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  baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal.
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  hartverwarmend...
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  weeral veel gepasseerd.

7 verteylement

  verrassend!

20 eygalerij

  jana arns: foto’s.

8 fenice

  een koor uit belsele...

23 leuven befolkt

 Zou het folkforum dan toch bestaan?
10 verteylement

  en deze keer mét wandeling!

30 het laatste Woord

  door Frank Pollet...

11 ledebirds

  de Fanteyfare uit ledeberg...

13 tamboeri zingt!

  voor papa, mama en de kindjes.

colofon

Teksten: Katrien, Dirk, Frank, Peter, Leen, Henk, Bart • Lay-out: Dirk • illustraties: Joris • 
Foto’s: onbekende en bekende vreywilligers en hier en daar ne Professional, maar ook 
Sacha, Patrick, Peter(s), e.v.a. • nalezers: Peter, Peter, Caroline... • 
verzending: Leen, Sven, Pascal • Wie we vergeten te vermelden... DANK!

concert info

reserveren is steeds aangewezen: tey@skynet.be • aan de toog van de foyer • 
aan de inkom of 03 772 11 93 • ‘t Ey organiseert luisterconcerten.
we vinden het niet fijn dat er tijdens een concert aan de toog wordt gepraat.
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’t eerste woord
Het laatste ‘t Eyschrift vóór de zo-
merstop is een feit. Reeds enkele 
jaren sluiten we onze deur tijdens 
de maanden juli en augustus. De 
trouwe bezoeker zal misschien 
nog eens mijmerend denken aan 
het straatfeest in de Eindestraat, 
de Eyndefeesten of ‘t Eyfolk. Maar 
we geven er nu de voorkeur aan 
om er van september tot juni een 
lap op te geven. Er zijn immers (zie 
maar in dit ‘t EYschrift) al genoeg 
toffe en feyne folkfestivals tijdens 
de zomer. Maar uiteraard zitten we 
tijdens de zomermaanden niet stil. 

Meestal gebruiken we die periode om aan 
het gebouw -dat we van de stad huren- 
te werken. Zo kunnen we onze concerten 
nog beter organiseren voor publiek en 
muzikant. Tot nu toe hebben we eigenlijk 
altijd binnenskamers gewerkt, misschien 
moeten we nu onze buitenkant eens on-
der handen nemen?
Toen ik onlangs de dochter van de vorige 
conciërge hier een rondleiding gaf, kon 
die haar ogen niet geloven. dat we zelfs 
op de zolder - waar nota bene niemand 
kwam vroeger - een werkruimte hebben 
gecreëerd sloeg haar met verstomming...
wat we met onze ploeg verwezenlijkt heb-
ben, is niet mis: van een door de stadsar-
chitect opgegeven gebouw opnieuw een 
ruimte maken die een meerwaarde biedt 
in onze samenleving. 
we zijn dan ook reeds lange tijd een huis 
van vertrouwen voor de folk- en wereld-
muziekliefhebber. Maar ook lokaal bieden 
we regelmatig onze diensten aan. verga-
deringen van de dorpsraad, werkgroep 
cultuur, de kinderen van onze basisscho-

len, iedereen kan en mag mee genieten 
van het resultaat van 24 jaar hard werken. 
natuurlijk zetten we onze deur wagen-
wijd open voor muzikale creatievelingen. 
dat is tenslotte altijd onze hoofdbetrach-
ting gebleven. onlangs hadden we nog 
bezoek van de groep elanor die z’n ge-
luidsinstallatie wou uittesten. Maar bo-
venal is er onze programmatie. en alhoe-
wel die inderdaad, net als de rest van de 
cultuursector in dit seizoen, wat rustiger 
wordt, bieden we je toch nog enkele feyne 
concerten aan. 
Triakel is natuurlijk een topper die je ei-
genlijk niet mag missen. we hebben één 
van de beste hedendaagse flamencodan-
sers op bezoek: Federico ordoñez. Twee 
baleynbals mogen uiteraard niet ontbre-
ken. Twee verteylementen brengen top-
vertellers naar onze muziekclub, uiteraard 
mét de verteylementband. in ieder geval 
wens ik jullie een feyne zomer, maar kom 
vooral eerst nog eens langs...

 

 

dirk 

’t EYschriFT n°4/ inleydend woord
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Wearyland is het verhaal van een bij-
zondere band tussen een vader en een 
dochter. Het begon allemaal twintig 
jaar geleden. 

alain had net opwindend nieuws gekre-
gen: zijn vriendin was zwanger. over-
mand door vreugde, opwinding maar ook 
angst haastte hij zich naar zijn slaapka-
mer. hij wou even alleen zijn. Probeerde 
het nieuws in stilte te verwerken. Maar 
terwijl hij piekerde over toekomstige ver-
antwoordelijkheden, greep hij naar zijn 
gitaar. in geen tijd had hij het liedje alice 
geschreven. acht maanden later werd zijn 
dochter geboren. jaren gingen voorbij. 
alain zag zijn kleine meisje openbloeien 
tot een prachtige vrouw.
ondertussen stopte hij nooit met liedjes 
schrijven. liedjes die zijn dochter Maaike

telkens mee neuriede terwijl hij zat te spe-
len. alain vertelde altijd aan iedereen die
het wilde horen wat een wonderlijk mu-
zikaal talent zijn dochter had. iedereen 
dacht dat hij gewoon een trotse vader 
was. Maar toen Maaike zelf piano begon 
te spelen, werd duidelijk dat hij niet gelo-
gen had. en toen ze op een zwoele zomer-
nacht hun eerste concert speelden, kon 
men een speld horen vallen zodra Maaike 
begon te zingen. Met ingehouden adem 
keek men naar de geboorte van een ster. 
en zoals altijd de afgelopen 20 jaar, stond 
alain naast haar.
en nu hebben alain en Maaike een album 
opgenomen. elf liedjes die geschreven 
werden tijdens de voorbije 20 jaar. Ze wer-
den opgenomen in een huis dat Maaike 
wellicht binnenkort zal verlaten, klaar om 
haar vleugels uit te slaan.

