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’t eerste woord
De zomer staat voor de deur. Dit is 
dan ook het laatste ‘t Eyschrift voor 
we traditiegetrouw de voordeur 
sluiten tijdens juli en augustus. Je 
leest het goed, de achterdeur blijft 
open. Wil je eens binnenspringen, 
wil je meehelpen... Welkom. 

het zijn opnieuw spannende tijden... 
middels een computerformulier konden 
organisaties deelnemen aan de subsi-
dieronde 2017-2021 (een berg papier is op 
deze manier verdwenen, bravo!). 
na een pre-advies volgde advies en zover 
zijn we nu. We zijn niet bij de eersten van 
de klas, we bengelen ergens achteraan.  in 
juni beslist de minister van cultuur hoe de 
budgetten verdeeld worden. daarbij zal 
zijn visienota centraal staan maar ook  het 
advies van de commissie... 
uit dat advies: ‘De beoordelingscom-
missie besluit dat ‘t Ey een waardevol 
podium is in Vlaanderen voor Europese 

folkmuziek en wil dan ook haar werk-
ing gecontinueerd zien. De kleine zaal is 
een ideale schakel tussen beginnende en 
professionele kunstenaars. Haar artistieke 
programma is kwalitatief hoogstaand en 
verfijnd...’
het is wel duidelijk dat onze ambiteuze 
werking en onze apetijt voor folk onder-
steuning verdient en nodig heeft.
We betekenen veel in alle geledingen van 
het socio-cultureel veld. voor jong, oud, 
voor amateur, voor professioneel, voor 
diversiteit, voor respect...
uiteraard staat opgeven niet in onze 
agenda, maar een toekomst zonder 
ondersteuning zal er helemaal anders 
uit gaan zien. We blijven in ieder geval 
vertrouwen hebben in een goede afloop, 
maar vooral in de tientallen vrijwilligers 
die maken dat ook mei en juni nog feyne 
maanden zullen zijn om naar muziekclub 
‘t ey af te zakken.
en alvast ook een feyne zomer gewenst! 

dirk 

’t EYschriFt nr. 4/ inleydend woord
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Bal O’Gadjo is afkomstig uit de streek van 
Montpellier (Frankrijk). Het kwintet ont-
wikkelde een compleet eigen interpretatie 
van Europese folk.  Laat ons maar zeggen 
dat ze de uitvinders zijn van de ‘Trad-
swing’.

na tien jaar van concerteren en rondtrek-
ken, met  meer dan 300 concerten in heel 
europa en vier albums op de teller, zal 
bal o’gadjo je niet ontgoochelen. met dit 
kwartet maak je een mooie reis door eu-
ropa... met het hitsige ritme van de swing-
manouche passeer je langs ierland, Frank-
rijk en oosterse contreien...
de melodieën worden gekruid met im-
provisaties, meerstemmige zanglijnen en 
oosterse ritmes. 
de puristen blijven inderdaad even op 
hun honger zitten, deze muzikanten gaan 
verder dan traditie. ze gebruiken het beste 
uit verschillende culturen en maken zo 

een heel eigen gerecht. 
hun focus is gericht op europese tradities 
en muziek met invloeden van over de hele  
wereld. 

hun palmares op concertvlak is zowaar 
nog indrukwekkender: ze verschenen op 
festivals als the trad’hivernales, le grand 
bal de l’europe, cadanse, boulegan à os-
tal, boombalfestival, danzas sin Fronteras, 
andanças, Festival confolens, gooikoorts 
festival trad’envie, chateau d’ars, dama-
da, mediterraneo ... 

paul oliver: viool en mandola
gwenn guiffant: zang en dwarsfluit
lucile magnan: zang en cello
Fabien bucher: gitaar en mandoline
samuel Wornom: slagwerk

cooperzic.jimdo.com/bal-o-gadjo
www.facebook.com/balogadjo

zatErdag 21 mEi >> Baleynbal 

bal o’gadjo
       OM 21U00 - leden: 7 euro - niet-leden: 9 euro 
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27-28-29 mEi >> verhalen voor jong en oud

zatErdag 21 mEi >> folkafdeling muziekschool

Verteylfestival

openbaar examen

drie dagen verhalen en muziek...

van de folkafdeling van de stedelijke academie voor muziek, woord en dans

Sinds enkele jaren is het Verteylement 
een vaste waarde geworden binnen 
onze programmatie. Het idee om de 
vertelcultuur in het Waasland terug 
leven in te blazen is zeer warm ont-
haald bij ons publiek, vrijwilligers en 
deelnemers. De samenwerking met 
theater Hutsepot is daar niet vreemd 
aan. 

dat we profiteren van de algemene ten-
dens om opnieuw naar vertellers te luis-
teren steken we niet onder stoelen of 
banken. en dat er opnieuw veel talent 
beschikbaar is, kan je afleiden uit onze 

programmatie.
tom van mieghem, veerle ernalsteen, 
ann pieters, markus luukkonen (Fin-
land), torgrim mellum stene (noorwe-
gen), tom van outryve, maarten van 
rompaey, ‘de hommelklas van ’t ey’, de 
verteylementband zijn enkele van de na-
men  van de eerste editie van ons ver-
teylfestival. er is voor elk wat wils...
Want naast verhaal is ook muziek pro-
minent aanwezig. als het weer meezit 
kunnen we gerust naar buiten verhui-
zen met sommige acitviteiten en voor de 
prijs moet je het ook niet laten...
Welkom!

Een van onze nauwste partners is de 
muziekschool van Sint-Niklaas. Zoals 
gebruikelijk gaat het jaarlijks openbaar 
examen door in onze muziekclub.

en ieder jaar opnieuw is vast te stellen dat 
de kwaliteit stijgt. vergewis je er zelf van...
het gebeuren is openbaar, dus iedereen is 
welkom tussen 9u30 en 16 uur.
We sluiten nadien even de deuren om al-
les klaar te zetten voor het baleynbal met 

het schitterende bal o’gadjo (zie tekst op 
pagina 4).
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Vrijdag 27 mEi >> Verhaal en muziek

Verteylement12

vanaf 20U00 - LEDEN: 7 euro - NIET-LEDEN: 9 EURO 

Al voor de twaalfde keer mogen we je 
een feyne en onderhoudende avond 
voorstellen.

tom van mieghem nodigt veerle ernal-
steen uit. veerle brengt je sprookjes en 
volksvertellingen van over de hele we-
reld, rond de vreemde wereld van hek-
sen. met humor, deugnieterij, emotie 
en in interactie met het publiek. soms 
een tikje wreed, hoewel … er loert ook 
romantiek om de hoek in haar vaak pit-
tige man-vrouwverhalen.  ooit, lang ge-
leden begon het allemaal voor veerle op 
de stedelijke academie voor Woord en 
muziek waar haar eerste vertelling tot 
stand kwam. ze had de smaak te pakken 
en volgde een reeks workshops. haar re-
pertoire van verhalen stapelde zich op. 
die hobby liep vervolgens uit de hand 
en samen met onder andere het collec-
tief ‘tcollectiefvertelt’ gaat ze op festivals 

vertellen. de gentse Feesten, het inter-
nationale vertelfestival van alden bie-
sen, dag van het park,… noem maar op, 
ze heeft er gestaan! 

tom vertelt zelf ook en wordt ingeleid 
door ann pieters. haar tekst over heksen 
lees je verder in dit tijdschrift. na haar 
historische omkadering vertelt tom over 
martha van Wetteren, een heks uit bel-
sele die de niet zo benijdenswaardige eer 
had de laatste heks ooit te zijn die is ver-
brand... in sint-niklaas? 

het verteylement richt zich zoals steeds 
tot volwassenen en wordt omkaderd 
door de onvolprezen verteylementband 
onder deskundige leiding van peter ver-
berckmoes. deze multi-instrumentalist 
nodigt opnieuw enkele illustere collega’s 
uit die met een maximum aan creativiteit 
de avond muzikaal kleuren.
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zatErdag 28 mEi >> Muzikaal verteltheater

3troubadours
OM 21U00 - LEDEN: 10 EURo - niet-leden 12 euro

tussEn 13 En 17 uur >> 

Vertellabo
inschrijven bij Tom Van Mieghem

0495 27 62 57

De workshop gaat door in ‘t Ey en wordt 
gegeven door 3Troubadours. 

dit vertel-bad kost voor leden 20 euro en 
voor niet-leden 22 euro. de dag zelf af te 
rekenen.

