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’t eerste woord
Namens onze ploeg: fijne einde-
jaarsfeesten én de allerbeste wens-
en voor het nieuwe jaar gewenst. 
2013. Het was er nog maar net en  
‘t is weer voorbij. 

Het was voor onze muziekclub een me-
morabel jaar. We konden onze beroeps-
ploeg uitbreiden van 1 naar 1,7. We kozen 
voor een nieuwe vormgeving en huisstijl.
een keuze die zeer goed onthaald werd. 
tijdens de zomer investeerden we in 
onze lichtinstallatie. De financiën daar-
voor kwamen er via en enkele schen-
kingen en verschillende wervingsacties 
van onze vrijwilligersploeg. onze vrijwil-
ligersploeg. Daarmee is het woord weer 
gevallen. We organiseerden samen zo’n 
zeventig concerten. Dat was niet gelukt 
zonder onze gemotiveerde vrijwilligers... 
onze dankbaarheid kan niet genoeg her-
haald worden...
maar ook de muzikanten maakten er een 
bijzonder jaar van. uit binnen- en buiten-
land kwamen ze het beste van zichzelf 
geven. er waren tal van highlights zo-
dat enkelen opnoemen anderen onrecht 
aandoet. toch even: stockholm lisboa 
Project, emBrun, Xarnège, vincent gré-
goire & amorroma, maggid, vincendeau/
felder, ... Het zijn enkele van de vele 
bekende en onbekende parels die ons po-
dium passeerden. maar zonder u en vele 
andere muziekliefhebbers had het alle-
maal niet de glans gekregen die het had. 
We mochten in 2013 net geen 900 leden 
noteren, maar zagen opnieuw veel nieu-
we mensen tijdens onze concerten.
De slogan ‘‘t ey is alleen open als er iets 
te doen is’ werd daadwerkelijk weer in-
gevuld. Daar horen we al eens kritiek 
op... sommige mensen missen inderdaad  

‘t ey als fijne ontmoetingsplaats om ge-
woon eens een pintje te drinken... toch 
zijn er  eigenlijk wel zeer toegankelijke 
avonden: een sjapoo-concert, een fan-
teyfare repetitie, ... maar inderdaad, een 
café zijn we niet... en we focussen echt op 
ons concertpodium. goeie muziek laten 
horen, daar is het ons om te doen. Door 
onze drukke kalender zoeken we ook nog 
steeds vrijwilligers die op een construc-
tieve manier dit podium mee vorm willen 
geven. 

je weet ons te vinden en hopelijk ook de 
volgende weken. ons aanbod oogt weer 
verrukkelijk en vertel het gerust voort...
Wees er zeker bij op vrijdag 3 januari... En 
als dat niet lukt, dan zien we elkaar wel in 
gooik (Driekoningenbal op 4 januari)...
groet,

Ps
Heb je ons al ‘geliked’ op facebook?
We bestaan half januari 23 jaar!

 
  

Dirk 

’t EYscHrift n°1/ inleydend woord
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De meeste lezers van dit tijdschrift 
zullen het wel weten. We vragen 
beleefd om een lidkaart te kopen 
om zo onze werking mee te helpen 
ondersteunen. 
De grootste peiler van onze mu-
ziekclub is uiteraard de vrijwil-
ligerswerking. Drankverkoop, 
sponsors en subsidiërende over-
heden helpen ons ook om jullie 
heel veel moois aan te bieden. 
De financiële opbrengst van onze 
lidgelden is net genoeg om dit  
tijdschrift zeven tot acht keer per 
jaar te laten drukken én verzenden. 
Uw bijdrage is dan ook héél belang-
rijk. 
Dat die bijdrage amper 10 euro be-
draagt voor een eerste lid is dan ook 
spectaculair te noemen. De eerste 
avond van het werkjaar heb je ei-
genlijk je investering al terugverdi-
end... Maak vijf concertjes per jaar 
mee en opnieuw is je investering 
terugverdiend. Door middel van 
korting op inkomtickets en soms 
door gratis activiteiten voor leden. 
Zoals onze nieuwjaarsheyppen-
ing dus. Die is eigenlijk al 10 euro 
waard, niet? De Pandoering, Begijn 
Le Bleu én een gratis Bieken voor 10 
euro, zeg nu zelf. 
Toch is de grootste betekenis er een 
van psychologische aard. Ook in 
2013 steunden bijna 900 mensen 

onze werking. Er waren zelfs een 
dozijn ereleden! 
Jawel, voor 50 euro (of meer...), ben 
je erelid van ‘t Ey. Het is voor een 
podium als ‘t Ey en zijn ganse me-
dewerkersploeg dan ook steeds een 
fijne schouderklop wanneer mu-
ziekliefhebbers zich lid maken. 

Tarieven

• 1ste lid: € 10

• vanaf het 2de lid (+ 22j): € 5

• tot en met 12 jaar : gratis

• 13 tot en met 21 jaar : € 2
(tot en met 16j. moet er een volwas-
sen begeleider bij zijn)

• erelid: € 50

Daglidkaart

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

Hoe?

Uiteraard tijdens concerten of stort 
op IBAN nr.: BE30 8508 8548 5211

Lidkaarten 
2014
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VRIJDAG 3 JANUARI >> Concert, receptie, theater, jam, ...

Nieuwjaarsheyppening
OM 21.00 UUR - LEDEN: gratis - NIET-LEDEN: 12 EURO 

Als muziekliefhebber is dit zoals steeds 
een onmisbare avond... De goede ver-
staander begrijpt ook de fantastische 
deal die we proberen afsluiten. Je koopt 
een lidkaart (maximum 10 euro of erelid 
50 euro) en je krijgt gratis toegang op 
deze avond... Eigenlijk heb je dus je in-
vestering op één avond terugverdiend. 
Want niet alleen De Pandoering komt 
spelen, Begijn Le Bleu animeert de 
avond aan elkaar én onze plaatselijke 
huisbrouwerij Boelens trakteert je op 
een Klok of een fruitsap...

een knap staaltje van economische 
topteychnologie als het ware. voor één 
keer kan je zelf ook op het ‘t ey-podium 
zitten als bezoeker... om te genieten van 
een avondje muziek, theater én verrassin-
gen...

