als 
daglidkaart. 
Tenzij de inkom gratis is, dan is de 
prijs voor een daglidkaart 0,5€.

hoe?

Uiteraard tijdens concerten, aan de 
inkom of stort op IBAN nr.: 
BE30 8508 8548 5211

maar!

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

Lidkaarten 
2016
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vanaf 20.00 uur - leden: gratis - niet-leden € 15

vrijDag 8 januari >> Receptie met veel animo

nieuwjaarsheyppening

Eigenlijk mag je van een overdekt fes-
tival spreken. Maar liefst 4 muziek-
groepen en twee theatergezelschappen 
laten we deze avond op je los. Het feestje 
kost je tien euro. Dat is inderdaad een 
lidkaart voor 2016...

als je bovendien nog dank zij onze plaat-
selijke brouwer kris boelens verwend 
wordt met een gratis fruitsap of bieken, 
dan hoef je geen intellectueel te zijn om 
de rekening te maken... Je lidkaart heb je 
op deze avond dubbel en dik terugver-
diend. Maar ‘t belangrijkste: dank zij jouw 
steun kunnen wij verder toffe dingen 
doen... en je weet het, onze gemotiveerde 
vreywilligers staan paraat!
we warmen je deze avond op met onze 
twee theatergenootschappen in residentie 
hutsepot en Tieret... 



6

vrijDag 8 januari >> Receptie met veel animo

nieuwjaarsheyppening
OM 20.00 UUR - LEDEN: gratis - NIET-LEDEN: 15 EURO

tieret 
Tieret is een jong, bruisend gezelschap, 
gedragen door enkele theatermakelaars in 
ontroerend goed. niets in de zakken, niets 
in de mouwen. vanavond én in een grote 
tent op de koer brengen de jonge wolven 
van Tieret de try-out van de opvolger van 

baraque Future: chakra bazaar. in een 
handomdraai knijpen uw energetische 
dienaars uw zieltje weer in model en re-
stylen ze in één moeite door uw inwen-
dige huishouding. het wachten om uw 
lidkaart te vernieuwen of kopen zal nog 
nooit zo aangenaam geweest zijn.

hutsepot
hutsepot, deze keer met Tom, Peter én 
dirk, biedt je in de loop van de avond drie 
zeer ‘eygenzinnige’ plakkaatliederen. 

Twee gezelschappen lopen tijdens de heyp- 
pening letterlijk én figuurlijk te spelen...

Queens of baba  
uit het verre ushti baba land rijst het 
nieuwe duo: Queens of baba! geïnspireerd 
door hun king, allan skrobe, brengen 
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vrijDag 8 januari >> Receptie met veel animo

nieuwjaarsheyppening
xxx

Melanie scheys (trekzak) en Marieke van 
ransbeeck(doedelzak, fluiten) een com-
binatie van (folk)hits en eigen composi-
ties verpakt in zowel intieme als krachtige 
balmuziek. Treedt binnen in hun konink-
rijk en laat je verleiden door hun zwierige 
melodieën, groovy harmonieën en ludieke 
gezangen!

de beytels
zijn ze een onbekende parel? of eerder 
een briljante oude steen? in ieder geval 
brengen Peter en dirk complexloos oude 
muziekskes op cister én gitaar. u waant 
zich op een zomerdag in Gent terwijl in ‘t 
straat de straatmuzikanten van jet geven...
verder bieden we je tijdens de heyppe- 
ning ook enkele concertmomenten... 
djurdjevak is een nog te ontdekken parel 
en de kwaliteit van norbert behoeft geen 
krans?

Djurdjevak  
de muziek van djurdjevak komt recht uit 
de balkan... Maar zoals het zigeuners past 
draait het viertal echter zijn hand niet om 
voor een kleine omzwerving: een snuifje 
drs. P., een scheutje Theodorakis,… deze 
niet-puriteinse repertoirekeuze zorgt voor 
een erg diverse en uitgebalanceerde mix 
van ballads en up-tempo-nummers die de 
vier heren met niet aflatend enthousiasme 
aan het bij voorkeur dansend publiek 
voorschotelen. 

norbert de taeye
een concert met norbert detaeye is een 
kennismaking met de authentieke muziek 
die gegroeid en vergroeid is met het zuiden 
van de verenigde staten van amerika, met 
de stad new-orleans als centrum, en de 
grote uitstraling ervan op pakweg honderd 
jaar westerse populaire muziek.
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FtF-tLS DE LuXE
OM 20.00 UUR - Leden: gratis - Niet-leden: 0,5 euro

Speciaal voor onze vijfentwintigste 
verjaardag komt onze voormalige diri-
gent Bjorn Van Hove nog eens het diri-
geerstokje in handen nemen...
Tijdens deze Fanteyfare-Tune Learning 
Session zal het niet verbazen dat enkele 
Fanteyfarenummers de revue zullen 
passeren.

het is inderdaad een tijdje geleden dat de 
Fanteyfare als strak georganiseerd orkest 
door het leven ging. samen met de ver-
huis van björn uit het waasland verhuisde 
ook de ambitie. Maar niet het spelplezier. 
onze FTF-Tls-en hebben ondertussen 
hun plaats tussen de vele jamsessies in 
Vlaanderen. Je kan je trouwens op zo’n 
sessie voorbereiden door te surfen naar de 
schitterende website van Muziekmozaïek: 
http://www.folkwiki.be.
onze Fanteyfare transformeert zich trou-
wens tijdens de zomer tot het Pvc orkest. 
dit Progressief volksmuziek collectief 
bevat dan buiten de eyers nog tal van an-
dere gelegenheidsmuzikanten en kan je 
steevast bewonderen tijdens de steeds op-
nieuw laatste scheldewijding in doel...

het laatste grote wapenfeit van de Fantey-
fare dateert van januari 2012. Toen werd in 
de klavers in belsele de tiende verjaardag 
gevierd. de tien jaren daarvoor waren ge-
vuld met talrijke optredens in binnenland 
én twee in ‘t buitenland: Frans-Vlaande-
ren en zeeuws-vlaanderen. er werd één 
cd opgenomen die onmiddellijk in een 
kluis werd opgeborgen. uit de rangen van 
het gezelschap ontsproten tal van jonge 
talenten, maar het moet gezegd: meedoen 
was steeds belangrijker dan winnen...
een bley weerzien?

vrijDag 15 januari >> Jam en open foyer!
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zatErDag 16 januari >> Baleynbal

De garre
OM 21.00 UUR - LEDEN: 7 euro - NIET-LEDEN: 9 EURO

Ze hebben er hard aan gewerkt: een 
dansprogramma met liedjes... De Garre, 
voluit De Garre van Kornee, bestaat uit 
enkele folkeminenties, maar worden 
voorafgegaan door jong talent (zie vol-
gende bladzijde). 