3Troubadours zijn drie jonge gasten 
die elkaar leerden kennen op een ver-
telweek in Berlijn 2013. Het klikte tus-
sen Markus Luukkonen (Finland) , Tor-
grim Mellum Stene (Noorwegen)  en 
Tom Van Outryve (Vlaanderen).

ze besloten samen aan de slag te gaan 
en brengen “mobile dreams”. de unieke  
samenwerking tussen deze vertellers is 
tegelijk de verbeelding van de (eeuwige) 
zoektocht van de mens naar waarheid 
en verbinding, vrijheid en schoonheid. 
de vertellers gaan in hun respectievelijke 
taal aan de slag en brengen een verhaal 
van dromen en mythische persoonlijk-
heden. ze nemen ons mee naar hun ont-
moetingsplaats: het ‘laboratorium voor 
ontwikkeling en onderzoek van euro-
pese vertellers’. een verhaal voor volwas-
senen die avontuurlijk aangelegd zijn… 
het programma van het trio wordt door 

‘the Whale consort’ onder leiding van 
peter verberckmoes van de noodzake-
lijke muzikale begeleiding voorzien. met 
elektronische en akoestische instrumen-
ten worden de 3troubadours op hun 
bevreemdende,  maar spannende vertel-
tocht vergezeld.
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zondag 29 mEi >> verhalen voor familie

Familieverteylement
vanaf 14 uur: iedereen betaalt 5 EURO 

Zondag = familiedag! We hebben ons 
schrap gezet en een uit de kluiten ge-
wassen programma opgesteld met voor 
elk wat wils. En ja, voor groot én klein. 
Er starten soms activiteiten op het-
zelfde moment, dat heeft dan te maken 
met de doelgroep (die we er telkens bij 
vermelden). 

14u00 ‘Kabouterverhalen’ – 
Theater Hutsepot (doelgroep: kleuters)
een voorstelling over… kabouters! 
kleine kabouters en grote kabouters (die 
zijn ook klein hoor). grappige kabouters 
en ernstige. leuke kabouters maar ook 
pestkabouters. mensen die kabouters 

zien, mensen die kabouters willen zien 
en mensen die helemaal niet in kabout-
ers geloven… 
verhalen over een kabouter die in zijn 
neus peutert en die alles altijd kwijt raakt, 
maar ook over een heel gelukkige vrouw 
die midden in het bos woont.

14u00 Maarten Van Rompaey
Verhalen (voor 6+)
maarten is verteller; leerkracht muzische 
vorming; spreekcoach… hij is een vertel-
ler voor alle leeftijden, een creatieve leer-
kracht met ambitie.
“educatie en animatie horen echt wél 
samen.  voor mij mag educatie gerust 
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wat animatiever, geen lolbroekerij… maar 
een beetje humor. tja, en in de anima-
tiesector mag er wat meer inhoud zijn.  
met mijn vertellingen probeer ik beide in 
evenwicht te krijgen. ”
Wees er zeker van dat deze creatieve dui-
zendpoot (winnaar van ‘de grijze kanarie 
2016) je zal doen genieten...

14u45 ‘De hommelklas van ’t Ey’
Initiatie hommel 
(voor groot en klein; maximum 25 
deelnemers, vraag je deelnemingsticket 
aan de inkom!)
in de hommelklas van ’t ey leer je op 
een uurtje tijd de hommel bespelen! een 
hommel? dat is een zeer eenvoudig tra-

ditioneel snaarinstrument dat je met 
een stokje en een plectrum bespeelt. Wil 
je graag eens proberen of er muzikale 
kriebels in je zitten? dan is deze initiatie 
ideaal voor jou, je broers en zussen én je 
ouders én grootouders… 

15u45 ‘Over hoedjes en kalfjes’ 
Theater Hutsepot (doelgroep: kleuters)
een muzikale kijk- en geniet voorstelling 
waar de kleinsten van zullen smullen: 
slaperige muzikanten, levende slaap-
mutsen, papieren hoedjes en een echte 
hoedenmaker, die uit zijn kraam de 
mooiste hoeden tevoorschijn tovert. elke 
hoed is anders, elke hoed heeft zijn eigen 
verhaal. een hoed van de oude hoeden-
maker is nooit zomaar een hoed. soms 
komt een hoed tot leven, soms verandert 
hij je hele leven. 

15u45 Maarten Van Rompaey
Verhalen (voor 6+)
(zie 14.00 uur en foto links boven...)

16u45 Kinderbaleynbal
(doelgroep: moekes, papa’s, mama’s en 
vakes, zusjes, broertjes,  voor alle leef-
tijden...)
als apotheose van onze familiedag 
houden we een heus familiebaleynbal 
waar je onder professionele leiding en-
kele folkdansjes aangeleerd krijgt op live 
muziek. 



10

Vrijdag 10 juni >> Luister- en babbelmoment...

appelweyre
vanaf 20U00 - LEDEN: 0 euro - NIET-LEDEN: 0,5 EURO 

Het alternatief om niet te hoeven zeg-
gen ‘ik ga enen drinken‘. Maar ga cd’s 
beluisteren, commentaren beluisteren, 
granenkoffie drinken, cd kopen...

de ingrediënten voor deze avond zijn niet 
anders dan de vorige. gastvrouw en gast-
heer zijn leen (van muziekclub ‘t ey) en 
marc (van de vrt) en zij focussen deze 
keer op de zomerfolkfestivals. luisteren is 
weten, kom en informeer je...
geen tijd?
bezoek dan zeker:
Folkcorner den appel
gemeenteplein 7, 1730 asse
www.tsmiske.be
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zatErdag 18 juni >> Barbecue en concerten

Folkbarbecue
vanaf 16U00 - toegang gratis - inschrijven barbecue verplicht

In samenwerking met Kok & Kokette, 
het familiebedrijf waar vrijwilligers 
Ilse en Rik mee verbonden zijn, bieden 
we je een culinair feest aan. Uiteraard 
moeten we je vertellen dat zoon Frans 
ondertussen de honneurs waarneemt; 
maar je zal hen wel kennen van het Dra-
nouterfestival of het Boombalfestival.

muziek is natuurlijk nooit ver weg. naast 
het culinaire bieden we je ook twee fijne 
folkgroepen aan. gratis dus, al hopen we 
dat jullie massaal inschrijven voor onze 
barbecue. kom smullen, keyken en vooral 
luisteren naar aidreann en aistra...

frans van de putte

kokenkokette@gmail.com

molenstraat 49, 9112 sinaai

0472/676079

kokenkokette.be
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zatErdag 18 juni >> Folkbarbecue

inschrijvingsformulier
graag afgeven in ‘t ey > mailen mag ook > afrekenen aan de kassa op zaterdag

 kostprijs aantal totaal

uitgebreid groentenbord 

(aardappelen, brood, pasta, sausen) € 5  

Worst € 5  

vege burger van kok & kokette € 5  

zalmpapillot € 9  

oosterse saté € 5  

kip € 5  

kindermenu (één bord met worst) € 8  

   

algemeen totaal te betalen,

graag cash aan de inkom   
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zatErdag 18 juni >> Concert en Baleynbal

aidreann + aistra
vanaf 16U00 - gratis

Het komt er dan eindellijk van... Reeds 
lang staat deze enthousiaste folkbende 
op ons verlanglijstje. Zij mogen dan 
ook de avond omtoveren tot een heus 
dansfeest...

aidreann timmert al een tijdje aan de 
(folk)weg en dat werk begint z’n vruchten 
af te werpen. Je ziet ze meer en meer op 
folkbals ten lande verschijnen. dat is niet 
vreemd. hun uitgebreide bezetting en 
uitgekiende arrangementen nodigen uit 
tot dansen. levendig, vurig.
de klankkleuren worden tot leven ge-
bracht door:
anneleen brabant: altviool
hilke bauweraerts: diatonische accor-
deon
lode bucsan: draailier
koen poppe: basgitaar
debbie lambregts: vlaamse doedelzak, 
viool en gitaar.