De lidkaarten uitschrijven doen we aan 
de overzijde van de koer... De inkom is 
dan ook langs achter, vrienden komen nu 
een-maal langs achter... en voor het theat-
er met Begijn en tim kunnen er telkens 40 
mensen bij... 

ons huisorkest voor de avond is De Pan-
doering. Hen voorstellen is voor sommi-
gen een open deur intrappen. Ze speelden 
inderdaad vorig jaar hun try-out in onze 
muziekclub tijdens de voorstelling van ons 
luchtverversings-project.  Deze Balkan/
jazz fanfare is mobiel en speelt gedurende 
de avond een aantal keren aanstekelijke 
feestelijke muziek. verwacht geen brutale 
afstraffing  (een pandoering), maar eerder 
een verfrissend muzikaal bad... 
Dat ze het kunnen, dat hebben ze al be-
wezen, maar wordt nog even onderstreept 
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VRIJDAG 3 JANUARI >> Nieuwjaarsheyppening

door de opsomming van hun cv’s: flat 
earth society, Yfa y Xango, va fan fahre, 
the rhythm junks, merdan taplak orke-
star, De fikskes, Blafff en vele andere 
projecten.
Zeven muzikanten geven je ‘een pandoe-
ring’ rond je oren:
viktor Perdieus: sopraansax
Bart maris : trompet
niels van Heertum: euphonium
Peter verdonck: baritonsax
michaël van de vel: bastuba
ralph adriaansen: percussie
jan valkenborgh: percussie

tijdens deze heyppening heb je ook drie 
keer de kans om Begijn le Bleu aan het 
werk te zien (om 21 uur, om 22 uur en om 
23 uur, tickets kan je kiezen op vertoon 
van je lidkaart, aan de inkom). Hij brengt 
samen met tim goditiabois ‘op weg naar 
huis’. verrassend? ‘op weg naar huis’ is 

geen lezing, geen voorstelling en geen 
performance.  Het is een ontmoeting van 
twee mensen op een avond voor een pu-
bliek, door twee acteurs die muziek niet 
schuwen. Begijn stond onlangs in volle 
spots toen hij met z’n ‘foute vrienden’ het 
mooie weer maakte op 2Be. toch is hij een 
veelzijdig acteur en in de cabaretwereld 
een echt buitenbeentje. We mochten hem 
in ‘t ey al bewonderen met de voorstelling 
‘ontploft’. 

tim is ook cabaretier, bekend van caba-
retgroep ter Bescherming van de jeugd.  
Hij schrijft en acteert voor het gelauwerde 
gezelschap. goditiabois is er ook gitarist 
en contrabassist.
van 1992 tot 1997 was goditiabois com-
petitief wielrenner bij de jeugd. Hij behaal-
de een vijftal overwinningen en tientallen 
tweede plaatsen. Bij de juniores werd hij 
geselecteerd voor de nationale ploeg.
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ZONDAG 12 JANUARI >> concert

Diab Quintet
OM 16.00 UUR - LEDEN: 8 euro - NIET-LEDEN: 10 EURO

‘Programmeer eens iets wat we kennen’ 
horen we af en toe in onze ‘omgeving’. 
Lekker niet natuurlijk. Onze zoektocht 
naar onbekende, maar blinkende parels 
gaat verder. Dit jaar gaan we daar zelfs 
meer dan ooit rond werken. Het Diab 
Quintet past perfect in onze visie...

Diab Quintet is het nieuwe project van di-
atonisch accordeonist jonathan De neck. 
u kent deze accordeonist wellicht nog van 
het jonge neo-folkkwartet Dazibao, een 
vroeger project van  sophie cavez, als ac-
cordeonist bij knopf Quartet (anne nie-
pold), ialma en les Déménageurs (Yves 
Barbieu). sindsdien is het wat stil geweest 
rond jonathan maar van deze stilte heeft 
hij gretig gebruik gemaakt om af te stu-
deren als componist en het zijn dan ook 
zijn composities die wij terug vinden in 
dit diabolisch kwintet. jonathan wist een 
zeer internationaal gezelschap rond zich 

te vormen. in hun akoestisch gespeelde 
muziek weerklinkt naast folk en jazz ook 
wereld- en klassieke muziek met vaak 
te-rugkerende latijns-amerikaanse klan-
ken. Het kwintet werd vastgelegd op hun  
eerste album ‘fourmilières’.

jonathan De neck speelt subliem accor-
deon maar verrast ons met een warme 
en vaste zang. Hij strikte de half ghanese 
esinam Dogbatse op fluit en percussie en 
rui salgado, gekend als bassist en gita-
rist maar die ook Bansuri – een indische 
dwarsfluit - blijkt te spelen. 
De klassieke invloeden komen dan weer 
van sébastien taminiau op viool en con-
trabas en corentin Dellicour op cello. 

Het Diab Quintet is een parel uit het Waal-
se muzieklandschap. als je weet dat hun 
cd uitkwam bij Homerecords, dan weet je 
dat kwaliteit verzekerd is.
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VRIJDAG 17 JANUARI >> benefietconcert

Derek & Vis
OM 21.00 UUR - LEDEN: 7 euro - NIET-LEDEN: 9 EURO

Met drie dagen concerten willen we 
onze drieëntwintigste verjaardag kleur 
geven. En we starten het weekend met 
een duo dat zelf z’n twintigste verjaar-
dag viert. 

20 jaar geleden speelden Derek en Yves 
meersschaert voor het eerst samen in 
Derek & the Dirt. na de split van deze 
beruchte rockgroep (die een grote hit had 
met het lied oh by the way) vormden zij 
al snel het duo Derek & vis. in die hoeda-
nigheid traden ze reeds op in onze illus-
tere voorganger ‘t eynde. tussen 1995 en 
2000 maakten ze samen 4 cd’s met vooral 
eigen werk, in het engels of het frans. 
Disguise en Petit Lapin waren echte ra-
diohits. met het instrumentale These Guys 
waren ze jarenlang dagelijks te horen in 
man Bijt Hond. De daaropvolgende jaren 

bleef Yves de rode draad bij alle soloplaten 
die Derek maakte en ze vonden mekaar 
dikwijls terug in verschillende andere pro-
jecten. Denk maar aan het gentse muzi-
kantencollectief Het gespuis (met o.a. 
Bruno Deneckere en lieven tavernier). 

om 20 jaar samen op het podium te  
vieren, kiezen ze voor een krachtige duo-
tournee in het voorjaar 2014 met een  
drietalig repertoire (nederlands, frans en 
engels).
Derek en Yves meersschaert hebben een 
sterke live-reputatie en een sound dat een 
duo overstijgt. Ze voelen mekaar blinde-
lings aan.
iemand omschreef hen ooit als ‘één muzi-
kant met vier handen’.
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ZATERDAG 18 JANUARI >> Baleynbal

Elanor + >>
OM 21.00 UUR - LEDEN: 7 euro - NIET-LEDEN: 9 EURO

Twee frisse groepen op ons verjaar-
dagsbaleynbal. Eentje van bij ons en 
eentje uit het verre Italië.

elanor (Zonnester in het nederlands) is de 
winterbloem die in de boeken van j.r.r. 
tolkien symbool staat voor een soort 
hoofse liefde, voor de ideale romantiek. 
Zo’n warme symboliek kunnen wij op een 
donkere winteravond in januari in ‘t ey 
alleen maar koesteren. in muzikale vorm 
dan, natuurlijk.

