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’t eerste woord
Zomer! Dit is inderdaad het laatste 
‘t Eyschrift vooraleer we de deur 
sluiten. Je zal ons natuurlijk overal 
tegenkomen want vrijwilligers van 
‘t Ey doen ook in hun verlof vrij-
willigerswerk. Hopelijk zien we je 
ergens ten velde ook verschijnen, 
want de folkzomer oogt indruk-
wekkend...
 
Maar eerst nog een overvol ‘t Eyschrift 
met héél veel interessante concerten en 
activiteiten! We hebben aan dit ‘t Eyschrift  
weer hard gewerkt met een ploegje en-
thousiastelingen. een folkcollega opper-
de ooit: ‘dat moet toch waanzinnig veel 
werk vergen?’. ja, wees daar maar zeker 
van. maar we willen jullie goeie informa-
tie geven, geen pamflettaire oneliners. en 
door het redactionele werk worden we 
zelf nog wat ‘slimmer’...
maar het is niet enkel de tekst die dit  
tijdschrift maakt. Naast foto’s (van veel 
vrijwillige fotografen) verschijnen er ook 
regelmatig tekeningen (merci joris) en 
iedere editie ook één cartoon. de laatste 
zeven jaar produceerde onze huiscar-
tooniste miriam (www.miriamvancleem-
put.com) meer dan zestig tekeningen met 
een pikante en humoristische kijk op het 
reylen en zeylen van onze club. En in dit ‘t 
eyschrift verschijnt, jawel, de allerlaatste. 
bij deze een welgemeende dank en een 
grote ruiker rozen voor miriam. Als geen 
ander kon ze de kleine kantjes van onze 
club op een sympathieke manier uitver-
groten. 

moeten we je natuurlijk ook nog mo-
tiveren om ons iets langer te blijven vol-
gen dan normaal. is het in het cultuurveld 

de gewoonte om af te ronden in mei, wij 
doen lustig voort tot eind juni. we heb-
ben zelfs een turks weekend in petto. 
maar ook durven we op verkiezingsdag 
een concert organiseren. uit oostenrijk 
en met de hulp van de ambassade komt 
de groep Federspiel op bezoek. onder 
het moto ‘muziek verzacht de zeden’ ho-
pen we iedereen te motiveren om met dit 
prachtig septet even de cijfers en partijen 
te vergeten. ‘s Avonds en de weken die 
volgen zullen we daar nog genoeg van 
horen. je kan zelfs eerst hier nog blijven 
eten. Als dat geen luxe is?
om af te sluiten nog even een dank-
woord aan onze vrijwilligersploeg die het 
hopelijk volhoudt tot eind juni... speciaal 
voor jou en vrouwe cecilia .
   

  

Dirk 

’t EYschriFt n°5/ inleydend woord
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’t EYschriFt n°5/ cartoon
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Uit ruim 120 inzendingen werden 20 
groepen geselecteerd om tijdens vier 
voorrondes van de Folkforum Rootsral-
ly op te treden... De winnaars stoten 
door naar het Luisterplein tijdens de 
Gentse Feesten, een organisatie van 
Muziekmozaïek, op 24, 25 en 26 juli. 

Werken wij daar graag aan mee? Ja.

de rootsrally gaat op zoek naar talent met 
traditie. de rootsrally heeft namelijk een 
boontje voor iedereen die de banden met 
folk, traditie en roots aanhaalt. de genres 
die de weg uit de huiskamer niet vinden 
of geen forum krijgen binnen andere tal-
entenconcours.
bij ons kan je vijf groepen bewonderen. 
samen met de jury die zal beslissen wie 
verder gaat... 
vijf, dus we starten echt om 20.00 uur, de 
deur gaat open om 19.30. kom op tijd en 
bezet de beste stoel...

Rain Dog
ontstond in 2001 als trio maar is nu een 
soloproject. het betere singersongwriter-
werk zeg maar...

Crom’Lech
hadden we zelf al gespot op het zenne-
folkfeest in halle. twee zangeressen en 
twee snarenmannen. goeie ouwe folk 
zoals de meeste mensen folk kennen...

Gilman
is een project van sander stuer. het tien-
koppige ensemble brengt filmische, me-
lancholische muziek, gedragen door strij-
kers, blazers en rockband. winnaar van 
kunstbende 2013. 

Old Salt
mathias buyle, singer-songwriter, neemt 
op de planken de naam old salt aan. hij 
brengt weemoedige folk die door alles 
heen snijdt. 

Jesse Ashfield
was het soloproject van jesse de belder. 
het nu uit de kluiten gewassen septet 
bracht onlangs z’n debuutcd uit en die 
werd onlangs warempel cd van de week 
bij radio 2.
De RootsRally is een productie van Folk-
Forum, Dranouter Muziekcentrum en 
Muziekmozaiëk i.s.m. VTI Brugge, afdeling 
podiumtechnieken. 

VrIJdaG 23 MEI >> wedstrijd

rootsrally
OM 20.00 UUR - gratis
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ZoNdaG 25 MEI >> concert >> muziek verzacht de zeden

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

Zowel in Dranouter als in Belsele kan 
je dit merkwaardig septet aan het werk 
zien. Wij kozen de verkiezingsdag uit 
om mensen samen te brengen rond een 
sterk staaltje (én één houtje) muziek...
Muziek verzacht de zeden en daar 
bovenop komt Caroline biofrikandon 
serveren. 

ze zien er onschuldig uit in hun lederen 
broekjes, maar Federspiel is niets minder 
dan een rondtrekkende criminele bende. 
met hun bandenloos podiumgeweld trek-
ken ze sedert een jaar of tien vanuit hun 
weense hoofdkwartier een spoor van ver-
nieling door west-europa.
Ach ja, ze hebben een moeilijke jeugd 
gehad. op jonge leeftijd ging het al hele-
maal mis. rond hun vijfde levensjaar 
spoelden Frédéric, matthias, Philip, si-
mon en thomas hun blokfluit door de wc 
(wouldn’t we all?). voor de cello van rob-

ert was de wc te klein, maar ook hij was 
vanaf z’n achtste meer geïnteresseerd in 
het speelgoed van zijn zus. de zes sleur-
den in hun kielzog ook Ayac mee, die zijn 
dierbare rugzak vol mexicaanse playmobil 
al snel omwisselde voor een zwaarder ka-
liber. 
gewapend met klarinet, (bas)trompetten, 
bugel, trombones en tuba en onder woest 
gejodel nemen deze zeven elke speelplek 
stormenderhand in. een overrompeling 
van oostenrijkse lederhosenfolklore, 
mexicaanse mariachi, eigen avantgarde-
composities en nog veel meer. hokjes? 
welke hokjes? hun repertoire buldert en 
streelt als de uitbundige afterparty van 
een geslaagde repetitie van de plaatse-
lijke harmonie. maar dan met een virtuoze 
techniek, wervelende arrangementen met 
gevoel voor detail, en improvisaties die 
ook in nuchtere toestand gewoon ver-
bluffend klinken.
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Biomenu

’t EYschriFt n°5/ muziek (en eten) verzacht de zeden

op zondag 25 mei komt caroline koken... reserveer!!!

3 GaNGEN BIoMENu 
soep / hoofdschotel / dessert      € 18

Bio soep    

uien, kervel of tomaten € 4
met huisgebakken bio speltbrood, 
8 granenbrood, of sandwiches

hoofdschotel   

biofrikandon met kriekskes € 13

verse gierstkroketten met een 
frisse sla uit mijn moestuin € 13

glutenvrije paté en crackertjes 
met een frisse salade € 13

Quiche met een frisse salade € 13

Broodje       

kaas/rauwe of gekookte hesp/
salami  € 2,5

gebakken spek € 3

warme omelet  € 3

omelet mét spek  € 4

warme frikandon met ui € 4

warme soyagehaktbal € 4

warme gierstkroket € 4

glutenvrije paté € 4

tapasbordje: met gedroogde ham, 
salami, olijven  met look  € 5

dessert

kriekskes met slagroom € 3

taartje à la minute met verse banaan, 
huisgemaakte confituur en slagroom € 4

vzw centrum guardian Angel

grote Peperstraat 39
9100 sint-Niklaas 

voor al uw familie- of bedrijfsfeestjes. 
gastentafels. teatime. ontbijt. brunch. 