We mochten hen hier al aan het werk 
zien op de showcase van de Folkfesti-
valkoepel. Met hun jeugdige uitstra-
ling en progressieve folk mogen zij om 
17.30 de spits af bijten...

‘Je bent jong en je wilt wat’ zal zonder 
twijfel de leuze zijn van het piepjon-
ge aistra duo. oscar beerten en robbe 
broeckx heten ze, die twee beloftevolle 
muzikanten én multi-instrumentalisten 
die in onze ogen beschikken over bakken 
talent. ze spelen percussie, gitaar en zang 
(robbe); viool, gitaar, mondharp, zang en 
overtoonfluiten (oscar) en zijn de laatste 
maanden niet weg te slaan uit de (inter-
nationale) folkscène. zelf omschrijven ze 
hun muziek als ‘ethnische Folk’ met een 
moderne en groovy atmosfeer. daaraan 
toevoegend ‘we play like a big crocodile’. 
Fantasie te over en dat weerspiegelt zich 
zeker in hun muziek. 
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zondag 19 juni >> privé

Vreywilligersdrink
voor vreywilligers en partners

op de koer achter onze foyer

Dankbaarheid tonen is een kleine 
geste, niet voldoende om onze ploeg te 
bedanken voor het gepresteerde werk 
het afgelopen jaar.

onze teller staat op dit ogenblik op een 
50 tal activiteiten (concerten, bals, work-
shops, enz...), we sprokkelden een zestig-
tal tapmomenten bij elkaar, trokken de kar 
(boot) van het Folkforum, trokken naar 

Vrijdag 24 juni >> jam

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

Opnieuw komen vrienden en familie 
van Dirk De Bleser samen om tijdens 
een Ierse jam de veel te vroeg overleden 
muzikant, vriend en familielid te herd-
enken.

dirk, die nog bij de Fanteyfare speelde,   
stierf vrij jong en plots. alle ierse muz-
iekliefhebbers zijn welkom om mee te 
jammen tot in de vroege uurtjes. 

WoEnsdag 6 juli >>

sinnekloas danst
Sint-nicolaasplein > sint-niklaas > 19 uur

De woensdag na een - hoogstwaar-
schijnlijk - fantastische editie van  
Gooikoorts komen we opnieuw samen 
om te dansen tijdens Sinnekloas danst.  

dit evenementje vindt iedere woensdag 
tijdens de maanden juli en augustus plaats 
op het sint-nicolaasplein. alle soorten 
dans komen aan bod, woensdag 6 juli or-
ganiseren we een baleynbal.
deze keer ook met een dansinitiatie met 
leen en haar beytels.

WoEnsdag 15 juni >> 

04-05 juni >> 

muziekwandeling

Folkmotorrit

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

een motorrit voor muzikanten en vrienden

Opnieuw werken we mee aan het unieke 
evenement dat we samen met de Bel-
seelse scholen organiseren. Doel: kin-
deren warm maken voor muziek.

deze editie is er echter een voor kleuters. 
dus inderdaad: de dreumessen krijgen 
een aangepast programma in en rond de 
scholen. 

De tel zijn we kwijt, maar toch is het 
opnieuw de bedoeling om onze folk-
muziek uit te dragen... En tijdens dit 
weekend doen we dat met de motor.

normaliter toeren we deze editie in het 
Waasland. maar uiteraard kan het zijn dat 
iemand met een beter idee afkomt...
We komen terug aan in ‘t ey op zondag-
avond 5 juni.

sint-niklaas voor een galabaleynbal, ...
het lijstje is indrukwekkend, maar deze 
namiddag verwelkomen we graag onze 
vreywilligers en hun partner voor een 
drink...

1 - 2 - 3 juli >>

gooikoorts
internationaal volksmuziekfestival

Met onze vreywilligersploeg staan we 
weer paraat om dit evenement mee 
vorm te geven.  
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De Meimaand straalt z’n milde zonne-
stralen door het raam van het secre-
tariaat naar binnen. Toch keren we in 
deze flitsrubriek terug naar de koude 
januari-maand. 
 
niet één, maar twee concerten organi-
seerden we samen met  djangofolllies 
(met drie lll-en).  nomad swing en het 
gipsy Flame Quartet wisten de sfeer van 
de swing jazz op een juiste manier neer 
te poten. potige concerten dus. nomad 
swing trad aan met een zieke zangeres 
die ondanks alles haar mannetje stond. 
tussendoor hadden we theater tieret op 
bezoek. die hadden gans de maand de-
cember in residentie gerepeteerd aan een 
nieuwe voorstelling en op zondag 24 ja-
nuari was er de première van  sonderlich 
en zonen. het resultaat mocht  er wezen, 
het werd een prachtige voorstelling over 
een eigenwijze familie die volgens vaders 
recept tranen verzamelde om opnieuw 

door te kunnen verkopen aan mensen 
die er niet genoeg hadden. krokodillen-
tranen, meisjestranen, rollende tranen, 
noem maar op… hun voorstelling werd 
gebracht in de prachtige woonwagen van 
piet decalf van Fijnbesnaard… de voor-
stelling werd drie keer gespeeld die zon-

flitsrubriek

’t EYschriFt nr. 4/ verslag van wat geweest is



17

’t EYschriFt nr. 4/ verslag van wat geweest is

dag en tussendoor vergastten de beytels 
de foyerbezoekers op akoestische folk. We 
waanden ons bijna terug in ‘t eynde...

op zondag 31 januari ontvingen we het 
zeer bijzondere duo monochromatic met 
anne niepold en gwen cressens: twee 
onnavolgbare accordeonisten die elk hun 
eigen muzikale pad hebben bewandeld. 
We werden getrakteerd op eigen com-
posities, geleende stukken en moeiteloos 
gebrachte virtuoze improvisaties. beide 
muzikanten bewezen dat verscheiden-

heid ook eenheid kan zijn...
tussen de soep en de patatten door gaven 
we met onze ploeg nog dansinitiatie voor 
de scholen als voorbereiding op het kin-
dercarnavalbaleynbal... (foto op de vol-
gende pagina).

het optreden van Furua (soetkin baptist 
& marius mannes) was goed bevolkt en 
terecht: dit was één van de hoogtepun-
ten in het seizoen. het doet altijd deugd 
muzikanten aan het werk te zien die hun 
instrumenten echt beheersen en daar-
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bij nog authentiek uit de hoek komen in 
hun composities. zo’n muzikanten kun-
nen ons alle hoeken uit de kamer van hun 
instrumenten laten zien. soetkin en ma-
rius wisten ons twee prachtige sets lang 
op het randje van de stoel te houden. bij 
het laatste applaus stond iedereen spon-
taan rechtop. dat is in ’t ey zelden gezien 
en werd meer dan dik verdiend door dit 
prachtig koppel!