als Bert leemans iets doet, doet hij dat 
goed. u kent hem ondertussen net zo 
goed als wij. Hij stuwde u al de ‘t ey dans-
vloer over met variomatic, met embrun 
(wie weet staat u wel op hun recente live-
cd, opgenomen in ‘t ey?), met embrio,... en 
helemaal in z’n eentje. Deze keer brengt 

hij thomas “draailier” Hoste mee: ook al 
geen onbekende. findus, kléan, cecilia 
klinken misschien iets minder uitbun-
dig, maar zeker niet minder dansbaar. 
Draailier en accordeon... mjoa... maar 
échte folkmuziek heeft natuurlijk ook een 
doedelzak nodig. Bart Praet blies rond z’n 
14de z’n eerste zak op en heeft ‘m sinds-
dien nog amper losgelaten. in gooik blies 
hij Bert tegen het lijf en van het een kwam 
het ander.
en alsof deze drie raspaarden nog niet 
genoeg zijn, pikten ze ook nog jelle van 
cleemput (basgitaar) en kuni Quintens 
(akoestische gitaar) op. 
een stormende accordeon, een stevige in-
tegere draailier en een virtuoze doedelzak, 
geserveerd op een kruidige fond. Het ge-
droomde instrumentarium voor een ge-
slaagd verjaardagsbaleynbal...
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ZATERDAG 18 JANUARI >> Baleynbal

+ Meo / Lucanero

Klompengekletter en orakeltaal gaan 
over in tamboerijngeroffel en zang: 
ziedaar de geboorte van de saltarello, 
Italiës muzikale oerinstinct.

vele eeuwen later is die saltarello nog steeds 
een van italiës meest populaire dansen. 
Zang en tamboerijn zijn niet langer meer 
alleen voor elfjes weggelegd (zoals je ger-
egeld kan vaststellen op ons podium) en 
de teksten zijn al eens wat profaner. Bov-
endien is aan de voet van de apennijnen 
ondertussen ook het accordeon liefde-
vol grootgebracht. Dans en instrument 
hebben elkaar daar in de vijgenbossen 

gevonden. roberto lucanero (accor-de-
onist, portatieforgelist, ethnomuzikoloog 
en bedenker van bovenstaande kronkel) 
en marco meo (tamboerist, zanger) zijn al-
lebei opgekweekt in de marche, een streek 
in de kuit van de laars van italië waar de 
grot van sibylla zich bevindt. Bekend voor 
haar rijke landbouw, haar visvangst en 
haar accordeons. en voor haar feesten. 
Zowat elke groente heeft er een feest (er 
zijn 8 truffelfestivals per jaar). feesten is 
er niet zomaar een oertraditie, maar een 
tijdloze muzikale belevenis, los van alle 
jachtigheid van het geraas. laat je door 
deze twee heren in vervoering brengen...
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ZONDAG 19 JANUARI >> Concert i.s.m. CC Sint-Niklaas

Florizoone & Laloy
om 16.00 UUR - LEDEN: 12 euro - NIET-LEDEN: 15 euro

Twee indrukwekkende muzikanten op 
ons podium... Twee monumenten uit de 
wereld van ‘de piano van de armen’...
Haast je om te reserveren...

tuur florizoone en Didier laloy zijn bei-
den gevestigde waarden binnen de muz-
iek-wereld. allebei accordeonisten, maar 
toch ligt hun wereld ver uit elkaar : vlam-
ing én Waal, Folk én Jazz en diatonisch én 
chromatisch accordeon. 
tuur kennen we onder andere van tricy-
cle en mixtuur. Hij was ook de soundtrack-
schrijver van aanrijding in moskou. Hij 
speelt zowel klassiek als jazz en wereld-

muziek op zijn chromatisch accordeon. 
Didier is dan weer een volledige autodi-
dact en speelt bij tref, samurai en heeft 
verschillende (solo)projecten. 
een concert van dit duo wordt dikwijls 
een vriendschappelijk duel. twee muzi-
kale zielsverwanten die elkaar besluipen 
als roofdieren, solosalvo’s uitdelen en niet 
ophouden elkaar uit te dagen, maar toch 
steeds weer elkaar in balans spelen. een 
artistiek duel dat voor beide heren en hun 
publiek een verrijkende ervaring wordt.
Hoe tegenpolen samensmelten? nostal-
gisch en vernieuwend, vrolijk en verdrie-
tig, intiem én onstuimig.
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VRIJDAG 24 JANUARI >> Sjapoo-Concert

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

Bart is heel actief in muzisch werk met 
jonge kinderen: muziekkampjes voor 
kleuters, ‘Muziek op schoot’, muzische 
projecten voor jeugddiensten, crèches 
en opvang,... Naast de man achter Tam-
boeri (zijn organisatie) is hij ook een 
singer-songwriter die graag zijn bood-
schap aan een volwassen publiek mee-
deelt...

Bart merlevede (1977) ontdekte de kracht 
van muziek al op 5-jarige leeftijd. Hij be-
gon te spelen ... en de muziek liet hem 
niet meer los. Hij bouwde autodidactisch 
aan zijn muzikaal kunnen, ontdekte zo 
orgel, piano en later de gitaar, mond-
harmonica en percussie. Het zelf com-
poneren betekende voor hem al snel het 
vorm geven aan indrukken, impulsen, 
gedachten en gevoelens en ze zo hanteer-
baar maken. Door zijn vader ontdekte hij 
de muziek van the Beatles en Bob Dylan; 

muziek die voor hem een grote bron van 
inspiratie blijft. 
Zijn repertoire bestaat uit eigen nummers, 
gekenmerkt door melodieuze zanglijnen, 
begeleid op gitaar, mondharmonica en 
aan de piano.  Ze gaan vaak over de ‘din-
gen des leven en des mensen’. nu eens 
doordrongen van melancholiek, dan weer 
van dromerij, troost, een vleugje zelfspot, 
kwaadheid of onmacht, ... en uiteraard 
veel liefde.

Muziek op schoot

Bart geeft ‘s namiddags ook voor moeders 
en baby’s in ‘t ey enkele sessies van ‘muz-
iek op schoot’. een unieke kans!
14.30-15.00: kindjes van 8-12 maand 
15.10-15.40: kindjes van 12-18 maand
15.50-16.20: kindjes van 18-30 maand
(deelname per sessie: 5 euro)
voor meer info: 03/772 13 95



13

ZATERDAG 25 JANUARI >> concert

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

Dit jaar blaast Djangofolllies, een fes-
tival ter ere van Django’s geboortedag, 
twintig kaarsjes uit. Het festival wordt 
voor deze gelenheid georganiseerd 
door de Vrienden van Brosella en Les 
Riches Claires op maar liefst 25 plaat-
sen. In samenwerking met onze club 
wordt de Griekse groep Diminuita uit-
genodigd.

