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’t eerste woord
Mijn beste wensen voor 2015. Veel 
muziek, veel fijne momenten en 
hopelijk niet ‘te weinig’ elektrici-
teit... Ik wens je ‘veel’ spanning, 
een goede gezondheid en veel lief-
de. 
 
een korte terugbleyk op 2014? drieënze-
ventig concerten, honderd tapavonden, 
vijf tentoonstellingen, samenwerkingen 
met de muziekschool, de tekenacademie, 
het folkforum, gooikoorts, Muziekmoza-
iek, muziekcentrum Dranouter, ‘t Smiske, 
de lokale lagere scholen, theater hutse-
pot, repetities, workshops... herstellings-
werken aan het dak ook en hopelijk heb-
ben we op het moment waarop je dit leest 
onze nieuwe vloer... het was een druk 
jaar... we realiseerden dit alles met een 
tachtigtal vrijwilligers en twee beroeps-
krachten. dank vrijwilligers en evenzeer 
muzikanten. jullie maakten er weer een 
levendig en broeierig nest van.

onze dierbare sponsors verdienen een 
extra dank. we vergeten onze subsidi-
erende overheden niet en danken dit 
jaar toch wel bijzonder het stadsbestuur 
van de stad sint-niklaas. door hun steun 
kunnen we hun gebouw renoveren en in 
orde houden. voor alle duidelijkheid, ze 
steunen niet alleen ons, maar eindelijk 
ook alle professionele cultuurspelers in 
onze stad.

opnieuw bijna 900 leden. dank dat jul-
lie die moeite nemen. het is en blijft een 
belangrijke steun voor onze vrijwilligers-
werking. eigen stoef stinkt, maar toch 
durf ik zeggen dat er in vlaanderen niet 
veel muziekclubs zijn met zoveel leden. 
Bovendien hebben we nog eens twintig 

ereleden. dank.
ook de stuurgroep werkte naarstig verder 
in 2014 en maakte dat alles (min of meer) 
in goeie banen werd geleid. dank! we ne-
men na anderhalf jaar afscheid van onze 
stagiaire cynthia. vaert wel ende levet 
scone!
een dankwoord ook aan Pascal, sven en 
stijn die onze ploeg ook tijdens de werk-
dagen af en toe ondersteunen. hun hulp 
is onmisbaar geworden. 
2014 zal ook het jaar zijn waarin (iets te) 
veel muzikanten het heden met het eeu-
wige hebben geruild. het maakt ons klein 
en bewust van onze nietigheid. 
de wereldproblemen gaan we dus ook 
weer niet kunnen oplossen. dit plekje 
vlaanderen beter maken: daarvoor kan 
je op ons rekenen. we bieden je dan ook 
boeiende muziek en talrijke inspirerende 
concerten aan...
welkom!

  

 

Dirk 

’t EYschriFT n°1/ inleydend woord
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vrIjdag 16 januarI >> nieuwjaarsreceptie

nieuwjaarsheyppening
vanaf 20.00 UUR - LEDEN: 0 euro - NIET-LEDEN: 10 EURO 

Een week later (de vloer...) dan gepland, 
maar toch starten we dit voorjaar met 
onze traditionele Nieuwjaarsheyppe-
ning. De kruising tussen een receptie 
en een concert, even je gezond aan-
voelen testen, vooral respect geven aan 
de muzikant... O ja, én je lidmaatschap 
hernieuwen natuurlijk... Met je lidkaart 
2015 ben je er vanavond gratis bij. En 
Brouwerij Boelens schenkt een Bieken 
of een fruitsapje...

we openen 2015 met onze beruchte en 
feestelijke nieuwjaarsheyppening. om 
dat in stijl te vieren nodigden we het sex-
tet les Busiciens uit. dit jonge gezelschap 
met wortels in het waasland stond al lang 
op ons verlanglijstje… Tevens is dit hét 
moment om je nieuwe vers-van-de-pers 
lidkaart aan te schaffen! 

de zes muzikanten van les Busiciens 
hebben hun groepsnaam op maat geko-
zen. de jonge muzikanten toeren elk jaar 
met hun busje door het zonnige zuiden. 
hun composities zijn geïnspireerd door 
hun vele concertreizen die hen van Frank-
rijk naar spanje, italië en zelfs congo en 
china brachten. ze omschrijven hun mu-
ziek zelf als wereldmuziek met een vakan-
tiesfeertje; van feestelijke balkan, ska, latin 
en reggae tot prachtige intieme walsjes…
Ze namen al twee cd’s op: ‘A la Belle Etoile’ 
(2008) en ‘A la folie’ (2011). Op hun palma-
res prijkt een speciale juryprijs op de in-
ternationale wedstrijd voor straatmuziek 
in haizetara in spanje. voor leden is deze 
avond gratis en de inkom voor niet-leden 
is de prijs van een lidkaart… komt daarbij 
nog een gratis Bieken of fruitsap… Meer 
Fair Trade Folk kunnen we niet bieden!
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In 1991 startte de vzw STK op en begon 
concerten te organiseren in ‘t Eynde in 
de Eindestraat in Belsele. We zijn vier-
entwintig jaar later en ‘t Eynde is al 
lang afgebroken, we zijn verhuisd naar 
de oude jongensschool van Belsele en 
we noemen muziekclub ‘t Ey.

op dit eigenste moment zijn we inder-
daad al hard aan het nadenken hoe we 
dat gaan vieren: 25 jaar ‘t Ey. Alleen al met 
onze naamwissels kan je een boek vullen... 
Maar de verhalen zijn legio. 
de evolutie van folkcafé naar triviaal kun-
stencentrum om vervolgens onafhanke-
lijk te worden... en dan uiteindelijk mu-
ziekclub... het ontpoppen van een vlinder 
vergt minder werk. Toch is het ook een 
merkwaardig proces. dat we het al zo lang 
volhouden heeft te maken met onze im-
mer bereidwillige vrijwilligersploeg. zon-
der hen zou dit tekstje niet geschreven 
zijn. hen nogmaals danken is dan ook niet 
overbodig. onze vierentwintigste verjaar-

dag gaat ook niet ongemerkt voorbij, we 
vieren tijdens het weekend van 16 januari 
feest...

24 jaar folk In bElsElE >> verjaardag

24 jaar
op naar een kwarteeuw folk in ‘t waasland...

zondag 18 januarI >> 

verjaardagsrestaurant 
maaltijd > 13 euro > tussen 18 en 20 uur

Onze koks hebben een reputatie om U 
tegen te zeggen. Zij maken dat je niet 
naar huis hoeft op zondag, tussen de 
concerten van Wör en Griff. 

het verjaardagsmenu dat zij je aanbieden: 
een overheerlijk pompoensoepje, een 
hoofdschotel met luikse gehaktballetjes 
in perensiroop met fruit en kroketjes (er 
is natuurlijk ook een vegetarische versie). 
er wordt afgesloten met een huisbereide 
rijstpap. 
opnieuw zullen wij u niet jossen...
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21.00 UUR - LEDEN: 7 euro - NIET-LEDEN: 9 EURO 

zatErdag 17 januarI >> Baleynbal

rue Pascale

Een verjaardagsbaleynbal mag dat net 
ietsje meer zijn... We nodigen dan ook 
dit fantastische trio uit Frankrijk uit om 
ten dans te spelen...

Rue Pascale Trio bestaat uit ‘la fine fleur’ 
van de Franse (bal)folk: Thierry Pinson 
(diatonisch accordeon en altsax), grégory 
jolivet (draailier) en cyril Berthet (dwars-
fluit en sopraansax). 
rue Pascale werd oorspronkelijk opgericht 
rond de twee folkgrootheden Thierry Pin-
son en grégory jolivet. Beide heren zijn 
dé ambassadeurs van de folkmuziek uit 
centraal Frankrijk. Thierry Pinson is naast 
muzikant ook een tijd lang medeorgani-
sator geweest van het beruchte festival 
‘Rencontres Internationales de Luthiers 
et Maîtres sonneurs’ en daarvoor richtte 
hij in 2009 een Bigband op rond de diato-

nisch accordeonist Marc Perrone. grégory 
is een internationale duizendpoot, hij is 
waarschijnlijk één van de meest actieve 
Franse muzikanten en speelt in bezettin-
gen om ‘u’ tegen te zeggen. Zo is hij het 
jongste lid van de legendarische folkrock-
groep Blowzabella, graag geziene gast bij 
naragonia en bezieler van la Machine. 
in 2012 besloten de heren hun groep uit 
te breiden tot een kwartet en kwam cyril 
Berthet (sopraansax en dwarsfluit) en Fa-
brice guinard (trombone) erbij. Fabrice 
kon er jammer genoeg niet bij zijn voor dit 
optreden…

rue Pascale speelt zowel stevige als licht-
voetige dansmuziek waarbij improviseren 
centraal staat. hun repertoire is gepokt en 
gemazeld in de folk uit centraal Frankrijk 
maar klinkt ook heel hedendaags…
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zondag 18 januarI >> concert

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

Voor een Waaslander klinkt het niet 
echt onbekend, wör? Het typische 
stopwoordje is tevens de naam van 
een kwintet dat neust in de Vlaamse 
muziektraditie. Maar eenmaal die fijne 
melodie gevonden, krijgt ze een nieuw 
leven...