op vrijdag 12 februari mochten we ri-
chard van der staey van de kadullen en 

z’n liedboek met het repertoire van ‘de 
kadullen’ ontvangen. een zeer geslaagde 
avond met veel muzikanten waaronder 
voorzanger luk van hende.
broes kwam, zag en overwon... de vijf 
jonge virtuoze muzikale schepselen 
van broes hebben mekaar gevonden en 
mochten voor de tweede keer hun ding 
komen voorstellen op ons podium. dit 
ter ere van hun nieuwste schijf ‘route du 
soleil’. Waarlijk zeer gesmaakt door het in 
grote getale opgekomen publiek.
op 19, 20 en 21 februari organiseerden we 

’t EYschriFt nr. 4 / verslag van wat geweest is
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onze Flanders celtic harp meeting. een 
evenement dat al enkele keren georga-
niseerd werd door lakshmi en maarten. 
nu in onze club dus. We slaagden er in 
om het programma uit te breiden en zeer 
divers op te bouwen. dat resulteerde drie 
dagen in drie verschillende soorten pu-
bliek... vrijdag was henk er bij toen aliz-
bar optrad...
de Moldavische harpist Alizbar kondig-
de zijn muzikaal gedachtegoed aan als 
sprookjesmuziek.  In mijn sprookjesuni-
versum zijn de trollen aan het grappen 

en grollen, steken elfjes de draak met het 
kapsel van de coördinator (ja ik ben jaloers 
dat hij al zijn haar nog heeft en ik niet!) en 
leggen ze knopen in zijn baard.  De dra-
ken dansen er heidens en vuurspuwend 
in het ritme van dertien achtsten.  Niet zo 
in Moldavië blijkbaar.  De elfjes worden er 
uit de lucht geplukt in de gewijde stilte van 
een driekwartsmaat en worden niet op de 
vlucht gedreven door applaus.  Dat werd 
immers uitgebannen.  Bloedserieus.  An-
derzijds: de klankkleur van de muziek was 
een en al harmonie, harptechnisch werd 

’t EYschriFt nr. 4/ verslag van wat geweest is
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’t EYschriFt nr. 4/ verslag van wat geweest is
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’t EYschriFt nr. 4/ verslag van wat geweest is

de perfectie benaderd en percussioniste 
Anna ontlokte hemelse ritmes aan enkele 
vliegende schotels.  Mijn gemoedstoe-
stand zweemde dan ook heen en weer 
tussen een zalige trance – net geen slaap 
– en verveling.  Op het eind struikelde 
er een faun over zijn belzebubstaart.  Hij 
donderde van het podium.  Een stel hob-
bits staken hun tong uit.  Een eenhoorn 
poogde tevergeefs met zijn uitsteeksel 
aan zijn kont te krabben.  Geeuwende sa-
tertjes smeekten Dirk zelfs om zijn doe-
delzak boven te halen.  Maar naar hun 
mening werd niet gevraagd.   En toch was 
het geen slecht concert.  
the duplets, een schots harpduo, gaven 
zaterdagavond een concert en zondag 
aan meer dan twintig harpleerlingen 
cursus. zij konden aan het begin van 
het optreden hun slappe lach nauwelijks 
overwinnen, wat tot enige hilariteit leidde 
tijdens het eerste liedje. duplets zijn twee 
noten, verdeeld over de tijd van drie no-
ten. met vaardige vingers begeleidden de 
twee schotse deernes hun stemmen op 
harp. zondag, na de cursus, was het de 
beurt aan lakshmi om samen met haar 
leerlingen het concert in te zetten. zij 
deed er nog een knappe soloprestatie bo-
venop om dan samen met de the duplets 

een talrijk opgekomen publiek te bekoren. 
met een beetje geluk kunnen we binnen 
twee jaar dit festival opnieuw organise-
ren...
dat we in deze flits veel superlatieven 
hebben gebruikt viel onszelf ook op. 
nochthans zijn we de realiteit niet aan het 
verbloemen. We hebben fantastische mu-
zikanten over de vloer gehad die weten 
dat je in onze club het beste van jezelf kan 
geven. dank zij onze gemotiveerde ploeg 
en een fijn luisterpubliek. dank.
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ErFgoEd >> door Ann Pieters

Heksen
over de laatste heks in ‘t waasland..

Naar aanleiding van onze vijfentwin-
tigste verjaardag vroegen we aan onze 
plaatselijke historica Ann Pieters om 
een aantal bijdragen te schrijven die 
verband houden met de omgeving van 
muziekclub ‘t Ey en bij uitbreiding Bel-
sele en ‘t Waasland. Aansluitend orga-
niseren wij rond deze tekst ook een ac-
tiviteit en dat wordt op vrijdag 27 mei 
een Verteylement georganiseerd met 
een bijdrage over... Martha.
Drieëntwintig oktober 1684: op de Gro-
te Markt van Sint-Niklaas sterft Martha 
van Wetteren op de brandstapel. Mart-
ha is enkele maanden daarvoor, op 
24 juli, ter dood veroordeeld door de 
Vierschaar van Belsele en Sinaai op be-
schuldiging van hekserij. Haar terecht-
stelling is een late opflakkering van de 
heksenwaan die door Europa waaide 
tijdens de 16de en 17de eeuw.

vooral in de duitstalige landen werden 
vrouwen die “anders” waren massaal  het 
slachtoffer van deze tragische waanzin. 
in vlaanderen was de heksenvervolging 
meer plaatselijk. veel hing af van de lo-
kale, invloedrijke machtshebbers. in te-
genstelling tot wat je zou denken stond 
de kerk niet achter de heksenvervolgin-
gen. in deze periode was de strijd tegen 
ketterse dwalingen zoals lutheranisme 
en calvinisme veel belangrijker dan de op 
hol geslagen fantasie van een paar dorps-
bewoners. 
ons woordje heks komt uit het duits en 
werd pas vanaf 1600 gebruikt.  daarvoor 
spreekt men van tovenaressen en in bel-
sele  gebruikt men tot in de 19de eeuw het 
woord gytenessen.  ook vanaf 1600 stel-

len we ons heksen voor als lelijke, meestal 
oudere vrouwen die (naakt) op een bezem 
vliegen, ’s nachts gemeenschap hebben 
met de duivel, een duivels potje koken, 
kinderen eten en spreken met zwarte kat-
ten. dit heksenbeeld kwam ook uit duits-
land, maar werd geperfectioneerd door 
onze schilder brueghel. zijn heksenbeeld 
vinden we nog altijd terug in onze heden-
daagse prentenboeken. 
mensen uit brueghels tijd geloofden dat 
heksen door hun magische krachten 
de gewone gang van de wereld konden 
verstoren: ze hadden een invloed op het 
weer en op de vruchtbaarheid van de die-
ren en de akkers. dat kon positief zijn, vb. 
een overvloedige graanoogst, of negatief, 
vb. het sterven van een kudde schapen. 
de gewone wereld was in deze tijden in-
derdaad verstoord. in de geschiedschrij-
ving spreken we  van de kleine ijstijd, 
de periode 1560-1630. de winters wa-
ren abnormaal koud. We weten dat de 
schelde soms wekenlang dichtgevroren 
lag. in de schilderkunst zien we dit terug 
in een nieuw type landschapsschilderij: 
de prachtige sneeuwlandschappen van 
brueghel en de idyllische, dichtgevroren 
rivieren met schaatsende mensen van 
de hollandse meesters. mooie schilde-
rijen die in de warme woonkamers van 
rijke burgers hingen, maar de gewone 
man kreeg het moeilijk om te overleven.  
tijdens deze barre winters kon hij zich 
moeilijk verwarmen en bovendien kreeg 
hij problemen om aan voldoende en be-
taalbaar voedsel te geraken. ook de zo-
mers waren verstoord: te koud en te nat, 
met verdronken akkers, overstromingen. 
door de koude en de misoogsten raakte 
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de maatschappij van de 16de eeuw vol-
ledig ontwricht. het is geen toeval dat in 
deze periode het protestantisme ontstaat, 
dat de lakennijverheid kapot gaat, dat er 
overal opstanden zijn tegen heersers en 
veel vluchtelingen.  mensen zochten naar 
een schuldige voor dit jarenlange onheil. 
vreemdelingen, gehandicapten, psy-
chisch gestoorde mensen, roodharigen, 
geneesvrouwen, vroedvrouwen, joden, 
allemaal mensen die een beetje anders 
zijn. zij werden de grootste slachtoffers 
van deze waan die over europa trok.
lezen we nu verder in het proces-verbaal 
van de veroordeling van martha van Wet-
teren. martha was afkomstig van lande-
gem, dus een vreemdelinge in belsele. 
zij was naar het Waasland gekomen om 
te dienen bij albert geerincx, de armen-
meester van sint-pauwels.  hij was rijk 
en gerespecteerd. ze huwde met een in-
woner van belsele, maar op het moment 
van haar veroordeling was ze weduwe. 
martha bekende dat ze haar toverkun-
sten geleerd had van geerincx en het 
gerecht vond in zijn huis verschillende 
boeken over toverij en magie. toch werd 
hij niet veroordeeld.  een andere getui-