Prijzen en menu in overleg met de klant.

Wie herinnert zich niet onze schitter-
ende Nieuwjaarsheyppening? Fijne 
muziek met De Pandoering en zelfs 
Begijn Le Bleu op het podium. In de 
zaal kon je lekker eten bij het team van 
Centrum Guardian Angel. Wél, op deze 
verkiezingsdag staat die ploeg weer 
paraat om voor muzikant, vrijwilliger 
én publiek te koken. Let wel, het is heel 
fijn als je op voorhand inschrijft bij 
Caroline. Op die manier ben je zeker 
van een maaltijd. Dus graag telefoneren 
naar 0479 455 041 / 03 755 41 20.
Of mailen naar vzw.centrum.guardian.
angel@gmail.com.

B’alors on danse
groot folkbal in Hondschoote 

zaterdag 11/10/2014 
recordpoging 

rondeaudansen !!
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6 - 7 - 8 juni >> project

turkVlamistan
n.a.v. 50 JAAR migratie 

Het eerste weekend van juni werkt mu-
ziekclub ‘t Ey mee aan een uniek project 
dat uitgaat van de Vlaamse Gemeen-
schap: ‘50 jaar migratie’. Omdat wij in 
onze contreien veel Turkse immigran-
ten hebben mogen verwelkomen over 
de jaren heen staat ons project volledig 
in het kader van Turkse muziek en cul-
tuur. Welkom in TurkVlamistan!

in 2014 is het exact 50 jaar geleden dat 
belgië met marokko en turkije akkoorden 
sloot over de zogenaamde arbeidsmigra-
tie. de economie in ons land draaide op 
volle toeren en had dringend nood aan 
sterke handen. véél handen. Nodeloos te 
zeggen dat die akkoorden een enorme 
impact hadden, zowel in ons land als in 
turkije en marokko.
eerst kwamen individuele arbeiders, nog 

later volgden hun familieleden. 50 jaar 
later is de vlaamse samenleving dan ook 
grondig hertekend. Net zoals in gans eu-
ropa.
het verhaal van migraties is dan ook een 
postitief verhaal: de wederzijdse beïn-
vloeding kan ook zichtbaar zijn op muzi-
kaal en cultureel vlak. en dat luik van het 
verhaal willen wij als folkmuziekclub 
graag vertellen aan ons publiek. 

we zijn blij dat ook de sAmwd meewerkt 
middels de saz-klas. en danken uiteraard 
al onze vrijwilligers die het weer mogelijk 
maken. maar niet te vergeten: onze sta-
giaire cynthia, voor wie dit project een 
belangrijk onderdeel uitmaakt van haar 
sociaal-culturele opleiding.
op de volgende bladzijden lees je in detail 
wat we drie dagen lang op je loslaten.
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VrIJdaG 6 JuNI >> workshop en concertje i.s.m. SAMWD

serdar demirbas 
OM 20.00 UUR (!) - LEDEN + NIET-LEDEN: gratis

TurkVlamistan gaat van start met een 
workshop Turkse muziek, verzorgd 
door Serdar Demirbas. Serdar Demirbas 
is leerkracht Turkse saz aan de SAMWD 
van Sint-Niklaas. Een mooie samen-
werking alweer, waarbij we het accent 
willen leggen op Turkse volksmuziek 
en waarop je welkom bent om deze in-
strumenten te komen uitproberen...

serdar demirbas is een Nederlander van 
turkse afkomst die zich specialiseerde in 
de turkse muziek. Al vanaf jonge leeftijd 
leerde hij op aanraden van zijn vader de 
saz of bağlama spelen. hij studeerde aan 
het rotterdams conservatorium en volg-
de verschillende masterclasses bij turkse 
muzikanten zoals Nahim Avci, talip Öz-
kan, Ali ekber cicek, betin gunes, melih 
duygulu (musicoloog) en Arif sag.

serdar wil het publiek laten kennismaken 
met niet alleen de saz, maar hij brengt ook 
enkele bijzondere turkse muziekinstru-
menten mee. de saz is een populair turks 
tokkelinstrument dat ook in de buurland-
en voorkomt en deel uit maakt de luitfam-
ilie. denk bijvoorbeeld aan de bouzouki...

de turkse versie van de saz wordt mees-
tal bağlama genoemd. saz staat dan ee-
der voor de algemene omschrijving van 
‘snaarinstrument’.
we nodigen je dus van harte uit om met 
deze muzikant en zijn instrumenten ken-
nis te komen maken. maar niet alleen dat: 
na een uurtje workshop kan je genieten 
van een concert van serdar solo en ook 
een optreden met z’n leerlingen uit de 
sazklas  van de folkafdeling van de mu-
ziekacademie van sint-Niklaas.
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ZatErdaG 7 JuNI >> concert

workshops
vanaf 14.00 uur - gratis

Niets zo prettig als elkaar leren kennen via 
elkaars cultuur. vandaar dat we opteren 
om deze namiddag enkele workshops 
te plannen. Net als bij ons is dansen en 
muziek maken een belangrijk onderdeel 
van het leven voor de turken. de typische 
turkse dans en muziek komen op bijzon-
dere wijze tot uiting tijdens speciale gele-
genheden zoals bruiloften en traditionele 
feesten. turkije kent verschillende tradi-
tionele dansen, die onderscheiden kun-
nen worden per regio. voor het maken 
van muziek in turkije wordt vooral ge-
bruik gemaakt van muziekinstrumenten 
zoals snaarinstrumenten, percussie-in-
strumenten en blaasinstrumenten.

maar we starten dus al swingend met een 
initiatie westerse folkdansen, gegeven 
door leen devyver. vervolgens (om 15.30) 
is het de beurt aan Nil gorkem om de 
geheimen van de turkse danstraditie te 
ontsluieren. Na het betere benenwerk is 

zaterdag 7 en zondag 8 juni

turkse maaltijd
mits reservatie > 10 euro

Zowel zaterdag als zondag voorzien we 
een maaltijdmoment om 18.30. Om dat 
wat te kunnen organiseren vragen we je 
wel om te reserveren. 
muziekclub ‘t Ey 03/772 11 93 of
tey@skynet.be

het tijd om samen met mustafa Avsar (dé 
man van het muzikantenhuis in gent) op 
turkse muziekverkenning te trekken...
workshops - initiatie
14u00 > west-europese folkdans 
15u30 > turkse traditonele dans 
16u30 > samenspel turkse muziek
18u30 > maaltijd mits reservatie
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ZatErdaG 7 JuNI >> concert

astrakan
OM 21.00 UUR - LEDEN: 8 euro - NIET-LEDEN: 10 EURO

Een tijdje geleden viel hun cd in onze 
brievenbus. Enig opzoekingswerk 
leverde al snel nieuwsgierigheid op. En 
soms moet je bij het organiseren geluk 
hebben. Komt dit innoverend duo toe-
vallig toch wel niet in onze contreien 
zeker... Je leest al snel waarom zij per-
fect passen tijdens in dit weekend.