Met viool, sax, doedelzak, accordeon, 
gitaar en baritonsax krijgt de beruchte 
melodie een facelift... Met smaak voor 
arrangement en met een hedendaagse in-
strumentenkeuze worden de melodische 
kleinoden opnieuw - en vergeef me het 
woord - hip. of keikoel...
die melodieën zijn zowat de hits van zo’n 
dikke tweehonderd jaar geleden en komen 
uit handschriften als de gruytter (ant-
werpen, 1746), de Prins (leuven, 1781) en 
van Belle (viane, 1743). je hoort er dikwijls 

een link in met meer klassieke muziek. 
De ‘t Ey-volgeling herinnert het zich nog 
als gisteren, de eerste keer dat wör schit-
terde tijdens een Baleynbal. Toch heeft de 
groep het sinds vorig jaar over een andere 
boeg gegooid. ze stoomden een luister-
programma in elkaar dat ze op gooikoorts 
met succes kwamen voorstellen. de cd is 
in de maak en wordt verwacht in septem-
ber 2015. wij konden zolang niet wachten 
en nodigen deze boeiende folkgroep al-
vast uit om ons verjaardagsweekend mee 
in te kleuren.
naomi vercauteren - viool
Pieterjan van kerckhoven - doedelzak / 
sopraansax
Bert ruymbeek - accordeon
jeroen knapen - gitaar
Fabio di Meo - baritonsax
www.wearewor.com
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zondag 18 januarI >> concert

griff
OM 20.00 UUR - LEDEN: 8 euro - NIET-LEDEN: 10 EURO

Er zijn zo van die foute opvattingen 
die met geen middel te bestrijden zijn. 
Doedelzakken typisch Schots? Doedel-
zakken altijd met een kilt? Zet je schrap, 
Griff is een uitzonderlijk doedelzaktrio 
met een eigentijdse kijk op de zak... En 
uiteraard stonden ze reeds eerder op 
ons podium, maar als je met een nieu-
we straalplaat komt... En om het met 
Remi’s woorden te zeggen: ‘Pipes... but 
no Kilt!’.

‘Okay, this is a bagpipe overdose, but it is 
no overkill. As any fine drug it provides 
sweet dreams and tranquility, and you get 
addicted after a while...’ lezen we op folk-
world.de. je begrijpt dat dit trio géén alle-
daagse muziek brengt. Maar wat ze doen, 
doen ze boeiend. Hun nieuwe schijfje ‘Yo-
rare’ is in 2014 verschenen. de drie heren 
bewijzen hierop niet enkel goed te kun-
nen doedelen en fluitspelen, ook met de 

stem kunnen ze aardig overweg. het zijn 
die ingrediënten waarmee de groep een 
merkwaardige set brengt. van ondeu-
gende liedjes, ‘koeherdersroepen’, epische 
ballades tot ‘doedelklanken à la cornemu-
se’. We ‘vervormen de lucht op onze ma-
nier ‘ zeggen ze zelf. 
‘Yorare’ is dan ook de kroon op tien jaar 
werk, concerteren en toeren over gans 
de wereld. en de rode draad op deze cd 
is waalse en vlaamse muziek. Maar ui-
teraard wordt er niet gekopieerd. het trio 
laat z’n fantasie de vrije loop en vertolkt de 
muziek zoals alleen hedendaagse trouba-
dours dat kunnen doen.
zelfs wie niet van doedelzak houdt geeft 
schoorvoetend toe dat het wel iets heeft...
 
rémi decker: doedelzak, whistles, zang
colin deru: doedelzak, whistles, zang
raphaël de cock: uilleann pipes, whist-
les, zang
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Onze huisverteller Tom nodigt voor de 
zesde keer vertellers uit. De Verteyle-
mentband animeert. Het wordt weer 
een feest van het woord en toch ook een 
beetje de noot...

Tom van Mieghem is geen onbekende in 
vertellerskringen. hij zal niet alleen zelf 
vertellen maar nodigt ook twee begena-
digde dames uit.
Kristine Marteleur
van kindsbeen af vertelde kristine Mar-
teleur verhalen, eerst voor haar plezier, 
aan haar kleine zussen. later professio-
neel en nog steeds met veel plezier. ze 
houdt vooral van traditionele verhalen in 
een jeugdig jasje of met een ondeugend 
kantje.
door de vele jaren ervaring tovert kris-
tine verhalen uit haar mouw voor elke 
gelegenheid, voor alle leeftijden, voor elke 
soort groep en op elke plek.

Mia Verbeelen
al 20 jaar wekt Mia verbeelen verhalen tot 
leven. oude verhalen die al jaren liggen 
te slapen. nieuwe verhalen die ze plukt 
uit bomen vol dromen. vol passie en po-
ezie neemt ze haar toeschouwers mee in 
de wereld van de fantasie. Tijd vervaagt, 
haast verdwijnt, de ruimte vult zich met 
verwondering! volwassenen vergeten 
hun dagelijkse beslommeringen, kinde-
ren vragen na afloop: ‘is dat allemaal echt 
gebeurd?’ 

Mia is deeltijds werkzaam als verteller bij 
de Provincie antwerpen en vertelt in het 
sprookjeshuis te deurne. 
ze geeft les aan de vertelacademie van 
utrecht(basiscursus vertellen en work-
shops). 
ook was zij betrokken bij De Verteltheater-
dagen en het Storytellingfestival (amster-
dam) als programmator.

vrIjdag 23 januarI >> muzikale vertelavond

verteylement6

verteylementband vanaf 20.00u - LEDEN: 0 euro - NIET-LEDEN: 0,5 EURO / + den hoed
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zatErdag 24 januarI >> concert

Hot club d’Europe
OM 21.00 UUR - LEDEN: 10 euro - NIET-LEDEN: 12 EURO

Swing-jazz... Het is het dada van het 
door Brosella georganiseerde Djang-
ofolllies (mét drie l-en). Henri en zijn 
ploeg slagen er in om in gans België op 
26 plaatsen concerten te organiseren 
i.s.m. lokale organisatoren. 

Met als rode draad: django reinhardt. dé 
zigeunermuzikant die swing-jazz op de 
muzikale wereldkaart plaatste. een man 
die vorige eeuw en ondanks een zware 
verminking aan z’n hand de basis legde 
van een genre: de jazz manouche. wij 
werken mee en hebben niemand minder 
dan hot club d’europe op ons podium. 

dit trio bestaat uit de getalenteerde olli 
soikkeli (Finland) op gitaar, de ervaren 
bassist arnoud van den Berg (nederland)
en het snarenwonder en dé gipsy jazz gi-
tarist Paulus schäfer (geboren in de sinti-
gemeenschap in nederland). 

Begin 2012 ontmoette Paulus schäfer olli 
soikkeli in het antwerpse theater rata-
plan. het werd de start van een succes-
volle samenwerking. enkele maanden 
later werden Paulus schäfer en de bassist 
arnoud van den Berg uitgenodigd om met 
olli een album op te nemen. 

in een houten chalet aan een bevroren 
meer bij de Finse stad kouvola ontstond 
een spontane muzikale interactie. het al-
bum wordt gekenmerkt door een leven-
dige energieke sound en een originele 
interpretatie van songs en één eigen com-
positie. het is deze cd die het visitekaartje 
wordt van de groep. 

Deze groep is letterlijk en figuurlijk de 
optelsom van drie virtuozen. voor wie 
de muziek van django kent wordt dit een 
‘moet’, voor wie ze niet kent, een oorstre-
lende introductie.
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zondag 25 januarI >> concert

2 generaties kuijken
OM 16.00 UUR - LEDEN: 15 euro - NIET-LEDEN: 17 EURO

Zoals voor veel folkies is muziek ook 
bij de Kuijkens een familiezaak: broers, 
vaders en dochters samen bij de haard 
met hun favoriete liedboek.

in dit geval: hoog-romantische liederen 
en strijkkwartetten van johannes Brahms 
en hugo wolf. johannes Brahms ken je 
ongetwijfeld van zijn wiegenliedje (trek 
in de babymuziekjesafdeling maar eens 
aan een willekeurig koordje). een gede-
gen duitser, een gestructureerde bolster 
met een zachte pit. Brahms beschouwde 
zichzelf als de muzikale erfgenaam van 
Bach, haydn en vooral Beethoven. hun 
muzikale klassieke vorm bleef het funda-
ment voor zijn stormachtige romantische 
ideeën. 
aan de andere kant van het muzikale 
spectrum: hugo wolf. als fan van wag-
ner ging hij voor radicale vernieuwing. 
wolf staat bekend voor zijn gebalde mu-
zikale expressie. hoewel hij zelf eigenlijk 

vond dat je pas een echt componist was 
als je grote werken schreef (opera’s, sym-
fonieën), zijn het vooral zijn liederen die 
hem ook vandaag nog beroemd maken. 
gedichten van goethe, Mörike en ei-
chendorff bundelde hij zelf tot een soort 
gevoelsepossen. de muziek die hij bij die 
bundels schreef, staat bol van de grootse 
muzikale ideeën. elk lied is één brok ge-
condenseerde emoties.
Twee vaders (wieland op cello en sigis-
wald op viool) en drie dochters (vero-
nica op viool en piano, sara op altviool 
en Marie als zangeres) zorgen zo samen 
voor een ultiem familieconcert. en de 
opvolging is verzekerd: voor haar studies 
Master in de muziek moet wielands klein-
dochter Morag ‘samenspelen met pro-
fessionele muzikanten’. aan de haard in 
huize kuijken telde blijkbaar niet mee, dus 
speelt Morag uyttersprot speciaal in onze 
muziektempel een voorprogramma met 3 
Lieder ohne Worte van Felix Mendelssohn.
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zatErdag 31 januarI >> Sjapoo-concert