ge,  Jan van paddenbroeck beweerde dat  
martha hem haar toverkunsten zou leren 
op voorwaarde dat ze met hem zou hu-
wen.  een andere getuige, bernard brug-
geman, verklaarde dat martha hem grote 
diensten had bewezen: ze had zijn scha-
pen van de pokken genezen, een gestolen 
koe doen terugkeren naar de stal en het 
graan doen groeien. om dit alles te rea-
liseren  had ze hem opdracht gegeven 
een hond te doden, het dier in stukken te 
snijden en de delen rond zijn akker te ver-
spreiden. nog een andere getuige vertel-
de dat martha haar een rijke echtgenoot 
had bezorgd door middel van magische 
trukken. de echtgenoot overleed zes we-
ken later en isabelle aerents erfde zijn for-
tuin, precies zoals martha voorspeld had. 
op basis van deze getuigenissen werd 
martha veroordeeld tot de brandstapel. ze 
was echter zwanger op het moment van 
de veroordeling en de rechters beslisten 
om haar pas na de geboorte van het kind-
je te laten sterven. martha wist heel goed 
welke een gruwelijke dood haar te wach-
ten stond. ze probeerde zich te vergifti-
gen, maar dit mislukte. ze werd levend 
verbrand.
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Eygalerij

’t EYschriFt nr. 4/ tentoonstelling mei-juni

We sluiten het voorjaarsseizoen af met 
een tentoonstelling van een eigenzin-
nig kunstenaar én muzikant. Zijn naam 
duikt op bij z’n eigenzinnige Buba pro-
ject maar ook bij Elvis Peeters & Fred 
Angst ontdekken we zijn muzikale in-
vloed. Als beeldend kunstenaar stelde 
Theo ooit al eens ten toon in ‘t Eynde 
en nu hij in Sinaai woont is de stap naar 
‘t Ey niet groot. We laten Theo zichzelf 
voorstellen.

bij mijn laatste 
t e n t o o n s t e l l i n g 
viel het mij op dat 
mensen wel eens 
vroegen:”bent u pro-
fessioneel?”.
daarop antwoordde 
ik dan: neen, ik ben 
maniakaal.”
ze bedoelen wel-
licht: bent u amateur 

of professioneel? het woord amateur ge-
bruikt men liever niet want dat heeft he-
laas een minder goede bijklank.
nochtans zijn er in veel disciplines veel 
amateurs die het beter doen dan profes-
sionelen. het verschil zit hem dikwijls in 
de regelmaat. een professioneel presteert 
ook op slechte dagen boven een bepaald 
niveau.
maar de amateurs van het betere soort zijn 
af en toe geniaal.
ikzelf heb bijvoorbeeld een hele tijd 
geleden het warme water uitgevonden.
en toen ik geboren werd in 1964 was er 
nog niemand op de maan geweest.
als u deze informatie nogal onsamen-
hangend vindt, dan kan ik daar ook niets 

aan doen. het zijn de tijden. en de media. 
en de overheden.

maar in geen geval heb ik daar schuld aan.
ik schilder in stilte (zij het wel een beetje 
maniakaal). tekenen doe ik al heel mijn 
leven. schilderen al 30 jaar. traag leerde 
ik dat ambacht door het te doen en door 
goed te kijken. dat is ook een vorm van les 
krijgen. het gaat trager dan opleiding krij-
gen. maar wat je leert heb je zelf ontdekt 
en zit er dieper in.

de scheikundigen op het werk (univ gent) 
krijgen regelmatig technische vragen van 
mijn kant. en bij de verffabriek (ik ga hier 
geen reklame maken voor talens) worden 
ze ook regelmatig door mij lastig gevallen.
en dat gedeelte is enkel nog maar de vorm.
de inhoud die groeit vanzelf als je ouder 
wordt. bij mij is de focus gaandeweg meer 
op symboliek gevallen.

of beter gezegd: het misbruik ervan.
mijn eigen term in dit verband voor onze 
hedendaagse cultuur is voodoo-renais-
sance. Wat ik daarmee bedoel is wat je ziet 
bij de typische metallica-adept.
een lijf en kleren vol symbolen, maar geen 
inhoud. er kan soms in mooie onleesbare 
hiërogliefen staan : “mijn bel is kapot”.
nochtans is dat niet de schuld van me-
tallica. dat zijn geen slechte gasten (be-
halve het feit dat de zanger iets heeft 
tegen beren). maar ik heb toch meer liefde 
voor bach en spinoza (hoewel die laat-
ste geen schilder is). vroeger overlaadde 
ik mijn schilderijen met een hoop on-
samenhangende symboliek. nu laat ik het 
uitschijnen, dat er veel symboliek is.

theo buys: schilderijen
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maar hoe minder die er in werkelijkheid 
is, hoe beter. een mooi gezegde om de 
draagkracht (of lichtheid zo u wil) hiervan 
te verstaan is: natuur is het tegenoverg-
estelde van cultuur. en dat is een veel 
grotere waarheid dan je zou denken.

hier eindigt mijn explicatie want ik ben ze 
zelf nog nader aan het onderzoeken. 
voor de rest wil ik nog michael Faraday 
bedanken omdat hij een geniale amateur 
was die door James clerk maxwell ( de ge-
niale professioneel) in eer hersteld werd 

en zodoende een voorbeeld van moed is 
voor vele amateurs na hem.
ps: ik speel ook trompet, hoewel ik het niet 
kan. maar wie zal mij tegenhouden?

janmetdevakbondspet.blogspot.be/
www.facebook.com/jan.metdevakbond-
spet

daar is altijd wel een hoop schilderwerk 
en muziek te beleven. maar je kan ook bij 
theo langs: Wilgenstraat 17, 9112 sinaai.
eerst een belleke? 03 744 05 52
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’t EYschriFt nr. 4 / huisorkest én jam

FTF - TLS - PVC
Nie pluejen...

Tot onze grote verbazing werden we 
geselecteerd om de stoet te spelen van 
aan de kerk tot op het festvialterrein 
van Gooikoorts...

daar zat onze bierigent iets voor tussen 
én gelukkig zal hij deze heropleving (in 
gooik) leiden. Want we doen niet alleen 
gooikoorts, maar ook nog enkele andere 
activiteiten. muzikanten aller landen; 
neem je agenda...

twee repetities op
- woensdag 8 juni (‘t ey, 20 uur)
- woensgag 29 juni (‘t ey, 20 uur)
en dan het echte werk
- zondag 3 juli: stoet gooikoorts; afspraak 
aan de kerk om 10.30
- maandagavond 11 juli 2016: stoeten in 
sint-niklaas (afspraak stadhuis om 18.30)
-zondag 14 augustus: scheldewijding in 
doel (afspraak ‘t ey om 9.30)
(we putten uit het oude repertoire)
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PartnErs van ‘t eY >> voorstelling

stem sint-niklaas
de stedelijke musea: een bezoek méér dan waard!