21.00 UUR - LEDEN: gratis - NIET-LEDEN: 0,5 EURO + den hoed

vrijdag 15 mEi >> Sjapoo-concert

Wearyland
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ZatErdag 16 mEi >> Baleynbal

jonsson/Coudroy

Als muziek magie is, dan hebben we 
met dit duo het toverpoeder in huis. De 
wisselwerking tussen twee muzikanten 
is niet de som, maar een veelvoud van 
emotie en vakkennis. Lena en Martin 
beroeren ziel en dansvoeten... 

de Zweedse lena jonsson (viool) en 
Fransman Martin coudroy (diatonisch 
accordeon) komen allebei respectievelijk 
uit een rijke traditionele muzikale traditie. 
Zowel bretagne als Zweden lopen hoog op 
met hun tradities, wat goed te horen is in 
hun muziek. lena en Martin zijn beide ge-
diplomeerde en gelauwerde meesters in 
hun vak en hebben een groot respect voor 
elkaars tradities. 
hun muziek is grotendeels zelf gecompo-
neerd en doorspekt met hun virtuositeit 
en eigen gemaakte arrangementen. wie 
wat thuis is in de Zweedse en bretoense 
muziek weet ook dat het er stevig aan toe 
kan gaan op de dansvloer… 
eerder dit jaar mochten we lena jonsson 
al een keer verwelkomen samen met brit-
tany haas, wat naar onze oren een onver-
getelijk concert was. lena is wat muziek 
betreft een alleseter en verdeelt haar tijd 
tussen Zweden, Frankrijk en de v.s. Martin 
legde zich naast de bretoense ook toe op 
de Zweedse muziek en aldus is het ont-
staan van dit duo niet zomaar toevallig te 
noemen… 
http://duojonssoncoudroy.com/

« Lena et Martin , le violon et l’accordéon 
à nu, entretiennent une bien belle conver-
sation. Quelles bonnes idées, croiser et dé-
croiser les fils si fins des mélodies de là bas 
et d’ici, de l’un et de l’autre; tout cela sonne 
à merveille, vous ouvrez pour nous de bien 

beaux espaces faits de volutes à la fois fra-
giles et remplies d’énergie tranquille, cela 
fait du bien, dessine des volumes infinis. 
Je souhaite bien du plaisir à ceux et celles 
qui prendront le temps de s’abandonner 
à leur écoute, à bien des égards il s’agit 
d’une épure, vous avez inventé un style, et 
ce n’est pas la moindre des choses, ce style 
est unique , il est le vôtre, c’est précieux. »
Marc PERRONE

OM 21.00 UUR - LEDEN: 7 euro - NIET-LEDEN: 9 EURO
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Zondag 17 mEi >> concert

triakel

Twee zatte Zweden verloren eens een 
weddenschap. “Eeeen vat een vat een 
vat!”? Niks van; Zweden is een be-
schaafd land. 

kjell-erik eriksson (violist bij høven 
drøven) en janne strömstedt (toen nog 
toetsenist bij høven drøven) trakteerden 
de winnaars op een nieuwjaarsduet. op 
viool en harmonium. het werd een laaiend 
succes: de twee hadden meteen een nieuw 
project. emma härdelin (zang en viool bij 
garmarna) sprong aan boord en samen 
begonnen ze te graven naar hun muzi-
kale wortels in het oude liedrepertoire 
van jämtland en hälsingland. dit zijn drie 
gasten die weten hoe actueel die oeroude 
songs zijn en die zelf liederen uit de ver-
geten hoekjes van hun geboortestreek 
opduiken. omdat het leuk is om de ver-

halen van toen te blijven kennen (over de 
dochter van de leeuwentemmer, bijvoor-
beeld), maar vooral omdat de thema’s van 
die verhalen eigenlijk nog steeds hetzelfde 
zijn. de drie hebben al een aardig palmares 
in de scandinavische folkrock, maar voor 
dit concertje houd je je uitbundigste vi-
kingkreten misschien toch beter nog even 
in bedwang. in de vaak ingetogen, akoes-
tische arrangementen staat emma’s zang 
centraal. de groepsnaam (Triakel is Zweeds 
voor een soort zwarte melasse) zegt het ei-
genlijk helemaal: wat je hoort is zo donker 
om in weg te zinken of net bitterzoet en 
heerlijk plakkerig. Triakel geeft je de songs, 
voortreffelijk gezongen en gespeeld, met 
fijne arrangementen. hoe elk verhaal voelt 
(werd de bruid nu gruwelijk doodgeknuf-
feld of is ze bezweken onder zoveel liefde?), 
kies je als luisteraar zelf.

OM 16.00 UUR - LEDEN: 10 euro - NIET-LEDEN: 13 EURO
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Nog twee verteylementen voor de zo-
mer? Dat wil zeggen dat er op vertel-
front veel te vertellen valt... En ook voor 
deze editie heeft Tom Van Mieghem op-
nieuw twee konijnen uit z’n hoed geto-
verd.

uiteraard is vooraf en achteraf de immer 
verrassende verteylementband onder lei-
ding van Peter verberckmoes present om 
iedereen met een muzikaal verhaal te ver-
tederen.

Twee vertellers dus voor deze editie. 
Mannen zonder grenzen... een vlaming, 
waaslander zelfs én een nederlander... 
heren met een prettig gestoorde hoek af? 
of is er geen hoek aan? je zal moeten ko-
men luisteren om zelf een oordeel te vel-
len... 