Django reinhardt heeft iets gedaan wat 
maar weinigen kunnen. Hij was zo groot 
dat hij op zijn eentje een muziekgenre 
(Hot-club jazz of gypsy swing) heeft 
doen ontstaan en geldt als een van de 
grootste muziekhervormers uit de 20ste 
eeuw. Zijn leven is legendarisch en over-
spant een van de spannendste periodes 
van de geschiedenis. Zijn samenwerking 
met  violist stéphane grappelli, de kort-
stondige samenwerking met het orkest 
van Duke ellington, ... 

Diminuita maakt deel uit van de orkestrale 
gipsy scène, refererend naar de pioniers 
van de Hot club. De groep speelt zijn eigen 
versies van het repertoire van reinhardt 
maar ook werk van andere componisten 
uit die periode. Het trio schuwt  de waag-
halzerij niet en schrijft nieuwe en origi-
nele composities. Ze leggen de nadruk op 
de akoestische klank van de instrumenten 
wat wij in onze club zeer waarderen. 

Bij hun oprichten in 2007 speelden ze op 
de meeste griekse podia en festivals.  in 
2010 kreeg de groep de kans om een in-
ternationale carrière uit te bouwen en 
sindsdien werden ze gevraagd in België, 
nederland, groot-Brittannië, Duitsland, 
frankrijk en Polen. 

Deze feestelijke en soms melancholische, 
maar vooral virtuoze muziek in de swing-
sfeer zal iedereen zeker kunnen bekoren.
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ZONDAG 26 JANUARI >> concert

Mc Gowan/Munnelly  
OM 16.00 UUR  - LEDEN: 7 euro - NIET-LEDEN: 9 EURO

Neen, niet dé Shane Mc Gowan! Deze 
naamgenoot is gitarist en werkt samen 
met de niet onbekende David Munnelly.  
Ze vormen samen een kwartet waarmee 
ze optreden op 31 januari bij de colle-
ga’s van Dranouter...

David munnely hoeven we u wellicht niet 
meer voor te stellen, deze ierse knoppen-
tovenaar veroverde ons podium reeds 
met verschillende formaties. Zijn spel is 
erg kleurrijk en wordt gekenmerkt door 
complexe arrangementen en moderne 
composities. reeds op jonge leeftijd speelt 
hij mee met de groten der ierse muz-
iek: niamh Parsons, the chieftains, De  
Danann, gerry o’connor, arty mcglynn,… 
een pak ervaring en enkele jaren later richt 
David in 1999 zijn eigen band op, de David 
munnelly Band, waarmee hij 13 jaar lang 
rondtoerde in de vs, europa en japan. 
shane  toerde al tijd tijd mee. al gauw 
ontdekken ze hun gedeelde interesse voor 

de traditionele muziek van connaught 
(een ierse provincie) en het spelen van 
meer inventieve en creatieve muziek. 
in hun muziek hoor je heel duidelijk dat 
beide heren de liefde voor traditionele jazz 
delen…

shane mc gowan is afkomstig uit lav-
agh, een streek in county sligo, niet zo 
heel erg ver gelegen van David’s thuis 
Belmullet, county mayo. shane komt uit 
een zeer muzikale familie en stond voor 
het eerst op de planken als 5-jarige fluit-
ist. Zijn vader Harry, een bekende fluitist 
uit die regio, leerde hem whistle en fluit 
spelen en heeft hem heel sterk beïnvloed 
op muzikaal vlak. sedert zijn tienerjaren 
speelt shane gitaar en dit zowel binnen de 
ierse folkmuziek als rock, swing en jazz…

De ons zo nauw aan het hart liggende 
ierse folkliefhebber zal zijn duimen en 
vingers aflikken.
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VRIJDAG 31 JANUARI >> Sjapoo-Concert

JVK
OM 21.00 UUR - LEDEN: gratis - NIET-LEDEN: 0,5 EURO

JVK staat voor Jan Van Kelst, volbloed 
singer-songwriter en tevens ontwerper 
en bespeler van de Kelstone, een nieuw 
en revolutionair muziekinstrument. 

geboren met de urgentie om muziek te 
maken, boekte hij zijn eerste succes als 
voorman van the sam cooke singers met 
de hit ‘so sad they like this new Beat’ in 
1989. 
er volgden samenwerkingen met bekende 
namen zoals leo caerts, ronny mosuse, 
Dirk Blanchart, Paul van Bruysteghem, 
Hans vrancken, jean-marie aerts,  
Herman gillis en vele anderen.
in 1996 vertrok hij naar frankrijk en werk-
te samen met john gotting, aka johnny 
g, een londense muzikant.
terug in België kreeg hij rond 2005 de 
inspiratie om een muziekinstrument te 
ontwerpen: de kelstone.
om meer te weten te komen over de kel-
stone, kan je best surfen naar www.kel-
stone.be.
simpel kan men stellen dat dit een piano 
is die men als een gitaar bespeelt of net 
omgekeerd. eigenlijk is het zo innovatief 
dat het moeilijk te vergelijken is met enig 
ander muziekinstrument.
ondertussen heeft hij met de kelstone 
reeds in engeland, america en china 
gespeeld (wereldwijd werden er al meer 
dan 100 instrumenten verkocht).
Door de keuze van nummers (eigen werk 
en covers, sommige stukken uit dans- en 
theaterproducties) en de vele harmon- 
ische en expressieve mogelijkheden die 
de kelstone biedt, is het een heel geva-
riëerde en eclectische set die jvk brengt.
een uitdaging voor oog en oor!
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ZONDAG 2 FEBRUARI >> concert

la siëste...
OM 16.00 UUR - LEDEN: 8 euro - NIET-LEDEN: 10 EURO

... du dromadaire. Om volledig te zijn. 
Opnieuw een avontuurlijk kwartet op 
ons podium. 

muziek waarin het zwoele zinderen van 
argentinië vlekkeloos samenvloeit met de 
blakke zon en de bijhorende optimistische 
gelatenheid van dromedarissenland (de 
noordelijke helft van afrika). tango met 
woestijnzand in de sokken, op de wieg-
ende maat van een peinzende dromedar-
is. vergezocht? misschien wel. maar soms 
moet je als muzikant -en daar rekenen we 
jullie, geëerd publiek maar even gewoon 
bij; u maakt immers telkens weer mee het 
verschil tussen een concert en een ‘t ey-
concert- even flink buiten de lijntjes dur-
ven kleuren om je verhaal te illustreren.
Bovendien willen we niet discrimineren: ‘t 
is niet omdat robbe (kieckens) afrikaanse 
percussie speelt, dat hij geen tango mag 
spelen. Hem kennende bakt hij er vast 
weer wat moois van. aan joris vanvinck-

enroye heeft hij dan ook een voortreffe-
lijke partner in crime: joris (troissoeur, 
aranis, Basta!) haalt letterlijk vanalles uit 
z’n klankkast. ook tango-gitarist elliot 
muusses springt al eens graag over het 
muurtje richting jazz, gipsy en andere 
vrije muziekvormen, en ‘t is niet omdat 
ananta roosens een tangobrevet heeft en 
met gotan Project heeft getourd, dat ze de 
rest van de wereld niet óók in haar muziek 
kan laten sudderen. 