Op 23 april jongstleden mochten we sa-
men met de stedelijke musea van Sint-
Niklaas een Galabaleynbal organiseren 
in De Salons in de Stationsstraat. Een 
unieke ervaring en een feyne partner 
rijker...
 
stem staat voor ‘stedelijke musea’ sint-
niklaas en deze zijn meer dan een omweg 
waard.
zeker als u belangstelling hebt voor car-
tografie, kunst en cultuurgeschiedenis.
op drie historische sites, vlak bij elkaar 
gelegen in het centrum van de stad, krijgt 
u toegang tot enkele verrassende muse-
umcollecties.

het mercatormu-
seum bekleedt in 
dit land een unieke 
plaats. Want alleen 
in dit museum 
maakt u een his-
torische en interactieve wandeling langs 
diverse mijlpalen van de cartografie, van 
de eerste kleitablet tot en met de actuele 
gis en gps-toepassingen. de echte top-
stukken ontdekt u in de schatkamer van 
mercator. met als grootste blikvangers een 
zeldzame aardglobe uit 1541 en een intri-
gerende hemelglobe uit 1551.

de salons zijn gevestigd in een monu-
mentaal herenhuis uit het interbellum. 
het indrukwekkende interieur biedt 
plaats aan een schat aan schilderijen en 
stijlmeubelen uit het stedelijk kunstbezit. 
u krijgt een thematisch overzicht van de 
schilderkunst van de 16e tot de eerste helft 
van de 20e eeuw. absoluut hoogtepunt 

zijn de werken van henri evenepoel, op 
het einde van de 19de eeuw actief in het 
parijse kunstenaarsmilieu.

in het museum stem zwijgershoek maakt 
u kennis met een intrigerende presentatie 
op een oppervlakte van meer dan 2.000 m². 
een uitgelezen selectie van voorwerpen, 
documenten, beeld en geluid brengt de 
rijke geschiedenis van sint-niklaas en het 
Waasland tot leven. steeds staat de mens 
centraal: zijn stem neemt u mee op een 
driedelig traject doorheen de tijd, van de 
prehistorie tot de 21ste eeuw. dit erfgoed 
uit het Waasland vertelt een meeslepend 

verhaal dat voor 
een groot deel 
op West-europa 
van toepassing is. 
een frisse en ver-
nieuwende kijk 
op de cultuurge-
schiedenis.

tenslotte bezit het internationaal ex-
libriscentrum één van de grootste ex-
libriscollecties ter wereld. in het docu-
mentatiecentrum koesteren wij een 
verzameling van 175.000 exlibris, en blad-
en gelegenheidsprenten en illustraties van 
de hand van 5.500 kunstenaars uit meer 
dan 50 landen. ontdek hoe boekbezitters 
hun soms eigenzinnig eigendomsmerk 
aanbrachten door een gevarieerd gebruik 
van grafische technieken, thema’s en 
kleuren. deze verzameling omvat klein-
grafiek van de 16de eeuw tot heden. 
uw bezoek aan de musea van sint-niklaas 
wordt ongetwijfeld een aparte en unieke 
ervaring. 
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’t EYschriFt nr. 4 / beyzoekers

maurice en Christine
trouwe bezoekers van het eerste uur

Jarenlang hebben we op deze pagina 
onze vrijwilligers geïnterviewd. Bab-
bels over wie ze zijn en wat hen boeit. In 
deze jaargang gooien we het over een 
andere boeg. We sporen enkele trouwe 
bezoekers op. We stellen hen enkele 
vragen over hun ‘t Ey-ervaringen en 
ontfutselen hen enkele leuke anekdo-
tes. Mocht iemand die dit leest ook zin 
hebben in een beschouwing...

Wie zijn Maurice en Christine?
Wij wonen samen in dendermonde, zijn 
“jong”gepensioneerd en gebruiken de 
verkregen vrije tijd ondermeer voor  onze 
gezamenlijke interesses : muziek, taal, 

literatuur, natuur, beeldhouw- en schil-
derkunst, enz.. er valt zoveel te doen en te 
beleven dat het “zwarte gat” bij ons geen 
kans maakt.
We leerden elkaar ook kennen via de 
muziek, meer bepaald via de vrolijke (new 
orleans) jazz die door honky tonk club in 
dendermonde levendig wordt gehouden.
 
Wat houdt jullie bezig buiten ’t Ey?
onze interesses zijn heel ruim. zo be-
zoeken we regelmatig musea en ten-
toonstellingen, wonen voordrachten bij 
in vlaanderen en nederland en kunnen 
uren bewonderen en stil worden in kerk-
en en kathedralen. geboren en getogen in 
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de scheldestreek, blijven ook de rivier en 
haar boorden en beemden voor ons een 
onuitputtelijke aantrekkingspool in alle 
seizoenen. onze muzikale honger stillen 
we met concerten in ‘t ey, honky tonk, 
en de culturele centra van de regio. ook 
pakken we elk seizoen enkele concerten 
mee van de Filharmonie in antwerpen. 
We lezen zoveel mogelijk : romans, poëzie, 
tijdschriften, de krant...maar onze lijst “te 
lezen”, die regelmatig wordt aangevuld, 
blijft onveranderd (te) lang.
Wij gaan maar rustig door, dankbaar om 
de gekregen tijd en zo veel mogelijkheden, 
welteverstaan zonder daarbij ook onze 
grootste schatten, familie en vrienden 
namelijk, niet te vergeten. 
 
Jullie eerste ’t Ey ervaring?
via een verwijzing in accenten kwam 
christine zo’n twee jaar geleden op de 
website van ‘t ey terecht, en de program-
matie van de club sprak ons meteen aan. 
het concert van tuur Florizoone was 
uitverkocht, maar wat later, op 2 februari 
2014,  maakten we echt kennis met ‘t ey 
ter gelegenheid van het concert “la sieste 
du dromadaire” met ananta roosens en 
Joris vanvinckenroye. We waren meteen 
verkocht : ‘t ey had twee nieuwe leden en 
twee weken later waren we er opnieuw 
voor kadril.
 
 
Jullie zijn zeer geboeid door alle muziek?
We zijn geen van beiden muzikaal ge-
schoold en beleven muziek dus louter 
met het oor en vooral met het hart. naast 
volksmuziek en Jazz in diverse stijlen 
houden we ook van klassieke muziek, van 
chanson, luisterlied en rock. dus, nogal 
uiteenlopend, zolang de ziel ervan ons 
maar bereikt.
 
Wat was jullie beste/slechtste ervaring in 
muziekclub ’t Ey?
eerlijk, een slechte ervaring hebben we 
nog niet gehad en het valt ook moeilijk 
om een klassement te geven van al die 
mooie optredens die we al bijwoonden. 
christine smelt bijvoorbeeld bij de stem 
van karla verlie, zangeres van kadril en 
ze wil geen optreden van ronny verbiest 

of didier laloy missen; maurice was in de 
ban van de estse groep curly strings en 
laatst nog anu Junnonen met tuur Flori-
zoone. 
ook een sjapeau concert of verteylement 
kunnen we best smaken.
 
Wat is er super goed in onze club?
de kleinschaligheid en het ongecompli-
ceerde welkom, de onbevangen vrien-
delijkheid van de vreywilligers vormen  de 
kers op de taart bij een muziekprogramma 
van hoog niveau. 
tijdens het concert luisteren in stilte en 
een drankje en babbel voor en na, zo heb-
ben en horen we het graag. dat jong en 
oud samen luisteren, dansen, geboeid 
zijn, is hartverwarmend.
ook de wisselende kunstwerken die, naast 
de oude muziekinstrumenten, de club-
muren versieren trekken altijd onze aan-
dacht en vaak ook onze bewondering.
 