Meneer Zee is het pseudoniem van jan de 
Maeyer uit het nabije kruibeke. hij startte 
zijn carrière als kamishibai-verteller (vi-
suele boeddhistische verteltraditie). Zijn 
passie voor de vertelkunst is grenzeloos... 
Marin Millenaar (amsterdam, nl) is een 
muzikale sprookjesverteller. hij laat zich 
graag inspireren door sprookjes en verha-
len in het algemeen, maar vooral door de 
orale traditie uit verre en voor hem vaak 
vreemde landen. door ze te vertellen, uit 
hij zijn liefde voor de stad waar hij van-
daan komt en haar bewoners: amster-
dam; de wereld in het klein, waar de hele 
mensheid samenkomt. Zijn ‘grote’ verhaal 
wil de wereld beter maken en mensen ge-
lukkig maken...
Met deze twee vertellers weten we niet 
waarheen het gaat, je tv zal je in ieder ge-
val niet missen...

vrijdag 22 mEi >> vertelavond

verteylement
vanaf 20.00 UUR - LEDEN: gratis - NIET-LEDEN: 0,5 EURO + den hoed
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Fenice
OM 21.00 UUR - LEDEN: 8 euro - NIET-LEDEN: 10 EURO

Een optreden in eigen beheer. Iets heel 
speciaal deze keer... Belsele is een le-
vendig dorp, kunstzinnigheid scheert 
hier hoge toppen. Wij, de hommelclub 
bij uitstek, zijn daar maar een klein on-
derdeeltje van. Vandaag geven we ons 
podium echter aan een echt mannen-
koor geleid door een muzikale eminen-
tie.

Fenice, inderdaad, een vogel die uit z’n as 
herrijst. Met tien zangers zijn ze nu, geleid 
door pianist, componist, arrangeur en di-
rigent Dirk Stuer. ‘Onze dirigent is onze 
kracht’, zeggen ze zelf. in de eerste plaats 
is dirk stuer een pianovirtuoos. klassiek 
geschoold (koninklijk vlaams Muziek-
conservatorium), speelt en studeert hij 
nog dagelijks bach, beethoven en de an-
deren. Maar hij volgde eveneens meester-
cursus bij de canadese grootmeester os-
car Peterson, omdat jazzmuziek voor hem 

evenzeer de passie preekt. dirk stuer was 
ook elf jaar lang de vaste begeleider en 
arrangeur van de nederlandse cabaretiè-
re jasperina de jong tijdens optredens, 
tournees en televisie-opnames. 

Fenice werd opgericht in 2010 en zingt 
drie- en vierstemmig. het doel is om op-
tredens en/of uitvoeringen te verzorgen 
op een zo hoog mogelijk niveau.

voor de goede kwaliteit, het hoge niveau 
en het amusement staan de zangers en 
hun dirigent-pianist garant. het reper-
toire brengt u een mix van antiek met he-
dendaags, gregoriaans met gospel, ernst 
met luim. voor u spelen en zingen: Dirk 
Stuer, Jan Krijnen, Raf Peirsman, Guido 
Lievens, Vic Van Peteghem, Luc VanThie-
nen, Werner Rogiers, Jan Van Hoorick, 
Marc De Rouck, Jean-Pierre De Cnijf en 
Joost De Cock.     

ZatErdag 30 mEi >> Optreden in eigen beheer
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Zondag 31 mEi >> Flamencoconcert

Federico ordoñez
OM 16.00 UUR - LEDEN: 8 euro - NIET-LEDEN: 10 EURO

Het gebeurt niet dikwijls: traditie op 
commerciële tv. Toch verscheen on-
langs tijdens Belgium’s Got Talent 
op VTM flamencodanser Federico 
Ordoñez. Federico is een opkomend 
talent in de zich steeds meer interna-
tionaliserende flamencowereld. En on-
danks z’n jonge leeftijd al een eminen-
tie.

in onze muziekclub komt hij niet alleen. 
Federico brengt zanger josé ligero en gi-
tarist alexander gavilan mee. 
de boeiende geschiedenis van flamenco 
op één ‘tEyschriftblaadje weergeven, is 
onmogelijk. een poging in twee woorden: 
passie en emotie!
op 15-jarige leeftijd begon Federico in 
brussel les te volgen bij antonio Marti-
nez, één van de flamencopioniers in bel-
gië. snel ging hij deel uitmaken van diens 
dansgezelschap. hij danste mee in onder-

meer “Fuego”, in boZar, in luxembourg, 
en in verschillende zalen in nederland. 
nadien ging hij zich meer profileren als 
solist. hij werkte ondermeer samen met 
zangeres india Martinez in Flagey brussel 
en in « juana la loca » door en met gita-
rist Michel gillain.
de flamencostijlen of “palos” waarvoor Fe-
derico het meest bekend is, zijn de Soleá, 
Farruca, en Seguiriya. Tot op heden heeft 
Federico live opgetreden in belgië, Frank-
rijk, hongarije, nederland, slovenië, en 
Zwitserland. 
Tegenwoordig is Federico ordoñez heel 
actief bij de Fred academy (grégoire van-
dersmissen en gérard deltenre) in brussel 
en met las estrellas andaluzas (Patricia 
van bergen) in charleroi. 
letterlijk en figuurlijk: een concert voor 
oog en oor, vol vurige passie en wilde le-
venslust. Met dit ‘dans’concert denken we 
nog even stil terug aan wannes...
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vrijdag 12 juni >> wandeling met vertelmomenten

verteylement
vanaf 20.00 UUR - LEDEN: 0 euro - NIET-LEDEN: 0,5 EURO + den hoed

Het laatste Verteylement van dit sei-
zoen en het mag dan ook wat anders 
zijn. Het is trouwens ook ‘kermis’ in 
Belsele... Je kan je avond dus vullen met 
bakken cultuur...

