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’t eerste woord
De bibliotheek van Maldegem zet 
haar 5.500 cd’s in de verkoop. ‘t 
Stond in de krant, de bib legt de 
duimen en wijdt dat aan het down-
loaden en de vele gratis muzieksi-
tes op het internet. 

Toch moet ik iets verklappen. Toen de 
cd in opmars kwam kreeg ik al gauw af 
en toe een exemplaar als geschenk. ik 
gaf ze op mijn beurt door... ik moest het 
te kleine hoesje niet, had trouwens toch 
geen speler... In ‘t Eynde hadden we daar 
geen budget voor... Maar al gauw werd het 
aanbod zo groot dat de cd niet meer weg 
te denken was, ook in onze muziekclub. 
je ziet het resultaat nu boven onze toog 
in de foyer. aan vele exemplaren hangt 
een verhaal vast... sommige gekregen van 
muzikanten zelf, andere van vrienden. 
of gekocht in die tijd toen sint-niklaas 
nog één cd-winkel had. soms reden we 
op een zaterdagnamiddag naar Miel in 
de lindendries in asse...  daar waren de 
pareltjes te vinden die je nergens anders 
vond. en we blijven de opgebouwde ver-
zameling koesteren. 

aan de toog hangt een rekje met de vijf 
cd’s die op dat moment in onze speler  ge-
speeld worden. en het gebeurt niet meer 
zoveel als vroeger, maar toch nog regel-
matig dat een bezoeker, getriggerd door 
de muziek, het hoesje ter hand neemt. 
wat je dan in je handen houdt is het resul-
taat van noest werken. van vakmanschap 
en vriendschap. daarom blijven wij wel 
geloven in de straalplaat. een cd kopen 
is muzikanten steunen en daarom zullen 
wij dat blijven doen. lekker ouderwets. 
Maar natuurlijk hebben we niets liever dan 
dat je naar een concert gaat kijken... het 
aanbod is gigantisch, maar als ‘t enigszins 
kan, kom bij ons... we hebben een ploeg 
die met passie en liefde alles doet voor 
muzikant en publiek. en dat vooral goed 
doet... (eeuwige dankbaarheid!)
en het lijstje mag je uiteraard verbazen. 
deze keer kleurrijke muziek uit engeland, 
ierland en heel veel van bij ons. ook hier 
zijn muzikanten goed bezig!
Tot hier of bij de collega’s van de kleine 
clubs!
 
 

dirk 

’t EYschriFT n°6/ inleydend woord
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De vindingrijkheid van Peter en Tom 
kent geen grenzen. Peter biedt een ver-
nieuwde Verteylementband aan en Tom 
heeft opnieuw twee collega-vertellers 
uit zijn toverhoed gehaald... 

het is inderdaad ook wat anders dan an-
ders. vooreerst heeft de aandachtige lezer 
gezien dat we tickets verkopen. Maar ook 
gaan we de avond een beetje strakker or-
ganiseren.
wat niet verandert is de verteylement-
band die je ook deze keer verwelkomt met 
enkele verassende gasten: steven Michiel-
sen op drums en speciale vocale gast jes-
sie willemse, strak geleid door Peter ver-
berckmoes.
Met stef en boudewijn haalt Tom van the-
ater hutsepot weer twee klassevertellers 
naar ons muziekhuis!

stef schelkens is een rasechte volksvertel-
ler uit antwerpen. zijn verhalen zijn uit 
het leven gegrepen: ze gaan over de stra-
ten en de buurt waar hij woont, in het hart 
van de stad. stef vertelt die verhalen met 
veel naturel en passie. hij slaagt erin het 
leven van gewone mensen tot een boei-
end verhaal te maken.

boudewijn van den brande  was arbei-
der, cipier, cafébaas, enz.... Maar  creatieve 
voldoening haalt hij uit het geven van 
cursussen en workshops over poppen-
spel, vertellen, improvisatie, clownerie, 
straattheater, kortom: alles waarbij boude-
wijn vanop een podium een publiek kan 
boeien. gevolg: een eigen poppentheater, 
ervaring als toneelregisseur, een europese 
tournee met theater voor kinderen en mo-
menteel is hij actief als cliniclown.

Deuren + muziek: 20.00 UUR - LEDEN: 7 euro - niet-leden: 9 euro

vrijdag 16 oktobEr >> Muziek en verhalen...

verteylement
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Twee uitzonderlijke muzikanten bren-
gen hun bijzondere voorstelling. Gewa-
pend met lamellen allerhande verkent 
dit duo de grenzen van lamellenland...

système b(elge) staat ook voor de bena-
ming die in de accordeonfabrieken van 
castelfidardo bekend staat. het is een 
stemming en knoppenpositie die ont-
stond in de jaren ‘30 van de vorige eeuw.  

Tijdens de opname van “rony verbiest 
plays dave brubeck” bleek al snel dat het 
tussen rony en Philippe klikte. Take Five 
ging in één take. système b(elge) was ge-
boren. ze zochten een repertoire uit een 
arsenaal van grote jazzklassiekers, eigen 
composities en  voegden daar imposante  
improvisaties aan toe. omdat ze het ver-
schuldigd zijn aan hun roots spelen ze af 

en toe ook eens Musette. verjazzed! beide 
muzikanten bewandelen hun eigen weg 
met een persoonlijke relatie tot hun ultie-
me boezemvriend, de accordeon. ze spe-
len ronduit anders. ze hebben een andere 
invalshoek maar zoeken eenzelfde muzi-
kaal avontuur.
système b(elge) is geen duel tussen virtu-
ozen, maar een duo op zoek naar schoon-
heid en eenvoud.
jazz is het alibi en muziek is hun reden.
rony verbiest (accordeon, bariton-sax, 
Mondharmonica) en Philippe Thuriot (ac-
cordeon, Mondharmonica)
jazzwood: ‘Hoed af voor dit arrangement 
en het plezier dat Rony en Philippe beleven 
is zonder meer aanstekelijk te noemen!’

http://philippethuriot.com/systeme-bel-
ge/

vrijdag 23 oktobEr >> concert

Système b(elge)
21.00 uur - Leden: 10 euro - Niet-Leden: 12 euro
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zondag 25 oktobEr >> CD-voorstelling

Faran Flad

De naam Faran Flad betekent letter-
lijk ‘travel splendidly’, ‘reis met veel 
pracht’. Deze groep wil ons inderdaad 
meenemen over mooie paden naar oude 
bestemmingen. Een boeiende muzikale 
reis. Het kwartet komt z’n nieuwe cd in 
première voorstellen.

de groep is opgebouwd rond het vlaams-
engelse duo erwin libbrecht en heather 
grabham.  die leerden elkaar muzikaal 
kennen bij het Kadril-project ‘De andere 
kust’ en dat beviel zo goed dat de twee ook 
als duo verder gingen. de zangstem van 
heather en de gitaar van erwin werden 
aangevuld met jan debrabandere (gitaar 
en zang) en luc Pilartz (viool). 