in het woord Astrakan zitten de bretoense 
woorden voor ritme en zang verborgen... 
maar het is ook de naam van een stof uit 
Perzië... 
simone Alvez (zang) en yann gourvil (ud, 
saz/baglama en computerprogrammatie) 
trokken enkele jaren naar istanboel om er 
te leven en turkse muziek te bestuderen. 
ze zijn inderdaad allebei van bretoense 
afkomst en kennen hun wortels maar al te 
goed. het maakt dat ze een bevreemdende 
mix maken van oriëntaalse en bretoense 
muziek. deze muzikale duizendpoten 
zijn in verschillende muzikale projecten 

betrokken geweest. dat maakt dat je hun 
muziek moeilijk in een hokje kan plaat-
sen. je hoort er uiteraard bretoense en 
turkse invloeden in, maar ze laten zich 
ook graag beïnvloeden door mediterrane 
sferen. Als je ze dan toch zou willen om-
schrijven is de term ‘kleurrijk’ en ‘creatief’ 
van toepas-sing. dat ze niet van de min-
ste muzikan-ten zijn, bewijst dan dat ze 
samen gespeeld hebben met ronkende 
namen als erik marchand’s inspiring Pro-
jects (met onder andere ross daly, thierry 
‘Titi’ Robin en Keyvan Chemirani.).
hun liederen gaan over de liefde, de dood, 
passie, wraak, politiek, legendes en my-
thologie en zijn zowel geplukt uit de mid-
deleeuwen als uit het negentiende en 
twingtigste-eeuwse repertoire…
Na een namiddag zelf spelen en dansen 
kan dit concert de kriek op de taart zijn?
ian Anderson schreef over hun cd: ‘A truly 
fabulous, spirit-raising album.’
www.astrakanproject.com
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ZoNdaG 8 JuNI >> Concert

Groep tini
OM 16.00 UUR - LEDEN: 3 euro - NIET-LEDEN: 5 EURO

Tini is niet alleen het huisorkest van het 
Muzikantenhuis in Gent, het is een van 
de betere Turkse muziekgroepen. 

het turks-gentse muzikantenhuis is een 
plaats waar turkse en vlaamse volks- of 
folkmuziek levendig elkaar vruchtbaar 
bestuift, elkaar beïnvloedt en uitgewisseld 
wordt. 
groep tini bestaat uit turks-gentse volks-
muzikanten die traditionele Anatolische 
volksmuziek spelen. inhoudelijk bren-
gen ze een programma met ontroerende 
liederen en verhalen uit alle streken van 
turkije. groep tini werd geboren in 2006 
en telt 6 leden: bulent koken (zang, gitaar), 
bekir gurbuz (zang, baglama), mustafa 
tekir (zang, baglama), taner bicer (zang, 
Percussie), mustafa gurbuz (percussie), 
mehmed karatas (gitaar). Nog melden dat 
je achteraf nog gerust kan blijven hangen 
en aanschuiven om te eten.

OM 13.30 UUR - gratis

turkije aan de leie
boekvoorstelling en lezing door tina de gendt

Hoe Gent op een halve eeuw tijd zo veel 
kleur kreeg, is de centrale vraag in deze 
lezing op basis van het boek ‘Turkije 
aan de Leie. 50 jaar migratie in Gent’.

hoe verging het de gastarbeiders in het 
‘New York van België’, hun kinderen op de 
gentse scholen en de huwelijksmigranten 
in de jaren negentig? en hoe reageerden 
de buurtbewoners op al dat vreemd volk in 
de straat? de gentse migratiegeschiedenis 
aan de hand van grote verhalen en kleine 
anekdotes, verteld door gandante-gids en 
auteur tina de gendt.
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VrIJdaG 13 JuNI >> Sjapoo-concert

the Imaginairy suitcase
OM 21.00 UUR - LEDEN: 0 euro - NIET-LEDEN: 0,5 EURO / + den hoed

Laurent brengt een koffer vol verbeeld-
ing mee... Niet alleen instrumenten, 
maar ook een heleboel liedjes om bij 
weg te dromen. Het is al een tijdje 
geleden, maar we zijn klaar voor een 
nieuw Sjapoo-concert. Afstoffen die 
hoed!

laurent leemans is een naam die je af 
en toe in folkmilieus ziet opduiken. hij is 
onder meer zanger-gitarist van de folk-
rockgroep Ceilí Moss. Met ‘The imaginary 
suitcase’ zet de man een soloprogramma 
neer met een bijhorende cd ‘Driftwood’. 
met verschillende elektrische en akoes-
tische gitaren, autoharp en wat slagwerk 
slaagt hij erin een merkwaardig en boei-
end programma neer te poten. zijn num-
mers zijn intens en melodieus, zijn stem-
kleur wordt dikwijls vergeleken met die 
van mark lanegan of david sylvian. of hij 
de onbekende zoon van suzanne vega en 

Nick cave is?
hij waagt zich niet alleen aan eigen werk, 
maar ontkleedt ook de songs van david 
bowie en dylan thomas.  steven ver-
hamme van daMusic (een online mu-
ziekmagazine, voor en door jonge geesten 
met een passie voor muziek, journalistiek 
en alles wat daarmee te maken heeft) is 
alvast laaiend enthousiast: ‘feit is dat The 
imaginary suitcase alweer een knap al-
bum heeft afgeleverd dat doet denken aan 
deze twee muzikale persoonlijkheden. 
jawel, we zijn behoorlijk enthousiast over 
‘Driftwood’.’.
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ZoNdaG 15 JuNI >> concert

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

Er zijn veel muzikanten met een verhaal 
om U tegen te zeggen... Vandaag stellen 
we je Mizgin voor, een Koerdische zan-
geres die vandaag in Denemarken leeft 
met haar al even muzikale man.  

in het kleine dorpje batman, in het zuid-
oosten van turkijë, in koerdische gebied, 
geniet mizgin een opvoeding die anders 
is dan wat het traditionele gezinspatroon 
voorschrijft. op haar tweede krijgt ze po-
lio waardoor ze niet meer kan lopen en ze 
nooit naar school is gegaan. dankzij de 
vrije tijd die ze hierdoor kreeg, ontdekt ze 
de traditionele koerdische muziek, legt ze 
zich toe op het ontwikkelen van haar stem 
en leert ze saz spelen. op haar zeven-
tiende begint ze op te treden, wat niet evi-
dent is voor een koerdisch meisje. muziek 
maken is per defenitie een mannenzaak 
en daarenboven is traditonele koerdische 
muziek verboden door de turkse autoritei-

ten. tijdens een optreden op een bruiloft, 
wordt mizgin opgepakt door de politie en 
wordt haar familie onder druk gezet om 
haar te laten stoppen met muziek maken. 
ze wordt enkele maanden opgesloten tot 
ze de kans krijgt om te vluchten naar de-
nemarken (weliswaar met valse papieren). 
mizgin laat alles achter en bouwt er een 
nieuw leven op. ze belandt er in een rode 
kruiscentrum waar haar muzikale hori-
zonten zich kunnen verbreden. ten slotte 
ontmoet ze er ook haar man, de deense 
saxofonist Anders honore. in haar nieuw 
thuisland krijgt ze de kans haar muzikale 
carrière uit te bouwen en haar stem verder 
te ontwikkelen. mizgin brengt dus haar 
man mee, maar ook niemand minder dan 
wouter vandenabeele en een nog on-
bekende bassist. 
zij begeleiden deze ud en saz spelende 
zangeres.
www.mizgin.dk
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VrIJdaG 20 JuNI >> vertelavond

Verteylement4

OM 20.00 UUR - LEDEN: 0 euro - NIET-LEDEN: 0,5 EURO / + den hoed

Theater Hutsepot en zijn gedreven 
tweemanschap Peter en Tom blijven 
creativiteit spuien. Opnieuw werken we 
samen om ‘het verhaal’ in ere te herstel-
len... 

een vertelavond voor volwassenen, waar-
op opnieuw twee doorwinterde vertellers 
u in een ongedwongen sfeer hun mooiste 
verhalen brengen. 