aan de succesvolle starter van dit menu 
wordt natuurlijk niet getornd... Peter ver-
berckmoes stelt opnieuw een orkest sa-
men dat je vanaf 20 uur verwelkomt. net 
zoals de vorige keren behoren verrassin-
gen tot de mogelijkheden (zagen we gerry 
de Mol niet onlangs?)...
we vertrekken rond 21 uur naar een eer-
ste vertelplaats waar we Fred ontmoeten. 
Fred versonnen verzamelt, luistert en ver-
telt verhalen. hij behoort tot het gilde van 
die vertellers die “orale verteltraditie” hoog 
in het vaandel dragen. Fred versonnen 
vertelt al zo lang hij het zich kan herinne-
ren. hij vertelde op straat, op markten, bij 

mensen thuis, in zalen en cc’s. hij is een 
graag geziene gast op festivals in binnen- 
en buitenland. hij vertelde in vlaanderen 
(alden biesen), nederland, engeland, ier-
land, Zweden en denemarken. 
in een krachtige en emotionele vertelstijl 
brengt hij schitterende verhalen, volksle-
genden, mythes, farçen, spookverhalen 
en eigen werk.
Fred vertelt voor iedereen, jong en oud. 
hij verschijnt soms ook als zijn alter ego 
schobbejak: een vertellende vagebond die 
ook kan toveren, jongleren en... ? 
na een eerste verhaal trekken we naar het 
donkere bos om daar huisverteller Tom 
van Mieghem tegen het lijf te lopen. om 
tenslotte terug te keren naar muziekclub ‘t 
ey waar, vooraleer de apotheose losbarst 
met de verteylementband en Fred ons op-
nieuw verrast met een verhaal.
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ZatErdag 13 juni >> Kermisconcert

oriental ledebirds
OM 21.00 UUR - gratis 

Kermis in Belsele! Nadat we zelf vorige 
keer volledig in de wolken waren van 
het optreden aan de kerk van 2Fabio-
la, dachten we dat het nóg beter kon. 
Neem nu bijvoorbeeld eens een bende 
muzikanten die echt een instrument 
kunnen bespelen? En we vragen de bu-
ren van de wereldwinkel om mee een 
terrasje te verzorgen? En ze hebben 
dan ook nog eens een nocturne?

de ledebirds is een orkest dat zich richt 
tot muzikanten uit ledeberg en omstre-
ken. eenvoudiger kan het niet? 
Ze spelen alle genres, laten zich niet be-
perken tot één muziekje en laten zich be-
invloeden door muziek van over de hele 
wereld. iedereen is welkom om aan te 
sluiten, alle niveau’s, alle instrumenten, 
zangers en zangeressen.
Het programma ‘Oriental Ledebirds’ 
krijgt projectsteun van de vlaamse over-

heid binnen het kunstendecreet. drij-
vende kracht achter dit alles is Mattias 
laga. hij heeft als klarinettist en saxofo-
nist een bijzondere voorliefde voor erg 
diverse wereldmuziek en is een gedegen 
jazz-improvisator. vooral de basklarinet 
draagt zijn voorkeur weg. Mattias speelt 
momenteel met jaune Toujours, Mec yek, 
wofo, elftwelf en ledebirds. voor dit con-
cert brengen de ledebirds niemand min-
der dan gastmuzikant osama abdulrasol 
mee.
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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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vrijdag 19 juni >> Workshop + Concert(en) !!!!

tamboeri
OM 14.15 - om 19.00 - om 21.00 - volwassenen 6 euro - kinderen gratis

Een dag in het teken van muziek, kin-
deren, baby’s én volwassen. Kortom: 
iedereen is welkom op één van de drie 
of op alle voorstellingen...

bart Merlevede is de drijvende kracht 
achter Tamboeri. Tamboeri vzw focust 
zich op muziekbeleving voor kinderen én 
baby’s. Tamboeri heeft net een cd uit en 
daar moet iedereen van kunnen genieten. 
daarom dus een programma in drie delen 
vandaag.
een eerste deel is voor jonge ouders met 
baby’s: schudden met eitjes, tikken met 
stokjes, zwaaien met doekjes, wiegen, 
zingen over auto’s, fietsbellen, stappen en 
vallen, de regen en de zon enz… een heer-
lijk muziek-doe-moment voor ouders en 
kindjes. 
het tweede deel is een echte familie-
voorstelling. Tamboeri brengt kinderlied-
jes voor 3-9 jarigen en familie. gekende 

liedjes (van ik zag twee beren tot 10 kleine 
visjes) en composities van bart Merlevede 
zelf. hij laat zich omringen door een heu-
se ‘rok en rol’ band bestaande uit topmu-
zikanten die de liedjes werkelijk een hip 
jasje geven. bart Merlevede: zang, gitaar, 
mondharmonica; bart oostindie: elektri-
sche gitaar, zang, lap steel gitaar; sander 
van goor: bas, contrabas en zang; Pieter 
elias: cajon, shakers en percussie, zang, 
jozef sercu: toetsen, accordeon, saxo-
foon, zang. een set duurt 60 tot 70 minu-
ten. 
het derde deel is een echt sjapooconcert.
bart brengt met enkele van zijn kompa-
nen muziek voor alle grotere kinderen.
een dag in het teken muziek, kinderen en 
volwassenen... boeiend?

even samengevat:

14:15 tot 15:15
Muziek op Schoot
Papa’s en mama’s worden verwacht met 
hun kroost van 8 tot 36 maanden jong.

19:00 tot 20:15
Volwassen betalen 6 euro bijdrage
Tamboeri Band
Familievoorstelling voor iedereen, jong en 
oud, gewoon of prettig gestoord.

21:00 uur
Sjapoo-concert
Tamboeri speelt twee keer dertig minuten 
eigen brouwsels voor volwassenen. Bart 
wordt begeleid door Bart Oostindie (speelt 
mee in Sam Vloemans Band, Eddy et Les 
Vedettes …), Sander Van Goor en mis-
schien Pieter Elias.
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ZatErdag 20 juni >> Baleynbal

macke-Bornauw & cie
OM 21.00 UUR - LEDEN: 7 euro - NIET-LEDEN: 9 EURO 

Onze laatste avond voor de zomer: 
folk&roll! Het duo Birgit en Benjamin is 
al wat vertrouwd met ons podium, van-
avond brengen ze een drummer en een 
bassist mee... 