Na hun debuut ‘Maiden Voyage’ in 2010 
werd het oorspronkelijke kwartet een vaste 
waarde in de binnenlandse folkscene. 

voor de nieuwe cd schreef gitarist erwin 
libbrecht nieuwe melodieën, maar ook 
schotse en engelse traditionals worden 
afgestoft. het geheel is een swingend ge-
luid, sprankelend muzikaal en allesbehalve 
oubollig. we hebben hier dan ook te maken 
met vier schitterende muzikanten en het 
mag gezegd: heather weet het publiek naar 
haar hand te zetten. dat verwondert niet,  
want reeds als jong meisje vrolijkte ze met 
haar vader/muzikant allerlei feesten op.  
voor dit feestje brengt Faran Flad elke de 
Meester (accordeon), koen dewaele (bas) 
en bart deblaere (percussie) mee...

“Lip-smacking stuff from a joyful singer 
backed by some madcap bouzouki, guitar, 
fiddle and bodhran.This four-piece should 
be a hit at festivals. Play it LOUD in the liv-
ing room.”
Bob Harragan, Living Tradition

OM 16.00 UUR - LEDEN: 8 euro - NIET-LEDEN: 10 EURO
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‘Een jonge haas in zijn eerste levens-
jaar’. Dat vind je als je de groepsnaam 
googlet. En meteen word je overstelpt 
met foto’s van schattige wollige lang-
orige babyhaasjes. 

laat je echter niet misleiden! 
heel veel wolligs valt er niet te bespeuren 
bij de nieuwe groep, gevormd door andy 
cutting (diatonisch accordeon), sam 
sweeney (viool) en rob harbron (concer-
tina). deze drie ronkende namen vormen 
sinds kort een trio wat je gerust kan om-
schrijven als engeland’s neusje van de – 
euh – haas? 
alle drie zijn het virtuoze muzikanten en 
meesters in de engelse folkmuziek. hun 
muziek is sterk geworteld binnen de en-
gelse traditie maar klinkt erg fris in de 
oren. en wat zo typisch is aan die engelse 
stijl brengen zij ook zo mooi naar voren:  

zeer poëtisch, elegant en luchtig. ze spe-
len zowel oude tunes als nieuwe, zelf-
gemaakte melodieën. daarbij vinden de 
heren het ook nog eens geweldig te im-
proviseren, wat het voor de luisteraar nog 
boeiender maakt. geen twee concerten 
klinken hetzelfde.
voor de engelse folkliefhebbers onder ons 
zal de naam andy cutting zeker een paar 
belletjes laten rinkelen. de man speelde 
met zowat elke engelse folklegende sa-
men waarvan u er zeker al enkele op ons 
podium aan het werk kon zien: Martin 
simpson, blowzabella, chris wood, june 
Tabor, kate rusby,… sam sweeney kennen 
we dan weer als violist bij bellowhead en 
Fay en rob harbron van bij The Full en-
glish, Fay hield en de remnant kings.
kortom, zoveel talent op ons podium zal je 
zeker niet onberoerd laten.
website: www.leveretband.com

vrijdag 30 oktobEr >> Concert

leveret
OM 21.00 UUR - LEDEN: 12 euro - NIET-LEDEN: 14 EURO
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alS dE naCHt 
OM 16.00 UUR - Leden: 10 euro - Niet-leden: 12 euro

In 2011 namen Lennaert Maes en An-
dries Boone de cd ‘Soundtrack van de 
Demerbroeken’ op. Het mystieke na-
tuurgebied en de verhalen van Ernest 
Claes inspireerden hen en muzikale 
genodigden als Jan De Wilde, Annelies 
Brosens (Laïs) en Guy Swinnen werkten 
mee aan de cd met bijhorende tournee. 
De cd kon in de Vlaamse pers op heel 
wat positieve kritieken rekenen.

lennaert Maes (lenny & de wespen, de 
bonski’s, ...) en andries boone (muzikant 
bij o.a. guido belcanto, guy swinnen, 
lennaert Maes en de bonski’s, limbrant, 
MandolinMan, The ballroomquartet) 
brouwden vervolgens met ‘Als de nacht’ 
een soort vervolg aan dat verhaal. eeu-
wenoude vlaamse verhalen worden met 
smaak op muziek gezet. oude verhalen 
die ontstonden toen onze voorouders 
warmte bij elkaar zochten. verhalen wer-

den toen nog oraal van generatie op ge-
neratie doorgegeven. alles wat niet begre-
pen of verklaard kon worden, werd gevat 
in een magisch verhaal. want wat moest 
je toen met weerwolven, de ‘Maar’, de vele 
heksen en duivels en de zwarte magie. 
want de nacht was toen écht pikkedonker. 
 
de ideale remedie tegen angst voor die 
duisternis: verzin er verhalen rond. die 
verhalen worden gekruid met een mu-
zikale saus à la nick cave of Tom waits, 
en je begrijpt: een nieuw boeiend verhaal 
wordt geboren. op de cd spelen heel wat 
meer muzikanten mee, maar voor de le-
vende opvoering verschijnt ‘Als de nacht’ 
als trio. 
voor u spelen:
lennaert Maes (gitaren en zang)
andries boone (viool, mandoline, piano, 
synth en loops)
Pé reynders (bas en gitaren)

zondag 1 novEmbEr >> Concert
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zondag 8 novEmbEr >> Concert in De Klavers!