Toen hans Quaghebeur nog lid was van 
kadril kreeg hij al de vraag om een aantal 
bals te spelen in een compactere bezet-
ting. dit was de concrete aanleiding tot het 
ontstaan van de garre. hans Quaghebeur, 
bart de cock, dirk verhegge, Johan Fer-
nand decancq en Mariken boussemaere 
brachten hun felgesmaakt balrepertoire 
reeds op diverse locaties.
in 2009 last Mariken een pauze in en de 
groep verkent daarop nieuwe, succesvol-
le, muzikale paden. er volgt onder andere 
een samenwerking met charlotte Jacobs, 
Marijke guetens, bruno deneckere en 
Trui chielens. in 2014 volgt een blij weer-

zien tussen de groep en Mariken.
een recentie van hun concert tijdens 
Parkfest 2015:
“ook de garre van kornee weet op za-
terdag te boeien, een gezelschap met de 
wortels o.a. in kadril, speelt een set leuke 
nummers van her en der, zo nu en dan 
kan er ook ten bal gedanst worden, al 
spelen ze nu de luisterset. naast briljante 
pareltjes als out of Touch van lucinda 
williams is er een zeer speciale uitvoering 
van oops i did it again, waarmee gebleken 
is dat goede muzikanten van elk nummer 
een feest kunnen maken.”
Mariken boussemaere: zang, dwarsfluit, 
autoharp
Johan Fernand decancq: sax sopraan en 
bariton, dwarsfluit, doedelzak
bart de cock: nyckelharpa, doedelzak
hans Quaghebeur: ukulele, banjo, draai-
lier, accordeon
dirk verhegge: gitaren, banjo
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Het verjaardagsbaleynbal wordt op 
gang getrokken door een jong folk-
duo. Twee gedreven en kundige dames 
vormen samen het duo Brabants-Bau-
weraerts. Het moeten niet altijd volks-
orkesten zijn...

in het voorjaar van 2014 besloten an-
neleen en hilke om hun muzikaal pad 
samen te vervolgen. de twee leerden el-
kaar kennen via de folkgroep “aidreann” 

en merkten al snel dat een groot muzikaal 
aanvoelen aanwezig was. eind augustus 
(2015) speelden ze hun eerste baloptre-
den op de boombalstage te lovendegem. 
omdat beide dames graag improviseren 
en experimenteren hebben ze ook een 
luisterprogramma uitgewerkt. duo bra-
bants bauweraerts is geboren en klaar om 
te veroveren.

beide zijn ze ook actief in de stomende 
groep “aidreann”, en apart hebben ze ook 
nog talloze projecten zoals: duo bau-
weraerts-van hees, duo brabants-laure-
yssens en cosmo.

Duo Brabants Bauweraerts. Twee vrou-
wen. Folk met pit. Zowel zwoel en teder 
als vurig en passioneel. Altviool en diato-
nische accordeon. Luister, dans, drink,… 
geniet ! 

zatErDag 16 januari >> 

Brabants-Bauweraerts
om 21.00 UUR - LEDEN: 7 euro - NIET-LEDEN: 9 EURO

duo
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Het is een uitgesproken mening (van 
Dirk), vergeef mij daarvoor. Maar de kwa-
liteit van onze hedendaagse folkgroepen 
overstijgt die van de eerste grote folkboom 
in de zestiger jaren. 
Uiteraard waren Rum, Wannes, ‘t Kliekske, 
enz... goed, maar wat je vandaag hoort?

MANdolinMAN is zo’n groep. Buiten de 
schijnwerpers van pers en openbare om-
roep is dit zowat ons meest succesvolle 
exportproduct. Met op het palmares con-
certen in nederland, engeland, shetland, 
canada, spanje, canada en brazilië.
niet één mandoline maar vier telt Man-
dolinMan, een kwartet met andries 
boone (mandoline), Maarten decombel 
(mandocello), dirk naessens (mandoline) 
en Peter-Jan daems (mandola). oor-
spronkelijk werd het kwartet opgericht 
om het veldwerk van hubert boone in 

de kijker te stellen.  hubert is dé alan lo-
max van vlaanderen, één van de groot-
ste verzamelaars van lokale liederen en 
melodieën. zoon andries vond dat het 
dringend tijd werd dat er iets met het re-
pertoire gebeurde en vroeg aan de drie 
bovenstaande medemuzikanten mee een 
plaat op te nemen. wat ooit een origneel 
(verjaardags)cadeau aan zijn vader moest 
worden groeide uit tot één van vlaande-
rens exportproducten. en zo geschiedde 
dat  hun eerste plaat ‘Old Tunes, Dusted 
Down’ uitsluitend melodieën bevat die 
ooit gespeeld werden in onze vlaamse 
dorpen. voor de tweede cd zochten de 
muzikanten het wat verder en doken 
ze onder in de braziliaanse bossa nova. 
hiervoor zochten ze enkele klassiekers 
en bekende bossa nova melodieën uit, 
aangevuld met eigen in de stijl gecompo-
neerde tunes. 

zonDag 17 januari >> Concert 

mandolinman
          OM 16 UUR - leden: 8 euro - niet-leden: 10 euro 
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vrijDag 22 januari >> Concert

nomad Swing
om 21.00 UUR - leden 7 euro - niet-leden 9 euro 

Onze samenwerking met Djangofolllies 
is heel positief geëvalueerd, we bieden 
je dit jaar zelfs twee concerten aan!
Nomad Swing programmeerden we al 
eens in het stadspark, eindelijk nu op 
ons podium.

nomad swing is een groep gepassio-
neerde muzikanten met liefde voor mu-
ziek uit de jaren twintig tot vijftig. Met 
django reinhardt, louis armstrong, ella 
Fitzgerald, billie holiday, sidney bechet  
(en zoveel anderen) als grote voorbeelden 
brengen ze een gevarieerd en kleurrijk re-
pertoire op een persoonlijke manier gear-
rangeerd.
de groep ontstond rond het duo seppe 
van Tilborg en ine smet. gegroeid uit ver-
scheidene formaties, werken ze nu samen 
met de levende muzieklegende koen de 
cauter en talrijke andere excellente gast-
muzikanten. 

nomad swing was o.a. te zien op de gent-
se feesten, olT rivierenhof, festivals als 
Gypsy’s in het park, Wintervuur, Folkfes-
tival dranouter, villa Pace Festival, Fiesta 
Mundial, retrojardin, djangofolllies 2013,  
op verscheidene straattheaterfestivals en 
in talrijke cultuurcentra, café’s, jazzclubs 
en dansevenementen.