voor benjamin Macke (diatonisch accor-
deon) en birgit bornauw (doedelzak) be-
gon het allemaal in 2008, toen ze elkaar 
letterlijk tegen het lijf liepen en besloten 
om een duo te vormen. birgit is bij ons 
gekend van de ‘superdoedelzakgroep’ 
griff en is dé doedelzakvrouw bij uitstek. 
benjamin maakt dan weer deel uit van 
een lichting getalenteerde jonge Franse 
trekzakspelers uit de regio van lille (rij-
sel), noord-Frankrijk. onnodig te vermel-
den dat het dikke koekenbak werd tussen 
de twee en dat merk je ook wanneer ze 
samen op het podium staan. 
samen hebben ze meer dan één project 
op touw gezet, gaande van een filmpro-

ject (live muziek bij oude stomme films) 
tot een barokmuziekproject. het filmpro-
ject ‘Muzikaciné’ hadden we onlangs te 
gast en de muziek en oude filmbeelden 
werden zeer gesmaakt door ons publiek 
en de belseelse bengels. 
dat het duo Macke-bornauw graag z’n 
muzikale grenzen verlegt, krijgen we 
vanavond te horen op ons podium. Ze 
breiden hun duo uit met twee extra muzi-
kanten: aurelien Tanghe op contrabas en 
Théophile demarcq op drums. als je het 
aan ons vraagt ruikt dat naar een stevig 
dans- en luisterfeestje… bovendien heb-
ben we ook horen waaien in de wandel-
gangen van ’t ey dat er ook enkele (u zeer 
bekende) gastmuzikanten zullen aantre-
den… 
bent u door dit alles heel benieuwd ge-
worden? wij zijn dat ook en hopen dat 
jullie samen met ons het seizoen met een 
knaller komen afsluiten!



15

Het lijkt of het voorjaar nog nooit zo ge-
vuld is geweest. Toch was het vorig jaar 
iets drukker (4 concerten méér op 5 mei 
2014)... Maar desalniettemin, met dertig 
concerten op onze teller kunnen we al 
eens fier terugblikken.

we bleven na ode een beetje in noorderse 
sferen met de debuut cd-voorstelling van 
het jonge duo estbel. Muziek van ginder 
en hier stond op het programma. leana is 
nog vrijwilligster geweest in onze club en 
het was ook voor haar een mooi parcours: 

flitsrubriek

’t EYschriFT n°4/ verslag van wat geweest is
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van het schilderen van de kelder naar het 
podium van muziekclub ‘t Ey. Daar sloeg 
ze zich behoorlijk uit de slag met haar 
stem, doedelzak en fluit. geruggensteund 
door echtgenoot hartwin op diatonisch 
accordeon wist ze opnieuw onze harten 
te veroveren. een prettig muzikaal en 
vriendschappelijk concert.

Zondag 1 maart organiseerden we een 
dubbelconcert met het engelse carmina 
en het welshe Fernhill. beide groepen 
spelen fijne keltische muziek en een talrijk 
opgekomen publiek wist zowel ‘s middags 
als ‘s avonds de prestaties van de artiesten 
te waarderen. we laten even chronoloog 
henk aan het woord: 

“Carmina 1 maart 2015

Ik kwam eigenlijk voor de bijdrage van 
meester Uilleann Piper Diarmaid Moyni-
han en werd uiteindelijk vooral gechar-
meerd door Geoff Castle, een pianist die 
recht uit het verzopen New Orleans was 
geplukt. Voor velen zal dit klinken als een 
vloek in de Ey-kathedraal, maar Carmina 
op cd staat in mijn privé-catalogus geklas-
seerd onder melige new age folk. Als een 
groep er echter in slaagt om een dergelijk 

vooroordeel live om te buigen tot enthou-
siasme, dan verdient die een staande ova-
tie. En dat deden ze, met dank aan de pia-
nist en de leading lady met de sax en het 
bruine engelenhaar.“

na het concert roerde onze immer ambi-
tieuze keukenploeg in de potten voor vrij-
willigers, publiek en muzikanten. het was 
‘s middags al gezellig druk, voor het avond-
concert met Fernhill kwam er zowaar nog 
meer volk. het kwartet uit wales is niet aan 
z’n proefstuk toe en vriend en vijand is het 
er over eens: een live concert van hen is 
steeds beter dan de cd opname. komt het 
door de bezwerende stem van julie Mur-
phy? of de frivole jazzy toevoegingen van 
trompettist Tomos williams? in ieder ge-
val weet de band het publiek te boeien tot 
het einde van het concert. samen met vio-
liste christine cooper en gitarist ceri rhys 
Mathews stelden julie en Tomos hun 
nieuwste cd amser (disgyfrith, 2014) voor.

na een rustig weekend met enkel een ap-
pelweyre, organiseerden we op vrijdag 
13 maart een concert met het bretoense 
Plantec. de twee broers en dj speelden 
niet alleen ‘s avonds maar ook ‘s middags 
al, voor hondertwintig kinderen van de la-
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gere scholen. Zowel muziek, Frans, dans 
en instrumenten kwamen aan bod. en 
ja, het moet gezegd: niet voor gevoelige 
oortjes. Toch weet djibril pc en toetsen 
lekker te laten beuken onder de gitaar en 
bombarde. voor de niet zo talrijke aanwe-
zigen was het in ieder geval een feestje!
het weekend bracht nog meer moois... Za-
terdag kwamen twee fantastische dames 
uit de baltische staten met hun eigenzin-
nige muziek afzakken: de litouwse vėtra 
Trinkūnaitė en de letse laima jansone. 
hun muziek werd zéér gesmaakt. Maar 
het weekend was nog niet voorbij: zon-

’t EYschriFT n°4/ verslag van wat geweest is
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dag mochten we sophie cavez en baltazar 
Montanaro ontvangen met hun nieuwe 
cd. opnieuw een kippenvelmoment, on-
danks een oververmoeide sophie... 
we werkten het daaropvolgende week-
end mee aan het doedelzaksymposium 
in leuven. onze vrijwilligersploeg stond 
er garant voor het geluid... en dat met een 
hoofdtechnieker die allergisch is aan rie-
ten... Passie heet dat!
die passie was ook met kilo’s aanwezig 
tijdens het baleynbal met The reunion. 
Frontvrouw Fabíola Fernandes wist haar 
zeven muzikanten in de juiste richting 

te dirigeren. het was folk, maar met iets 
als een octopus: het feest uitte zich in 
vele tentakels... in ieder geval, zo goed dat 
we ze hebben geboekt voor ‘Sinnekloas 
danst’ op woensdag 8 juli in sint-niklaas.
we besloten het weekend met een feyn 
concert van lena jonsson en brittany 
haas. Twee fantastische violisten die 
elkaar super aanvoelen. Met een mix van 
traditioneel skandinavisch en eigen werk 
namen ze moeiteloos het publiek op 
sleeptouw. Pareltjes van concerten zijn 
dat hier! dank muzikanten, dank publiek 
maar vooral dank vreywilligers!