oorlogsvensters
OM 16.00 UUR - LEDEN: 10 euro - NIET-LEDEN: 13 EURO

Onder impuls van Gonewest en Dra-
nouter Centrum werd de voorstelling 
Oorlogsvensters gecreëerd door Marc 
Hauman en het kruim van de Vlaamse 
folkmuzikantenwereld. Een raamwerk 
van emoties en de vraag ‘waarom’. 
Naast sublieme vertolkingen worden er 
ook beklemmende projecties getoond.

het past niet, het is voyeurisme: bin-
nenkijken door het oorlogsvenster naar 
een getroffen generatie, aangetast door 
angst en geweld. in de ranzige gloed van 
woedende oorlogsluchten spelen nietige 
mensenschepsels het meest wansmake-
lijke aller spelen: den oorlog!
jonge gasten zijn het, die avontuurlijk 
naïef figureren in het stuk van de grote 
plannenmakers. hun jeugdige dromen 
sneuvelen al vlug onder de waanzinnige 
razernij van verraderlijk listige ontwer-
pen. Moeders zijn het, die dagelijks uit-

kijken naar nieuws van het front of wiens 
hart wordt verscheurd wanneer ze onder 
het witte laken het werk van de man met 
de zeis aanschouwen. woekeraars zijn 
het, die hun ongeoorloofde winsten bin-
nenrijven ten koste van onbetaalbaar jong 
leven.

de liederen van Marc hauman vertellen 
vele kleine verhalen die samen een grote 
vertelling maken. het oorlogsvenster ont-
sluit niet alleen gebeurtenissen, gruwelen 
of korte lichtpuntjes van de eerste wereld-
oorlog, maar belicht deze bedenkelijke 
bezigheid overal waar het oorlogstoneel 
wordt opgevoerd. een raamwerk van 
emoties en de vraag waarom. 
‘Oorlogsvensters’ laat niet alleen zelfge-
componeerde liederen horen maar ook 
het sterkste werk uit onze eigen (vlaamse/
nederlandstalige) volkstraditie 
Let wel: ‘t is in De Klavers te doen...
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vrijdag 13 novEmbEr >> Muziektheater

ijzer
om 21.00 UUR - LEDEN: 8 euro - NIET-LEDEN: 10 EURO

Hopelijk komen ze je strot nog niet 
uit... De voorstellingen rond de Eerste 
Wereldoorlog. Met Oorlogsvensters 
brachten we een groots spektakel; met 
IJzer van Wim Claeys gaan we naar het 
kleine...

wim voorstellen is een open deur intrap-
pen. dat hij resoluut het werk van walter 
de buck verder zet mag niet verwonderen. 
accordeonist wim is gepokt en gemazeld 
in gent. de basis van deze voorstelling ligt 
dan ook bij een foto. een oude zwart-wit 
foto die telkens wim verhuisde meeging. 
deze foto staat centraal tijdens de voor-
stelling. wim staat garant voor ijzersterke 
muzikale intermezzi maar het mag niet 
verbazen dat het dankzij de regie is dat 
dit een - weliswaar klein - totaalspektakel 
wordt. daar staat Mich walschaerts van 
kommil Foo garant voor.

in ijzer vertelt wim het onwaarschijn-
lijk verhaal van zijn grootvader Fons. de 
broers Fons, gust en edmond van de 
steene waren alle drie soldaat in de loop-
graven aan de ijzer. de één heeft erover 
verteld, de ander heeft erover geschre-
ven, de derde heeft ooit één brief naar zijn 
broer gestuurd. over Marie. dat had hij 
beter niet gedaan.
een beklijvend, ontroerend, hilarisch en 
spannend verhaal.
we laten collega hartwin dhoore je even 
overtuigen:
‘Een IJZERsterk adembenemend verhaal 
waarbij je op hoog muzikaal niveau van 
de ene emotie naar de andere wordt ge-
katapulteerd, pure klasse die niet in een 
hokje te duwen valt, geproduceerd door 
een straffe muzikant met acteertalent of 
een muzikaal steracteur, kiest u maar. Zeer 
inspirerend!‘
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Een unieke ervaring! Een muzikale 
wijnproeverij of een wijnavond met 
muziekproeverij? Tied & Nickled staat 
borg voor kwaliteit!

Onder het Shakespeariaanse motto ‘The-
re are more things in heaven and earth, 
than are dreamt of in your philosophy’, 
gaan nyckelharpaspeler didier François 
en luitist Philippe Malfeyt de dialoog met 
de geschiedenis aan.  ze arrangeren mu-
ziek van luitvirtuozen als robert de visée 
of gambamuziek van Marin Marais, met 
hierop gebaseerd een serie van eigen 
composities. het gesofistikeerde klanken-
palet voortgebracht  door een weelde aan 
gestreken, getokkelde en sympathische 
snaren laat niemand onberoerd en is als 
honingzeem, zoet voor de ziel. Maar: bij 
ieder muziekstuk past een zorgvuldig ge-
selecteerde biodynamische Franse wijn.

emotie-plezier-genot
heel even ergens anders zijn
stilte … muziek
 
 een  schuimwijn
 een gezellige samenkomst
 een viertal wijnen,
  heel zorgvuldig uitgekozen
 wit en rood, 
 bordeaux, loire, roussillon, 
 bourgogne of côte du rhone

 biodynamie en haar verhaal
 enkele mensen rond de tafel
 degusteren in stilte

met een muzikale ‘vertaling’ van 
de wijnen op de bijzondere 
viola d’amore a chiavi. 

zondag 15 novEmbEr >> Concert + wijnproeverij

la part des anges
     maximum 30 deelnemers!       OM 16.00 UUR - leden: 17 euro - niet-leden: 19 euro 
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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 20 novEmbEr >> Sjapoo-concert

baneran
vanaf 21.00 UUR - leden gratis - niet-leden 0,5 euro 

‘Wie het kleine niet eert, is het grote 
niet weerd’... Daarom doen we ook nog 
regelmatig Sjapoo-concerten voor de 
‘mindere’ goden. Een buitenkansje 
voor de toeschouwer.