de groep speelde ook in het buitenland 
(festivals in nederland, tournees in enge-
land, zwitserland, Frankrijk, duitsland, ... )
sinds 2010 werken ze ook samen met The 
dipsy doodles, een dansgezelschap ge-
specialiseerd in authentieke swingdan-
sen zoals de lindy hop en de charleston.

ine smet (zang), koen de cauter (so-
praansax, klarinet, zang), seppe van Til-
borg (lead gitaar), sam opstaele (ritmegi-
taar), dajo de cauter (contrabas)
www.nomadswing.be
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zonDag 24 januari >> familie- muziektheater

Sonderlich en zonen
Extra voorstelling OM 17.30.00 UUR - LEDEN: 9 euro - NIET-LEDEN: 9 EURO 

De voorstellingen die plaatsvinden om 
11 uur, 14 en 16 uur zijn uitverkocht. 
Om 17.30 uur speelt Tieret nog een ex-
tra voorstelling. Maar ‘t spreekt voor 
zich dat het voor de heel snelle beslis-
sers zal zijn: er zijn inderdaad maar 20 
tickets per voorstelling.

kruipt maar dicht tegen elkaar en warmt 
u aan zijn verhaal. een verhaal van hier 
tot ginder en terug, vol zelf gepookt vuur 
en met de geur van ongedesemd koeke-
brood. ge zult het niet geloven, net als ie-
dereen voor u, en toch. Toch is ’t precies 
zo gebeurd, erewoord, op het hoofd van 
‘Sonderlich’, de vader van ons vader zijn 
vader. doe de deur dicht en zet uw oren 
open want we gaan ’t u vertellen, precies 
zoals ’t gebeurd is.

‘Sonderlich’ noemden ze hem, met de 
‘s’ van scheert-u-weg, stank-voor-dank 

en suikerbrood-op-sjabbat .’Sonderlich’, 
zo noemden ze hem, de vader van ons 
vader zijn vader. Maar gene paniek, dat 
klinkt ingewikkelder dan het is, juist zoals 
’t leven zelf. Ge moet er gewoon uithalen 
wat er inzit, voor iemand anders ermee 
weg is. sonderlich en zonen vertelt 
de fantastische familiegeschiedenis van 
een clan bohemiens. in een authentieke 
woonwagen, op een handgeknoopt mu-
zikaal tapijt vol klezmer-balkan-muziek 
staat de tijd 3 kwartier stil. 
scenario, tekst en spel: Joost van den 
branden; spel: laurian callebaut; live-
muziek: Piet decalf (www.fijnbesnaard.
be); spelcoaching: hans van cauwen-
berghe; Poppen: Patrick Maillard; Tech-
niek en decor: Pat riské.

dus noteer: snel reserveren, liefst met je 
kindjes en enkel voor de voorstelling van 
17.30 uur.
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zatErDag 30 januari >> Concert

gipsy Flames 4tet
OM 21.00 UUR - LEDEN: 7 euro - NIET-LEDEN: 9 EURO 

Een fantastisch kwartet is het tweede 
Djangofolllies concert dat we je aan-
bieden. Twee gitaren, accordeon en 
trompet swingen de pannen van het 
dak. 

deze groep is geboren uit de ontmoe-
ting van twee muzikanten die dezelfde 
passie delen voor de muziek van django 
reinhardt en louis armstrong. rené de 
smaele en Mario cavaliere houden van 
de swing en de muziek uit de jaren ‘30. Ze 
besloten samen een project op te starten 
dat het manouche repertoire en de klas-
sieke jazz verenigt. Je zal inderdaad heel 
weinig trompettisten vinden die de stijl 
van django beheersen. het is muziek 
waarin de toonhoogtes en ritmes onge-
bruikelijk zijn voor koperblazers. ze wer-
ken nu ongeveer een jaar samen. 
de Muzikanten...
Mario cavaliere en zijn groep Jazzy 

strings waren al overal in europa te gast 
in het gezelschap van kleppers uit de ma-
nouche muziek zoals dorado schmitt, 
angelo debarre en vele anderen. 
rené de smaele is met de groep buster 
& the swing al bijna 20 jaar op de baan, 
maar heeft ook verschillende andere mu-
ziekstijlen uitgeprobeerd.
Frédéric guédon, afkomstig uit de au-
vergne, heeft vele jaren in Frankrijk en 
daarbuiten getoerd in het ‘manouche 
swing’ circuit en kreeg ook dikwijls de 
gelegenheid om vedettes in het genre te 
begeleiden. 
de Franse accordeonist van Portugese 
afkomst, rené sopa, combineert op een 
unieke wijze walsen, jazz, milonga, choro 
en latijnse ritmes. hij trad op bij presti-
gieuze festivals met zijn eigen band en 
heeft het podium gedeeld met getalen-
teerde artiesten zoals christian escoudé, 
angelo debarre en vele anderen.
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zonDag 31 januari >> Concert

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

Anne Niepold en Gwen Cresens vormen 
samen het duo Monochromatic. Mono-
chromatic staat voor alle tonen binnen 
een bepaalde kleur. En inderdaad, met 
twee accordeons in de hand gaan de la-
mellen hier het mooie weer uitmaken. 

de unieke combinatie van twee dezelfde  
maar toch verschillende instrumenten en 
twee erg uiteenlopende persoonlijkheden 
maakt dat dit opnieuw een uitzonder-
lijk concert wordt. accordeonisten anne 
niepold en gwen cresens delen dezelfde 
filosofie over muziek maken, maar heb-
ben elk hun zeer eigen, kenmerkende stijl. 
altijd op zoek naar een andere invalshoek, 
een originele aanpak, naar de pure kracht 
van de muziek: een mooie melodie, een 
straf arrangement en een spontane uitvoe- 
ring. steeds met ruimte voor improvisatie, 
soms eclectisch, elkaar uitdagend, speels, 
maar ook melancholisch en verhalend. 

wat mag je verwachten? een uiterst ge-
varieerd programma gaande van bach tot 
nirvana en ook een hele rits eigen com-
posities.
Monochromatic speelde reeds op Festival 
d’art in Huy en op de Carrefour mondial 
de l’accordéon in  Quebec.

de in brussel wonende duitse diatoni-
sche accordeoniste anne niepold bena-
dert haar instrument op een ongekend 
originele manier. vertrekkende vanuit de 
traditionele muziek, folk, verrijkt met vele 
invloeden. 
gwen cresens genoot een klassieke oplei-
ding aan het conservatorium van antwer-
pen en kwam al snel terecht in de wereld-
muziek, jazz en popscene. hij speelde met 
kommil Foo, raymond van het groene-
woud, arno en Pavarotti, e.v.a.
dit wordt een uitzonderlijk avontuurlijk 
concert dat je niet mag missen!
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zonDag 7 FEBruari >> Concert