’t EYschriFT n°4/ verslag van wat geweest is
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Eygalerij

’t EYschriFT n° 4/ tentoonstelling maart - april

Opnieuw vinden we een muzikante die 
ook in de beeldende kunsten actief is. 
Jana kennen we als een van de drijven-
de krachten achter het lichtjes avant-
gardistische Aranis. Sinds kort is deze 
dame ook inwoner van de hoofdstad 
van het Waasland... 

jana arns (gent, 1983) volgde haar eer-
ste dwarsfluitlessen aan de stedelijke 
Muziekacademie ‘Emiel Hullebroeck’ te 
gentbrugge bij karin de Fleyt. op haar 
dertiende werkte zij mee aan de muziek-
theaterproductie ‘Kahaani’ van ‘Het Mu-
ziek lod’ o.l.v. dick van der harst en guy 
cassiers. 
jana werkte ook als medewerkster van 
klinkklank vzw waar ze zich met veel en-
thousiasme verdiepte in de muzikale bele-
ving van het jonge kind onder de noemer 
‘muziek op schoot’.
Ze houdt zich ook bezig met het zakelijke 
luik van muziek maken. haar muzikaal 
parcours is indrukwekkend.
haar vijfjarige opleiding fotografie aan 
het sask in sint-niklaas heeft ze net met 
verve beëindigd. haar foto’s verschenen 
reeds in verscheidene dagbladen (Focus 
knack, gva, ...) en op meerdere cd-hoe-
zen. 
jana’s fotografische stijl kan je niet in één 
vakje steken. Ze maakt voornamelijk zelf-
portretten, zowel zwaarmoedig als met 
een humoristische knipoog én bovenal 
relativerend. Tegen de verwachting in 
misschien, maar jana bewerkt haar foto’s 
niet. integendeel, ze schuwt het gebruik 
van Photoshop! Ze bekomt haar fotografi-
sche techniek door het gebruik van lange 
sluitertijden (transparante beelden) en een 

krijtbord. Ze werkt ook vaak in reeksen; 
zo is ze sinds 2013 bijvoorbeeld bezig met 
een fotodagboek waarbij ze elke dag een 
foto post op haar website www.janashoot.
com. 
Vorig jaar won ze met deze reeks het ‘Le-
gaat hulstaert’ en was ze het gezicht en 
ontwerper van de affiche van de gentse 
Feesten 2015.
jana legt zich naast muziek en fotografie 
ook toe op poëzie. het is een oude passie 
die de laaste jaren opnieuw opwakkert. in 
de volgende editie van ‘De Poëziekrant’ zal 
er één gedicht van jana staan. 
een voorsmaakje:

 jana arns / foto’s

Ze is verslaafd aan glas,

de vrouw, die men heeft geblazen

uit het huwelijk en de verst gelegen put

waar ze kruiken vult met levenswater.

als nomade in een hoofd met reisziekte

buigt ze als een tent over eigen schaduw,

ontkurkt ze de dagen.

Ze is verslaafd aan glas,

de vrouw, haar wereldgewoel gaat liggen

naast het kind dat ze vergat op te halen.

de man bouwt op grond naast de hare.

het huis is blind en de muren liegen.

Met nagels slaan ze braille in haar handen,

maar ze voelt niet meer en minder

dan de omhelzing van de zetel

in haar vertrek bij de nooduitgang

waar ze post vat en wacht

op haar eau de vie de la fin.
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PartnErS VAN ‘T EY >> voorstelling

 leuven Befolkt
De folkmicrobe blijft leven...

Heel lang geleden, toen de dieren nog 
spraken, was het folklandschap anders 
dan vandaag. Een sterke speler was 
Leuven. De kernredactie van het veel 
te vroeg ter ziele gegane Gandalf resi-
deerde er, het BVO en Groep Jan Smed 
liepen er rond, dé platenzaak Sax, The 
Early Music Shop,... En ook organisato-
ren... Folkpodium van Ivo organiseerde 
er meer dan tien jaar concerten. Wat la-
ter was er Folk in Leuven. En dan nu: nu 
is er Leuven Befolkt. Voor wie nog niet 
van hen heeft gehoord: ze zijn een jon-
ge organisatie die folk in Leuven terug 
op de kaart wil zetten.

Misschien ook typisch voor een studen-
tenstad: initiatieven die elkaar opvolgen. 
gelukkig kan leuven befolkt op een jon- 
ge ploeg enthousiastelingen rekenen. 
reeds verschillende jams, concerten en 
bals stonden op het programma. ook een 
heuse straatmuzikantenwedstrijd: “So You 
Think You can Busk?!”. Met hun derde jaar 
in zicht kunnen ze met zekerheid zeg-
gen dat ze van plan zijn om leuven nog 
meer te befolken. hun doel is namelijk om 
de leuvenaren folk te laten ontdekken of 
herontdekken.

in september 2012 arriveerde Marieke 
van ransbeeck in leuven als eerstejaars-
studente aan het lemmensinstituut. Ze 
vond het jammer dat er op dat moment 
niet veel rond folk te doen was in leuven. 
hier moest verandering in komen. ergens 
in november kwam ze op een jazz-jam te-
recht in café “de blokhut”. het sfeertje en 
de muzikanten deden haar dromen om 
iets gelijkaardigs op te zetten, maar dan 
met folkmuzikanten.