op zijn derde is sahand sahebdivani 
(Nl/iran) samen met zijn ouders zijn 
geboorteland iran ontvlucht. ze zijn op 
paarden over besneeuwde bergtoppen 
getrokken. Alle spullen moesten ze ach-
terlaten, maar de verhalen mochten mee. 
in Amsterdam heeft zijn vader iran weer 
tot leven gewekt. elke avond vertelde hij 
een verhaal over oude helden en wijze 
koningen, maar ook over zijn oma en de 
straat waar hij opgroeide. Nu sahand sa-
hebdivani volwassen is, vindt hij het zijn 
beurt om met zijn luit te reizen en de oude 
verhalen door te geven.
sahand is niet alleen een gepassioneerd 
verteller, maar ook dé motor achter vertel-
café mezrab in Amsterdam, het best be-
zochte vertelpodium van Nederland. 
sahand sahebdivani was in Nederland 
‘verteller van het jaar 2014’. 
huisverteller tom van mieghem (www.
theaterhutsepot.be) startte ruim 15 jaar 
geleden als poppenspeler (toontje en 
troetel, Poppentheater oekedoeleke, ...)
zijn zoektocht naar verrassende eenvoud 
leidde hem onvermijdelijk naar die an-
dere passie: verhalen vertellen. vandaag 
trekt tom het land rond, soms alleen met 
zijn verhalen, soms met poppen, vaak 
vergezeld van muzikanten. hij brengt ver-

tellingen en voorstellingen voor diverse 
doelgroepen. daarnaast is tom verteller 
voor het sprookjeshuis in het rivierenhof, 
deurne en deelt hij zijn passie als vertel-
docent voor de Nederlandse en vlaamse 
vertelacademie.
 
in de rand van het gebeuren speelt het 
verteylement-orkest akoestische mu-
ziekjes. onder de begeesterende leiding 
van multi-instrumentalist Peter ver- 
berckmoes treden verder aan: staf dierckx 
(mandoline en viool), dirk de cleen (bas) 
en dirk van der speeten (jazzken). 
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ZatErdaG 21 JuNI >> Baleynbal 1/2

raffaële antoniotti
OM 21.00 UUR - LEDEN: 7 euro - NIET-LEDEN: 9 EURO

Het laatste Baleynbal voor de zomer-
stop... Dat mag wat meer zijn, nietwaar? 
Een Italiaanse solist en een nieuw 
Waals kwartet... Kom nog eens een pas-
je zetten?  

italië + bal =... in volle copa do mun-
do-gekte kan dat natuurlijk twee din-
gen betekenen. maar of ze in brazilië ook 
moeten spelen die avond, kan ons geen 
bal (!) schelen. 
bal van de avond is natuurlijk hét baleyn-
bal, de derde zaterdag van de maand. het 
laatste bal voor de zomer wordt er eentje 
met ook italiaanse zwier. raffaele Anto-
niotti is een klavier-autodidact, maar om 
z’n muzikale bagage bij te spijkeren, ging 
hij toch nog 4 jaar pianoforte studeren 
aan het conservatorium van genua. Niet 
veel later zette hij z’n eerste danspasjes in 
de keltische folk. gewapend met whis-
tle en draailier verkende hij het genre en 

verlegde hij telkens zijn eigen horizonten. 
en zo vond hij na een nieuwsgierige om-
zwerving door de keltische cultuur uitein-
delijk zijn muzikale thuis in de regio van 
Noord-italië en zuid-Frankrijk. het dia-
tonisch accordeon werd zowat zijn derde 
arm. 
klassieke opleiding - keltische folk - eigen 
muzikaal erfgoed: raffaële plukte uit al 
z’n ervaringen de lekkerste vruchtjes. hij 
schreef zelf een concerto voor diatonisch 
accordeon, speelde draailier bij le grand 
orchestre des Alpes en trio kesal en maakt 
muziek voor en in heel wat theaterspek-
takels (levende kerststallen lijken nogal 
prominent vertegenwoordigd...). zijn bal-
repertoire sleurt je over de dansvloer (voor 
het laatst met afgeleefde ballatum?) van 
occitaanse valleien via de Provence en 
baskenland tot in bretagne. 
met italiaanse zwier, extra kaas en pittige 
olie voor de liefhebber.
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ZatErdaG 21 JuNI >> Baleynbal 2/2

Ether Noir

En dan het tweede deel van de avond. 
Een bijna kersvers kwartet bestaande 
uit ouwe folkrotten. Het klinkt niet erg 
respectvol, maar lees...
  
ether Noir. het klinkt een beetje als een 
donkere gothic partydrug, maar dat is het 
niet helemaal. een party wordt het vast. en 
dansen kan verslavend zijn. dat weet elke 
baleynbal-habitué ondertussen wel. maar 
u hoeft niet per sé in zwarte netkousen of 
pinnekeshalsband te komen (al houden 
wij u natuurlijk niet tegen). ether Noir 
ontstond toen de vier groepsleden elkaar 
voor het eerst muzikaal ontmoetten in de 
rue des terres Noires. het klikte -nee: het 
knetterde, het klonk, het schalde!- meteen 
en dus besloten ze hun geaccumuleerde 
120 jaar folkervaring in balvorm te gieten.
chantal boulanger (viool) is een ma-
dam met een eerste prijs Notenleer aan 
het conservatorium van brussel op haar 

naam. Prompt raakte ze begeesterd door 
cajun en de canadese kitchen party folk-
onder-stoom (remember de temps An-
tan...). michel jacqmain speelt met alles en 
iedereen. hij denkt, praat en ademt mu-
ziek. muzak in de metro? michel maakt er 
een boeiend duet van.

wim Poesen (fluiten, doedelzak, viool) 
is nog zo’n coryfee uit de vlaamse folk. 
met het limburgs dansorkest speelde hij 
stages, bals en concerten in binnen- en 
buitenland. christian d’huyvetter trekt  
bretoense en schotse dansen, mazurka’s, 
walsen, de obligate ierse deuntjes en 
natuurlijk enkele waalse liederen uit zijn 
diatonisch accordeon. maar vooral zijn 
bourrées d’ Auvergne móet je geproefd 
hebben.
oerdegelijke dansmuziek, voor dansers 
die weten wat ze willen, door muzikanten 
die weten wat ze doen.
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partNErs VAN ‘T EY >> voorstelling

 Gooikoorts
internationaal volksmuziekfestival

Een andere organisatie waar we nauw 
mee samenwerken is Gooikoorts. Een 
belangrijk festival waar respect voor 
bezoeker en muzikant centraal staan. 
We hadden Melanie Scheys aan de lijn...

gooikoorts is?
een festival gebaseerd op kwaliteit, traditie 
en familiale sfeer. uiteraard is de muziek 
het belangrijkste. onze focus gaat vooral 
naar traditionele muziek uit europa. 
gooikoorts valt onder vzw muziekmo-
zaïek, maar wordt georganiseerd door een 
autonoom bestuur, tijdens het festival-
weekend ondersteund door zo’n 180 vrij-
willigers.
 
gooikoorts bestaat?
reeds 12 jaar. het is ontstaan na 7 jaar 
Feestival. toen Feestival stopte in 2002 
deden de reacties de ronde van: ‘dat kan 
niet’ tot ‘dat mag niet’. Een groep vrijwil-
ligers is rond de tafel gaan zitten en heeft 
verder gebouwd onder de naam gooi-
koorts. de eerste twee edities waren heel 
bescheiden, op het domein van de cam, 
maar dan is het festival opnieuw verhuisd 
naar het oude festivalterrein. 
 