wat dus zeker geen oordeel is, integen-
deel, het is een uitnodiging om je goed-
gemutste oren mee te brengen...
guido kersschot nam na jaren ervaring 
als drummer/gitarist/zanger in diverse 
groepen en projecten (spinelli connec-
tion, hot lick soul band), een oude passie 
op: ierse songs mooi inkleden met enkel 
stem en gitaar.
dat kwam al snel aan de oren van Fabian 
janssens, in muziekkringen gekend als 
“de Fab”. Fab is al jaren een bezield gita-
rist die ervaring opdeed in verschillende 
groepen en projecten ( o.a. als leadgitarist 
van surfband reefrider). guido en Fabian  
gingen samen zitten om rustig te timme-

ren en te sleutelen aan een project.
de bedoeling: een mix maken van stuk 
voor stuk sterke nummers, liefst met een 
boodschap of een echt verhaal. uitein-
delijk kwam ook joke ivens (backings en 
fluit) het duo vervoegen. 
“wie de try-outs meemaakte, is alvast 
laaiend enthousiast over baneran”, aldus 
de baneran-leden zelf.
veel meer uitleg hoeft daar niet bij. geef 
deze groep een kans en breng iets mee 
voor in ‘den hoed’...
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zatErdag 21 novEmbEr >> Baleynbal

variomatic
baleynbal OM 21.00 UUR - LEDEN: 7 euro - NIET-LEDEN: 9 EURO 

Het ging een mini-schijfje worden, 
het werd een full-cd... Variomatic is 
een nieuw lichtpuntje in de dansbare 
Vlaamse folk. En natuurlijk stellen ze 
hun cd vandaag voor, maar vooral: ze 
spelen de voeten van je lijf...

wie oud genoeg is herinnert zich nog het 
daF wagentje met zijn speciale transmis-
sie. een unieke uitvinding van ene me-
neer van doorne en dit sextet loopt ook 
een beetje met een automatische versnel-
lingsbak. ze herontdekten als het ware de 
folkrock en klinken als prille twintigers 
met vuur tot in de kleine teen. koen gar-
riau (die ook saxen speelt bij living roots 
en die we kennen van Fluxus) is voort-
durend op zoek naar feyne muzikanten 
waarmee hij creatieve dingen kan doen. 
een beetje z’n concept voor living roots...
zeven jaar geleden stond de huidige be-
zetting toevallig op het podium bij ‘Soirée 

bourée’ van het boombal in gent. het be-
viel hen, en ze deden verder. de muziek 
is uiterst dansbaar, maar kan ook de niet 
danser bekoren. de thema’s zijn niet al-
leen traditioneel, maar verrassen dikwijls 
op een grappige manier... het publiek kan 
dansen, meezingen of gewoon geamu-
seerd luisteren. dat kon je reeds opmer-
ken op het boombal festival, de gentse 
feesten, na fir bolg, zilleghem folk, deer-
lycke folk en het dranouter festival.
vandaar waarschijnlijk ook de naam van 
de cd: ‘Wink’. Blijkt dat dat woord in veel 
talen dient om een knipoog aan te dui-
den... koen’s partners in crime zijn :
- koen dewaele (van kadril) op bas
- bert leemans (embrun) op accordeon 
- dirk verhegge (van chitty chitty bang 
bang) op elektrische bas en banjo
- stef vanstraelen (van yevgueni) op 
drums en uiteraard papa Paul garriau 
(van Fluxus) op draailier.
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zondag 22 novEmbEr >> Concert

muller/masure
OM 16.00 UUR - LEDEN ‘t Ey en Anfiteatro: 8 euro - NIET-LEDEN: 10 EURO 

Lachende gezichten, een zonovergo-
ten terrasje, twee akoestische instru-
menten... Folk? Isaac (Muller) en Philip 
(Masure) staan uitnodigend op de foto.

isaac Muller
het was op het winterfolk festival in 
dordrecht dat isaac, toen nog in de kin-
derwagen, voor het eerst in aanraking 
kwam met traditionele muziek. jaren 
later begon hij zelf te spelen. eerst op de 
tinwhistle, maar al snel ook op de houten 
dwarsfluit. de eerste melodieën leerde hij 
van zijn neef die al langer actief was als 
muzikant. reizen naar ierland en bretag-
ne volgden, en steeds werd nieuwe mu-
ziek geleerd. vandaag de dag wordt isaac 
beschouwd als een van de beste folkflui-
tisten van nederlandse bodem. hij speelt 
vooral ierse en bretoense muziek op de 
houten dwarsfluit en werkt ook al enige 
jaren mee aan het archiveren en onder-

zoeken van nederlandse dansmuziek uit 
de achttiende eeuw. 
Philip Masure 
Philip is vooral bekend om zijn specia-
lisatie op het gebied van de dadgad-
stemming op gitaar. hij is veelgevraagd 
als gitaarleraar en geeft workshops over 
de hele wereld. verder is hij een ervaren 
studio technicus en producer. als sessie-
muzikant speelt hij op meer dan 100 cd’s.
hij tourde met groepen als urban Trad, 
lais, Floes, garva, Moragh, embrun en 
artiesten als kathleen keane, carlene  
anglim, helen Flaherty, Terry coyne, ste-
ve louvat en sylvain barou. Tegenwoor-
dig is hij naast dit duo vooral actief met 
comas, Fling, david Munnelly, clemen-
tine en heeft hij het druk met zijn studio 
in herentals.
deze twee topmuzikanten weten elkaar 
perfect aan te vullen en tillen folk op naar 
het volgende niveau...
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We fietsen even door de maanden mei 
en juni 2015. Boeiende maanden met 
heel veel afwisseling. 
 