Picus v.
OM 21.00 UUR - LEDEN: 0 euro - NIET-LEDEN: 0,5 EURO / + den hoed 

Een trouwe Eyfan die ook nog zelf actief 
is? Dat vraagt om een Sjapoo-concert. 
Dames en Heren, jongens en meisjes, 
jullie aandacht voor Jef. 

alias Picus v. en volledig dus jef ver-
specht. jef is werkzaam bij de groendienst 
van Temse en een van de bezielers van 
milieuvereniging ‘Ons Streven’. Hij heeft 
een hart voor groen en dat uit zich ook in 
zijn artiestennaam. Picus v. is afkomstig  
van Picus viridis, ofwel de groene specht. 

jef stelt zichzelf voor als singersongwriter. 
wil met zijn muziek terug naar de een-
voud, stelt ons géén ingewikkelde con-
structies voor. Met z’n stem, akoestische 
gitaar en af en toe een mondharmonica 
brengt hij liedjes ‘recht uit het hart’. Z’n 
muziek ontstaat vanuit de buik, tijdens 
jammen en samenspelen. soms wordt er 
aan gesleuteld, soms wordt het genoteerd, 

maar dikwijls blijven z’n nummers vaag in 
de ruimte hangen...
Hij pretendeert geen anglofiel te zijn, 
maar zingt toch in het engels. en ook met 
zijn teksten ambieert hij geen zware con-
structies. ‘Terug naar de basis’ is ook hier 
zijn devies. 
dikwijls brengt jef z’n nummers anders, 
dat heeft dan te maken met het gevoel van 
het moment... 
net voor de zomer speelde jef in het Ma-
sereelhuis in sint-niklaas. daar wist hij in 
ieder geval te overtuigen...

De afwezigen hadden andermaal ongelijk!
Van 20 tot 24 uur konden de 25 aanwezi-
gen genieten van één van de beste solo-
concerten van de afgelopen jaren in het 
Masereelhuis Sint-Niklaas.
het onderschrift voor de foto zou dan ook 
kunnen zijn: ‘Sit down, close your eyes 
and play’. en jullie: geniet!
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zondag 1 fEbruarI >> baleynbal

If-trio

Een Fransman, een Argentijn en een 
Fin zitten samen in een Brussels café. 
De Fin haalt zijn gitaar boven... (nvdk: 
nu moet er eigenlijk een flauwe mop 
komen over de Hollander, maar het ver-
haal van IF is veel boeiender, dus spoe-
len we even door naar februari 2015).
 
otso lähdeoja (gitaar), Mauro sarachian 
(cello) en Florian Guibert (dwarsfluit) zijn 
een merkwaardig trio. geen Fin die zijn 
tangoziel blootlegt, of een argentijn die 
musettes uit z’n cello tovert, maar drie mu-
zikanten met een open geest, open oren 
en een eigen muzikale woordenschat die 
samen hun eigen muziek maken. 
de eerste cd van iF-trio werd lovend ont-
haald: ‘un album qui vous berce et vous 
enivre’ - op de Belgische muziekwebsite 
dubelgedanslesoreilles.com ; ‘An enchan-
ting album that grows more beguiling the 
more one spends time listening’ - op jazz-

blog birdistheworm.com; ook TradMag.fr 
was enthousiast. 
Belgische muziek zonder Belgen? Folk op 
een jazzblog? iF is duidelijk niet onder één 
hoedje te vangen. wat je te horen krijgt, 
is kamermuziek met veel improvisatie, 
jazz met traditionele patronen en folk met 
wortels in universele potgrond.
IF staat voor ‘Imaginary Folklores’. ‘What 
iF...’ had ook gekund: wat als folklore 
meertalig zou zijn? en het karakter zou 
hebben van de moderne nieuwsgierige 
reiziger? iF neemt je mee door hun eigen 
wereld. op weg langs adembenemende 
vergezichten, razende hellingen, spran-
kelende natuur en ijzingwekkende steen-
woestijnen. net als je denkt te horen waar 
we zijn, schuift het beeld weer verder. 
waar gaan we naartoe? is dat belangrijk in 
die nieuwe wereld waarin nog zoveel te 
ontdekken valt? is de reis zelf belangrijker 
dan de bestemming?

OM 16.00 UUR - LEDEN: 10 euro - NIET-LEDEN: 12 EURO
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vrIjdag 6 fEbruarI >> Sjapoo-concert

les années folles

Jullie kennen onderwijl wel het con-
cept. Twee keer een half uur luisteren 
en veel juwelen en goudstaven mee-
brengen. Voor in ‘den hoed’.
 
‘Les Années Folles’ is een muzikaal pro-
ject van fotograaf en ukelelespeler lukas 
roels. hij wil hiermee de vergeten muziek 
van rond de jaren 20 opnieuw onder de 
aandacht brengen. Muziek van bijna 100 
jaar oud, soms uiterst romantisch, dan 
weer jazzy, om bij weg te dromen of om 
flink op te ‘charlestonnen’. Titels als ‘To-
night You Belong To Me’, ‘Fly Me To The 
Moon’ en ‘Yes, we have no Bananas’ zeg-
gen genoeg.
in die periode ontdeden de vrouwen zich 
voorgoed van het korset; de haren werden 
massaal kortgeknipt en de rok reikte zelfs 
een moment boven de knieën. de ‘gar-
çonne’, het ‘jongensmeisje’, was geboren: 
de androgyne, werkende vrouw met de 

aantrekkelijkheid van de ‘femme fatale’. er 
werd geleefd!
door een toevallige ontmoeting tijdens 
een ukelelefestival in gent in de zomer 
van 2014 ontstond een wel erg vreemde 
bezetting: Lukas’ ukelele wordt geflan-
keerd door twee gigantische akoestische 
contrabassen, bespeeld door katrien van 
crombrugghe en annick de schrijver, 
aangevuld met de prachtige jonge stem 
van laura, de dochter van annick.

OM 21.00 UUR - LEDEN: 0 euro - NIET-LEDEN: 0,5 EURO / + den hoed 
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Max vandervorst + 
Marc Hérouet

zatErdag 7 fEbruarI >> concert

Er zijn heel wat artiesten die mu- 
ziek maken met gebruiksvoorwerpen 
of afvalmaterialen... Ludiek en soms 
ingenieus. In ‘t Eynde hadden we ooit 
Bruicolage & Polyson op bezoek. En 
ook Herman en Rosita kwamen met hun 
recyclageinstrumenten op bezoek. Ie-
mand met een reputatie tot ver buiten 
onze landsgrenzen is Max Vandervorst. 
En eyndelijk in ‘t Ey! 

Tijdens deze voorstelling (‘t zijn niet enkel 
noten deze keer, maar ‘t is ook een boe-
iend spektakel) krijgt het publiek een se-
lectie van nieuwe composities en oudere 
nummers in een nieuw kleedje. de piano 
geeft de harmonische basis waarop Max 
met z’n meest waanzinnige toestellen / 
instrumenten musiceert.
Zo is er bijvoorbeeld het beroemde ‘Day 
dream’ van de wallace collection (waar-

OM 21.00 UUR - LEDEN: 10 euro - NIET-LEDEN: 12 EURO
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van Marc trouwens medeoprichter was), 
uitgevoerd op de scoutofoon. opzoe-
kingswerk levert al snel volgende verkla-
ring: een scoutofoon bestaat uit een aan-
tal gestemde metalen drinkbussen ... 
verder op het programma: een sonate 
voor conservenblikken, een ragtime op 
een tweetoonstoeter, een blues voor 
strijkijzers, drie muzieknootjes op een 
wegwerpscheermesje, een volledige qua-
drille op een muzikale viertonige stoel, 
een walsje op de flessenfoon en een klas-
sieker van louis armstrong op een bak 
Maes... schrik niet als een duracellkonijn 
verschijnt én het ritme aangeeft voor de 
‘Boliviaanse salsa’... 
welkom dus voor puur poëtisch muziek-
plezier, gebracht door een onconventio-
neel en goed op elkaar ingespeeld duo.

Marc Hérouet 
Marc is pianist, schrijft arrangementen 

dag van HEt dko >> in ‘t Ey

‘kunst (k)linkt’
zaterdag 7 februari > 15.30u > Namiddagconcert 

van het duo Max Vandervorst en Marc Hérouet

Het thema van de dag van het deeltijds 
kunstonderwijs is ‘Kunst (K)linkt’. Dé 
reden om een en ander te linken en la-
ten klinken.

waar je ook gaat in vlaanderen en Brussel, 
je komt er een ‘muziek- of tekenacademie’ 
tegen. je kan alle lesplaatsen en cursussen 
vinden op de website van het Ministerie 
van de vlaamse gemeenschap, departe-
ment onderwijs. er zijn 166 academies 
voor muziek, woord, dans en beeldende 
kunsten... Tijdens de dag van het deeltijds 
kunstonderwijs worden de schijnwerpers 
op deze vorm van onderwijs gericht.
ook in Belsele hebben wij een tekenatelier, 
aan de andere kant van de koer... Met hen 
gaan we dus graag samenwerken. onze 
lokale afdeling van de muziekschool moet 
we echter gaan zoeken in de professionele 
sporthal de klavers... Met hen werken we 

en componeert. hij was stichtend lid van 
de wallace collection, componeerde heel 
wat filmmuziek en werkte mee aan tal van 
muziekprojecten: van chanson over he-
dendaagse muziek tot jazz. hij was ook 
voorzitter van jeunesses Musicales van de 
cFwB en muziekleraar aan het iad.