Programma 2014?
de grootste namen zijn de dannan en 
høven drøven. het zijn vaste waarden uit 
de ierse en zweedse folk. een persoonlijke 
favoriet van mij is de ross Ainslie & jar-
lath  henderson band, een jonge schotse 
band uit glasgow.  we verwachten trouw-
ens heel wat jonge bands die elk op hun 
manier met de eigen traditie aan de slag 
gaan. maar uiteraard zijn er ook een aan-
tal ouwe rotten uit het vak.  ik denk maar 

aan uxia uit galicië, brendan begley uit 
ierland en cecilia uit ons eigenste vlaan-
deren. Naast de concerten in twee tenten 
is er ook een vrij podium, een uitgebreide 
kinderanimatie en niet te vergeten de 
unieke instrumentenbouwersmarkt. er is 
ook een festivalmarkt met allerlei merk-
waardige prullaria.
Per dag worden verschillende initiaties 
gegeven, soms door muzikanten die tij-
dens het festival op het podium staan. op 
zondagochtend is er ook de folkmis. Na-
dien brengen de leerlingen van de gooi-
kse folkafdeling ons terug naar het festi-
valterrein.
 
dorst en honger?
Professionele catering is voorzien en 
een uitgebreid drankenaanbod in echte 
glazen kan worden verkregen onder het 
prachtige duveldroomschip.
 
Nog hulp nodig?
we hebben veel steun van de gemeente 
gooik en veel vrijwilligers komen uit de 
streek. toch zoeken we nog zoeken we 
nog wel wat helpende handen. opbouw, 
tap, inkom en afbraakschema’s vertonen 
nog heel wat blanco vakjes. meer informa-
tie vinden potentiële vrijwilligers op onze 
website www.gooikoorts.be. Alle hulp is 
welkom.
 
trivia?
we organiseren een ludieke prijsvraag. 
hoeveel instrumenten staan er op de af-
fiche van gooikoorts 2014? de winnaar 
krijgt een gratis festivalticket.

Tot op Gooikoorts!
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flitsrubriek

’t EYschriFt n°5/ verslag van wat geweest is

We stomen het clubseizoen door op 
volle kruissnelheid. En met zo’n vaart 
kan het niet anders dan dat er fantas-
tische landschappen voorbij ‘dromen’... 
Hier volgt het logboek van de kapitein, 
officieren, matrozen én passagiers... 

in de hoop dat de trombonespeler van 
soulePont ons die piep  tijdens de sound-
check vergeeft. geluidsversterking is 
een beetje onze passie, maar ook gepas-
sioneerden kunnen fouten maken... ver-
domme en ‘t was je reporter dan nog zelf... 
maar goed, eenmaal de haartjes in de oren 
terug recht werd het baleynbal van zater-
dag 15 maart een topper. Prachtige mu-
ziek, wat wil je. het trio speelt heel close 
en spreidt een virtuositeit ten toon om u 
tegen te zeggen. de samenklanken van 
xylofoon, accordeon en trombone hebben 
ongeveer hetzelfde effect als een exotisch 
gerecht dat onbekende smaakgebieden in 
je mond activeert...

en het is al een cliché: een korte nacht volg- 
de, want de dag nadien kwam Andar op 
bezoek.
david munnely is een graaggeziene gast 
die de hele zaal met zijn fantastisch ac-
cordeonspel en treffende bindteksten 
opnieuw een concert lang heeft onder-
houden. Aan zijn zijde de ons zeer wel-
bekende schotse zangeres helen Fla-
herty die we zeer regelmatig mogen 
verwelkomen als vrijwilligster in ’t ey. het 
internationale kwartet wordt vervolle-
digd met de Amsterdamse violist siard de 
jong en gitarist Philip masure. het viertal 
bracht ons opnieuw een mooie mix van 
traditionele en minder traditionele ierse 
en schotse melodieën en liederen die ons 
van begin tot het eind wisten te bekoren.  

helen weet met haar warme persoonlijk-
heid het geheel op te tillen en ook david 
kan trage melodieën laten blinken... soet-
kin collier zong ook even een nummer 
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’t EYschriFt n°5/ verslag van wat geweest is

mee: altijd fijn, die kleine verrassingen...
uiteraard situeert het zwaartepunt van 
onze werking zich in het weekend, maar 
regelmatig is het hier ook druk tijdens de 
week. op woensdag 19 maart mochten de 
kinderen van de muziekschool van sint-
Niklaas komen genieten van méér dan 
40 volksinstrumenten waar ook nog op 
gespeeld werd. bart de cock en ik (dirk) 
stoften een spreekbeurt af en konden 
middels de wetenschappelijke indeling 
van de instrumenten (chordofonen, idio-
fonen, membranofonen en aërofonen) de 
kinderen de rijke klanken laten horen van 

doedelzakken, draailieren, klompviool, 
mondharp, hakkebord en nog veel meer... 
uiteraard werd de lezing afgesloten met 
een danspasje, aangeleerd door ons leen. 

zaterdag 22 maart was er de vierde doe-
deldag. samen met de grote kornemuze, 
de folkafdeling van de muziekafdeling en 
onze ploeg konden we een tachtigtal bla-
zers verwelkomen. een verslag van leen:
beeld je in… 80 doedelzakken gedurende 
een volledige dag over de vloer hebben… 
onmogelijk denkt u? of tenminste een 
marteling voor het oor? de doedelzak-
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liefhebber in mij zegt meteen dat u het 
volledig bij het verkeerde eind heeft en 
dat onze doedelzakdag dit jaar een ge- 
slaagde editie was!  De hele namiddag 
door waren er workshops, volledig in het 
ka-der van het instrument. Allereerst kre-
gen we een lezing door herman de wit 
over de heropleving van doedelzakbouw 
en -spel in onze gewesten gevolgd door 
een voordracht over de doedelzak in het 
werk van jeroen bosch en zijn navolg-
ers gegeven door ben hartman. daarna 
volgde de voorstelling van de doedelzak-
hulp-kit van bart van troyen en Pieter 
blondelle. 

dit jaar werd de zakdag ook opgeluisterd 
door twee meesters uit Frankrijk: jean 
blanchard en stéphane mauchand. zij 
verzorgden elk een masterclass muziek 
uit midden-Frankrijk en met eigen melo-
dieën. ’s Avonds brachten de heren ons 
een heerlijk concert, met uiteraard, je 
raadt het al: ... je kan je voorstellen hoe-
zeer ik in mijn nopjes was als doedelfan…  
op foto’s hiernaast jean en stéphane en 
Pieter blondelle over het onderhoud van 
je zak...
stormloop als het ware voor het concert 
op de dag nadien. elllis met drie lll-en 
kwam concerteren en aangezien er heel 
wat muzikanten uit de streek meespelen 
was onze zaal heel snel uitverkocht. elllis 

’t EYschriFt n°5/ verslag van wat geweest is
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hadden we vorig jaar al mogen proeven, 
vandaar dat het naar méér smaakte. Fijne 
zang en dito instrumentatie.
ormuz kon niet veel publiek bekoren maar 
speelde wel méér dan behoorlijk. de mix 
van percussie uit Quebec en de bretoense 
klanken was zeer geslaagd. 
tussen al dat folkgedoe ook een rock-
groep: timebell. met decor en veel eigen 
publiek kan mij dat zeker bekoren. Fijne 
gasten trouwens. 
op vrijdag 4 april kwam roots zijn cd 
voorstellen die ze trouwens de dag nadien  
officieel voorstelden in hun thuishaven.
uit canada mochten we twee dagen later 
de temps Antan verwelkomen. dit trio 