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

“Ik sluit de tas, heb alles mee en voel 
Ontroering en Opwinding. Ik heb war-
me voeten, ondanks de sneeuw. Ik voel 
een ontembare drang om klank te ma-
ken. Ik wil in eenvoud tastbare gevoe-
lens vertolken en mijn stem laten klin-
ken. Hoog en laag. Luid en stil. Eerlijk.”

aan het woord: soetkin baptist, de helft 
van het duo Furua. soetkin baptist gaat 
met Furua op zoek naar het subtiele even-
wicht tussen de kwetsbaarheid van haar 
teksten, de speelsheid van arrangemen-
ten en haar vocale virtuositeit. in sym-
biose met de warme klanken van Marius 
Mannes’ cello brengt Furua een gevari-
eerd en geheel nieuw repertoire dat ont-
roert en verbindt. soetkin voorstellen is 
een open deur intrappen. het grote pu-
bliek herinnert zich haar als de zangeres 
van ishtar, de groep die naar eurosong 
werd gestuurd in 2008. ook in andere 
projecten was deze mezzosopraan actief: 
‘Chansons sans Paroles’ van Wouter Van-
denabeele, een duo met anne van den 
bossche (piano), soetkin made in France 
met ensemble Polygone, een duo met 
gitarist bert candries en duo dès (met 
eddy Peremans op gitaar). ze was ook 
gastzangeres bij olla vogala. vanaf  sep-
tember 2013 verbleef soetkin een jaar in 
noorwegen waar ze werkte aan een ei-
gen repertoire waaruit het project Furua 
is ontstaan. om haar verhaal te kleuren 
vroeg ze de medewerking van cellist Ma-
rius Mannes. deze supergetalenteerde 
muzikant ondernam reeds concertreizen 
in Polen en Frankrijk. ondanks zijn jonge 
leeftijd koos hij om vooral als solist door 
het leven te gaan. een project dat hij on-

derbreekt voor het frêle en intense project 
‘Furua’.  Furua is Noors voor den. Het nati-
onaal symbool van noorwegen staat voor 
altijd groen, groots en fier. de muziek van 
Furua is duidelijk de verwerking van een 
persoonlijk verhaal, oprecht en virtuoos 
gebracht. al deze ingrediënten beloven 
een meer dan boeiend concert. 
soetkin mag afsluiten: “in de hoop jullie 
hart te bereiken, maakt die ene gedachte 
mij sterk: afstand bestaat niet.”
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zonDag 14 FEBruari >> Concert

Broes
OM 16.00 UUR - LEDEN: 8 euro - NIET-LEDEN: 10 EURO 

Of er een strategie achter zit? In het vo-
rig ‘t Eyschrift was Peter bijna laaiend 
enthousiast over de nieuwste cd van 
Broes. En kijk, we mogen ze verwelko-
men op het befaamde ‘t Eypodium!

de vijf muzikanten van broes komen uit 
gent. de voorbije vijf jaar bewandelden ze  
verschillende muzikale paden in de folk-
wereld en vergaarden ze een indrukwek-
kend palmares. Meteen na hun oprichting 
bekroonde Folkroddels hen al met de prijs 
voor “beste nieuwkomer van het jaar”. 
in 2013 wonnen ze de dranouterrally. 
hetzelfde jaar speelden ze  een concert-
tournee in china en waren zelfs in wit-
rusland te bewonderen. in 2014 waren ze 
weer te gast in china, deze keer een tour-
nee van 10 concerten op 4 verschillende 
internationale world&Jazz Music Festi-
vals van hong kong tot in beijing. ook 
zorgden ze voor de muzikale omlijsting 

op de conventie van europa in straats-
burg.
hun composities zijn doorspekt met ele-
menten uit gipsy jazz, balkan, folk en la-
tin. dansbare en energieke feelgoodmu-
ziek met ruimte voor improvisaties, dat is 
het handelsmerk van broes. speciaal voor 
u stelt broes hun eerste album “route du 
soleil” voor (een hoesje met trouwens een 
boeiende tekening van bassist Frédéric op 
de voorkant).
In het gerenomeerde tijdschrift ‘Folk’ was 
steven vanderaspoilden in ieder geval vol 
lof over de muziek van dit kwintet: ‘een 
stevige kanshebber voor cd van het jaar’.
 
uw klankengoochelaars van dienst:
anouk sanczuk: viool
elke de Meester: accordeon
Florian de schepper: gitaar
Frédéric dothée: contrabas
simon raman: drums
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Druk. Héél druk. Maar je moet je zomer 
verdienen, nietwaar? Dus druk. Fantas-
tische concerten, veel publiek, keigoeie 
vrijwilligersploeg. En dus ook véél toffe 
muzikanten.
 
hij zou hier iedere maand mogen optre-
den, maar dat zou niet eerlijk zijn. zijn 
verjaardags-cd voorstellen, dat kon niet 
mankeren. daithi rua speelde opnieuw 
een ijzersterk concert dat opgevrolijkt 
werd met een gastoptreden van tapster 
helen Flaherty. daithi bewees nogmaals 
zijn meesterschap en helen... 
zij was de spreekwoordelijke kriek op 
de taart. van een ander kaliber was het 
concert van leonard barry. gewaagd in-

flitsrubriek

’t EYschriFT n° 1/ verslag van wat geweest is
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derdaad en daardoor voor een kenner-
spubliek: een solo doedelzakconcert. Toch 
wist leonard vriend en vijand te bekoren. 
hij is een echte meester op de ullian pipes 
en wist niet alleen technisch maar ook 
poëtisch alles uit die doedelzak te halen. 
zijn presentatie was super, een man die 
met veel liefde zijn passie deelt. 

ensemble sangineto speelde op 11 oktober 
een prachtig concert. het trio bewees zijn 
professionalisme gedurende het ganse 
concert. goeie instrumentalisten maar 
ook heel feyne samenzang. erwin lib- 

brecht van kadril en wild boar die een 
vriend is van de muzikanten besteeg ook 
even het podium voor een gastrol als 
zanger. Maar ook dankzij onze technische 
ploeg groeide dit concertje uit tot een echt 
evenement.

ook het negende verteylement was weer 
een mooie symbiose van verhaal en mu-
ziek. het leidde wel even in de keuken 
tot een klein meningsverschil over het 
mixen van woord en noot, maar Tom en 
onze witte luc legden het geschil heel erg 
snel bey. we mochten ook de mensen van 
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de Folkfestivalkoepel ontmoeten in onze 
club. na de vergadering kwamen op 2 po-
dia zes groepen aan bod. opnieuw toonde 
onze muziekclub zijn professionaliteit...
de folkfestivalkoepel mag bogen op een 
geslaagde showcase.