Tijdens de eerste twee jaren van leu-
ven befolkt zijn in leuven al talrijke eve-
nementen de revue gepasseerd. enkele 
hoogtepunten: wÖr, curly strings, be-
folkt bal december en maart (samenwer-
king ey), so you Think you can busk,! 2014 
en 2015.
op een relatief korte periode verzamelde 
zich een vrijwilligersteam rond leuven 
befolkt. Zo verwelkomde Marieke ook haar 
mede-organisatrice josefien vercruysse. 
eind augustus nemen de jonge meloma-
nen een nieuwe start van de evenemen-
ten: 30/8, befolkt bal i.s.m. wereldcafé.
nog meer concerten, jams, befolkte bals, 
zelfs een kroegentocht-jam, So You Think 
You Can Busk 2016,… worden later aange-
kondigd. 
hou dus zeker hun facebook-pagina in 
het oog en voor vragen kan je altijd terecht 
op leuvenbefolkt@outlook.com.
https://www.facebook.com/pages/leu-
ven-befolkt
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Fanteyfare - TesamenLerenSpelen... 
Hieronder een van de melodieën die we 
op onze TLS hebben aangeleerd. Van 
Australië naar Portugal...

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

naar de fameuze ‘Tune Learning Sessions’.  
onze data:

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

’t EYschriFT n° 4/ huisorkest én jam

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



25

’t EYschriFT n°4/ vreywilligers

Peter
 

In deze rubriek laten we een vrijwilli-
ger aan het woord. Of het aan geneti-
sche manipulatie ligt, weten we niet, in 
ieder geval hebben we de laatste jaren 
een aanwas van Peters. ‘t Zijn allemaal 
bollebozen, de ene al (b)Peter dan de 
andere... 
De nieuwste Peter helpt ons geluids-
patrimonium in orde te houden en te 
verb(P)eteren...

Wie is deze Peter?
geboren en getogen in sint-niklaas. ge-
scheiden, twee kinderen. leeftijd: 48j. 

beroepshalve ben ik magazijnier-reacher, 
maar dat kan ik nu niet meer uitoefenen 
omwille van lichamelijke klachten. ik werk 
al sinds m’n 14, dus nu beetje versleten...

Muzikant?
Mijn voorkeur ging indertijd uit naar de 
elektrische basgitaar. ik vond de uitda-
gingen op dat instrument boeiend, en 
goeie gitaristen waren er al teveel. ik 
ondervond wel dat het een moeilijk instru-
ment was om op te nemen en bijgevolg is 
mijn tweede grote passie geluidstechniek 
geworden. 
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ik heb me hier zowat in verdiept in die 
mate dat het meeste van mijn vrije tijd 
daaraan op ging; componeren, opne-
men, mixen en spelen in bands. Mees-
tal instrumentale experimentele muziek. 
Ondertussen ben ik in ‘t Ey beland, waar 
ik eigenlijk mijn ei wel wat kwijt kan. ik 
sta in voor de technische back-up van 
de ge luidsinstallatie en doe af en toe het 
geluid. ik vind het initiatief fantastisch; 
het in stand houden van muziekstijlen 
die buiten de mainstream vallen. in deze 
tijd verdwijnen al teveel goeie dingen om 
plaats te maken voor het digitale tijdperk. 
ik kan me daar soms druk in maken, al-
les moet wijken voor geld en zogenaamde 
evolutie. niet echt mijn idee van een leuke 
samenleving. 

Je muziekstijl? 
heeeeél ruim, in alle genres zitten goeie en 
slechte dingen. ik hou vooral van ”door-
leefde” muziek, dus geen commerciële 
pulp. wat dan wel? rock, funk, fusion, 
reggae, jazz, space, tot metal. en sinds kort 
ook respect voor folk en aanverwanten ;-)
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cdvoorstelling
tulsk / décibal

Tulsk is de naam van een iers trio gepokt 
en gemazelde muzikanten en van een ge-
meente in roscommon. de naam van de 
cd, ‘The Long Mile’ is naast de naam van 
een straat te dublin, ook de naam van een 
inn in die straat. Maar of deze met de cd 
iets te maken heeft, is twijfelachtig: het is 
geen muziek-inn maar een bingo-karao-
ketent. ja dat hebben ze daar ook in du-
blin. en ja, een mijl kan kort of lang zijn.
alan doherty (whistles, flute), alan burke 
(guitar, vocals) en sean regan (fiddle, vi-
ola en mandola) worden op deze cd uit 
2012 bijgestaan door een contrabas, een 
bodhran en een piano. het repertorium is 
samengesteld uit traditionele ierse bron-
nen met arrangementen van het trio en 
alan burke. het is niet verwonderlijk dat 
deze drie fijne musici elkaar gevonden 
hebben. het blijkt dan ook een boeiend 
geheel te zijn, perfect samen gespeeld en 
zo iers als een guinness maar kan zijn. 
voor de liefhebber van swingende en 
meeslepende traditionele muziek.

de muziek van décibal getuigt van een 
diepgaande kennis van het berry-patrimo-
nium. de hier voorgestelde demonstratie-
cd met drie stukjes is een teaser voor de 
dansstages, draailier-en samenspelcursus-
sen die zij geven. initiaties en gevorderde 
workshops, eventueel af te sluiten met een 
bal. een echte full-cd hebben zij nog niet, 
maar die komt er zeker aan want dit jaar 
spelen zij op zowat alle grote festivals in 
Frankrijk, waaronder gennetinnes en la 
châtre.
cédric loosli, david roblin, benoît roblin 
en cyril berthet spelen op typisch Franse 
manier ten dans, helemaal ten dienste van 
de dansers, en dat is mooi. Zij verdiepten 
zich totaal in hun erfenis, de muziek uit 
berry, maar schuwen het up-to-date bren-
gen van arrangementen niet. Zo blazen ze 
nieuw leven in hun traditie zonder haar 
geweld aan te doen met elektrische bas, so-
praansax en fluit, bouzouki en greengurdy. 
wat is dat? wel, gewoon, een groene draai-
lier die swingt als een boobie.
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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?
Mei - juni 2015: € 8 / € 4 / € 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 Werkkamer
door frank pollet