Max Vandervorst
Max is componist en instrumentenuitvin-
der. sinds 1988 maakt hij voorstellingen 
rond instrumenten die hij zelf creëerde 
uit een waaier van gebruiksvoorwerpen. 
Ontelbare keren speelde hij zijn ‘Symfo-
nie van afgedankte voorwerpen’, ‘Con-
certo voor twee fietsen’, ‘Het Spamanneke’, 
‘Muziekjesgeschiedenis’, ‘Dit is geen voor-
stelling’, in tal van landen. hij componeert 
ook theatermuziek en ontwierp het ‘Mai-
son de la Pataphonie’ in dinant.

www.maxvandervorst.be

ook samen, maar spijtig genoeg vind je 
hen dus aan de andere kant van het dorp.

Max vandervorst en Marc hérouet treden 
op voor de kinderen en ouders zaterdag-
namiddag om 15.30u. dit concert eindigt 
om 16.45u. ‘s Avonds is er dan uiteraard 
het volwaardig concert, om 21 uur.
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vrIjdag 13 fEbruarI >> concert

Plantec

Bretagne is een prachtige regio, maar 
ook gekend omwille van zijn eigenzin-
nige en uitgesproken cultuur. Het was 
in 2002 dat ‘Les Frères Plantec’, Yannick 
Plantec en Odran Plantec met gitaar en 
bombarde hun muzikale wortels ont-
dekten.  

in 2015 staat het Plantec trio eindelijk op 
onze planken... en ja, ze maakten heel wat 
mee gedurende die 13 jaar en brachten 
niet minder dan 8 cd’s op de markt. want 
al speelden ze eerst traditioneel werk, 
gaandeweg begonnen eigen composities 
meer door te wegen. 
ze waren een tijdje een kwartet en telden 
een harpspeler én bassist in hun rangen. 
Toch kwam de grootste stap er in 2005. 
Met de komst van Marc gauvin, z’n drum-
machines en harmonische elektronische 
begeleidingen veranderde de stijl van de 
groep volledig. ook waagde yannick zich 

aan de zangmicro. in 2008 nemen ze Me-
kanik op met roli Mosimann die onder 
andere ook Faith no More en new order 
heeft geproduced. het is hun tot dan toe 
meest rockgetinte plaat. in 2011 beslist 
Plantec om in de ingeslagen richting ver-
der te gaan en een nieuwe cd uit te bren-
gen in de gekende keltisch elektronische 
stijl. de broers besluiten deejee DjiBriL bij 
de groep te vragen. de cd kreeg goeie re-
acties in de media (rock & Folk, celtic life, 
France inter, France Bleu...).
‘s Middag speelt dit trio voor de scholieren 
in de klavers; voor een rechtstaand con-
cert kan je bij ons terecht... 
yannick Plantec: gitaren
odran Plantec bombarde, shehnai
djiBril (gabriel n’dombi): Pc en toetsen
* de shehnai is een gelijkaardig instru-
ment als de bombarde uit zuid-azië. het 
is ook een blaasinstrument met een dub-
belriet.

OM 21.00 UUR - LEDEN:10 euro - NIET-LEDEN: 12 EURO
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zondag 15 fEbruarI >> concert

trio dhoore

Trio Dhoore stelt z’n nieuwe cd voor in 
vier muziekclubs. In Leuven (Oratori-
enhof), in Dranouter (muziekcentrum), 
in ‘t Smiske (klein kunstencentrum) 
en natuurlijk in ‘uw huis van vertrou-
wen’.  

Trio dhoore viert zijn vijfde verjaardag 
met een tweede gloednieuwe album ‘Pa-
rachute’. 
‘Parachute’ is als het ware een hulde aan 
de vreugde van het samen musiceren als 
broers. samen muziek spelen geeft een 
zalig gevoel van vrijheid en frisse energie. 

de voorbije jaren waren gevuld met talloze 
concerten in Finland, litouwen, Frankrijk, 
italië, nederland, zwitserland, duitsland,... 
ward, koen en hartwin verzamelden zo 
onderweg heel wat zalige verhalen. Boei-
end en inspirerend waren de talrijke ont-
moetingen met fascinerende mensen. 

deze verhalen en ontmoetingen liggen 
aan de basis van dit album.
waag een sprong in het onbekende, dwar-
rel naar beneden tussen muzikale klank-
wolken en land in een sfeerlandschap 
waar folky grooves, melancholische me-
lodieën en een strak samenspel worden 
samengevoegd tot een uniek concert in 
jouw favoriete folkclub. 

ward (gitaar en mandoline), koen (draai-
lier en bas) en hartwin (diatonisch accor-
deon, fluiten en zakken) Dhoore zijn het 
spartelende bewijs dat traditie niet stoffig 
hoeft te zijn. Met een aanstekelijk enthou-
siasme en aardig wat technische bagage 
gaan ze het traditionele vlaamse repetoire 
te lijf. 
resultaat: spannende arrangementen en 
frisse nieuwe muziekskes. we kunnen 
weer trots zijn op onze geitenwollen sok-
ken.

OM 16.00 UUR - LEDEN: 5 euro - NIET-LEDEN: 7 EURO
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zondag 22 fEbruarI >> concert

ode

Zweden is op veel gebieden een voor-
uitstrevend land. Maar een land dat ook 
zorg draagt voor zijn tradities. De com-
binatie van die twee maakt dat er regel-
matig creatieve erupties zijn...  

ode is een trio dat bestaat uit drie rij-
zende sterren uit de zweedse folkmuziek-
scène. de samenstelling is niet alledaags. 
Frontvrouw emilia amper, een gevierde 
nyckelharpaspeelster en zangeres, laat 
zich begeleiden door olle linder en dan 
svensson. zij nemen beiden percussie, gi-
taar en zang voor hun rekening. 
de mosterd wordt grotendeels gehaald 
uit de zweedse traditionele muziek, maar 
eveneens wordt er geneusd in west-afri-
ka, Brazilië en het Midden-oosten. hun 
melodieën zijn allemaal nieuwe compo-
sities. de magie, het gevolg van hun sa-
menspel, is merkwaardig te noemen. 
olle linder speelt naast percussie ook gi-

taar, mandola en bas. hij heeft een grote 
fascinatie voor latijns-amerikaanse mu-
ziek en heeft de kans gekregen om in Bra-
zilië, uruguay en argentinië te gaan spe-
len en studeren. hij speelt ook bij het ale 
Möller-Mats Öberg en olle linder trio en 
heeft een rol als percussionist bij Tomas 
ledin en simone Moreno.

emilia amper is naast nyckelharpaspelster 
ook zangeres en componiste. ze kreeg en-
kele prijzen op haar prestaties zoals de ‘Ar-
tist of the year at the swedish Folk & world 
Music Awards 2013’ en de ‘World cham-
pion of nyckelharpa 2011’. 

dan svensson is dan weer een multidisci-
plinair muzikant. hij speelt zowat elk in-
strument op elke gelegenheid, afhankelijk 
van waar hij op dat moment zin in heeft. 
hij is ook percussionist, zanger en com-
ponist van de groep alla Fagra.

OM 16.00 UUR - LEDEN: 12 euro - NIET-LEDEN: 14 EURO
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vrIjdag 27 fEbruarI >> concert

Estbel

Het is al een tijdje geleden dat het frêle 
Estse meisje dat bij gastgezin Van Hove 
vertoefde vrijwilligster was in onze 
muziekclub... Water vloeit naar de zee, 
‘t bloed kruipt waar het niet gaan kan, 
... Dit wordt een blij weerzien met Leana 
en haar levensgezel/muziekcompaan 
Hartwin...  

liefhebbers van folkmuziek gaande van 
ons mooie vlaanderenland tot het verre 
estland, verenigt u! vanavond staat esbel 
bij ons op de planken. dit unieke project 
neemt ons mee op een bootreis van de 
lage landen naar het hoge(re) noorden…
estbel staat garant voor zowel roman-
tische als vrolijke muziek en liederen. 
hartwin dhoore (diatonisch accordeon 
en doedelzakken) en leana vapper (zang, 
doedelzak en whistle) vonden elkaar niet 
alleen in de muziek maar ondertussen 
ook als levensgezellen. niet ongewoon: 

ze vielen allebei voor traditionele muziek, 
maar dan in hun respectievelijke landen:  
vlaanderen en estland. 

leana trekt op zeer jeugdige leeftijd naar 
België en Belsele nadat ze halsoverkop 
verliefd is geworden op… de vlaamse doe-
delzak. in gent ontmoet ze hartwin, die er 
op dat moment zwaar aan het timmeren is 
aan zijn muzikale carrière… 
 
de twee jonge gedreven muzikanten ver-
enigen hun krachten en delen de liefde 
voor het maken van vele mooie melodie-
en. dat resultaat mag er wezen en wordt 
nu gevierd met hun eerste cd ‘Tähte Poole’ 
(ofte ‘naar de sterren’). De naam die het 
duo koos refereert naar hun nationaliteit, 
hun muziek overstijgt die...

laat je meevoeren door zachte liederen en 
sprankelende melodieën.