de oren waren strak gespannen voor 
het concert van système belge. als je in-
derdaad twee virtuozen op je podium mag 
stationneren... rony verbiest en Philippe 
Thuriot losten dan ook alle verwachtingen 
in. er werd speels en subtiel uitgedaagd, 
virtuoos geïmproviseerd en vriendschap-

pelijk muzikaal geplaagd. het resultaat 
was een concert dat voorbij was voor je 
het wist.

de cd-voorstelling van Faran Flad resul-
teerde in een beuk van een concert, maar 
geen cd. niet af. de groep compenseerde 
dit ruimschoots met een strak en boeiend 
concert. heather wist de band met een 
nieuw repertoire moeiteloos naar de eind-
meet te laveren. grandiose muziek en feyn 
‘t Eyvrienden, meer moet dat niet zijn.
een van de toppers dit jaar was zeker 
leveret. een concert dat we konden aan-

’t EYschriFT n° 1 / verslag van wat geweest is
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bieden dank zij de samenwerking met 
dranouter centrum en Muziekpublique.  
een merkwaardig concert dat mij (dirk) 
niet volledig kon overtuigen. daarom een 
verslagje van een fan:
Drie Engelse klassebakken waaronder 
Andy Cutting. Menige vrouwen- en ac-
cordeonistenharten gingen harder slaan 
bij het aanhoren van zulks heugelijk 
nieuws. En zoals we verwachtten liep ’t 
Ey ook helemaal vol. Engelse topmuziek 
met klassiekers en eigen materiaal. Van 
begin tot eind hebben ze ons kunnen ver-
voeren door de Engelse landschappen en 
prachtige melodieën. Topmuziek in ’t Ey, 
en wij waren erbij… Diezelfde dag werd 

’t EYschriFT n° 1/ verslag van wat geweest is
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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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ook een filmpje gemaakt over de werking 
van ’t Ey en ’t Ey achter de coulissen. Bin-
nenkort is het te zien op onze website, fa-
cebookpagina én door onze minister van 
Cultuur Sven Gatz? Hopelijk vindt hij het 
even goed gemaakt als ons! Alvast een 
heel erg grote dankuwel aan Mattias De 
Smedt voor zijn prachtig werk!

Op de foto’s zie je ook nog een hele reeks 
foto’s van de concerten van : ‘Als de Nacht’, 
Oorlogsvensters’, een unieke muzikale 

wijnproeverij met  didier François en 
Philipe Malfeyt... stuk voor stuk waardige 
concerten die veel toeschouwers konden 
bekoren. Maar er waren ook nog kinder-
voorstellingen met theater hutsepot, een 
appelweyre en een FTF-Tls met bart van 
Troyen en Jeroen knapen.
Folk is a live & kicking, dat is zeker. we 
zouden héél graag 7 dagen op 7 organise-
ren, maar dat is uiteraard utopie. Tenslotte 
moet onze ploeg ook nog eens kunnen 
ademen... dank ploeg!
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ErFgoED >> info?

‘t Eynde van de weirelt
waar ‘t ey gevestigd is ...

Voor deze jaargang van het ‘t Eyschrift 
hebben Ann Pieters gevraagd om 7 tek-
sten te schrijven die verband houden 
met erfgoed. Wij gaan daar proberen 
met muziek op te anticiperen, dus dat 
wordt zeker boeiend. In dit eerste ver-
haal kom je een en ander te weten over  
de omgeving van ‘t Ey en Belsele.
We danken Ann alvast hartelijk!

van het eynde van de weirelt en de cou-
ter, of van de eindestraat en de kouter: 
er is een overeenkomst  tussen belsele 
en ’t Ey. Het is een verhaal van groeien, 
uitbreiden en verhuizen. ’t Ey deed daar 
maar 25 jaar over, het dorp belsele een 
paar eeuwen.
we beginnen met het historische verhaal 
van het eynde van de weirelt. dit ver-
haal begint ergens tussen de jaren 700 en 
900. het gallo-romeinse dorpje belsele 
is dan al een paar eeuwen verlaten. de 

bewoners konden zich niet verdedigen 
tegen plunderende germaanse bendes 
en waren gevlucht. de villa op het steen-
werk is ingestort en de natuur heeft het 
akkerland terug overgenomen.  bossen, 
moerassen, kleine heuveltjes die boven 
het water uitstaken: het soete waasland 
was geen gemakkelijk land om in te le-
ven. Tussen  de 5de en de 9de eeuw was 
het waasland bijna onbewoond. het land 
was verwilderd en een jacht- en visgebied 
van koningen en graven:  het mythische 
koningsforeest. belsele lag op de rand 
van het Foreest en huisvestte een fore-
stier.  Forestiers, jagers in dienst van de 
graaf, bewaakten het gebied, hielden het 
wild in de gaten en  zorgden ervoor dat 
het bos intact bleef als jachtgebied. vanaf 
de 10de/11de eeuw startten de graven met 
de ontbossing van het koningsforeest en 
het stichten van nieuwe dorpen. die ont-
ginning  is dus niet per toeval begonnen 
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en gebeurde in overleg met de lokale ver-
trouwensman van de graaf. de kern van 
dit nieuwe belsele lag opzij van het gallo-
romeinse dorp, dichter bij de belselebeek. 
de eerste inwoners van het nieuwe dorp 
kwamen van elders in vlaanderen (vb. uit 
het dicht bevolkte gent). 

zoals elk nieuw dorp had belsele een 
vaste structuur: een kerk, een woning 
voor de man van de graaf (het latere kas-
teel), een woning voor de priester (latere 
pastorij), een dries (huidige belseledorp)
en een kouter. Meestal waren het kas-
teel en de pastorij omwald, hier door het 
water van de belselebeek. rond deze 
structuur van “grote” gebouwen woon-
den de eerste belselenaren. hun wereld 
was klein, hoogstens een kilometer van 
de kerk verwijderd. voor ons, moderne 
mensen, zijn de huizen het belangrijk-
ste deel van het dorp, maar de middel-
eeuwse mensen dachten daar helemaal 
anders over. voor hen was het akkerland 
het belangrijkste deel van het dorp want 
akkers zorgden voor voedsel. het beste 
land, de grond die het gemakkelijkst te 

bewerken was, werd gereserveerd voor 
landbouwgrond. de grond van mindere 
kwaliteit werd bestemd voor bewoning.  
het dorp en de boerderijen lagen aan de 
rand van dat vruchtbare akkerland. in 
middeleeuws vlaanderen noemde men 
het complex van akkerbouwgronden een 
kouter. de belseelse kouter begon aan de 
rand van het kasteeldomein, aan het be-
gin van de huidige eindestraat. de weg 
liep dood op het einde van het akkerland. 
daar  begon het woeste, beboste land. het 
was het eynde van de (bewoonde) weirelt. 
die naam vinden we terug op oude land-
kaarten en slaat op het gebied dat achter 
de kouter lag (huidige bezekoek). in latere 
eeuwen verloor de kouter zijn belang als 
enig akkerland  en werden de kleine, zan-
dige akkertjes zelfs als inferieur bekeken. 
Toch lag hier de bron van het overleven 
van de middeleeuwse belselenaar. ook 
het eynde van de weirelt verdween. het 
gebied werd toegankelijker en leefbaar-
der. het enige spoor dat overblijft van het 
eynde van de weirelt is de eindestraat die 
langs de kouter liep en eindigde in het 
woeste, wilde land.
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Eygalerij