’t EYschriFt n°5/ verslag van wat geweest is
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’t EYschriFt n°5/ verslag van wat geweest is

zette een dijk van een concert neer...  een 
verslagje van henk:
De Temps Antan, ’t Ey, 6 april 2014
Soms zorgt de geschiedenis voor inter-
essante muzikale experimenten.  Neem 
nu Quebec: in deze kookpot bevindt zich 
twee derden oude Franse muziek, aan-
gevuld met gelijke delen Iers en Schots.  
Resultaat: De Temps Antan, oftewel The 
Bothy Band meets Malicorne, met als ex-
tra kruiderij een vettige smoelschuiver.  
Muziek van en voor gelukkige mensen.  
En als je dat niet bent, word je het onver-
mijdelijk wel tijdens een optreden van dit 

trio.  Het beste antidepressivum ooit komt 
uit Franssprekend Canada.  Wie had dat 
ooit kunnen bevroeden.
Na deze topper was het de beurt aan ha-
mon martin om hun project blue en black 
zebra voor te stellen. indrukwekkend ver-
haal met respect voor bretoense wortels 
maar super boeiend door de hedendaagse 
en verkennende invalshoek. Alles draait 
rond yanick en erwan die met bombarde, 
accordeon en dwarsfluit de basis vormden 
waar bas en draailier rond speelden. en 
toch weer fier op onze vrijwilligersploeg. 
het is niet evident een groep van dit ka-
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’t EYschriFt n°5/ verslag van wat geweest is

liber op een klein podium te laten klinken.  
voor superbelle waren de verwachtingen 
dan weer hoog gespannen. op cd viel 
het allemaal wel best mee, maar als je live 
voordurend een gevecht moet leveren 
met je laptop... je zit er als luisteraar wat 
beteut-erd bij. het had iets kunnen zijn, 
maar dan had een vierde muzikant de lap-
top voor z’n rekening moeten nemen...
op het baleynbal van april mochten we 
cecilia verwelkomen die net een week in 
de studio hadden opgenomen. binnen-
kort komt hun nieuwe cd uit. mooie nieu-
we nummers, fijn baleynbal. 

op paaszondag hadden we coope, boyes 
en simpson op bezoek en zoals steeds: dit 
a capella trio wordt steeds beter. Al worden 
ze wat ouder (wie niet?), het is zeker nog 
niet te merken aan hun stemkwaliteiten.
Een vol ‘t Ey genoot.
ook voor sylvie berger met haar trio la 
bergère. Neen, spijtig genoeg geen volle 
zaal, want dat verdiende dit trio wel. we 
hebben ze hard horen werken tijdens de 
namiddag (repetitie). sylvie’s frêle stem 
werd mooi ondersteund door accord-
eon en bouzouki. ook de driestemmige 
samenzang mocht er zijn.
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Eygalerij

’t EYschriFt n°5/ tentoonstelling mei - juni

Jochen Samson (Aalst – 1981) is een 
jong beeldend kunstenaar. Na zijn 
studies Restauratie/Conservatie aan de 
academie van Antwerpen, Universiteit 
van Amsterdam (kunstgeschiedenis) en 
Universiteit Gent (kunstwetenschap-
pen) richtte hij in 2008 – samen met 
theaterwetenschapper en interieur-
architect Steven De Jonge – kun-
stenaarswerkplaats ‘Het Vogelnest’ op 
in Gent. Mocht deze tekst je bekend in 
de ogen klinken: inderdaad, ‘t is de-
zelfde als in het vorige tijdschrift.

let in ieder geval eens op jochens werk 
als je onze foyer en concertzaal bezoekt.
hoewel zijn schilderijen hoofdzake-
lijk opgebouwd zijn volgens het tijdro-
vende proces refererend aan de klassieke 
(vlaamse) schildertechnieken, bevatten 
zijn lijntekeningen sporen van een snel-
heid en speelsheid die een voorliefde ver-
raden voor de cobrakunstenaars en her-
man brood.
over zijn werkwijze zegt hij zelf het vol-
gende: ‘ Techniek is voor mij een essentiële 
factor binnen het hele kunstenaarsproces. 
grote kunstenaars als Picasso of matisse 
waren in de eerste plaats rebellerende 
vakmannen die een klassieke opleiding 
hebben genoten. een degelijke kennis van 
materialen en techniek is onontbeerlijk, 
los van de gehanteerde stijl of medium.’

dezelfde kunstenaar maakt met een totaal 
verschillende aanpak ‘The Grumpy Col-
lection’, een reeks tekeningen die eerder 
aansluit bij het snelle karakter van de co-
bra-kunstenaars en herman brood. 
Een boeiend artiest!

Jochen samson  / schilderijen
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de FtF-tls jams zijn aan een zomerstop 
toe. er is nog één speelmoment: op 
vrijdag 11 juli doen we nog eens beroep 
op iedereen om een stoet te begeleiden op 

de markt in sint-Niklaas. we verzamelen 
aan het stadhuis van sint-Niklaas om 
18.30 uur. opgelet: we proberen in sib te 
spelen... Info volgt! 

’t EYschriFt n°5/ huisorkest én jam

fanteyfare
FTF - TLS
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’t EYschriFt n°5/ vreywilligers

Ilse
carpe diem...

Wie is Ilse?
ik ben geboren maar niet erg getogen in 
beveren.  ik voel me eigenlijk zowat overal 
thuis.  maar ik geef toe,  toen ik voor  de 
eerste keer naar ’ t ey kwam voor het op-
treden van leo elsen en de medeklinkers, 
was dat toch anders.  ik vond ’t ey maar 
een rare plek en ik ben vooraf zelfs iets 
gaan drinken in het café ‘Uitzicht’ aan de 
overkant, omdat ik vond dat dit café er iets 
normaler uitzag dan ’t ey.  

Oesje?
Achteraf heb ik daar veel spijt van gehad… 
de ‘Foyer’ met al die specialiteiten – bieren 
én ik had dat gemist.  dom.  diezelfde 
avond ben ik met luk lichtman aan den  
babbel geraakt en hij promootte volop het 
baleynbal van de daaropvolgende zater-
dag…  het ging van kwaad naar erger... het 

resultaat is dat ik anno 2014 nog steeds te 
vinden ben in ’t ey.

Werken?
in het dagelijkse leven, werk ik bij de 
gekende nutsmaatschappij voor gas en 
elektriciteit in Sint – Niklaas.   

En buiten de werkuren?
verder hou ik van zumba (wekelijks) en 
binnenkort ga ik zelfs leren buikdansen.  
tijdens de vierentwintiguren marathon 
van de turnkring kracht en geduld heb 
ik voor de zottigheid meegedaan aan de 
buikdansinitiatie.   het was veel leuker dan 
ik had verwacht en in september waag ik 
het er op.  

Bewegen?
Als natuurliefhebber wandel ik heel graag. 
Amfibieën helpen overzetten is een van 
mijn fijne natuurbelevenissen. ik ben ook 
dol op mijn 5 parkieten en ik hou van lek-
ker eten (alle keukens, want ik test graag uit), 
een pintje drinken en eens stevig fuiven.