Waar kunnen we beter scoren…
We zouden het echt niet weten ! mogen 
we besluiten : proficiat en doe zo voort !
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’t EYschriFt nr. 4 / cd- of demovoorstelling 

cdvoorstelling
trois fois rien / etsaut

“trois fois rien is een natuurlijke bio-mu-
ziekgroep die zich wijdt aan duurzame 
ontwikkeling.” daarna volgt nog een hele 
uitleg over hoe milieuvriendelijk deze cd 
wel tot stand is gekomen. als verkoopsar-
gument kan dat tellen! (ofwel: ge moet het 
maar doen. kies maar)
als goeie vlamingen gebruiken we deze 
Franse uitdrukking ook wel: ’t is drie keer 
niets. deze groep van vier fijne muzikanten 
heeft dan ook die naam aangenomen om 
alle pretenties uit te schakelen, en speelt 
ondanks de al te bescheiden naam een 
schijf vol met lekkere balmuziekskes onder 
de noemer ‘s’il fallait demain’ … de produc-
tie werd door studio le Jack onder handen 
genomen met spaarzaam toegevoegde 
‘bruitages’ en is zeer natuurlijk in het klan-
kenpalet. de micro’s werden bij deze op-
name echter wel héél dicht bij de instru-
menten gezet wat in een ál te duidelijke en 
ietwat geforceerde klankkleur resulteert. 
een solozanger (of –instrumentalist) mag 
zich over de begrenzing van ritme en 
toonhoogte heen bewegen om leven aan 

de muziek te geven. dit impliceert echter 
dat de begeleiders een strakke vorm blijven 
aanhouden, juist om de solist toe te laten 
deze grenzen te overschrijden.  zo moet 
de gitarist zijn snaren precies stemmen, 
moet de drummer strak in tempo blijven 
en moeten de achtergrondzangers nauw-
gezet wél toonhoogte en ritme aanhouden 
… maar niet getreurd: het hele gamma aan 
mooie Franse danskes komt aan bod en 
wordt ingetogen gespeeld zodat de dansers 
zich goed kunnen uitleven, en dat is zeer 
fijn. de schijf is leuk, lang en nodigt uit tot 
zalige danskes. meer moest dat niet zijn.

perrine mansuy (piano), eric montbel 
(doedelzak, whistles en ‘bamboe’-klarinet), 
laurent cabané (bas en composities), dja-
mel tauouacht (drums, gitaar) en François 
cordas (sax en pandero)
deze eigenaardige schijf werd opgenomen 
in 2011 en wil de pyreneën evoqueren, het 
groene land van montbel’s wortels, van de 
herders en de beren. het thema van elk 
nummer staat mooi omschreven met poë-
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tische woorden. dat en nog veel meer kom 
je te weten mits een leesbrilletje van min-
stens +2,5.
ik zei ‘eigenaardig’, maar niet in pejoratieve 
zin, want het is zeker eigenaardig om een 
doedelzak, die zo’n beperkt bereik heeft, 
met jazz te confronteren: daar moet je al 
behoorlijk wat lef voor hebben en mis-
schien ook een beetje gaga voor zijn. Je 
hoort dan ook duidelijk dat de doedel al-
leen maar voorkomt in passages die weinig 
met jazz-akkoordenprogressies te maken 
hebben (wat natuurlijk niet wegneemt dat 
er ook op de doedel wél prachtig geïmpro-
viseerd wordt, wat montbel dan ook doet) 
en vlug vervangen wordt door de mooi-
rondklinkende warmtonige en meer flexi-
bele bamboetoeter. de naam van de schijf 
is dus een beetje misleidend. de bretoense 
invloed is over de hele lijn dominant, en dat 
vloeit mooi samen met de soms virtuoze 
drumpartijen en basriedels. Weinig jazz-
schemata dus, wel veel pedaalakkoorden 
en diatoniek waarover iedereen lekker zijn 
ding mag doen. 

 

Kijk met Klank!

schrijbergstraat 136
9250 Waasmunster

03 772 40 66

info@brillenhuis.be
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reylen & zeylen
huisinformatie

Doel
’t ey is een muziekclub met brede artistieke 
interesses. We organiseren culturele acti-
viteiten met een abnormale aandacht voor 
folk-, wereld- en volksmuziek. ook ten-
toonstellingen, lezingen, workshops, musi-
ceren en zangavonden staan op het menu. 
optredens in eigen beheer (ob-concerten) 
én sjapoo-concerten geven kansen aan be-
ginnende groepen en projecten.
respect is het woord dat op de werking 
z’n licht laat schijnen... met aandacht voor 
muziek probeert ’t ey z’n steentje bij te 
dragen tot een verdraagzamere wereld. 
 ’t ey is een pluralistische muziekclub.

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

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

er. daarnaast krijgen we ook steun van de 
stad sint-niklaas en de provincie oost-
vlaanderen. sinds 2007 is ’t ey structureel 
erkend door de vlaamse gemeenschap als 
muziekclub en krijgt het een tewerkstel-
lingstoelage. 
We hebben daarenboven enkele gewaar-
deerde sponsors die het kleinschalig orga-
niseren mogelijk maken... en regelmatig 
doen nobele mecenassen een duit in het 
zakje. uiteraard helpen onze leden ons te 
overleven d.m.v. hun lidgeld, dat we dank-
baar gebruiken voor druk en verzending 
van dit tijdschrift.

Leden en concerten? Reserveren?
leden hebben doorgaans 2 euro korting 
tijdens concerten. de foyer is tijdens con-
certen enkel toegankelijk voor concertbe-
zoekers. na het concert is iedereen weer 
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welkom. een tweede deel meepikken aan 
verminderde prijs is ook mogelijk. de toe-
gangskaart is voor niet-leden tevens hun 
één-avond-lidkaart. We raden aan om te 
reserveren. de dag van het concert zelf 
kan dat ook nog, maar het biedt geen ga-
rantie op een plaats. We behouden ons het 
recht voor om tickets die niet afgehaald 
zijn een kwartier vóór aanvang van het 
concert te verkopen. geef ons een seintje 
als je later komt! conform de wetgeving 
mag in ’t ey niet gerookt worden.
bezoekers met een fysieke beperking vra-
gen we om dit zeker vooraf mee te delen. 
op die manier kunnen wij onze kleine zaal 
optimaal aanpassen.

Huisreglement...
onnodig te zeggen dat alles om respect 
draait? 
hou er ook gewoon rekening mee dat de 
tapper van dienst reeds een dagtaak ach-
ter de rug heeft of gewoon z’n weekend 
opoffert om jou te bedienen. toch ook 
belangrijk: onze concerten zijn meestal 
luisterconcerten. rustig keuvelen aan de 
bar is leuk maar niet tijdens een luister-
concert. en ja, soms is het anders: een ba-
leynbal, een schotse doedelzakband, een 
bluesgroep... We rekenen op je gezond 
aanvoelen...
Jammen en zingen kan - graag zelfs - 
maar liefst na ’t concert en mits een sein-
tje te geven aan de tapper van dienst. dan 
kan zij/hij de muziek stopzetten om zo je 
creativiteit alle kans te geven. o ja: onze 
piano, gitaren en andere instrumenten 
zijn geen ‘speelgoed’...

Lidkaart verplicht?
omdat we ook van onze bezoeker een 
inspanning verwachten, werken we met 
dag- of jaarlidkaarten. 
dit is niet zo een onoverkomelijk pro- 
bleem noch een financiële ramp als je zou 
denken; onze lidkaarten kunnen tegen 
zeer democratische prijzen aangekocht 
worden. Je stort je lidgeld op rekening-
nummer 850-8854852-11 van vzw ’t ey, of 

je koopt je lidkaart aan de inkom of wan-
neer de foyer open is... 
Je lidkaart kan je vervolgens opvragen aan 
de inkom of aan de toog van de foyer. 
let op: we sturen je lidkaart niet op...