de nederlandse Marielle bracht ons in 
contact met Tristan le govic. solo en met 
de keltische harp bracht deze uitmun-
dende muzikant op zondag 10 mei een 
fantastisch concertje. het pure ambacht, 
de liedjeszanger met harp. z’n repertoire 
bestond uit eigen en traditioneel bretoens 
werk.
het daaropvolgend weekend was enorm 
druk. een sjapoo-concert, een bal met het 
duo jonsson coudroy en zondag Triakel.
Triakel konden we aanbieden dankzij de 
samenwerking tussen dranouter cen-
trum en Muziekmozaïek Folk en jazz. 
leen:
We hebben er een heel lange periode 
reikhalzend naar uitgekeken : het con-
cert van Triakel. Meer dan een jaar op 
voorhand werden de plannen gesmeed 

flitsrubriek

’t EYschriFT n° 6/ verslag van wat geweest is
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’t EYschriFT n° 6/ verslag van wat geweest is

om deze topgroep naar België te halen. 
Bleek dat het zeker 10 jaar geleden was 
dat ze hier nog eens hadden gespeeld, de 
pret kon niet op. Voor onze club is het een 
droom die uitkomt en voor een groot deel 
van ons publiek was dat zeker ook zo. Een 
volle zaal en vollenbak genieten van deze 
klassemuziek. Wat een prachtige engelen-
stem heeft die Emma toch…

het zevende verteylement bracht Meneer 
zee en Marin Millenaer naar onze club. 
het werd een verrassende avond waar-

bij de nodige afwisseling werd verzorgd 
door de verteylementband. Peter  ver-
berckmoes had de groep aangevuld met 
niemand minder dan de zeeuw gait klein 
kromhof, een ongeloofelijke virtuoos op 
harmonica.  
de volgende dag kregen we het plaatse-
lijke koor Fenice op bezoek. 
zondag 31 mei mochten we Frederico 
ordoñez ontvangen op ons podium. dat 
deze sublieme flamencodanser (zie foto 
volgende bladzijde) een talrijk publiek trok 
mag niet verwonderen. zijn krachtige en 
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’t EYschriFT n° 6 / verslag van wat geweest is
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bezielde flamencodans was reeds te zien 
geweest op ‘Belgium’s got Talent’. Een 
innemend concert. 
in juni vertrokken we traditiegetrouw voor 
de zoveelste Folkmotorrit, dit jaar naar de 
ardennen. ingrediënten: rijden, jammen, 
cultuur, culinair, ... 
Het laatste Verteylement van het seizoen 
werd een bijzondere editie. Omdat het be-
loofde mooi weer te worden werd er een 
wandeling gekoppeld aan de vertellingen. 
Deze is op het allerlaatste moment wel in-
gekort wegens toch niet zo’n goed weer. 
Maar de twee vertellingen op de wande-

’t EYschriFT n° 6/ verslag van wat geweest is
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’t EYschriFT n° 6/ verslag van wat geweest is

ling, ééntje in de schuur van een boerderij 
en ééntje in de tuin van onze vrijwilliger 
Peter, waren toch erg geslaagd. Het kader 
is dan weer nét iets anders waardoor de 
verhalen een speciaal karakter krijgen. Uit-
eraard was ook het muzikale aspect weer 
helemaal in orde, en ook het muzikale in-
termezzo op de wandeling wisten de be-
zoekers te smaken…
op 20 juni kregen we de ledebirds uit 
ledeberg op bezoek. het programma dat 
ze brachten was héél onderhoudend en 

goed gebracht. een orkest geleid door 
Mattias lagat kan niet slecht klinken? 
we mochten ook opnieuw Tamboeri ver-
welkomen. bart Merlevede deed die 19de 
juni zo maar even drie optredens na elkaar 
(voor peuters, families en volwassenen...). 
we sloten ons voorjaar af met een baleyn-
bal met Macke-bornauw. een fantastische 
afsluiter van een fantastisch voorjaar.

dank aan alle vreywilligers die dit allemaal 
hebben mogelijk gemaakt!
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Eygalerij

’t EYschriFT n° 6/ Groepstentoonstelling - november

Deze keer wordt het dus een groepsten-
toonstelling. Vijf leerkrachten van de 
wijkafdeling van de SASK (de tekenaca-
demie van Sint-Niklaas) tonen hun 
kunnen. 

‘t Ey heeft zijn podium in de oude jon-
gensschool van Belsele, nu ‘De Kouter’ 
genoemd. Naast muziekclub ‘t Ey vind je 
er ook een wijkafdeling van de academie. 
een tekenschool en een muziekclub kun-
nen elkaar positief bestuiven en vandaar 
het idee om nu eens de leerkrachten ‘aan 
de muur te hangen’. de leerkrachten van 
ook andere wijkafdelingen. bijgevolg vijf 
kunstenaars die tentoonstellen tijdens de 
maanden september en november.

brenda decolvenaer (links onder)
jeugdatelier belsele en middelbare graad/

oriëntatie sint-niklaas; leerkracht sask
‘Landschap’
het zien, beleven en ondergaan van een 
omgeving en het vasthouden om het 
nooit meer te vergeten,
een zoektocht naar momenten van stilte, 
ontroering en intens geluk.

mieke cappaert (foto onder)
jeugdatelier nieuwkerken
Mijn werk omvat kleine 3d objecten, die 
gepresenteerd worden aan de wand. ik 
maak gebruik van gevonden materialen 
en voorwerpen met een, voor mij, boeien-
de vorm of uitstraling… deze vormen ga ik 
als het ware assembleren en met een sub-
tiele toevoeging geeft het de mogelijkheid 
tot ruime interpretaties.  het is eigenlijk 
een zoektocht waarbij spanning en rust 
elkaar aanvullen…

leerkrachten wijkafdelingen sask sint-niklaas
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maaike huys (foto boven)
wijkafdeling clementwijk
door een momentopname vast te wil-
len houden, de angst om te vergeten en 
de drang om te verzamelen... ontstaan er 
boekjes. ze zijn mijn persoonlijke eiland-
jes waar schrift, levenloze dingen en teke-
ningen uitgroeien tot tastbare materie.

tim Polfliet (foto onder)
wijkafdeling sinaai
Tim illustreert o.a. kinderboeken.  hij is 
daarvoor reeds genomineerd geweest 
voor de ‘Boekenpauw’.  Verder heeft hij 
ook meermaals ‘de Zilveren Hoed’ gewon-

nen” op het cartoonfestival in knokke-
heist.

Jonas ghyselen
wijkafdeling holderdebolder
jonas ghyselen studeerde af als Master 
beeldende kunst, specialisatie vrije gra-
fiek op sint-lucas hogeschool gent.
hij volgt een aanvullende lerarenoplei-
ding aan het kask hogeschool gent. voor 
zijn pedagogische opleiding onderzoekt 
hij manieren om grafiek meer toeganke-
lijk te maken zonder drukpers of zuur no-
dig te hebben. 
www.jonasghyselen.blogspot.be
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PartnErS VAN ‘T EY >> voorstelling

theater tieret
Eygenzinnig figurentheater

Theater Tieret is een ‘grote’ naam in 
het ‘kleine’ Vlaamse figurentheater. 
Sinds de Winin’ Boys meewerkten aan 
de voorstelling ‘Kronkel’ is er een band 
tussen Tieret en ‘t Ey. Een band die we 
opnieuw willen aanhalen.
 