ananta speelt naast viool en trom-
pet trouwens ook het liefdes- 
kindje van die twee: de violofoon, stroh-
viool of trompetviool: zowaar een typisch 
instrument in de oude argentijnse tango 
(voor de uitvinding van de moderne mi-
crofoon was zo’n violofoon gewoon een 
pak luider).muziek ook met een erg brede 
muzikale woordenschat, net als de drom-
edaris, die blaat om te babbelen, gorgelt uit 
paringsdrang en fluit als er gevaar dreigt...
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ZONDAG 9 FEBRUARI >> concert

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

Acht muzikanten gebruiken klassieke 
instrumenten (piano, viool, contra-
bas, dwarsfluit, gitaar en accordeon) 
om te komen tot een moderne mix van 
klassiek, minimalisme en folk. Net ge-
toerd in de CC’s, dus dringend toe aan 
herbronning op een klein maar profes-
sioneel podium.

aranis is een groep die zich toelegt op 
het vertolken van nieuwe, zelfgecom-
poneerde avontuurlijke muziek. Die mu-
ziek is duister en licht tegelijkertijd. Ze is 
mooi en lelijk, eenvoudig en complex. Ze 
heeft een grote eigenheid en toch zijn er 
invloeden merkbaar uit vele andere stijlen. 

maar met hun laatste programma ‘made 
in Belgium’ gaat aranis vreemd en spe-
len ze werken van Wim Mertens, Wouter 
Vandenabeele (Olla Vogala), Geert Waege-
man (cro magnon) en vele andere com-
ponisten die niet bang zijn van enige 

muzikale kruisbestuiving. Ze vertolken die 
werken zonder hun eigen aranis-geluid te 
verliezen. 
‘Het blijft boeiende, hoewel niet altijd heel 
gemakkelijk toegankelijke muziek. Maar 
waarom het ons gemakkelijk maken als 
het ook moeilijk kan. Deze groep blijft 
me intrigeren. Het vaker herbeluisteren 
van hun muziek blijft dan ook een abso-
lute noodzaak voor goed gebruik,… wil je 
weten door te dringen tot de diverse ge-
laagdheden en de diepere structuren van 
hun muziek’ vertelt Bart van outrive op 
folkroddels. 

De groep duikt volgend jaar opnieuw de 
studio in om werk op te nemen van Pe-
ter vermeersch (fes), koen van roy (cro 
magnon/ Hotel terminus), aurélie Dorzée 
(aurélia), jan kuijcken (louis avenue), 
Walter Hus, Kurt Budé (Dick Van der Harst 
fanfare), fabricio cassol (aka moon) e.v.a
een uitdaging voor oog en oor....
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VRIJDAG 14 FEBRUARI >> concert

Wim Claeys
OM 21.00 UUR - LEDEN: 8 euro - NIET-LEDEN: 10 EURO

“Iedereen zou dit moeten zien.” (Daniël 
Termont - burgemeester)
“Wree wijs” (Luc De Vos - Gorki)
“Wat hier te zien is, is zéér, zéér goed” 
(Bob De Moor - acteur)
“Hartverwarmend, ontroerend en 
prachtig muzikaal vertolkt” (Mich 
Walschaerts - Kommil Foo)
Zij hebben het over ‘De zwanenzang 
van Karel Waeri’.

een indrukwekkende aanbevelingsli-
jst, niet? En inderdaad, ook Wim Claeys  
hoeven we je niet voor te stellen. accord-
eonist van ambrozijn, Balbrozijn, men-
tor van flanders ethno, stichter van het 
Boombal, cabaretier, muzikant bij göze, 
volkszanger en hij heeft ooit nog het kastje 
in de keuken van ‘t eynde geschilderd...
Wim is een hard werkende muzikant en 
kwam vorig jaar met een nieuwe voorstel-
ling op de proppen. als rasechte gente-
naar was hij altijd al verliefd op het gentse 
erfgoed. Hij bestudeerde het leven van 
Karel Waeri, ‘Den Gentschen Béranger’, 
en distilleerde er samen met Mich Wal-
schaerts (kommil foo) een voorstelling 
uit. net zoals zijn onemanshow ‘test eu 
gents’ wordt ook deze voorstelling een 
echte voltreffer. We weten het, want Wim 
deed hier een privé-tryout voor onze  
vrijwilligers. en ook wij waren overtuigd. 
Het is een boeiende, leerrijke en muzi-
kale éénakter die van in het begin tot op 
het (tragische) einde blijft boeien. Wim 
speelt uiteraard accordeon, viool en zelfs 
klompviool. nog even over karel (gent, 3 
juli 1842 - aldaar, 15 maart 1898) was een 
19e-eeuws volkszanger, geboren in de 
gentse veerstraat. 
samen met zijn vrouw sidonie De meyer 

speelde hij voor iedereen die betaalde. 
samen hadden ze zes kinderen die later 
studeerden aan het conservatorium, dit  
betaalde hij met inkomsten uit zijn op-
tredens, die ruimschoots het inkomen 
van een arbeider overtroffen. Waeri zong 
politiek geëngageerde liederen, waarin hij 
de schrijnende armoede van de arbeiders 
in gent aanklaagde, maar ook ontspan-
nende liedjes. Hij was ook berucht om zijn 
“vetjes”, komisch en erotisch dubbelzin-
nige liedjes die later op de avond werden 
gezongen.
neem het van ons aan: een meer dan  
boeiende voorstelling.
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ZONDAG 16 FEBRUARI >> concert

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

Hun naam klinkt misschien niet als 
de Rolling Stones, niet als ‘t Kliekske... 
Niet als Michael Jackson of John Lünd-
ström. Maar ze leven nog en ze maken 
nu reeds meer dan 35 jaar muziek (om 
juist te zijn: 37 jaar). 

na een korte pauze en enkele muzikanten-
wissels zijn ze terug met een gloednieuw 
project : ‘archai’. full album nummer 12 
wordt met veel plezier aan u voorgesteld 
op onze eigenste planken. 
kadril gaat met deze cd terug naar de pure 
folkrock essentie. uniek als ze zijn in hun 
genre brengen ze ons oude melodieën en 
teksten in een nieuw jasje. Hun inspiratie 
putten ze uit oude liedboeken van voor 
1600, hier en daar het nederlands aange-
past aan ons modern oor, met zowel on-
deugende als aangrijpende teksten... 
‘archai’ is als het ware een oerklank ofte 
ook ‘back to the roots’ voor deze groep 
oude rotten van het vak. We verwachten 

ons aan een stevige kadril-rockbasis met 
daarbij samenzang en een uitgebreid in-
strumentarium (mandoline, dulcimer, 
doedelzak, nyckelharpa, accordeon, viool, 
toetsen en akoestische gitaren).