Tweede lid met ’t zelfde adres... 
of een derde, vierde,... persoon die op het-
zelfde adres gedomicilieerd is, betaalt de 
helft van het op dat moment geldend ta-
rief. opgelet, een -22-jarige kan geen eer-
ste lid zijn (sorry, mama en papa).

Hoeveel kost het?
2016: (vanaf 1 mei) € 8 / € 4 / € 2

Tot en met 21 jaar?
om ons alternatief bereikbaar te maken 
voor jonge mensen hanteren wij nog 
steeds jeugdhuisprijzen voor jongeren... 
dit wil zeggen dat een lidkaart voor wie 13 
is en maximum 21 (dus géén 22...) slechts 2 
euro kost. min-zestienjarigen komen wel 
met een volwassen begeleider.

Eenmalig bezoek?
ook op dit gebied proberen wij ons zo toe-
gankelijk mogelijk te maken... Wie géén 
lid is en toevallig langskomt, kan voor één 
avond lid worden. een daglidkaart kost 0,5 
euro. 

Erelid?
Je mag je waardering voor onze muziek-
club niet onder stoelen of banken steken. 
dus mag je ook 50 euro of meer storten en 
dan word je erelid. Je krijgt dan een ster-
retje op je lidkaart en voorlopig alvast veel 
dank van onze vrijwilligers... 

Meehelpen?
We hebben een fantastisch 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 eurostom
door frank pollet

elk jaar vraag ik me af waarom het eurovi-
sie stomfestival nog bestaat. het is een cli-
ché, maar die wedstrijd draait allang niet 
meer om muziek. of dat vroeger anders 
en dus beter was, weet ik niet heel zeker, 
maar mijn oude geheugen fluistert me in 
dat er in vroeger tijden toch iets meer aan-
dacht was voor de liedjes.
in de duffe archieven van mijn geest zitten 
namen als cliff richard, louis neefs, ann 
christy. niet echt mijn kopje thee, maar 
wel zangers, stemmen. af en toe deed ie-
mand net iets onnozeler dan de rest, maar 

sinds pakweg dertig jaar heeft deze wed-
strijd nog weinig met muziek te maken, 
en belichten de media vooral het vesti-
mentaire aspect van de ‘artiesten’, hun 
spectaculaire choreografie, hun baard, 
hun maskers, en soms zelfs hun geslacht.
misschien moet de organisatie de deelne-
mers verplichten om in hetzelfde pak op 
te treden. dan zou het aspect ‘song’ (van 
song-festival, weet je wel) weer nadruk-
kelijker op de voorgrond treden. in het 
voetbal (een sport die ze voor mijn part bij 
wet zouden moeten verbieden, maar dit 
geheel tussen haakjes) lopen alle spelers 
in hetzelfde tenue, en daar wordt massaal 
naar gekeken, toch? Waarom dan niet de 
songfestivaldeelnemers in hetzelfde soort 
pak en in dezelfde jurk, en bij twijfelgeval-
len in jurkpak laten optreden? kleur naar 
keus. als het maar niet glittert. voilà.
de liedjes die blijven hangen zijn, zijn dat 
bij mij niet omwille van kledij of choreo-
grafie, al kan ik me die soms herinneren 
en krijg ik spontaan braakneigingen.
gisterochtend zette ik de radio aan en 
daar was ze wéér: sandra kim, die voor 
de zevenduizendmiljardste keer de vraag 
kreeg of ze nu J’aime la of J’aime le vie 
heeft gezongen. ik heb het antwoord niet 
afgewacht en de radio met geweld be-
werkt. le radio, la geweld.
en daarnet las ik op deredactie.be dat er 
bij onze wijn drinkende zuiderburen een 
rel is uitgebroken over de taal waarin het 
deelnemende liedje wordt gezongen. de 
Franse staatssecretaris voor de Francofo-
nie (ik wist niet dat deze functie bestond!) 
vindt het ‘verschrikkelijk en onaanvaard-
baar’ dat het refrein van de Franse inzend-
ing in het engels gaat. ik heb het liedje 

cvba 
orgelmaker 

de munck-Claessens

heistraat 2
9100 st-niklaas

bouw, onderhoud 
& restauratie 
van orgels en 

historische 
klavierinstrumenten

tel: 0486/81.06.50 of 03/776.46.83 
org.demunck@gmail.com
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nog niet gehoord, maar ik heb wel al Fran-
sozen engels horen spreken, en hm, jawel, 
het zou best kunnen dat er nog eens iets 
echt leuks gebeurt tijdens het stomfesti-
val.

volgens mij kun je de stomfestivalge-
schiedenis opdelen in twee periodes: voor 
en na 1974. voor niet-muziekliefhebbers: 
1974 was het jaar dat abba (ooit een bedrijf 
met een grotere omzet dan volvo) won 
met ‘Waterloo’ en de grote show zijn in-
trede deed. voor 1974 lag, volgens mij, de 
nadruk op het liedje. Want welke spec-
taculaire shows voerden teddy scholten, 
gigliola cinquetti, France gall, udo Jur-
gens, sandie shaw, Frida boccara, lenny 
kuhr, dana, séverine, vicky leandros en 
anne-marie david op? géén, toch? terwijl 
we met zijn allen hun liedjes nog steeds 
kunnen meezingen.
met abba verscheen de glitter en glam-
our. aanvankelijk nog redelijk bedacht-
zaam, maar geleidelijk aan zo erg dat de 
songs totaal onbelangrijk en de artiesten 
smakeloos aangeklede eendagsvliegen 

werden: bucks Fizz, de bobbysocks, 
ruslana, en de absolute koningen en kon-
inginnen van de Wansmaak: dana inter-
national, lordi en conchita Wurst.
in de loop van de veel te vele jaren za-
ten daar nog min of meer gelukkig (nu 
ja...) uitzonderingen als nicole (nee, niet 
die van hugo!), Johnny logan en eimear 
Quinn tussen.
bij de weg: hoe zou het nog zijn met caro-
la (1991), tanel padar & dave benton & 2Xl 
(2001), marija Šerifović (2007)? nee, stuur 
me geen antwoord, ik wil het niet weten. 
ik wil ook niet kijken op zaterdag 14 mei. 
maar ik vrees dat ik dit toch ga doen. 
rond middernacht heel even gluren hoe 
wansmakelijk het dit jaar was, hoe slecht 
de liedjes waren, hoe groot mijn gelijk is. 
om dan, met een emmer vol braakneigin-
gen, te zweren dat ik nooit ofte nooit meer 
zal kijken. en vooral ook niet luisteren... 
maar ik weet nu al dat op zondag 15 mei 
het ochtendnieuws van radio 1 de uitslag 
brengt én het winnende liedje speelt. ik 
zet nu al een zeer lege emmer naast ons 
bed...
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receptie + stoet met de grote kornemuze + baleynbal met kadril

met allerhande verrassingen

op de grote markt met verschillende collega’s én shantalla

Zweeds vernieuwend duo met draailier en accordeon

project rond de muziek van begin vorige eeuw

jonge folkbelofte

Hauman, peremans en van lent laten wannes van de velde leven

Singersongwriter

en klaarmaken voor een subliem najaar

feest 

Onze site opent z’n deuren

evenement 

concert

concert

concert

concert

concert  

weyrken

25 jaar ‘t Ey

Open monumentendag

Opwarming 

Symbio

cesar’s nose

léan

H, P & V

Robb Johnson

grote kuis 

za > 17 sep > 16U00

zo > 11 sep > 16U00

zo > 18 sep > 16U00

zo > 2 okt > 16u00 

do>10nov>  21u 00

zat>24 sep >21u00

zo > 23 okt > 16u00

vr > 28 okt > 21u00

van 26 tot 28 aug 