OM 21.00 UUR - LEDEN: 5 euro - NIET-LEDEN: 7 EURO
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zondag 1 Maart >> concert

fernhill

Wie van oerdegelijke Keltische muziek 
houdt, mag dit concert niet missen... 
Met wortels in eeuwenoude traditie 
maar een onmiskenbare en smaakvolle 
hedendaagse toets brengt dit kwartet 
muziek uit Wales en omliggende stre-
ken.  

als zelfs robert Plant het niet kon laten om 
een pluimpje te geven (beautiful voice, ex-
cellent band) moet je mij wel geloven. julie 
Murphy is dan ook een zangeres pur sang 
en zonder sterallures. we mochten haar 
en haar drie begeleiders reeds vier jaar 
geleden ontvangen en beleven. ze kwam 
toen het album ‘Canu Rhydd’ (Welsh voor 
‘vrije poëzie’) voorstellen. Dus we hebben 
reden om een verheerlijkend tekstje te 
schrijven. julie weet haar stem prachtig 
te laten begeleiden door haar muzikanten. 
niet in het minst door gitarist ceri rhys 
Mathews, die trouwens ook goed overweg 

kan met dwarsfluit en doedelzak. Op een 
bijna stoïcijnse manier vinden we chris-
tine cooper op viool. een beter begeleid-
ster zou julie niet kunnen vinden. en eer-
der merkwaardig te noemen in dit kwartet 
is Tomos williams, een uit de bebop- en 
hiphopscene opgeduikelde trompettist 
die tevens weg weet met piano, flügel en 
cornet. zijn gedempte en inventieve im-
provisaties creëren bijwijlen een magi-
sche sfeer, alhoewel ze wonderwel voor 
die sfeer alle vier verantwoordelijk zijn. in 
een eerlijke muziekwereld zou Fernhill als 
wereldmuziek worden omschreven (zegt 
een recensent in The new york Times). 
spijtig genoeg bestaat die wereld niet... 
zouden ze raymond vhg kennen? in de 
muziek bestaan ook veel...

goed, genoeg woorden, laat de muziek 
het overnemen en ons dichter bij elkaar 
brengen... come on cymru! 

OM 16.00 UUR - LEDEN: 10 euro - NIET-LEDEN: 12 EURO
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lItEratuur >> boekvoorstelling

radio-Muziek!

Zopas verscheen ‘RadioMuziek!’, het 
nieuwe boek van Frank Pollet met 25 
sonore stukjes over muziek. Voor abon-
nees van ’t Eyschrift gelden tijdelijk 
gunstige voorintekenvoorwaarden!
In ’t Eyschrift schrijft Frank heel bevlo-
gen over alles wat het oor streelt. 25 van 
zijn stukjes worden nu gebundeld in dit 
boek, uitgegeven door Scriptomanen 
vzw in Erembodegem.

dichter en jeugdauteur Frank Pollet heeft 
altijd iets met muziek gehad. als kind 
playbackte hij dave Berry met een bo-
bijn van zijn moeders naaimachien. later 
werd Frank deejay bij een illegale alterna-
tieve vrije radio. Heel veel van zijn flink 
gespaarde centen gingen op aan vinylpla-
ten, cd’s én een goede hifi-installatie. Als 
thuiswerkende melomane audiofiel wil hij 
immers elke dag omgeven worden door 
mooie klanken.
wil je de 25 columns graag gebundeld 
hebben, of jezelf of iemand anders verras-
sen met dit prettige boek (20 x 20 cm, 66 
pagina’s), dan kun je voor 20 januari e.k. 
deze publicatie bestellen tegen voorinte-
kenvoorwaarden. je betaalt dan 14,95 euro 
(inclusief verzending!) en als voorinteke-
naar krijg je graTis de eboekversie van 
‘RadioMuziek!’ erbij. Bovendien ontvang 
je ook de eboekversie van ‘De Mythe van 
de Rechtvaardige Rechters’, een non-fic-
tieboek van Patrick Bernauw graTis en 
voor nieTs erbij. (de eboeken kun je op 
elke tablet en e-reader én op je Pc of lap-
top lezen!)
Hoe ga je te werk?
je stuurt als de wiedeweerga (sowieso 
voor 20 januari – wie later betaalt, ont-

vangt géén gratis eboeken meer) een 
mailtje naar radiomuziek@inter-actief.be 
met duidelijke vermelding van je naam, 
(post)adres, telefoon of mobiel nummer 
en de actiecode ‘TEYSCHRIFT’. In dit mail-
tje bevestig je dat je 14,95 euro hebt over-
geschreven op het rekeningnummer van 
vzw de scriptomanen:
iBan Be 43 0016 9362 0101. 
je krijgt het boek thuis toegestuurd voor 5 
februari 2015.

Frank pollet
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flitsrubriek

’t EYschriFT n°1/ verslag van wat geweest is

Op zondag 28 september trokken we 
naar onze dorpkerk om er een cd-voor-
stelling te organiseren. Elly Aerden, 
zanglerares aan de folkafdeling van de 
SAMWD van Sint-Niklaas kwam met zes 
muzikanten afgezakt naar Belsele. 

‘Erros’ is de naam van het schijfje dat Elly 
met haar eléonor kwam brengen. Tijdloze 
en adembenemende melodieën met la-
tijnse teksten. die werden wel uitgelegd 
in het nederlands, maar met je ogen dicht 
kon je voelen waar het over ging. opnieuw 
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’t EYschriFT n°1/ verslag van wat geweest is

werd bewezen dat onze dorps-kerk een 
heel mooie locatie kan zijn voor sommige 
muziek. het was weer een huzarenstuk 
om dit te organiseren. gelukkig had onze 
ploeg hulp van de technieker en program-
mator van het cc van sint-niklaas. een 
solide basis voor een goed concert. 

op het sjapoo-concert op vrijdag 3 okto-
ber kwam silke met haar drie ontsnapte 
moeders aan het woord. of liever: aan de 
viool. silke, annelies, elke en leen zijn alle 
vier leerlingen van wouter vandenabeele. 
er is nog werk aan de winkel, maar het po-
tentieel is groot... het kwartet trad op als 
eerste in een reeks van vijf drukke dagen 
in onze club.
‘s Anderdaags mochten we uit Bosnië 
damir imamovic ontvangen. een uit-
zonderlijk zanger en gitarist. als klein-
zoon van een van de belangrijkste sevdah 
zangers weet hij de erfenis levendig te 
houden. hij bespeelt de gitaar met de stijl 
van een ud-speler en voelt zich niet verle-
gen om een nummer opnieuw te starten 
als hij vindt dat het niet van de eerste noot 
juist zit. zeer hoge klasse voor een te klein 
publiek. spijtig. 
zondag was er dan wel een volle zaal voor 
een merkaardig project. Flamenco doble 
weet op een subtiele manier een creatieve 
schijnwerper te plaatsen op het leven en 

werk van wannes van de velde. Bob de 
Moor (voordracht), Antonio Paz (flamen-
cozang), Marc hauman (volkszang), Mi-
chel Gillain (flamencogitaar) en Ann Hey-
nen (nyckelharpa) leveren puik werk. een 
beklijvende voorstelling die gezien onze 
band met wannes niet mocht ontbreken 
in onze programmatie... het project wordt 
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trouwens even opgeborgen om pas later 
opnieuw de boer op te gaan.

Maandag en dinsdag hadden we school-
voorstellingen... hondervijftigd kleuters 
konden genieten van leen Taelemans 
en celien de Pelecijn die zich muzikaal 
laten begeleiden door annelies Brosens 
(laïs). het stuk gaat over de belevenis van 
een beer en een muis... de regie is van de 
hand van leen en het decor vakkundig in 
mekaar geknutseld door Peter de Blieck 
(Plnk). leerkrachten en pukkeltjes waren 
enthousiast. het weekend van 10 en 11 

oktober organiseerden we voor de tiende 
keer Appelweyre en ‘s zaterdags trokken 
we (met een heel klein mini-busje) naar 
hondschoote. het B’alors on dance-bal 
was een zeer geslaagde organisatie van de 
collega’s uit dranouter.

het Baleynbal van oktober werd stevig 
neergepoot door kim delcours’ groep 111. 
Met niemand minder dan de directeur van 
Muziekmozaïek op de gitaar... de melo-
dieën van kim kunnen boeien en zijn ze-
ker dansbaar.
even indrukwekkend als het concert 

’t EYschriFT n°1/ verslag van wat geweest is
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van Myrddin de cauter. voor dit concert 
brengt Myrddin ana llanes (dans) en josé 
ligero (zang) mee. Flamenco van de bo-
venste plank, zeg maar. de dans was zeer 
expressief en indrukwekkend... dans als 
muzikale partner...
ook het concert van wim claeys en sven 
hedström was meer dan de moeite. hun 
concert in onze muziekclub was het laat-
ste van een kleine toernee.
Dus ‘wree weys’, maar nog nooit hebben 
we een muzikant zo snel van het podium 
weten stormen... europa-bussen wachten 
niet... 

la Fontaine Troublée bracht op zondag 26 
oktober prachtige Franse traditionele lie-
deren. heel mooi en afgewerkt. de stem 
van evelyne girardon begint wel wat te 
wegen onder de jaren... Maar met gilles 
en Maarten er bij is dat geen doorslaand 
argument. 
jonge wilden op ons podium? curly 
strings is een schitterend kwartet uit est-
land en bracht zeer toegankelijke folk met 
poppy invloeden. de puike organisatie 
van surpluz, de groep op wiens uitnodi-
ging de curly’s hier waren, zorgde voor 
een ware stormloop... Meubilair dan maar 