kadril vond zijn inspiratie in de essentie 
van ritmes, muzikale kleuren die al zolang 
inspireren en beats die vandaag klinken 
alsof ze nooit anders geweest zijn .
uit de oudste geschriften klinkt een stem 
voor vandaag en morgen.
karla verlie: zang, accordeon, klavier
Peter libbrecht: viool, zang
Harlind libbrecht: mandoline, dulcimer, 
zang
Bart De cock: doedelzak, nyckelharpa, ac-
cordeon, klavier
erwin libbrecht: akoestische gitaar, irish 
bouzouki, zang
koen Dewaele: bas
jonathan callens: drums
lieven Huys: elektrische gitaar
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flitsrubriek

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

Na een vliegende start zijn we op 
kruissnelheid gekomen. Het publiek 
is soms mee, soms ook niet. Belsele is 
natuurlijk (nog) niet het middelpunt 
van de beschaving, maar goed we werk-
en er aan...

een rustige zondagmiddag in ’t ey…  we 
verwachtten drie estse meisjes van midrid 
voor de soundcheck, ze brengen bij ons 
het tweede concert van hun (mini)tour- 
nee door België. maar blijkt dat deze 
dames niet alleen op stap zijn, ze worden 
begeleid door de heren van surpluz, met 
wie ze een soort van uitwisseling heb-
ben om voor elkaar concerten te zoeken 
in hun land. een leuke uitwisseling zo lijkt 
ons, maar later op de namiddag blijkt het 
ook een heel succesvol initiatief te zijn. 
onze zaal loopt vol en wij zijn zeer nieu-
wsgierig naar wat deze jonge dames ons 
te vertellen hebben…

al vanaf de eerste noten wordt ons duide-
lijk dat deze knappe dames er in slagen ook 
een zeer knappe prestatie neer te zetten. 
alle drie spelen ze viool op hoog technisch 
niveau en ze begeleiden zichzelf op zang. 
traditionele nummers worden aangevuld 
door eigen materiaal, maar ook eigen be-
werkingen in een modern jasje.  allemaal 
heel straf gebracht, deze studentes van de 
tartu viljandi-universiteit gaan het naar 
mijn mening nog ver schoppen… 
schrijft leen. inderdaad, zeer knap, maar 
soms ook nog wat braaf...
We hielden twee jaar geleden een Steel-
stringfestival, tijd dus om opnieuw drie 
dagen gitaarconcerten te organiseren. 
De gitaarwereld is zo boeiend en immens 
groot dat we graag focussen.
We mochten voor de tweede keer van 
snaarmaarwaar genieten. vorige keer 
speelde het trio bal, deze keer een echt 
luisterconcert met de nieuwe mandoline-
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2 november 2013 >> Jacques Stotzem in Belsele
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’t EYscHrift n°1/ verslag van wat geweest is

speler Ward Dhoore. Dit optreden was zo 
mogelijk nog fijner en trefzekerder dan 
het vorige. Dit trio kon een volle zaal be-
koren en zou een muziekexportproduct 
moeten worden van onze contreien. een 
extra bravo voor Ward die op korte tijd de 
gitaar wisselde voor de mandoline en dat 
met verve doet. over jeroen en maarten 
kunnen we trouwens kort zijn: kwaliteit.
De volgende dag was jacques stotzem 
aan de beurt. Deze Waalse gitarist staat al 
jaren op ons verlanglijstje. 
Zelf verkiezen we zijn eigen gecom-
poneerde nummers maar we mochten 
vooral covers horen. Hij heeft er inderdaad 
veel succes mee en laat ons eerlijk zijn, het 
zijn nauwelijks covers te noemen. met 
zijn virtuositeit, versieringen en intonatie  
maakt hij van iedere melodie een nieuwe. 
Het verveelt geen seconde en een volle 
zaal riep deze aangename muzikant en-
kele keren terug.
We sloten het weekend af met Phil Hare. 
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Deze man z’n gitaarspel is zeker goed, zijn 
stem kon niet iedereen bekoren. 
Balbuzar speelde zijn laatste concert (ver-
namen we achteraf). Het trio speelde hoe 
dan ook een fijn bal. goeie dansmuziek en 
goed gespeeld. 
macmaster & Hay losten alle verwacht-

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

ingen in. minimalistische percussie en 
ingetogen harpspel. schotten hebben  
recht op onafhankelijkheid als je dit hoort.  
komt daarbij dat de zang van mary hemels 
klinkt. Puur wegdromen. 
op een zondagnamiddag kregen we het 
muzikaal bezoek van gerry Demol. een 
artistieke ziel, een rustig moment. Dit 
konden we best gebruiken na de inval van 
de leerlingen van de folkafdeling, voor het 
toonmoment. opgelet, het begint echt op 
te vallen dat er steeds beter gemusiceerd 
wordt. er werd gewerkt rond het Balkan 
thema en voorwaar, leerlingen en leraars 
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’t EYscHrift n°1/ verslag van wat geweest is

mogen fier zijn op hun werk. maar goed, ‘s 
middags een fantastisch rustig concertje 
van gerry met fijne nederlandstalige 
nummers. 

Het tweede verteylement kon weer re-
kenen op een talrijk opgekomen pub-
liek. tom van mieghem en Don fabulist 
vertelden, de verteylementband speelde 
en iedereen zag dat het goed was. 
een fantastisch concert kregen we aange-
boden door johanson & vennad. mooie 
muziek, melodieus, gevoelig. rare jon-
gens, die esten. Het deed soms wat nostal-
gisch aan... Harmoniën uit de eerste folk 
jaren, close harmony, maar het bleef mooi. 
op ons podium namen de muzikanten af-
scheid van hun vriend en tourorganisator 
stefan met enkele fijne melodiën.
lieven tavernier lostte weer alle verwacht-
ingen in. samen met sarah Dhondt en 
H.t. roberts speelden zij op uitnodiging 
van Warhoofd en ‘t Ey. Op een bepaald 
moment werd de muziek zo stil dat je ze 
bijna niet meer kon horen (het lag niet aan 
de versterking...). Zou stilte de meest hoge 
vorm zijn van muziek? 
We zijn vooral blij dat Stijn opnieuw beter 
is en langzaam geneest van de aanslag. 
Dus snel even wat nooit mag: achter de 
toog voor een foto van heel de bende...
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Eygalerij

’t EYscHrift n°1/ tentoonstelling januari - februari

Vanaf de kersttijd verwelkomen we het 
werk van Ekkiz in onze muziekclub. En 
ook voor het eerst in onze tuin aan de 
voorzijde. Warme kunst om de winterk-
oude te trotseren... Ekkiz is een auto-
didact en verblijft deels hier, deels in 
Havana.

collages die focussen op de overtocht van 
Havana naar miami. met de vliegende vis, 
het machtige icoon, omnipresent. een 
flashback naar de malecon, de dijk van 
Havana, anno 1992.

vastberaden. om weg te gaan uit het 
paradijs. of Yemaya, de godin van de zee 
en de vruchtbaarheid, een echo uit Yor-
uba-nigeria, afrikaanse goden of orishas 
die zowat 500 jaar geleden meezeilden op 
de spaanse slavenboten naar cuba.