’t EYschriFT n° 1/ Fototentoonstelling

Fotograaf Bram woont in Belsele, meer-
bepaald juist om de hoek... We zijn dus 
blij hem onze muren te ontlenen om 
zijn uitmuntende fotoreeks ‘Points of 
light’ te laten zien aan onze clubbezoe-
kers. Wie trouwens de tentoonstelling 

wil bezichtigen buiten onze openings-
uren, kan dat middels simpele telefoni-
sche afspraak...

licht en duisternis. waar ligt de grens? 
waar lichtpuntjes ontstaan, verdwijnt 

Bram bogaerts stelt voor: ‘points of light’
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de duisternis vanzelf. De duo-foto’s in 
de reeks ‘Points of light’ van de fotograaf 
bram bogaerts vormen een eenheid op 
zich in vorm of kleurtonaliteit, maar ver-
schillen telkens qua onderwerp of plaats.

‘Points of light’ speelt met de werkelijk-
heid en de spanning tussen de duisternis 
en lichtheid van het alledaagse, de kinder-
lijke onschuld die onwetend is, maar later 
plaatsmaakt voor twijfel en wantrouwen 
of verwondering.
het is aan de kijker om die dualiteit te zien 
als nieuwsgierigheid voor het onbekende 
of als angst voor de bedreigende omge-
ving en vrees om grip op de realiteit te 
verliezen.

sinds 2012 studeert bram bogaerts kunst-

fotografie aan de stedelijke academie voor 
schone kunsten te sint-niklaas (sask). 
gaandeweg heeft hij een eigen donkere 
en cinematografische stijl ontwikkeld. 
hij laat zich inspireren door werk van o.a. 
lieven nollet (zijn mentor), Todd hido, 
ray k. Metzker, dirk braeckman, Martijn 
doolaard, agata Madesjka, hair sarkissian 
en vele anderen.

bram bogaerts studeerde sociale en cul-
turele agogiek aan de vub. zijn agogi-
sche achtergrond brengt bram bogaerts 
bij thema’s over mens en maatschappij, de 
‘superdiverse’ samenleving, het vluchtige 
leven in steden, de tegenstellingen tus-
sen centrum en periferie, etc. Momenteel 
werkt hij aan de reeks ‘Point of no Return’ 
over staatlozen die leven in limbo.
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’t EYschriFT n° 1/ huisorkest én jam

FTF - TLS
een proever voor 15 januari
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PartnErS VAN ‘T EY >> voorstelling

cc Sint-niklaas
dé cultuurinstelling van sint-niklaas en omstreken

De voorbije jaren hebben we heel wat 
samenwerkingsverbanden ontwikkeld. 
Mede dankzij onze erkenning binnen 
het muziekdecreet en met inbreng van 
het nieuwe stadsbestuur van Sint-
Niklaas kunnen we cultuurliefhebbers 
voorstellingen aanbieden die anders 
boven onze kracht zouden zijn. Denk 
maar aan de fantastische voorstelling 
van het duo Hamon-Hervieux in de 
kerk van Belsele op 13 september 2015...
 
Voorstelling
cc sint-niklaas is een dynamische cul-
tuurinstelling met vele facetten en een 
gespreide infrastructuur, varend onder de 
vlag van de stad sint-niklaas en met als 
mission statement: ‘Alle kunst voor alle 
mensen’. Onze voorstellingen en activi-
teiten vinden plaats in de diverse huizen 
die onder dezelfde koepel opereren. Po-
diumkunsten vind je vooral in de stads-
schouwburg en Museumtheater, tentoon-
stellingen in het zwijgershoekcomplex en 
op locatie, vorming in de vrije ateliers, 
klassieke concerten in de salons en op an-
dere locaties.

Ons aanbod
het cc-programma podiumkunsten be-
strijkt een zeer breed en divers terrein en 
houdt de vinger aan de pols bij de meest 
recente ontwikkelingen in theater, dans, 
muziek en poëzie. sinds een aantal sei-
zoenen is dit aanbod nog diverser, mede 
dankzij een aantal sterke partners waar-
mee we samenwerken, zoals de casino 
Concertzaal en Muziekclub ’t Ey.

Receptieve werking
het cc heeft naast het eigen aanbod ook 

een zeer sterk uitgebouwde receptieve 
werking. zo zijn we gastheer voor een in-
drukwekkend aantal amateurkunstenaars 
die jaar na jaar op onze podia hun mooiste 
dromen realiseren, van ballet tot musical, 
van volkstoneel tot symfonisch concert, 
en alle mogelijke genres daartussen. ver-
enigingen en scholen beschouwen ons 
huis ook –terecht- als hun huis.

Onze communicatie 
www.ccsint-niklaas.be geeft een volledig 
en uitgebreid overzicht van de diverse 
voorstellingen, cursussen, films, projec-
ten en tentoonstellingen, mét uitgebreide 
informatie over het cc zelf, en uiteraard 
online reservatiemogelijkheden. het cul-
tureel magazine acc’enten wordt drie-
maandelijks (gratis) aangeboden en is 
een samenwerking tussen cultuur- en 
gemeenschapscentra uit het waasland 
(wacco).  Familie-, school-, filmbrochu-
res en de Matineekrant zijn te downloaden 
op onze site of verkrijgbaar op aanvraag. 
brochures van de vrije ateliers (cursus-
sen) verschijnen tweemaal per jaar. 

de digitale nieuwsbrief van de Podium-
kunsten, met alle info voor de komende 
maand, wordt aan het begin van elke 
maand verstuurd. de Podiumkrant wordt 
tweemaandelijks bezorgd aan onze abon-
nees en klanten. dit is een publicatie met 
update informatie, nieuwe foto’s en meer 
duiding van de programmatie. 