’t EYschriFT n°1/ verslag van wat geweest is
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’t EYschriFT n°1/ verslag van wat geweest is

uit de foyer gedragen... Tussen het talrijke 
publiek ook de ambassadeur van estland 
en onze burgemeester... 
de volgende dag: vroeg uit de veren voor 
het voorbereiden van het concert met het 
hernán reinaudo trio. zoals aangekon-
digd werd dit een flamboyant concert. Op 
onze piano speelde de virtuoze lalo za-
nelli en de vlaamse ananta roosens nam 
de viool voor haar rekening. hun muziek 
is zeer eigentijds zonder de argentijnse 
tangoroots te vergeten. indrukwekkende 
muzikanten!
kalakan schitterde reeds op odegand 

en stond reeds lang op ons verlanglijstje. 
niet twijfelen dus toen we de kans kregen 
om hen te boeken. deze drie muzikanten 
brengen op een zeer fijne en moderne 
manier Baskische muziek. geen elektro-
nische hoogstandjes, maar pure akoesti-
sche slag- en blaasinstrumenten én drie 
stemmen. indrukwekkend, ook dankzij 
een verzorgde lichtshow en een eigen ge-
luidsman. 
zaterdag kregen we 150 leerlingen van 
de muziekschool van lokeren op bezoek 
voor een ‘folkbad’. Je ziet Lief Verbeeck en 
Bernard van lent op de foto zingen met de 
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jongeren. daarnaast werd er ook gedanst, 
hommel gespeeld en geluisterd naar een 
spreekbeurt over folkinstrumenten. 
josienne clarke en Ben walker was dan 
weer spek voor de bek van de traditionele 
folkliefhebber. Prachtige zang en verzorgd 
gitaarspel. een fantastisch zondagnamid-
dagconecrt om duimen en vingers bij af 
te likken. Fantastische mensen ook, josi-
enne en Ben. 
Maandagavond organiseerden we op-
nieuw een concert. joachim bracht na-
melijk het ‘Ensamble Transatlátlantico 
de Folk chileno’ aan. dit internationaal 
orkest werd opgericht door accordeonist 
en orkestleider ernesto calderón. Bij de 

muzikanten ontdekten we ook enkele vla-
mingen: Marieken van Malderen, Myriam 
de Bonte en joachim zelf. het internatio-
nale gezelschap bracht een internationaal 
programma. soms sterk, soms wat min-
der. het doedelzakmoment met de kro-
atische Goran Farkaš was een ‘puur’ mo-
ment. deze folk big band enthousiasmeert 
en mixt dat het een lieve lust is...
dinsdag 11 november organiseerden we 
met de dienst Toerisme een wandeling 
door Belsele. ann Pieters, historica uit Bel-
sele, vertelde honderduit over de gevolgen 
van ‘De Grooten Oorlog’ in Belsele. Marc 
hauman en karin van steenlandt speel-
den een selectie liederen met betrekking 
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tot de eerste wereldoorlog. en zoals we dat 
gewoon zijn van Marc: uitmuntend. zowel 
liederen uit die tijd als meer recente num-
mers over oorlogsproblematiek kwamen 
aan bod.
het vijfde verteylement kreeg op uitno-
diging van Tom Frank degruyter op be-
zoek. een talentrijke verteller/acteur die 
kan boeien. de verteylementband had 
deze keer gerry de Mol op bezoek en ook 
theekistbassist Tom speelde voor de eerste 
keer mee. derde zaterdag van de maand: 
Baleynbal. nadat hij eerst hakkebord-
cursus had gegeven in onze muziekclub 
speelde Pieter Blondelle met klakkebusse 
een geanimeerd folkbal.

’t EYschriFT n° 1/ verslag van wat geweest is



32

’t EYschriFT n° 1/ verslag van wat geweest is

Barrulle lokte veel volk, terecht. accordeo-
nist jamie had zich al bewezen met jamie 
smiths Mabon. een fantastisch concert 
met achteraf een gezellige jam in onze 
foyer...
we besluiten hier met het concert van 
alisdair Fraiser en natalie haas, we laten 
verslaggever henk aan het woord.
Het komt niet vaak voor - hooguit twee 
of drie maal per jaar - dat je bij de laatste 
staande ovatie reeds weet: ‘dit was het 
concert van het jaar.’ Met Alasdair Frazer en 
Nathalie Haas was het nu al voor het derde 
jaar op rij raak: in 2012 in ’t Ey, in 2013 op 
Gooikoorts en op vrijdag 21 november 
2014 opnieuw in ons aller ‘t Ey. Ze kunnen 
nog bijgebeend worden door De Temps 

Antan mochten we dit trio uit Quebec vol-
gend jaar weer op een van onze podia te 
zien en te horen krijgen, maar voorlopig 
hebben Frazer en Haas een stevige strijk-
stoklengte voorsprong. Voor wie niet weet 
waarover het precies gaat: dit gat in je cul-
tuur moet je dringend dichten bij de vol-
gende passage van deze poëten van cello 
& viool. Meer valt hier niet over te zeggen. 
Of toch nog dit: aan het begin van hun 
laatste bisronde werd uw gelegenheids-
verslaggever door Fraser ‘himself’ beticht 
van ‘ethnical behaviour’. Etnisch gedrag? 
Ik? Primitief, barbaars, Schots? Het ging 
nochtans enkel om een uiting van de edele 
kunst van het jihadisme…
JIIIHAAA!
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PartnErs VAN ‘T EY >> voorstelling

 ‘t smiske
Klein Kunstencentrum in het centrum van asse / muziek als helende kracht

Tussen Aalst en Brussel, tussen Belsele 
en Gooik: Asse. Oud Romeins fort, pro-
vinciestadje vandaag. Thuishaven van 
een merkwaardige muziekclub... We 
distilleren uit Reinouds voorstelling 
deze tekst... Méér dan de moeite...

‘t Smiske is één van de ankerplekken voor 
folk en kwetsbare muzikanten met daar-
enboven als toemaatje een platenzaak:  
‘Den Appel’. Net onder de radar van de 
grote media en fulminerend tegen main-
stream-onverschilligheid in.
alles hangt af van mensen. van hoe ze 
denken, zijn,… die als realiteit tonen wat ze 
bv. met cultuur bedoelen. wat hun kwali-
teit is die ze niet willen verliezen. een aan-
tal bonkige vrijwilligers die tegen wil en 
dank een klein podium neerzetten... ide-
alisten, eigenzinnigaards,... die een sfeer 
willen bewaren, blijven beleefbaar hou-
den, een geloof in meerwaarde-realiteit 
blijven omzetten... en die ook soms on-
uitlegbaar voelen waarom zulke verbin-
dingsplekken zo belangrijk zijn. al is het 
om de overheid te tonen dat het anders 
en met minder ook gaat. dat het om cul-
tuur gaat, zoveel mogelijk het pure ervan 
en niet om het commerciële verhaal erbij.
‘t Smiske heeft in zijn laatste jaren heel wat 
klappen gekregen. Tot op het bot hebben 
reinout en zijn medewerkers hun motiva-
tie moeten gaan zoeken. waardebepaling 
in economische termen blijven als een 
kanker uitzaaien, terwijl die zachte intrin-
sieke waarde weerloos als zaad steeds op-
nieuw platgetrapt, gevoed moest worden 
met daden en kwaliteit,… soms om net on-
begrip in begrip te vertalen. en een waar-
derend publiek dat begrijpt dat ‘t Smiske 
waarden wil blijven waarmaken zoals 

luisterpubliek, de waarde van de muziek 
en muzikant, gezelligheid, eigenzinnig-
heid, gemoedelijkheid, samen al doende 
mooie dingen blijven organiseren... wars 
van en temidden in een vuile economi-
sche realiteit.
rechtover hun deur heeft de gemeente 
asse een cultureel centrum gebouwd met 
12 miljoen euro. een bedrag waarmee een 
heel ander cultureel landschap had kun-
nen uitgebouwd worden: diverse kleine 
cafeetjes met elk hun eigen eigenheid om 
mensen rond mooie dingen te verbinden 
(theater, klassiek, blues, repaircafé,...) met 
elk hun uitstraling om mensen uit hun 
beschermende cocons aan te trekken en 
met elkaar te verbinden, zich maatschap-
pelijk te activeren. Meer podiumkansen en 
een meer diversere uitstraling, net door de 
veelheid van rijkdom. Maar die creatieve 
dialoog hebben onze politici (en in asse 
niet alleen!) gemist. zij kozen voor het co-
piëren van wat elders ook gebeurt. 
wegvallen van subsidies van de vlaamse 
gemeenschap, maakt dat we opnieuw 
voor een keuze stonden. Toch staat ‘t 
smiske er nog.
gewapend met specialisten... net zoals de 
kruidenierswinkel het hele reilen en zei-
len van productkennis, klantenbinding, 
boekhouding, promotie, website, bende 
medewerkers,... dient te beheersen i.p.v. 
de opdeling en taakverdeling van betaalde 
beroepskrachten die eigen is aan cc’s. net 
dat maakt ons misschien zo gevaarlijk en 
onze tijd vooruit.
De gegevens…
VZW ‘t Smiske
gemeenteplein 7, 1730 asse
info@tsmiske.be
tel: 02/306.68.55
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Eygalerij

’t EYschriFT n° 1/ tentoonstelling januari - februari

Voor de lezer van ‘t Eyschrift geen on-
bekende... Miriam tekende tot voor kort 
cartoons voor dit tijdschrift. En inder-
daad, gedurende onze lange tentoon-
stellingsgeschiedenis is dit de derde 
keer dat Miriam langs komt met werk. 
Voor alle duidelijkheid: nieuw werk...