Yemaya, sensueel als een vis, haarscherp 
in beeld, wit en blauw zijn haar kleuren.
massieve houten, polychrome sculpturen,  
monddode koppen, torsos van divers al-
looi. in buitenopstelling voor het muziek-
centrum bots je op ‘torsos de lampedusa’. 

Ekkiz / arte cubelga / collages en sculpturen
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in deze versie, monumentaal, in massief 
vers hout. 
Bovendien toont hij voor deze expo een 
selectie van kleinere formaten, die zowel 
kunnen hangen als staan. chango, hom-
bre de fuego, man van vuur. en opnieuw 
de machtige vliegende vis, in eik en ko-
raal.

ekkiZ is moeilijk in één vak te steken, 
moeilijk in één continent te vatten. ‘art 
Brut’ sobre un mundo bruto, muy bruto.
kunst als pleister op het gekende houten 
been. Plaaster voor de hopeloze gevallen 
en breuken.

 Los casos perdidos.
 Tegen beter weten in.
 Rum én morfine.
 La droga para sobrevivir.

www.ekkiz.be 
op zaterdag 11 januari organiseren we een  
openingsdrink met huisgemaakte mojito. 
We draaien bescheiden goeie Cubaanse 
muziek en zorgen voor ‘beeld’...
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’t EYscHrift n°1/ cartoon
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ondanks het licht anarchistische karakter 
van onze ftf-tls sessies wordt er hard 
gewerkt om een nieuw repertoire aan 
te leren. er is tijdens iedere repetitie 
wel iemand die een nieuw nummer 
voorbereidt. Dat wordt dan uiteraard op 
het gehoor aangeleerd. Wie graag mee 
wil komen muziek maken is van harte 
welkom! 

agenda
Vrijdag 3 januari 2014 om 20.30 
jam bij het uitschrijven van de lidkaarten
Vrijdag 10 januari 2014 om 20.30 
repetitie
Vrijdag 7 februari 2014 om 20.30 
repetitie

’t EYscHrift n°1/ huisorkest

fanteyfare
FTF - TLS
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’t EYscHrift n°1/ vreywilligers

Cynthia
wereldverbeteraarster...

Wie is Cynthia?
cynthia is een meisje dat 28 jaar geleden, 
ontsproot uit een Brusselse kool. na non-
nekes en jezuïeten trok ik op mijn  18 naar 
gent om te studeren. Het werd één jaar 
archeologie (als kind was ik geïnspireerd 
door indiana jones...) gevolgd door 
chinees (sinologie) maar het mondde ei-
genlijk vooral uit op veel feesten. 
op een mooie nacht kwam ik ook mijn 
levenskippetje tegen en samen gingen we 
op wereldreis naar azië. eens terug begon 
ik met mijn huidige opleiding: sociaal-
cultureel werk en op die manier kwam ik 
terecht in ‘t ey als stagiaire.

Sociaal-Cultureel werk?
graduaat sociaal-cultureel werk heeft al-
les te maken met vorming, begeleiding en 
hulpverlening. 
al vind ik de omschrijving in dit artikel 
geschikter: ‘a social-cultural worker is a 
rebel with a cause’. uiteraard werk ik graag 
met mensen en uiteraard heb ik een heel 
eigen visie...

Visie?
ik vind dat men soms te veel verliest 
met het uitdokteren van compromissen. 
We moeten in onze opleiding rekening 
houden met netwerken en lobbyen ter-
wijl het voor mij als een paal boven water 
staat: je breekt beter iets volledig af om het 
opnieuw goed op te bouwen. noem het 
gerust een revolutionair standpunt... 
ik ben bang dat onze opleiding dikwijls 
voor de overheid dient als een doekje voor 
het bloeden... 
ik geloof in mensen, in het goede van een 
samenleving, ik geloof niet in de organi-
satie van deze maatschappij vandaag. 

Levensfilosofie? 
genieten van mensen die ik graag zie en 
nooit ofte nimmer plooien.
 
Hobby’s? 
aperitieven, lezen, inkscapen, stampen en 
dansen, prutsen, knutselen, snoeien,... 

Muziekstijl? 
mijn smaak is zeer ruim en afhankelijk 
van mijn gemoedstoestand en activiteit. 
als het vooruit moet gaan of om te feesten 
prefereer ik hard en stampend (van metal 
tot frenchcore), eens de rust is wederge-
keerd: the Doors, vaya con Dios, edith 
Piaf, jacques Brel, Babylon circus, Patti 
smith, nina simone, gnidgouya, siouxie 
and the Banshees, les ogres de Barback,... 
en last but not least abba!
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’t EYscHrift n°1/ demobespreking

demobespreking
supperbelle - valding

ergens rond 1970 was het een tijdlang 
mode om Bach- of mozartmelodiekes 
te voorzien van een drummeke, en dat 
dan uit te brengen als popmuziek. Deze 
beangstigende gedachte overviel me toen 
ik het eerste nummer van deze cD, super-
belle, hoorde. gelukkig is er meer aan de 
hand! Drie muzikanten die nieuwe muziek 
maken in de ierse traditie op akoestische 
instrumenten, klavieren en ‘machines’. Ze 
noemen hun muziek electro trad.
De nummers zijn meestal in twee delen 
opgezet. eerst komt een door ‘machines’ 
gemaakte improvisatie, een prélude, 
waarna een overgang komt naar een tra-
ditionele live fiddlemelodie, begeleid door 
een hoop ‘machines’. tegen het einde lo-
pen vele lijnen samen en monden zo uit in 
een feest van klanken, of het omgekeerde 
… mooi afgeronde muziek, maar het blijft 
toch altijd hard klinken, die ‘machines’. 
De instrumenten worden met verve be-
speeld, soms gephotoshopt maar nooit 
overdreven.

een trio uit toulouse, deze valding, die 
zichzelf omschrijven als ‘Bal trad indo 
européen’. Zij bespelen de klarinet, het 
accordeon en de ‘Dhol’. Dit indisch slag-
tuig wordt aan beide zijden bespeeld met 
stokken. De Dholak wordt met de handen 
bespeeld. De muziek heeft naast de in-
grediënten ‘indisch’ en ‘Baltrad’ook nog 
een sterke Balkan-inslag, vooral door in-
breng van de klarinet. Deze mix wordt 
tamelijk virtuoos neergezet op deze toch 
wel intrigerende schijf. De opnametech-
nieker had niet zijn beste dag. Het lijkt een 
goed voorbereide jamsessie met sterke 
muzikanten, wat nogal eens in ellenlange 
solo’s uitmondt. en zoals we de Balkan 
kennen: elke maatsoort, behalve 3 of 4/4 is 
toegelaten. Dat wordt allemaal heel druk, 
zodat je na dertien nummers de indruk 
hebt minstens vier tassen koffie binnen 
te hebben. Hier en daar wringt de onder-
linge timing, de samenhang. Wie van dit 
genre houdt zal hier zeker een vette kluif 
aan hebben.
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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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’t EYscHrift n°7/ reylen en zeylen