Info
wil u graag de e-nieuwsbrief en/of de po-
diumkrant regelmatig ontvangen? 
geef een seintje op info@ccsint-niklaas.be 
of bel 03-778 33 50
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’t EYschriFT n° 1/ beyzoekers

Etienne & Danielle
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 willen we het over een 
andere boeg gooien. We speuren enkele 
trouwe bezoekers op. We stellen hen 
enkele vragen over hun ‘t Ey-ervarin-
gen en ontfutselen hen enkele leuke 
anecdotes. Mocht, iemand die dit leest, 
ook zin hebben in een beschouwing?

Wie zijn Etienne en Danielle?
wij zijn een echtpaar, woonachtig in sint-
niklaas. we zijn beiden reeds tien jaar op 

pensioen, dus prille zeventigers. daarvoor 
was etienne ambtenaar en danielle was 
werkzaam in de sint-niklase breigoed- 
sector. Etienne’s passie is muziek, mu-
ziek en nog eens muziek. in de nachtelijke 
uren verdiept hij zich in oosterse en eso-
therische studie. danielle is een tuinlief-
hebber die wat verslaafd is aan de ipad.

Jullie eerste ’t Ey ervaring?
etienne kwam voor het eerst in con-
tact met ‘t Eynde toen hij iemand zocht. 
dat moet halverwege 1996 geweest zijn. 
hij ontmoette daar aan den toog karel 

Op de foto: uiterst links en rechts Etienne en Danielle.
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heirbaut die voor hem geen onbekende 
was. het werd een geanimeerd gesprek. 
etienne voelde zich onmiddellijk thuis 
en bij het eerstvolgende concert bracht 
hij zijn eega mee. het resulteerde in 
een regelmatig bijwonen van de even-
emen-ten. “we maakten onder meer de 
oprichting van het staltheater mee en de 
verhuis naar de huidige locatie. door om-
standigheden hebben we enkele jaren for-
fait moeten geven maar uiteindelijk toch 
de weg terug gevonden”.

Jullie zijn zeer geboeid door alle muziek?
Etienne: zeker en dat reeds van ‘jongs af 
aan’. Door het bijwonen van de verschil-
lende concerten is de muzikale smaak in 
de loop der jaren veranderd en aangepast 
evenals de waardering voor de artiesten 
die wij daar in de loop der jaren mochten 
horen.

Wat was jullie beste/slechtste ervaring in 
’t Ey?
we zouden wel honderden goeie erva-

ringen kunnen opnoemen. Johnny g, gé 
reinders, kathy Moffatt, wannes van de 
velde, nobert detaeye, bram vermeulen, 
curly strings en recentelijk april verch.  
en dan de verschillende folkgroepen die 
voor ons een nieuwe horizon openden 
evenals  klassieke en de wereld muziek. 
ook niet te vergeten de verteylementen.

een slechte ervaring was er niet enkel de 
teleurstelling bij een nieuwjaarsconcert 
waarbij er iets met onze reservatie was 
misgelopen en we terug naar huis moe-
sten.

Wat is er super goed in onze club?
in de eerste plaats de gemoedelijke sfeer, 
ik zou zelfs durven zeggen de familiale 
sfeer. uiteraard het ruime en gevarieerde 
aanbod en zeker niet te vergeten het ge-
luid ….. dat is gewoon subliem.

Waar kunnen we beter scoren…
omdat je er achter vraagt …..  iets gemak-
kelijkere stoelen (hahaha).

 

En u zal het ook zien!

schrijbergstraat 136
9250 waasmunster

03 772 40 66

info@brillenhuis.be
www.brillenhuis.be

 

www.miriwawa.com

heiakker 14 - 9111 belsele
0487 389 415 - 03 772 65 19

- Illustrator & 
grafische vormgeving
- Creatief, inventief & 
inlevend vermogen
- freelance & op 
zelfstandige basis, 
rijke beroepservaring
- Adobe Illustrator 
& Photoshop
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cdvoorstelling
Cromlec’h /Little Kim & The Alley Apple 3

Cromlec’h is het Welshe woord voor een 
stenen monument. Cromlec’h staat ook 
voor een vrij recente groep die zich ba-
seert in waals brabant. op hun eerste plaat/
demo uit 2015 zijn zes liedjes opgenomen, 
een mengeling van traditionele en zelfge-
maakte muziek, gestoeld op keltische en 
europese folk. Met titels als  gaïa, Forest 
song of women of the earth is de toon ge-
zet.
De ‘seedee’ werd gewoon thuis opgeno-
men, wat tegenwoordig niet zo moeilijk 
meer is, maar klinkt mijns inziens toch wat 
plattekes. 
niet verwonderlijk natuurlijk: volgende 
keer een échte studio in hoor! Pascale go-
rissen en Fabienne shaw zingen, begeleid 
door Marc geonet en bastien gorissen op 
gitaar en andere instrumenten. de aarze-
lende frêle stemmetjes, het gothic imago 
en dito pakjes zullen het zeker goed doen 
bij een bepaald publiek.

Peter

little kim & The alley apple 3
deze groep verdient wel een heel dikke 
pluim voor hun meeslepende honky tonk 
– rockabilly - swing. Muziek waar je goed 
gezind van wordt, boeiend van het be-
gin tot het einde. ze zijn ondertussen een 
achttal jaren bezig, goed ingespeeld en het 
zijn schitterende muzikanten. Deze “she’ll 
keep the devil dancing on your heart” is 
hun derde straalplaat, goed opgenomen, 
én een leuke hoes die met mijn leesbrilletje 
nog net te ontcijferen valt. daaruit kan men 
onder meer leren dat de plaat is opgeno-
men in roeselare. gitarist Tom de Poorter 
schrijft alle teksten en muziek zelf, isoleert 
zich dan een beetje en trekt er alle tijd voor 
uit, met mooi resultaat! Met hun kleine 
bezetting weten ze toch een vol geluid te 
maken. Patrick cattoir speelt lapsteel en de 
bas wordt bespeeld door selim Meiresonne. 
Met haar sprankelende stem zingt front-
lady kimberley claeys je ochtendhumeur 
voorgoed weg. ondertussen werken ze 
vlijtig aan hun vierde album, “longest mile”. 
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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?
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 jingle bells?
door frank pollet

Toevallig hadden de coördinator van 
Muziekclub ’t Ey en ik het er gisteren over 
aan de draadverbonden (hij) slash draad-
loze lijn (ik): heden ten dage bezitten veel 
muziekprogramma’s op de radio een hoog 
agitatiegehalte. desondanks blijft dirk van 
der speeten –zo heet de coördinator– 
de euvele moed opbrengen om bijkans 
dagelijks de radio aan te zetten, om hem 
enkele minuten later weer uit te draaien 
waarna hij demo’s speelt van artiesten die 

graag in ’t Ey zouden willen optreden.