Miriam groeide op in waasmunster en 
volgde na de kunsthumaniora les aan het 
sint-lukasinstituut in gent. ze volgde er 
monumentale kunsten met als specialiteit 
schilderkunst. Beroepshalve tuimelt ze in 

het grafisch bedrijf: ontwerpen van teke-
ningen voor textieldruk en illustraties. de 
malaise in de sector brengt Miriam er toe 
om zelfstandig te worden. als freelancer 
werkt ze voor verschillende bedrijven, al 
blijft ze daarnaast heel actief als schilder 
en tekenaar...

we laten Miriam aan het woord:
‘In deze nieuwe reeks breng ik vooral 
filmische stripbeelden, ogenschijnlijke 
nonsensschilderijen met een onderlig-
gende broeiende gedachte.

miriam van cleemput / Nieuwe schilderijen
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sleutelwoorden: de impact van de tijd, 
het verliezen van de kinderlijke onschuld, 
utopische vrede, communicatiestoornis-
sen, het leven als een tragische komedie: 
kortom de absurde gekke wereld in plaat-
jes gegoten.
Mijn schilderijen worden meestal op een 
nachtelijk tijdstip gebrouwen; de nacht 
kan zo vloeiend zijn van kleurrijke beel-
den en wilde ideeën.
zo’n werk ontstaat eerst in mijn hoofd, ik 
zie het hele plaatje dan al voor mij ver-
schijnen. dan begin ik alles te schetsen en 
daarna pas belandt dit geheel op het doek. 
en nu begint er een nog leuker gedeelte: 
lekker met de verfjes tekeer gaan met een 
prikkelend muziekje op de achtergrond.
Maar als de vogeltjes buiten losbarsten is 
het even gedaan met de pret, dan kruipen 
we in ons bed.’

enkele vrienden over het werk van Mi-
riam:
Peter v: ‘Eén van de grootste complimen-
ten die je aan een kunstenaar kan geven is: 
ik herken jouw stijl, je manier, je handteke-

ning. In kunst hoef je het niet eens te zijn 
met de vorm, de sound, het coloriet ... het 
moet zich zelfs niet in je eigen leefwereld 
afspelen. Voor wie er voor open staat is er 
altijd herkenning. Wie twee cartoons in ‘t 
Eyschrift en twee werken van Miri heeft 
gezién (en er oog voor heeft) weet dat haar 
werk vanuit haar identiteit ontstaat en dat 
is de schoonste gave in ons alsmaar harder 
denkend maatschappelijk systeem: waar 
gáát dit leventje eigenlijk over? Real life is 
even absurd als Miri haar links.’ 
Frank l: ‘Eens jouw schilderijen bekeken 
en wat ik zo goed vind is dat men kan zeg-
gen bij het zien van jouw werk, dat is een 
Miriam... en er zit telkens een heel verhaal 
in waar iedereen zijn eigen interpreta-
tie van kan maken: vol humor, sprookjes, 
droombeelden... ‘

Miriam van cleemput
heiakker 14, B-9111 Belsele
0032(0)37726519
miriam.vancleemput@edpnet.be
www.miriwawa.com
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Fanteyfare - TesamenLerenSpelen... 
Het moment om je opgedane kennis 
te oefenen of nieuwe melodieën aan te 
leren. Iedereen welkom. 

je kan trouwens ook in gent en dranouter 
(Muzikantenhuis en dranouter centrum) 
naar de fameuze ‘Tune Learning Sessions’. 
of misschien heb je een voorkeur voor 
de Gentse benaming ‘Tuupe Liere 
spele’? och, gebruik gewoon Tls, dat is 
gemakkelijk. 
 
data:
vrijdag 20 februari: FTF-Tls
vrijdag 27 maart: FTF-Tls 
vrijdag 17 april: FTF-Tls
vrijdag 29 mei: FTF-Tls
deuren gaan open om 20.00 uur; de 
sessies starten om ongeveer 20.30 uur.

’t EYschriFT n° 1/ huisorkest én jam

FTF - TLS
open jam en melodiekes leren spelen
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Helen 
 

In deze rubriek laten we een vrijwilliger 
aan het woord. Een gemoedelijke bab-
bel over wat de vreywilliger boeit en 
doet...
Recht uit Schotland komt Helen en ze 
belande uiteyndelijk ook achter onze 
toog… Even een gesprek met iemand 
die ons al héél lang kent en voor wie ons 
podium geen geheimen heeft…

Wie is Helen?
i am scottish. i am a singer, a teacher, a 
personal trainer, a sports lover, a traveller, 
a music lover, a performer.

Een zo kort en krachtig antwoord laten we 
even in de eigen taal staan... We doen ons 
best om verder te vertalen en proberen 
zo getrouw mogelijk Helens antwoorden 
weer te geven. 

Waar ben je opgegroeid en hoe kwam je 
op het vasteland terecht?

ik ben geboren en getogen in east kilbride 
in schotland en had geen enkele intentie 
om te gaan reizen... het lukte me niet om 
ingeschreven te geraken op de universi-
teit van mijn keuze. Met de hulp van een 
vriend schreef ik mij in aan de universi-
teit van sheffield in engeland. ik zat wat 
in zak en as, toch veranderde die verhuis 
mijn kijk op reizen. ik slaagde erin om een 
leraarsjob te bemachtigen in hamburg 
waarna ik voor een jaar naar australië trok. 
in een klein australisch cafeetje heb ik 
voor het eerst opgetreden (ik koester nog 
steeds de cassetteopname van dat con-
certje...). de reismicrobe kreeg me weer in 
haar macht en ik verhuisde naar antwer-
pen voor een jaarcontract...
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Je bent blijven plakken?
het plan was om terug naar hamburg te 
gaan. om verschillende persoonlijke re-
denen is dat niet doorgegaan. niet alleen 
boden er zich trouwens nieuwe opportu-
niteiten aan en had ik er nieuwe vrienden 
gemaakt. ik besliste om in antwerpen 
te blijven. de openheid van de mensen 
rondom mij was ook een reden om te blij-
ven.
op een saint Patricksday trok ik met mijn 
volleybalteam naar een irisch Pub om er 
een guinness te drinken. niemand min-
der dan  Philip Masure was er aan het mu-
siceren. Mijn volleybalcollega’s vroegen of 
ik wou zingen en Philip was zo vriendelijk 
om me te begeleiden. het werden vele lie-
deren en een muzikale vriendschap was 
geboren... 

En nu?
happy.  Met mijn job als leraar betaal ik 
m’n rekeningen. ik doe graag aan sport-
competitie al ruilde ik volleybal in voor 
golf... ik ontmoet in de sportwereld fantas-

tische mensen.
Maar daarnaast bracht ook muziek boei-
ende en warme mensen in mijn leven. het 
verbaast me steeds opnieuw hoeveel deu-
ren er zijn opengegaan door folkmuziek. 
Hartverwarmend hoeveel fijne mensen 
met een open hart ik er heb gevonden.

Toekomstplannen?
concerteren én cd’s opnemen staan op de 
agenda. zowel met Philip als met shan-
talla. ik werk aan een nieuw repertoire én 
leer enkele basisbegeleidingen op gitaar... 
ook waag ik mij nu aan teksten, al kan ik 
daar wel nog wat hulp gebruiken.
de vrouwenploeg van onze golfclub 
nummer één maken op de ranglijst is ook 
een uitdaging (ik hou van competitie in 
sport...). Maar verder plan ik geen grote 
veranderingen. ik wil blijven genieten van 
mensen en positieve dingen. Misschien 
wat meer tijd nemen voor mezelf en mijn 
dichte vrienden... wat meer reizen om die 
vrienden te bezoeken maar vooral: musi-
ceren... 

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

- een lidkaart kopen aan de inkom of wan-
neer de foyer open is... 

- storten op rekeningnummer 
850-8854852-11 van vzw ‘t Ey. 
(vermelding lidkaart(en) 2015; let wel, we 
sturen je lidkaart niet op per post)

- als je in de buurt bent even binnenwip-
pen op het secretariaat. onze stafme-
dewerkers of vrijwilligers helpen je graag...

De prijzen:
eerste lid: € 10,00
Tweede (of derde, of ...) lid die op ’t zelfde 
adres woont, betaalt de helft van het op dat 
moment geldend tarief: € 5,00 dus.
Opgelet: een -22-jarige kan geen eerste lid 
zijn.

13 tot 21 jaar? 
een lidkaart kost slechts € 2,00.
-16 jaar mits begeleiding

Erelid?
je mag je waardering voor onze muziek-
club niet onder stoelen of banken steken. 
dus mag je ook € 50,00 of meer storten.
eeuwige dank is uw deel...

’t Eylidkaart 2015
huisinformatie
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cdvoorstelling
Louvat Bros. / lalo zanelli

op 26 april heeft Folk in ’t gruun 2015 
plaats. daar kan je onder meer de louvat 
gebroers levend aan het werk zien. in 2012 
behaalden zij de prijs ‘Liz Meyer Award’ als 
meest innovatieve groep in de bluegrass-
scène. ook hun tweede cd, contrastes, 
uitgekomen in 2014, is een echt pareltje. 
steve (vijfsnaren banjo en gitaar) en jef-
ferson (mandoline en mandola) louvat, 
die zowat heel hun leven samen muziek 
maken hebben samen met Michel vry-
dag (basgitaar) het concept bedacht: een 
repertoire samenschrijven waarin veel 
muzikale stijlen uit de hele wereld samen-
komen en deze muziek met finesse bren-
gen. de mosterd wordt vooral uit potjes 
ierse folk, afrikaanse ritmes, bluegrass, 
klezmer, blues, jazz en rock gelepeld en 
op een vrolijke manier vermengd tot zeer 
beluisterbare en ook dikwijls verassende 
muziek. omwille van de instrumentatie 
klinkt toch overal de bluegrass-sfeer sterk 
door… een goede reden om 26 april alvast 
in je agenda te noteren!