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 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 jouw 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 jouw creativiteit alle kans te geven. o 
ja: onze piano, gitaren en andere instru-
menten 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 kost (vanaf dec. ‘13):
-voor een eerste lid 10  euro
-voor een tweede lid 5 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 
grenzenloos 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...
03/772 11 93
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radio rottumerplaat
door frank pollet

Het is een clichévraag van het zuiverste 
zeewater: welk boek / welke muziek zou je 
meenemen naar een onbewoond eiland. 
De vraag is nooit óf je boeken of muziek 
zou meesleuren. Zelfs niet of je überhaupt 
naar een onbewoond eiland zou willen 
gaan!
omdat we toch nimmer op een onbe-
woond eiland zullen verblijven, stellen 
we al te graag, onnadenkend, meteen een 
lijstje op. voor zover mijn kennis van de 
aardrijkskunde me niet in de steek laat, 
liggen er geen eilanden, laat staan onbe-
woonde, voor de Belgische kust. in neder-
land liggen de zaken en de eilanden enigs- 
zins anders. Daar worden de vijf bekende 
Waddeneilanden –Texel, Vlieland, Ter-
schelling, ameland en schiermon-
nikoog– keurig toeristisch uitgebaat. maar 
er is meer: tussen die eilanden in liggen 
zandplaten met fraaie namen als richel, 
simonszand, Het rif, Zuiderstrand en rot-
tumeroog. en er is nóg meer. naast die 
zandplaten en vijf bewoonde eilanden 
heeft Nederland een ‘extra’ Waddenei-

land: rottumerplaat. 7,82 vierkante kilo-
meter klein. en onbewoond. al verblijven 
er sinds 1981 jaarlijks twee bewakers / vo-
gelwachters gedurende vier maand op het 
eiland.
in 1971 kwam een radiomedewerker van 
de vara / avro op het idee om twee 
weken na elkaar telkens één nederlandse 
schrijver helemaal alleen op rottumer-
plaat te laten verblijven. Het enige contact 
met de buitenwereld was een dagelijks 
uurtje radiovraaggesprek met presentator 
wijlen Willem Ruis onder de titel ‘Alleen op 
een eiland’.
De eerste die (van 10-17 juli) de volstrekte 
eenzaamheid zeven dagen en nachten 
lang trotseerde was godfried Bomans. 
Na hem werd Jan Wolkers een week (17-
24 juli) op diezelfde ongereptheid losge-
laten. een oranje tent werd hun huis, en 
ze hoefden geen honger of dorst te lijden. 
Beide schrijvers hielden een dagboek bij 
en publiceerden dat onder de schijnbaar 
zeer gelijkende titels: ‘Dagboek van rot-
tumerplaat’ (Bomans) en ‘groeten van 
Rottumerplaat’ (Wolkers). De titels zijn 
echter meer betekenend dan op het eerste 
gezicht lijkt: voor Wolkers was de week 
op dat eiland een ware vakantie in het 
aards paradijs. Zijn boek werd een soort 
ansichtkaart die hij de wereld in stuurde. 
Jan Wolkers die bekend en berucht werd 
met boeken als ‘turks fruit’ (1969) liep er 
in zijn natuurlijkste staat rond en sloot 
vriendschap met zeehonden, scholek-
sters en meeuwen. Bomans echter was al 
vanaf dag één ellendig moe, hij werd ziek, 
at nauwelijks, hoorde stemmen, liet het 
na zich te wassen en te scheren, en werd 
gek van het lawaai van de meeuwen en de 
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wind. sommigen beweren dat Bomans’ 
dood, vijf maand na zijn gevecht met de 
eenzaamheid, een gevolg was van ’s mans 
traumatische ervaring op rottumerplaat.
ik heb beide (dag-)boeken met bijzonder 
veel interesse gelezen. voor zover ik me 
herinner is er enkel in Bomans’ verstilde 
boek sprake van muziek. Wolkers had naar 
het eiland wel een kleine gipsen Beethov-
enkop meegenomen. maar die diende ei-
genlijk alleen maar om te figureren in een 
soortement installatie waarvoor Wolkers 
zichzelf poedelnaakt fotografeerde.
godfried Bomans had zich op het eiland 
van muziek voorzien. in zijn dagboek 
schrijft hij de eerste (zater-)dag: ‘tien 
minuten naar Bachs ‘Wohltemperiertes 
klavier’ geluisterd, misschien de enige 
muziek die het tegen die stille pracht om 

me heen uithoudt. toch weer afgezet. 
Het is niet goed om hieraan nog iets toe 
te voegen.’ op woensdag 14 juli besluit 
hij zijn dag met de geschreven medede-
ling: ‘vanaf zondagmorgen werkt dat ene 
bandje met het “Wohltemperiertes Klavier” 
niet meer.’
Bomans had dus muziek van Bach ge-
kozen om zich doorheen de zeven lange 
dagen en nachten te helpen. Wolkers had 
aan zichzelf genoeg om de week vol te 
maken.
ik weet niet of ik er zo’n zin in zou heb-
ben om een week lang moederziel alleen 
op een eiland als rottumerplaat te ver-
blijven. maar mocht ik zoiets confronter-
ends doen, zou ik gegarandeerd muziek 
meenemen. Want ik vrees dat er meer van 
Bomans dan van Wolkers in me zit.

’t Laatste Woord / column
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b e l s e l e  •  s i n t- n i k l a a s w w w. t e y. b e 

een samenwerking met theater hutsepot

hete dansmuziek

jong folkduo met eigentijdse songs

oude vlaamse muziek

project i.s.m. Nekka

uit het zuiden van frankrijk, fantastische balmuziek

angelsaksisch muzikaal geweld(ig)

virtuoos doedelzakduo

vertelavond

baleynbal

sjapoo-concert

concert 

concert

baleynbal

CONCERT

CONCERT

verteylement 3

hot griselda 

chasing the albatrosS

DE Meijt op Solder 

de kleine nachten

sous le pont

andar

Blanchard-Mauchand

verwacht
vr > 21 feb > 21u00

Za > 22 feb > 21U00

vr > 28 feb > 21U00

za > 1 maa > 21u00

za > 8 maa > 21U00

za > 15 maa > 21U00

zo > 16 maa > 16U00

za > 22 maa > 16U00

Ko u t e r m o l e n s t r a a t  6 b  •  9 1 1 1  B e l s e l e  •  0 3 / 7 7 2  1 1  9 3  •  W W W. T E Y. B E

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 voor leden).