Hobby’s, toekomstperspectieven, mu-
ziekstijl…?
zoals je waarschijnlijk merkt heb ik to-
taal niks met Folk, maar ik vind ’t ey een 
verrijking op dat vlak. soms rij ik naar ’t 
ey en staat de dancemuziek loeihard in 
mijn Astra.  Dan doe ik mijn dosis ‘goede’ 
muziek op… maar na een optreden moet 
ik dan dikwijls toegeven, dat de muziek 
breekbaar mooi was en de ‘goede’ Dance – 
muziek iets minder is (lees heel wat min-
der)… maar dat zeg ik toch niet te hard- 
op dan… dirk moet niet altijd gelijk heb-
ben hé… (nvdd: maar meestal wél...).
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’t EYschriFt n°5/ cd- en demobespreking

demobespreking
Baltazar Montanaro - nagy - korrontzi

cajun heartland bevindt zich in loui-
siana. taal, keuken, muziek: het is een 
vreemd allegaartje. maar:“this is cajun 
music from belgium, and that’s about the 
same as country from Africa”, zo begint de 
cd. maar die gasten doen dat echt goed: 
james de backer, eric zborowski en jenny 
meeuwissen spelen de two-step alsof ze in 
de swamps geboren zijn. zo moet dat zijn 
met cajun: een hyperkinetische accord-
eonist die zoveel mogelijk lawaai uit zijn 
stem probeert te persen, geflankeerd door 
een totaal apathische gitarist die slechts 
drie akkoorden speelt – en er waarschijn-
lijk ook niet meer ként – en aan de andere 
kant een totaal lusteloos meiske dat le p’tit 
fer hanteert alsof ze room aan het klop-
pen is. maar onder al die aardse lamlen-
digheid swingt het als een tiet. deze cd is 
er één van de ruwe soort: nogal neuzerig 
opgenomen en alles in één opname met 
alle foutjes inbegrepen. en natuurlijk ont-
breekt de jambalaya niet. leuke dingen 
voor de mensen!

deze demo-cd met 5 liedjes overtuigt wel. 
wat mij betreft: leve het verkavelings-
vlaams, en in dit geval het verkavelingsant-
werps, want zo spreken wij nu éénmaal en 
het siert lise bridts dat zij gewoon in haar 
moedertaal durft zingen. 
mooi gitaargetokkel, goeie piano en bas, 
allemaal vlekkeloos maar toch wel wat 
braafjes allemaal. hier zou wel wat meer 
inventiviteit van pas kunnen komen. 
stemtechnisch zit het redelijk snor be-
halve hier en daar een uitschuiver, maar 
dat is vlug vergeven, want de teksten en de 
woordspelletjes zijn boeiend. 
waar dan precies zo’n liedje over gaat blijft 
soms in de lucht hangen, en zo hoort dat. 
Liever dan het eeuwige gedoe van ‘ik zoek 
een lief’ of ‘ik heb geen lief meer’.  
zij wordt op deze in 2011 opgenomen cd 
begeleid door helga smits (bas & zang) en 
door Axelle kennes (ex-Aranis) op piano & 
accordeon. Alle liedjes van de cd zijn ook te 
beluisteren op haar spinnenwebstek: 
www.dewebsitevanlise.be
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ZoNdaG 22 JuNI >> concert

Will ferdy
een organisatie van werkgroep cultuur en de 

dorpsraad van belsele

Dat deze integere chansonnier een punt 
zet achter z’n carrière was reeds in de 
media te horen. Voor hem en de organi-
satoren zetten wij dan ook graag onze 
deuren open.

onlangs werd hij 85. dit jaar staat hij 65 
jaar op de planken als beroepsartiest. hij 
heeft een merkwaardige, eigenzinnige 
loopbaan achter de rug en zet daar in juni 
een punt achter. bij het ter perse gaan zijn 
er nog maar enkele kaarten meer beschik-
baar, dus snel zijn is de boodschap.
meer info: www.willferdy.be

VrIJdaG 27 JuNI >> jam

in memoriam
ORG. van vrienden en familie van dirk De bleser

Eigenlijk hadden we zondag 22 juni 
willen sluiten, maar met plezier doen 

VrIJdaG 4 JulI >> feest van de

Vlaamse Gem.
een organisatie van werkgroep cultuur en de 

dorpsraad van belsele

Feest van de Vlaamse Gemeenschap 
dus. Misschien zit je dan al in Gooik, 
maar wie wil genieten van wat heel wat 
Belseelse verenigingen willen laten 
horen is warm welkom in de parochie-
zaal van Belsele. 

een gevarieerd programma werd 
samengesteld en enkele belseelse jonge 
talenten passeren de revue. er is ook een 
maaltijd voorzien en de avond wordt af-
gesloten met een concert van wim tou-
cour.

WoENsdaG 28 MEI >> 

30 - 31 MEI + 01 JuNI >> 

Muziekwandeling

folkmotorrit

een organisatie van de basisscholen Gavertje 4 , 
SInt-Lutgart , De ritsheuvel en muziekclub ‘t Ey

een motorrit voor muzikanten en vrienden

Na een geslaagd debuut vorig jaar, 
proberen we opnieuw voor de leerlin-
gen van onze basisscholen een muziek-
wandeling op het getouw te zetten.

bij vele belselenaren thuis en uiteraard 
ook in ‘t Ey laten muzikanten de kinderen 
van muziek proeven. in onze club spelen 
henk coudenys (mondharmonica’s), de 
beytels (folksnaren), tom cornelis (met-
aldrummer) en hugo (tom de rocker, 
hiphopper). 

De tel zijn we kwijt, maar toch is het 
opnieuw de bedoeling om onze folk-
muziek uit te dragen... Met de motor 
weliswaar.

Na een geslaagde tocht naar londin-
ières in Normandië, vorig jaar, trekken 
we nu naar Nederland. meerbepaald naar 
gorinchem. we vertrekken vrijdag en ver-
zamelen om 10 uur op de koer van ‘t Ey. 
instrumenten worden meegenomen in de 
volgwagen... 
We komen terug aan in ‘t Ey op zondag-
avond 1 juni.

we de deur nog eens open voor een 
jaarlijks weerkerend evenement.

dirk, die nog bij de Fanteyfare speelde,  
stierf vrij jong en plots. sinds een paar 
jaar wordt er een ‘in memoriam jam’ ge-
houden. dus alle ierse muziekliefhebbers 
zijn welkom.
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reylen & zeylen
huisinformatie

Doel
’t ey is een muziekclub met brede artistieke 
interesses. we organiseren culturele ac-
tiviteiten met een abnormale aandacht 
voor folk-, wereld- en volksmuziek. ook 
tentoonstellingen, lezingen, workshops, 
musiceren en zangavonden staan op het 
menu. optredens in eigen beheer (ob-con-
certen) én sjapoo-concerten geven kansen 
aan beginnende groepen en projecten.
respect is het woord dat op de werking 
z’n licht laat schijnen... met aandacht voor 
muziek probeert ’t ey z’n steentje bij te 
dragen tot een verdraagzamere wereld. 
 ’t ey is een pluralistische muziekclub.

Werking, meewerken? 
’t ey werkt op dit ogenblik dankzij 1 en een 
3/5 gesubsidieerde werkkracht, enkele 
vaste, maar vooral veel losse vrijwilligers. 
vaste medewerkers gaan een engagement 
aan, nemen een verantwoordelijkheid op 
en maken daarom deel uit van de stuur-
groep die maandelijks vergadert.
losse medewerkers die vrijblijvend en 
af en toe meewerken, worden uitgeno- 
digd op het beraad. we proberen het vele 
werk netjes te verdelen (tappen, poetsen, 
publiciteit, onderhoud, winkelen, admini-
stratie, verbouwing, tuin, boekhouding, 
materiaalbeheer, promotie, website on-
derhouden,...).
vele handen maken niet alleen het werk 
lichter maar vooral ook aangenamer... we 
zoeken mensen die ons op een structurele 
en gemotiveerde manier willen helpen...

Geld om te boeren?
z’n werking financieren probeert ’t ey 
door middel van de uitbating van z’n foy-

er. daarnaast krijgen we ook steun van de 
stad sint-Niklaas en de Provincie oost-
vlaanderen. sinds 2007 is ’t ey structureel 
erkend door de vlaamse gemeenschap als 
muziekclub en krijgt het een tewerkstel-
lingstoelage. 
we hebben daarenboven enkele gewaar-
deerde sponsors die het kleinschalig or-
ganiseren mogelijk maken... en regel-
matig doen nobele mecenassen een duit 
in het zakje. uiteraard helpen onze leden 
ons te overleven d.m.v. hun lidgeld, dat 
we dankbaar gebruiken voor druk en ver-
zending 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-
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zoekers. Na het concert is iedereen weer 
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.