Theater Tieret werd in 2002 opgericht en 
groeide in die tijd uit tot een vaste waarde 
in het figurentheaterlandschap in vlaan-
deren. de voorbije 13 jaren slaagde Tieret 
met producties zoals ‘Eefje Donkerblauw’, 
‘Hybris’, ‘Dwarf’, ‘Vos en Haas’, 
‘Het Land van de Grote Woord-
fabriek’, ‘Baraque Future’, ‘La-
byrint’, ‘Rimpelwals’ … erin als 
enige niet-structureel-gesub-
sidiëerd gezelschap meer dan 
1800 x door vlaamse (en vanaf 
2007 ook nederlandse) cul-
tuurcentra geprogrammeerd te worden, 
goed voor ruim 300.000 toeschouwers. 
ook op tal van festivals (bewogen Figu-
ren, Tweetaktfestival, Puppetbuskerfes-
tival, krokusfestival, rode hondfestival, 
gevleugelde stad, bronksfestival, Festival 
jong!, limburg Festival, bozewolffestival, 
kinderhoogdagen, supervliegdagen  …) 
werd Tieret heel snel een graag geziene 
gast.
Theater Tieret ontwikkelde een eigen 
huisstijl, die erg gewaardeerd wordt door 
publiek, programmatoren en pers. Tieret 
staat voor vormelijk én inhoudelijk sug-
gestief, krachtig figurentheater met een 
humoristische, speelse toets. hiervoor 
kiest Tieret voor theater dat moet beklij-
ven, soms mag jeuken en vooral even 
mag blijven nazinderen. dit uit zich in 
‘ge(s)laagde’ voorstellingen, in toeganke-
lijk theater voor een breed publiek, waarbij 

op verschillende niveaus inhoud, vorm, 
humor, taal en beeld worden aangebo-
den. zowel in de zaalvoorstellingen als bij 
straat- en locatietheater, en zelfs work-
shops, wordt steeds een marge gelaten 
voor inbreng van het publiek, in de vorm 
van suggestie, reflectie en fantasie. 
Tieret heeft van bij de oprichting reso-
luut gekozen voor figurentheater in een 
mengvorm van acteurs, poppen/figuren/
objecten en vaak live muziek. deze meng-
vorm levert een boeiend spanningsveld 

op, waarbij de verschillende 
actoren elk door hun eigen-
heid een meerwaarde geven 
aan het conceptueel eindpunt. 
Tieret experimenteert vooral 
graag met de eigenheid van 
poppen; we tasten nog voort-
durend de grenzen af van wat 

al dan niet kan ontstaan aan chemie tus-
sen mens en latex, acteur en pop. nog 
steeds verbazen we onszelf én ons publiek 
over de kracht van een figuur, de kracht 
van de ‘ver-beelding’. 
hiervoor volgt Tieret inhoudelijk een 
tweesporenbeleid door te putten uit sterke 
(jeugd-)literatuur (b.v. ‘Land van de grote 
woordfabriek’, ‘Eefje donkerblauw’ …) of 
fantasierijke verhalen met vaak een his-
torische of mythische basis (b.v. ‘Dwarf’, 
‘Baraque Future’, ‘Hybris’, ‘Labyrint’ …). 
vormelijk wordt, naast de klassieke zaal-
voorstellingen, gekozen voor locatiethe-
ater (zoals ‘Baraque Future’) waarbij een 
heel eigen universum wordt gecreëerd 
en mobiel straattheater met poppen (‘Na-
tionaal circus of Siam’, ‘Gran Baron M.’). 
hiermee neemt Tieret ontegensprekelijk 
een unieke plaats in, in het vlaamse the-
aterlandschap. 
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Fanteyfare - TesamenLerenSpelen... 
Wie ons zag schitteren op de 
Scheldewijding in Doel weet het: ‘t is 
tof en zeker de moeite waard. Na onze 
fantastische jam met muzikanten van 
Wör (zo maar even 6 melodieën werden 
er doorgejaagd) togen we op zoek naar 
een nieuwe jammeester...

... die we vonden in de figuur van bart van 
Troyen. hij stuurde trouwens onmiddellijk 

een melodieke op (zie onder). er is dus 
nog één FTF-Tls dit jaar... 
vrijdag 6 november: FTF-Tls

je kan trouwens ook in gent en dranouter 
(Muzikantenhuis en dranouter centrum) 
naar de ‘Tune Learning Sessions’ gaan. 
wil je fijne melodieën op voorhand 
oefenen, kijk dan eens op www.folkwiki.
be of op www.tls-music.be

’t EYschriFT n° 6/ huisorkest én jam

FTF - TLS
open jam en melodiekes leren spelen > deuren 20u
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’t EYschriFT n°6/ vreywilligers

jo
Geen berg is te kleyn... 

In deze rubriek laten we een vrijwilliger 
aan het woord. Deze keer iemand die 
zocht en vond... En al gauw een handje 
kwam toesteken...

Wie is deze Jo? (Voor de goede gang van 
zaken, op de foto rechts, in gesprek in onze 
keuken met Steven De Bruyn)
ik ben johan de Pauw, woonachtig in 
belsele maar geboren in ukkel (1954), het 
geboortejaar van de cuberdon (mijn lieve-
lingssnoepje) en uitgerekend vandaag 
hoor ik in de pers dat het woord cuberdon 
officieel is opgenomen in de ‘dikke Van 
dale’. in de jaren ’80 verhuisde ik naar het 
waasland. bergsport, in al zijn aspecten, 
is mijn echte passie geweest en is dat nog 
steeds, maar iets minder extreem.