op 2 november jl. kon u in uw muziekhuis 
van vertrouwen genieten van het hernán 
reinaudo trio, met hun eigenzinnige visie 
op het moderne argentinië en zijn muziek. 
lalo zanelli doet dit even magistraal maar 
dan met een grotere bezetting onder de 
naam ombu. lalo zanelli (composities en 
arrangementen, piano, charango, gitaar, 
percussie, zang), Tomas gubitsch (elektri-
sche gitaar), juanjo Mosalini (bandoneon), 
carlos Buschini (bas) en Martin Bruhn 
(drums) spelen op deze cd een aantal 
prachtige composities, onder de noemer 
‘Memoria Colectiva’. Lalo gaat op zoek naar 
de oorsprong van de muziek uit zijn ge-
boorteland. hij is argentijn maar woont in 
Frankrijk sedert 1983. Tango, volksmuziek, 
jazztinten… het zit er allemaal in en tovert je 
de argentijnse wijdse landschappen, maar 
ook de drukke steden voor de geest. dit is 
nieuwe argentijnse muziek ten voeten uit. 
op de sokkel van zijn roots voegt lalo een 
nieuwe kleur toe aan de toch al zo rijke ar-
gentijnse muziekoverlevering.
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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,...).
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?
2015: € 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 fantastische gemotiveerde 
ploeg en omdat onze passie voor muziek 
grenzeloos is... zoeken we geëngageerde 
vrijwilligers die mee willen helpen om dit 
professioneel podium mee vorm te geven. 
contacteer het secretariaat, spring eens 
binnen of vraag info aan een vrijwilliger...
of bel 03/772 11 93 of tey@skynet.be
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radio twijfels 2/2

door frank pollet

orenschijnlijk klinkt steely dan afgelikt, 
maar wie beter luistert ontdekt een rijk-
dom aan dwarse structuren, straffe har-
monieën, en weerhaakjes allerhande, 
waardoor deze muziek nooit gaat verve-
len. nummers als Babylon sisters, hey ni-
netine en gaucho bezorgen mij, zelfs 34 
jaar na de release van deze plaat, bij elke 
herbeluistering kippenvel. Maar er is één 
song, glamour profession, de langste van 
de plaat dan nog, die me helemaal geen 
spasmodermie bezorgt. en daar begon het 
schoentje te wringen. ik begon, jawel, te 
twijfelen. als ik nu eens mijn eigen The 
Best of steely dan mocht samenstellen, 
en dan die ene song vervangen door de 
titelsong van aja, bijvoorbeeld. dat zou zo 
ongeveer de perfecte plaat in de catego-
rie alleenopeeneilandmuziek kunnen zijn. 
een van de grote plussen om steely dan-
platen mee te nemen naar een eiland, 
zijn de cryptische teksten. eén zo’n tekst 
levert stof op voor tientallen interpreta-
ties. sommige fans beweren zelfs dat de 
lyrics geheime boodschappen bevatten. 
dat wordt natuurlijk in de hand gewerkt 
doordat Becker en Fagen er het stilzwijgen 
toe doen als het op hun teksten aankomt. 
op www.steelydandictionary.com vind je 
zelfs een heus woordenboek met ‘weten-
schappelijke’ verklaringen voor de steely 
dan-cryptiek. 
ik denk dat ik hoe dan ook gaucho mee-
neem.

*

In de categorie ‘Klassieke muziek’ bestaat 
er geen enkele twijfel over: symfonie nr. 
3, ‘symfonią pieśni żałobnych’, (‘Symfonie 

van treurliederen’) van de Poolse compo-
nist Henryk Mikołaj Górecki (1933-2010) 
moet mee naar een onbewoond eiland. 
doordat ik van meet af aan zwaar gepakt 
was door deze compositie, geschreven in 
1976, heb ik mezelf in de loop van de jaren 
op drie versies ervan getrakteerd. de be-
kendste opname is de nonesuch-uitvoe-
ring met de london sinfonietta, sopraan 
dawn upshaw en dirigent david zinman. 
de cd werd een ware bestseller, en be-
landde zelfs in hitparades. ook van naxos 
kocht ik een fraaie opname met sopraan 
Zofia Kilanowicz en Antoni Wit die het 
Poolse radio symfonieorkest dirigeert. en 
op een rommelmarkt haalde ik lang gele-
den uit een vuile bak vol vlaamse schla-
gers een beduimelde hoes waarin een nog 
intacte lP bleek te zitten met een van de 
vroegste opnames (1978) van górecki’s 
derde, met sopraan stefania woytowicz, 
en het Poolse nationale radio symfonie-
orkest onder leiding van jerzy katlewicz.
wat bezielt iemand om drie versies van 
hetzelfde muziekstuk te kopen? wie de 
3de symfonie van górecki eenmaal ge-
hoord heeft, zal het begrijpen. de muziek 
is uitzonderlijk traag, repetitief en donker. 
in de instrumentale duisternis wellen lie-
deren op die door merg en been snijden. 
oké, de tekst lijkt op het eerste gezicht 
melodramatisch zonder meer: ‘Niet hui-
len, moeder. koningin van de hemel, 
reinste Maagd, bescherm mij altijd.’ Maar 
wanneer je weet dat de 18-jarige helena 
wanda Blazusiakówna tijdens woii die 
woorden in de muur van haar cel in een 
hoofdkwartier van de gestapo, het Palace 
hotel in zakopane, kraste, krijgen ze, in 
combinatie met de dreigende muziek, een 
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intensiteit die zijn weerga niet kent. een 
ander van de ‘sorrowful songs’ is een oude 
Poolse tekst waarin Maria haar zoon, die 
stervend aan het kruis hangt, vraagt zijn 
wonden met haar te delen en de klaag-
zang waarmee de moeder van een gedode 
soldaat om haar kind treurt. 
ik zag ooit een documentaire over leven 
en werk van gorecki, met beelden uit 
concentratiekampen waaronder de mu-
ziek uit de 3de symfonie was gemonteerd. 
de beelden die bij górecki wellicht in zijn 
achterhoofd speelden toen hij de muziek 
schreef van dit meesterwerk. ik weet echt 
niet hoe ik er op een onbewoond eiland 
op zou reageren...

en natuurlijk sloeg de twijfel weer toe wat 
de keuze van het tweede ‘klassieke’ mu-
ziekstuk betreft. zou ik op een onbewoond 
eiland herhaaldelijk geboeid naar de sui-
tes for cello solo luisteren, naar één enkel 

instrument, weliswaar in een magistrale 
compositie op onnavolgbare wijs ge-
speeld door janos starker? en als ik voor 
deze dubbel-cd ging, zou ik dan niet beter 
voor de meer eigentijdse interpretatie van 
Pieter wispelwey gaan? 

ik ben er niet zeker van, maar ik denk dat 
ik redelijk onlangs door de onvolprezen 
Misterium radio opnieuw bij robert Mo-
ran uitkwam. deze amerikaanse levende 
componist (°1937) schreef een aantal 
opera’s, balletten en een rist stukken van 
divers allooi. Meteen opende Misterium 
radio de lade 1992 van mijn geheugen. in 
1992, kocht ik immers voor geen geld een 
verzamel-cd van het argo-label waarop 
één lied uit een opera van robert Moran 
bleek te staan. ik houd niet van opera, 
ken er ook helemaal niks van, maar wat ik 
hoorde, bezorgde mij kippenvel: melodi-
eus, vloeiend, én gezongen door een aan-
gename stem (ik krijg doorgaans schele 
koppijn van de schetterende vibrato’s van 
operazangeressen). de titel van het werk, 
desert of roses, intrigeerde mij, en ik be-
sloot op zoek te gaan naar de cd waarop 
de hele opera stond. die bleek echter niet 
te vinden, zelfs niet te bestaan. er bestaat 
enkel een straalplaat met daarop onder 
andere 5 fragmenten uit desert of ro-
ses, waarvan één instrumentaal en vier 
gezongen door jayne west. nauwelijks 
een halfuurtje muziek, maar wel met een 
heel grote M. het libretto van desert of 
roses, geschreven door de mij volstrekt 
onbekende Michael john lachiusa, is 
gebaseerd op het verhaal de schone en 
het Beest. (dat hele libretto is trouwens 
te lezen op http://robertmorancomposer.
com/desert-of-roses.) de opera kende zijn 
wereldpremière in 1992, werd in 2001 ook 
in engeland opgevoerd, maar daar is het 
klaarblijkelijk bij gebleven. was het stuk 
niet hoogstaand genoeg voor meer op-
voeringen? geen idee. Maar ik ga ervan uit 
dat zangeres jayne west mij op dat onbe-
woonde eiland wel zal doen vergeten dat 
ik daar eh, juist ja, helegans alleen ben... 

’t laatste woord / column
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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).

knettergek folkbalorkest met verrassingen

het lyrische duo stelt z’n nieuwe cd voor

Vlaamse en Amerikaanse songwriter stellen cd voor

zweeds-amerikaans vioolduo

wereldmuziek met de irakese qanunspeler Osama Abdulrasol

virtuose violist en sublieme gitarist met pure keltische muziek

familievoorstelling met stomme film en levende muziek

eigenzinnige amerikaanse snarenman en keigoeie entertainer

Zangeres en Kanklesspeelster uit litouwen

baleynbal

concert

concert

concert

concert

concert 

concert

concert

concert

the reunion

s. cavez & b. montanaro

t. theuns & p. russell

jonsson - haas

lami trio

r. wood & g. Belsher

collectif muzikaciné

lon eldridge

Vétra trinkunaté

za > 21 maa > 21u00

zo > 15 maa > 16u00

vr > 10 apr > 21u00

zo > 22 maa > 16U00

za > 4 apr > 14U00

zo > 19 apr > 16u00

za > 25 apr > 16U00

za > 2 mei > 21U00

za > 14 maa > 21U00