ikzelf coördineer geen muziekclub, mijn 
vrouw coördineert het huishouden, en 
ik probeer mijzelf thuis operationeel te 
houden. (al vermeld ik er nu, voordat 
vooral vrouwen geweldig boos op mij 
worden, tussen haakjes even bij dat ook 
ik nu en dan de stofzuiger hanteer, kop-
jes en schoteltjes in de vaatwasser pleur, 
de limousine al eens durf te poetsen, 
dagdagelijks meehelp bij het soigneren 
onzer ezeltjes victor en henri, cava en 
noorderbierke op het salontafeltje plaats 
en des avonds het fleecedekentje al in 
positie breng om er mijn ongelofeloos 
wettige en minstens zo trouwe echtge-
note Moniek mee te verblijden.) 

en om nu verder te gaan waar ik gebleven 
was, namelijk net voor die éne lange zin 
tussen haakjes: ik ben een thuiswerker en 
bij thuiswerken hoort voor mij nu eenmaal 
muziek. Platen draaien is dan lastig, cas-
setjes zijn passé, het is moeilijk cd’s spelen 
met een stukke cd-speler, mijn iPod clas-
sic ligt al jaren in de kast, want ik stream. 
voilà. daar heb ik het al meermaals over 
gehad. Maar nu komt het ‘nieuwe’: eer-
gisteravond, zondag 20 december, had 
ik het boek dat ik aan het lezen was, hel-
egans uit. ik had geen goesting om me-
teen in een nieuw te stappen, dus nam ik 
de iPad ter hand en tikte op de sonos-app. 
de dag voordien had ik mijn abonnement 
bij spotify opgezegd en vervangen door 
(drie maand gratis) apple Music. en toen 
overviel mij een vreemd gevoel, iets dat 
het midden hield tussen genieten van de 
vooruitgang, en een vorm van nostalgie. 
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Voordat ik het wist zat ik ‘Year of the Cat’ 
van al stewart (uit 1976) te beluisteren. 
Ik schakelde moeiteloos over op ‘Jus 
d’Orange’ van Lieven (ook uit 1976), een 
heel merkwaardige plaat, die ik overigens 
al bijkans 40 jaar!! op lP bezit. lieven, de 
zoon van Maurits coppieters, maakte 
ze op zijn 24ste, waarna hij zichzelf de 
mythe in dreef door geen platen meer te 
maken en slechts héél zelden op te treden. 
lieven is nu zestig en zijn éne plaat kan 
gestreamd worden in onberispelijke 
kwaliteit. Nummers als ‘Neerhof’, ‘Tuin-
feest’ en ‘Niemand weet’ klonken hier 
gisteravond voor het eerst door de sonos-
speakers en deden mij realiseren dat er 
niks mis is aan nostalgie met behulp van 
nieuwe verworvenheden. op voorwaarde 
dat de muziek onsterfelijk goed is. oké, dat 
laatste klinkt pathetischer dan ik bedoel, 
en de eeuwigheid is nu eenmaal onbevat-
telijk lang, maar lievens songs zijn oké –
dat weet iedereen in de vlaanders die van 
muziek houdt. 

ze kregen in mijn oren een extra dimen-
sie toen ik ze afspeelde met mooie nieu-
we apparatuur. even bekroop mij de lust 
om in de platenkast de lP-hoes erbij te 
nemen, maar dat heb ik toch maar niet 
gedaan. een stem in mijn hoofd fluisterde 
dat het zo wel welletjes was, dat ik me al 
oud genoeg gedroeg. 
en toch. Plotseling wilde ik weten of het 
liedje ‘Song to the Siren’ (een Tim Buck-
ley-song uit 1970 die ik in 1984 voor het 
eerst hoorde en kocht in de versie van 
This Mortal coil) ooit door anderen op 
plaat was gezet. en zo ja, door welke an-
deren. gats, apple Music bleek nog meer 
de zaligheid zelve: heelder lijsten arti-
esten bleken hun versie van dit schitter-
ende liedje gemaakt te hebben: charlotte  
Martin, susheela raman, robert Plant, 
damon & naomi, sheila chandra, Thomas  
dybdahl, Marlene Tholl, Julienne Taylor, ... 
een heerlijkheid aan schone interpretaties 
vulde de kamer.

daarna wilde ik toch nog even de nostal-
gicus blijven uithangen. ik tikte section 25 
in, van wie ik in de jaren 80 van de vorige 
eeuw op de illegale vrije radio FM stekene 
honderden keren ‘Looking from a hilltop’ 
uit de LP ‘From the Hip’ (1984) draaide. Ik 
luisterde, enigszins geagiteerd, het num-
mer niet uit, probeerde even de muziek 
die de groep, na jaren inactiviteit, in 2013 
uitbracht, en schudde het moede hoofd. 
De 32 jaar tussen hun debuut (’Always 
Now’ – 1981) en de nieuwste ‘Dark Light’ 
hadden geen noemenswaardige evo-
lutie opgeleverd. ik zuchtte, tikte op het 
icoontje ‘Radio 1’ en hoorde nog het slot 
van ‘Een Ster’, gezongen door ene Stan 
van sabam of zo. 
het was een vreemd gevoel te merken dat 
ik dit niet eens slecht vond. Misschien was 
het wel de hoogste tijd om te gaan slapen?
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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).

19 feb > 21u > ALIZBAR
20 feb > 21u > the duplets
21 feb > 16u30 > lakshmi + the duplets

topduo op accordeon en cello

tom van mieghem nodigt Kathleen Vandervelde + de verteylementband

NEKKA PRESENTEERT DE FINALISTEN VAN DE NEKKAWEDSTRIJD OP TOUR

i.s.m. de folkafdeling van SInt-niklaas & de grote cornemuse

tuur florizoone & jessa wildemeersch (accordeonist en actrice)

viool en filosofie: project van edwin vanvinckenroye

concerten + workshops

concert i.s.m. CC Sint-Niklaas

muzikale vertelavond

concerten i.s.m. NEKKA 

CONCERT + workshops

concert

concert i.s.m. cc sint-niklaas

harp meeting
flanders celtic 

didier laloy & kathy adam

verteylement

de kleine omloop

DOEDELzakDAG

de kleine eva

silent music

19-20-21   > februari

zo > 28 feb > 16u00

vrij > 26 feb > 20U00

za > 05 maa > 21u00

zA > 12 MAA > 21U00

zo > 13 maa > 16U00

vr > 18 maa > 21U00