Levensloop?
ik ben van kindsbeen af sterk geboeid 
door alles wat met natuur, dier- en plant-
kunde te maken heeft. als puber was ik 
bij de Pandaclub (wwF) en later … begin  
jaren ’70 genoot ik een opleiding als natu-
urgids bij het cvn (centrum voor natuur- 
en milieueducatie).
na mijn lerarenopleiding ben ik gestart 
in het sint-Pieterscollege te jette en het 
sint-jozefsinstituut in Ternat. een jaar 
later kreeg ik een openstaande betrek-
king aangeboden op kruikenburg en ben 
in Ternat gebleven tot het einde van mijn 
loopbaan. ik heb 37 jaar met veel plezier 
en gedrevenheid les gegeven. Meer dan 
6000 leerlingen zijn de revue gepasseerd 
(even een rekenmachientje bijgehaald) 
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niet te geloven! 
sinds 2012 heb ik het onderwijs vaar-
wel gezegd. het bijna dagelijks pendelen 
naar Ternat was mij wat teveel geworden. 
ik zou mij voortaan toeleggen op al die 
dingen waar ik nooit voldoende tijd voor 
had… en dat is aardig goed gelukt! waar-
om niet eens de rollen omkeren en terug 
op de schoolbanken gaan zitten? en van 
het ene kwam het ander, hier en daar de 
draad weer opnemen, je wat meer gaan 
engageren in het verenigingsleven enz. 
hier en daar een snelcursus van “oplei-
ding bierkennis, koksschool tot muziekin-
strumentenbouw”. 

dat laatste was een logisch gevolg van 
mijn brede interesse voor houtbewerking 
en het feit dat mijn jongste zoon ook een 
opleiding muziekpedagogie ging volgen. 
dit jaar hoop ik mijn eerste echte viool af 
te werken. het voorgaande komt dan weer 
goed van pas in ’t ey-concept.

Geëngageerd ?
in contrast met deze interesses gaat mijn 
grote voorliefde zoals eerder gezegd naar 
de bergen. als klein manneken van twaalf 
mocht ik zoals velen onder ons voor het 
eerst naar zwitserland. sindsdien is de 
microbe voor de bergen blijven groeien. 
ondertussen ben ik naast natuurgids, ook” 
instructor  Mountain walking & Trekking” 
geworden. v
erder coördineer ik het bergwandelen in 
het waasland (vbw) en ben medeorgani-
sator van de jaarlijkse cursus “bergwande-
len voor beginners” die we hier in belsele 
nu voor de vijfde maal zullen organiseren. 

onze activiteiten kan je volgen op www.
bergsportwaasland.be of www.kbfvzw.be.

Levensfilosofie?
dat kan ik vrij bondig samenvatten: epi-
curist! als het wat moeilijk klinkt zal ik het 
eens toelichten aan de toog bij een zalige 
oude geuze.

Lievelingsdier?
nog altijd mijn poes…ik bedoel mijn kat.
(Poes is ook de koosnaam voor Marita, zijn 
vrouw!)

Dromen?
ja, eentje gaat volgende maand al in ver-
vulling. eind oktober vertrek ik naar het 
nirwana voor de bergliefhebber: nepal.

Muziekstijl?
ik ga mij niet vastpinnen op één of an-
dere stijl maar mijn voorkeur gaat wel 
naar jazz. einstein zei ooit over muziek:  
‘…luister, geniet, steel, bewonder en houd 
voor de rest je mond’. dat vond ik zeer wijs 
en daar laat ik het graag bij. 

oProEP>> 

Heylp
theater tieret

op 8 januari 2016 - onze nieuwjaarsheyp-
pening - speelt theater Tieret chakra 
bazaar. voor deze voorstelling is joost 
nog op zoek naar kleine krukjes (die wel 
nog ok - stevig dus - zijn, maar gerust wat 
geleefd mogen hebben, graag zelfs!). bij 
deze dus een oproep: heb je zo’n krukje(s): 
meebrengen naar onze muziekclub... de 
beloning: een boeiende voorstelling!
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’t EYschriFT n°6/ cd- of demovoorstelling 

cdvoorstelling
dr eugène en de duistere praktijk / aquarius zingt arvo pärt

150 woordjes om deze nieuwe schijf van 
dr. eugène te beschrijven is te weinig.  de 
aanwinst van lotte de blieck op contrabas 
is een voltreffer, zoals het eerste nummer 
‘Kristalhelder’ uit haar componistenpen 
betoont. op hun concert onlangs in ’t ey 
was ik er verbaasd over dat zo’n kleine 
handjes dat immense contrabasding zo 
fraai kunnen aansturen. joachim gys be-
speelt zijn accordeon alsof het zijn lief is 
en is verantwoordelijk voor de meeste in-
strumentale stukken, terwijl hans jochems 
de liedjes en het zingen op zich neemt. hij 
weet meesterlijk met woorden en gevoe-
lens te spelen, zingt heel schoon en petje 
af voor de mooie akkoordpartijen op gitaar! 
koen vanmeerbeeck beroert de strijksna-
ren op nyckelharpa en viola d’amore en 
weet soms bevreemdende lijnen te spelen 
die volkomen aansluiten op het geheel. we 
spreken hier over een échte groep, mensen 
die met zeer veel liefde, toewijding en tech-
niek aan hun muziek werken en dit als één 
geheel weten te brengen. 

dit is geen muziek exclusief voor gelovi-
gen, maar voor de zoekende mens die bo-
ven het materiële wil uitstijgen. het koor 
aquarius is van geen kleintje vervaard en 
heeft deze toch wel moeilijk uit te voeren 
werken op zijn repertorium staan op hun 
laatste straalschijf met uitsluitend werk van 
arvo Pärt, met een indrukwekkend resul-
taat. Maar ook zij hebben het niet gemak-
kelijk om in de cultuurwereld te overleven 
omdat zij geen ‘airplay’ krijgen en daardoor 
te weinig cd-verkoop kennen. het Mag-
nificat voor vijf stemmen en sopraansolo 
hoort tot de meesterwerken van deze letse 
componist. na een carrière in experimen-
tele muziek vereenvoudigde zijn schrijfstijl 
en kwam hij tot de essentie. deze drukt hij 
uit in veelal geestelijke koormuziek, die 
echter niet bedoeld is voor de liturgie maar 
vooral een meditatieve aanwending kent. 
volhouden aquarius: men is nooit sant in 
eigen land.
ps: deze cd werd ons eerder toevallig in de 
handen gestopt: dank lieve mensen!
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’t EYschriFT n° 6/ reylen en zeylen