op 1 mei jongstleden was ik aan het werk. 
Mijn nieuwe boek ‘De Werkkamer’ kon, 
volgens mijn uitgever, op geen passender 
dag dan op de dag van de arbeid worden 
voorgesteld. Muziekclub ’t ey bleek hier-
voor de ideale locatie, en ik probeerde er-
voor te zorgen dat de afwezigen ongelijk 
hadden.
‘De Werkkamer’ is een lijvige verzame-
ling artikels die ik voor onder andere de 
Poëziekrant heb geschreven. het concept 
van de rubriek was eenvoudig: ik nodigde 
mezelf uit in de werkkamer van een aan-
tal collega-dichters. en daar vond dan een 
gesprek plaats over alles wat zich al dan 

niet in die werkkamers bevond. kortom: 
het werden gesprekken over leven en 
werk.
Tijdens de voorbereiding van het woordje 
dat ik wilde placeren op de boekpresenta-
tie, herlas ik de drukproef van mijn eigen 
boek en viel het me op dat heel wat dich-
ters ‘iets’ met muziek hebben.
bart Plouvier, bijvoorbeeld, vond het een 
ware luxe zich een eigen muziekinstallatie 
in zijn werkkamer te kunnen permitteren. 
in barts cd-verzameling zit heel veel bach.
‘Da’s logisch, ik houd van Bach. Ik heb me 
die goedkope uitgave van alle werken van 
die componist bij ‘t Kruidvat aangeschaft. 
en let op, hé, die opnames zijn helemaal 
niet slecht! Fred brouwers besprak on-
langs nog een kruidvat-uitgave met liede-
ren van schubert en was daar zeer lovend 
over, en terecht.’
dichteres Marleen de crée schrijft poëzie 
in een voormalig kiekenskot. Ze is ver-
zot op grofvuil, maar legt een bijzondere 
verfijning aan de dag als het om muziek 
draait. voor haar is muziek het begin en 
het einde. Toen ik Marleen in haar werk-
kamer bezocht, zat er een straalplaatje met 
kamermuziek van stefano landi (1586–
1639) in de lade. ‘Kamermuziek is veel es-
sentiëler dan bijvoorbeeld symfonische 
muziek. Pas op, ik kan dat wel pruimen 
hoor, maar voor mij verhoudt kamermu-
ziek zich tot symfonische muziek zoals 
poëzie tot proza. de ballast is weg. het 
componeren van symfonieën is iets heel 
anders dan het componeren van kamer-
muziek, zeker weten. kamermuziek gaat 
naar de kern, poëzie ook.’
Marleen zet soms dagen na elkaar dezelf-
de muziek op, want voor haar raakt mu-
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ziek nooit uitgepraat.
ook de huidige antwerpse stadsdichter 
stijn vranken is een muziekliefhebber. 
Tijdens het gesprek dat ik met hem in zijn 
werkkamer had, speelde constant muziek. 
wanneer het ook maar even stil dreigde 
te worden, wipte hij op en holde met een 
volgende straalplaatje naar de yamaha 
muziekinstallatie. Wanneer Bonny ‘Prin-
ce’ billy / will oldham door de kleine keF-
speakers klonk, werd de dichter helemaal 
lyrisch: ‘Ah, muziek is het hoogste wat een 
mens kan bereiken...’
op de werktafel van luuk gruwez ston-
den, toen ik er op bezoek was, twee lelijke 
witte luidsprekers. Toch speelt de dichter 
geen muziek terwijl hij werkt: ‘Ik kan geen 
muziek verdragen terwijl ik schrijf. daar-
voor heb ik voor muziek te veel respect. 
Misschien word ik er te erg door aange-
grepen. ik heb een hekel aan muziek die 
als muzak gebruikt wordt. Muziek moet ik 
aandacht schenken.’

in gruwez’ werkkamer hangt een grote 
foto van Gustav Mahler. ‘Hij is lang mijn 
geliefkoosde componist geweest, maar 
mijn favorieten variëren nu van dag tot 
dag. uiteraard ben ik een bachliefhebber, 
hou ik van 15de-, 16de-eeuwse polyfone 
muziek, henri Purcell en gabriël Fauré… 
Muziek is van een hogere orde dan de li-
teratuur…’
de dichter des vaderlands, charles ducal, 
deelt gruwez’ mening. ook hij wil geen 
muziek terwijl hij schrijft, leest of kookt.
‘Muziek dient niet om de ruimte te vullen; 
ze wordt te vaak gebruikt als achtergrond 
bij het gewone leven, vind ik. goede mu-
ziek is het waard om echt beluisterd te 
worden.’
en toch speelt in mijn werkkamer, terwijl 
ik dit schrijf, muziek. van dina Misund. Ze 
zal het mij niet kwalijk nemen…

Op de foto: Bart Plouvier tijdens de voor-
stelling van ‘De Werkkamer’.

’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).

... ?

bombarde en kerkorgel in de kerk van belsele

traditionele italiaanse muziek

onze voortuin...

folkchirurgie...

Een hele dag, speciaal voor de koningin der doedelzakken!

Rony Verbiest en Philippe Thuriot

en af en toe weyrken... 

op het sint-nicolaasplein (dicht bij de grote markt). met initiatie

we gaan terug open met...

concert

concert

gratis in... 

concert

workschop + concert 

concert

http://www.folkfestivals.be/

sinnekloas danst

baleynbal

duo HAMON HERVIEUX

ensemble sangineto

buurtfeest

Dr eugène

uilleann pipes dag

système belge

gesloten
The reunion

za > 19 sep > 21u00

zo > 13 sep > 16u00

vr > 9 okt > 21u00

zo > 20 sep > 16U00

zo > 27 sep > 16U00

za  >  10 okt 

vr > 23 okt > 21U00

juli > augustus

woe > 8 juli > 19U00