Huisreglement...
onnodig te zeggen dat alles om respect 
draait? 
hou er ook gewoon rekening mee dat 
de tapper van dienst reeds een dagtaak 
achter de rug heeft of gewoon z’n week-
end opoffert om jou te bedienen. toch 
ook belangrijk: onze concerten zijn mees-
tal luisterconcerten. rustig keuvelen aan 
de bar is leuk maar niet tijdens een luis-
terconcert. en ja, soms is het anders: een 
baleynbal, 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 seintje 
te geven aan de tapper van dienst. dan kan 
zij/hij de muziek stopzetten om zo je crea-
tiviteit 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, werk-
en 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 rekeningnummer 
850-8854852-11 van vzw ’t ey, of je koopt 
je lidkaart aan de inkom of wanneer 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 
hetzelfde adres gedomicilieerd is, betaalt 
de helft van het op dat moment geldend 
tarief. opgelet, een -22-jarige kan geen 
eerste lid zijn (sorry, mama en papa).

Hoeveel kost het?
een lidkaart 2014 mei/juni 
- voor een eerste lid 8  euro
- voor een tweede lid 4 euro

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 elastiekje
door frank pollet

toen ik een lagereschoolkind was, waren 
er in Puyvelde twee scholen. Twee! Een 
voor de meisjes en een voor de jongens. 
die scholen waren dan nog in verschil-
lende straten gevestigd. wat nu in de 
kruisstraat het sint-jobcentrum heet, 
was de jongensschool. de ritsheuvel in 
de kemzekestraat was toen de kleuter-
school en lagere school voor meisjes. mijn 
geheugen dicteert me te schrijven dat de 
meisjesschool ’s middags vijf minuten 
vroeger uit was. zo waren de meisjes 
veilig thuis wanneer de jongens werden 
losgelaten.
ik weet begot niet meer in welk jaar het 
was, maar plotseling werden er ook / zelfs 
in Puyvelde muzieklessen gegeven. van 
de muziekschool!! In Puyvelde! De lessen 
vonden plaats in de meisjesschool. en 
waren gemengd. het spreekt vanzelf dat 
alle jongens meteen muzikale ambities 
aan de dag legden.
een kleine rekensom zegt me dat het 
zowat 1967 moet geweest zijn. mijn ou- 
ders vonden het prima dat ik me op 
woensdagmiddag nuttig zou bezig-
houden. ik mocht dus notenleer volgen. 
Aanvankelijk vond ik dat leuk, maar het 
werd van langsom moeilijker en saaier. 
want welk kind wil noten leren lezen? ik 
wilde wel graag muziek spelen. maar ook 
dat liep niet meteen van een leien dakje. 
mijn eerste keuze, accordeon, bleek, vol-
gens mijn ouders, een café-instrument te 
zijn. het was beter dat ik een instrument 
bespeelde waarmee ik niet in cafés zou 
terechtkomen.
Piano leek me een goede tweede keuze. 
maar dat vonden ma en pa te duur. in de 
muziekschool wist men raad: viool. dat 

was echt iets voor mij. Alleen mocht je pas 
na een paar jaar notenleer een instrument 
vasthouden, en werd muziekonderwijs 
iets concreets. maar de vioolmuziek die ik 
kende, helmut zacharias, kon me er niet 
toe brengen viool een geweldig instru-
ment te vinden. en noten spelen, bleek 
veel moeilijker dan gedacht. bovendien 
moest je tussen twee lessen door ook nog 
thuis dagelijks oefenen op dat kloteding. 
ik voelde me zwaar bekocht. mijn viooljuf 
was, aldus mijn geheugen, een vooruit-
strevende jongedame die, aldus datzelfde 
geheugen, melckebeek heette en leren 
broeken droeg. maar ze slaagde er deson-
danks niet in me te begeesteren. door de 
week speelde ik thuis continu mijn eerste 
en enige eigen compositie: ‘De Verroeste 
Pomp’. ik speelde dat stuk zo vaak en zo 
verwoed, dat elke nieuwe les mijn juf zich 
afvroeg hoe ik het voor mekaar kreeg om 
het instrument zo te ontstemmen. waarop 
ik steevast met het meest onschuldige ge-
zicht ter wereld zei dat ik het echt niet wist.
uiteindelijk mocht ik na twee jaar mijn 
viool aan de wilgen hangen. geen talent. 
maar vooral geen goesting.
en ook de notenleer, een studie van vijf 
jaar, heb ik vroegtijdig, afgebroken. Na 
vier jaar had ik genoeg noten gevreten, 
vond ik. Nochtans herinner ik me onze 
muziekleraar, michel Pieters, als een 
vreemdsoortige, maar bijzonder aimabele 
man. zijn kapsel leek uit duizenden kleine 
spijkertjes te bestaan en zijn humor was 
van het droge, maar effectieve soort. toen 
de jongens tijdens een muzikaal dictee, 
hun aandacht liever op elkaar dan op de 
noten richtten, duurde het bijzonder lang 
voor meester Pieters reageerde. maar toen 
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ik een elastiekje naar een jongen schoot 
en mijn projectiel op de pianotoetsen vlak 
naast de vingers van Pieters belandde, 
stopte hij plots met spelen en liet de stilte 
wegen. hij nam het elastiekje in zijn hand, 

wees naar een Phil bosmans-achtige 
spreuk aan het prikbord en las met lijzige 
stem: ‘Waarom leren schieten?’
de les behoorde meteen tot de verleden 
tijd.

’t laatste Woord / column

ZatErdaG 14 JuNI >> extra concert

hypnotic Wheels
OM 21.00 UUR - LEDEN: 7 euro - NIET-LEDEN: 9 EURO

Zoek het op internet en je komt uit op 
websites met de vreemdste wieldoppen 
voor auto’s. Tuning weet je wel. Toch 
heeft dit trio ons overtuigd om ‘last 
minute’ (de kopij van dit ‘t Eyschrift 
was al bijna onderweg met de postduif 
naar de drukkerij) alsnog op te nemen 
in onze programmatie. Vandaar dat je 
dit leest op de voorlaatste bladzijde van 
dit ‘t Eyschrift. 
het idee komt van percussionist marc 

glomeau. in het trio brengt hij drie muzi-
kanten samen die voorheen nooit van 
elkaar gehoord hadden. hun muzikale 
universums zijn op zijn zachts gezegd 
divers. de instrumenten ook: kalabassen, 
een draailier en een electrische jazzgi-
taar. verwacht zwarte blues uit de missi-
sipiregio, pop, trance... het trio bestaat uit 
gilles chabenat , tia gouttebel en marc 
glomeau. Niet voor de zachte muzieklief-
hebber, wél voor de ontdekker!
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verwacht
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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).

gitaar zonder grenzen? Novax: onthoud de naam. 

fascinerende scandinavische folk: wortels in Denemarken, takken totaan de volle maan.

Elly Aerden doet het in het Latijn en in de kerk.... cd-voorstelling

uit de vioolstal van Wouter vda

Wannes en Flamenco altijd al zielsverstrengeld

fijnzinnig Zweeds o.l.v. Emilia Amper

Wereldrecordpoging folkbal in Hondschoote

een stevig baleynbal als aftrap van een spannend folkseizoen!

wegens werken en heel erg moe van het seizoen...

sjapoo-concert

concert

concert

sjapoo-concert 

concert

concert

folkbal

Baleynbal

we zijn wel bereikbaar !

Thierry Vercammen

Trio Mio

Eléonor

Silke en de ontsnapte moeders

flamenco doble

Ode

B’alors on danse

Balsem + Gielen / Pilartz

Gesloten

VR > 26 SEP > 21u00

Za > 27 sep > 21U00

zo > 28 sep > 16u00 

vr > 3 okt > 21u00

zo > 5 okt > 16U00

zo > 12 okt > 16U00

za > 11 okt > 20U00

ZA > 20 sep > 21U00

juli > augustus