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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’t EYschriFT n° 6/ reylen en zeylen

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?
nog tot eind 2015: € 6 / € 3 / € 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 verschrikking
door frank pollet

Toen ik enkele dagen geleden op onze e- 
zelweide een gat in de grond ontdekte, 
met een vrij pittige diameter, dacht ik 
meteen aan reinaert. en aan onze zijde-
hoenders alice, elly, josé en hanne. To-
evallig was de Puyveldse dierenarts karel 
in de buurt. hij stelde me gerust: de kans 
is klein dat reinaert midden op een wei 
zijn hol gaat maken. ‘Trouwens,’ voegde 
de man eraan toe, ‘als Reinaert zo dichtbij 
komt, dan had je vast nu al geen kippen 
meer.’ hij opperde de geruststellende ge-
dachte dat het gat door een rat gegraven 
was, en gaf en passant de raad om, mocht 
reinaert toch in de buurt zijn, de radio te 

laten spelen in het kippenhok. Muziek als 
afschrikmiddel, dus.
nadat ik me had afgevraagd welke mu-
ziek de kippen het minst en reinaert het 
meest zou storen, moest ik onwillekeurig 
denken aan de duitse landbouwers die 
in 2001 hun velden netjes geploegd en 
klaargemaakt hadden om te zaaien. Maar 
toen ze ‘s ochtends wilden doorgaan met 
het werk, lagen die fraaie akkers er omge-
woeld en compleet chaotisch bij. nadat 
dit meermaals was gebeurd, trokken de 
boeren op onderzoek uit. ze ontdekten 
dat grote bendes everzwijnen de oorzaak 
waren.
nu is de oorzaak vinden één zaak, het 
probleem oplossen is een heel andere 
kwestie. want hoe houd je horden wil-
de everzwijnen ‘s nachts van je veld? Ze 
neerknallen mocht niet. de boeren moe-
sten dus hun creativiteit aanwenden om 
de weinig sympathieke diertjes op andere 
gedachten én op een afstand te houden.
na wat experimenteren kwam ene her-
mann-josef becker met het idee aan-
draven muziek als afschrikmiddel te ge-
bruiken. de eerste proefnemingen waren 
echter weinig hoopvol. Toen de boeren 
keihard de muziek van Madonna draai-
den, trokken de everzwijnen zich daar ni-
ets van aan en woelden verder vrolijk de 
akkers om.

Muziek van robbie williams leek de zwij-
nen zelfs aan te trekken, want elke keer 
als ze die hoorden, kwamen ze meteen de 
velden op gestormd. de boeren werden er 
helemaal wanhopig door. de ene cd na de 
andere verscheen in en verdween uit de 
speler, maar de everzwijnen bleven maar 
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komen, woelen en stoeien op de ver-
keerde plaatsen.
Tot hermann-josef becker een cd van 
britney spears uit zijn collectie tevoor-
schijn haalde en ‘Oops! I did it again’ over 
zijn akkers liet galmen. de everzwijnen le-
ken wel door het dolle heen. ze begonnen 
te snuiven en renden zo snel hun poten 
hen dragen konden het bos in. de song 
‘I’m not that innocent’ werkte eveneens 
perfect. ook hierbij maakten de zwijnen 
dat ze wegkwamen. britney spears die 
everzwijnen verjaagt; het lijkt bizar. Maar 
op sommige mensen heeft ze hetzelfde 
effect…
nog een geval van muziekgerelateerde 
verschrikking, maar dan visueel: in het 
britse norfolk moest de 36-jarige land-
bouwer Marlon brooks lijdzaam toezien 
hoe vogels zijn mooie gewassen opvraten. 
de boer plaatste een aantal vogelver-
schrikkers, maar die maakten geen indruk 
op de vliegende vijanden.
om zijn ellende te vergeten, ging de 
boer met wat vrienden naar de pub. daar 
weerklonk muziek van amy winehouse. 

‘Dat vind ik nu eens echt een eng mens,’ 
zei Brooks. ‘Ik wed dat de vogels op mijn 
akkers nog banger van haar zouden zijn 
dan van mijn vogelverschrikkers.’
en zo was het idee geboren voor de ul-
tieme vogelverschrikker met als inspira-
tiebron… Amy Winehouse! ‘Amy ziet er 
met haar bijenkorfkapsel, tattoos, en een 
sigaret en drankfles in de hand echt uit als 
een afschrikwekkende vogelverschrikker,’ 
aldus brooks.
de boer uit norfolk was in zijn nopjes: 
‘De duiven zijn als de dood voor haar. 
ze zitten op de elektriciteitskabels en 
zijn te bang om op de akker te komen.  
amy winehouse is echt briljant. elke boer 
heeft een amy-vogelverschrikker nodig.’
Marlon Brooks was enthousiast: ‘Ze is de 
beste vogelverschrikker die we ooit heb-
ben gehad. ze is beter in het wegjagen van 
vogels dan in zingen. ik bied haar graag 
een fulltimebaan aan als haar zangcarrière 
voorbij is.’
dat zei brooks in 2008. die agrarische full-
timejob van amy winehouse zal er nooit 
meer van komen...

’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).

turks-armeens project

Fins-vlaams duo

met de verteylementband

oude muziek op oude instrumenten

Joris Van Vinckenroye nodigt onbekende dwarsfluitiste uit...

3 muzikanten van Absynthe Minded en 3 van Va Fan Fahre

wouter vandenabeele met Lode Vercampt, Erno Nossent en Sara Salvérius

maar ook: workshop / filmvoorstellingen / geanimeerde lezing door fijnbesnaard 
met ‘de parabel vn de banjo’ / banjomarkt / dekuruyl treliki

concert

concert

muziek en verhaal

concert 

concert

concert 

concert

Hovanissian & Gültekin 

Junnonen & Floorizone

verteylement

ensemble anno niem

basta invites

les cerveaux lents

chansons 3

steelstringfestival
louvat Bro + April verch

zo > 6 dec > 16u00

za > 5 dec > 21u00

vr > 18 dec > 20u00

vr > 11 dec > 21U00

zo > 13 dec > 16U00

zat > 19 dec > 21u00

zo > 20 dec > 16U00

vr > 27 nov > 20U00

za > 28 nov > 21U00
zo > 29 nov > 16U00


