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’t eerste woord
Welkom. We zijn terug. We ver-
trekken weer voor een boeiende 
reis zonder grote ecologische 
voetafdruk. De wereld komt hier 
langs, dus we hoeven geen grote 
verplaatsingen te doen... En zoals 
steeds in dit eerste woord: we heb-
ben geprobeerd om het kalm aan te 
doen, maar ‘t is weer niet gelukt. 
Teveel goeie en toffe muziek! 

Meer dan twee maanden lang festivalitis 
in ‘t land... ook ik ontsnapte er niet aan. 
langs gooikoorts, brossella, dranouter, 
ham, doel en vele andere plaatsen leidde 
het pad... ik zag en proefde(...)mooie din-
gen, kleine dingen. Met dikwijls ook een 
fijn weerzien met muzikanten die hier 
ooit zijn langsgeweest. een van de din-
gen die mij daarnaast opviel is de evolutie 
in dranouter. het grote blijft er z’n plaats 
opeisen maar de drie kleine podia (kerk, 
klakeye en nekka-tent) bewezen dat er 
wél een luisterpubliek te vinden is voor 
onbekende maar schitterende groepen. 
er stond dikwijls publiek te wachten aan 

die concertlocaties, de zalen zaten vol, de 
luisterkwaliteit en het aanbod waren top. 
een indicatie dat daar nog ‘groeimarge’ 
zit? bravo dranouter. goe bezig. 
Maar na zo’n zomer hopen wij natuurlijk 
dat je de weg terugvindt naar ons klein 
podium. hier en daar is onze club weer 
wat beter geworden. we kunnen publiek 
en muzikanten weer een beetje beter op-
vangen. we hebben niet stilgezeten deze 
zomer. Trouwens, voor wie dit ‘t eyschrift 
voor de eerste keer in z’n handen houdt: 
het loont nog echt de moeite om je lid te 
maken. voor 6 euro ben je lid tot het einde 
van dit jaar.
en dan krijg je korting op de concerten 
van muzikanten uit Quebec, bretagne, 
ierland, Turkije en italië. en van bij ons 
natuurlijk. Je leest er meer over verder  
in dit ‘t eyschrift. en graag eindig ik met 
een ‘wake-up call’ voor onze vrijwilligers. 
Zonder jullie hulp is dit verhaal niet mo-
gelijk.
Met heel veel waardering.
Tot gauw!

 
dirk 

’t EYsChriFT n°5/ inleydend woord
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Ze komen uit Quebec en speciaal voor 
hen doen we een week vroeger open. 
Dat wil zeggen dat de verwachtingen 
hoog gespannen zijn én dat we nog een 
verrassing kunnen aanbieden. 

“The latest and the youngest band out of 
the Québécois traditional music scene” - 
lazen we in het prestigieuze muziektijd-
schrift froots. Ze komen uit verschillende 
genres als klassiek, pop en jazz, maar von-
den elkaar in de eigen volksmuziek. dat 
is niet het einde van het verhaal, maar 
het begin. Ze komen allen uit lanaudi-
ère, een streek die bekend staat als Que-
bec’s muzikale goudmijn. gepassioneerd 
door die typische smeltkroes die de mu-
ziek uit Quebec is gaan ze er mee aan de 
slag. Met frisse bewerkingen en eigentijds 
instrumentarium krijgen stoffige deun-

tjes een nieuw leven. Franse, engelse en 
eigen nummers worden herboren met 
elektrische bas en meeslepende percus-
sie. hun naam hebben ze niet alleen van 
een traditionele melodie, maar ook van 
multi-instrumentalist Colin savoie-levac 
(mandoline, banjo, gitaar, voetpercus-
sie). Zijn ‘poules’ zijn: Marie savoie-levac 
(bas), sarah Marchand (zang, piano), Éléo-
nore Pitre (gitaar) en béatrix Méthé (viool, 
zang).
sinds hun ontstaan in 2010 hebben ze en-
kele prijzen gewonnen en speelden ze op 
grote Canadese festivals. Met een tweede 
cd onder de arm komen ze voor ‘t eerst 
naar europa en natuurlijk naar onze mu-
ziekclub. een sprankelende start van een 
boeiend najaar! o ja, de andere verrassing?
na het concert spelen de muzikanten van 
estbel ten dans...

21.00 UUR - LEDEN: 5 euro - niet-leden 7 euro

vrijdag 11 sEptEmbEr >> OB-concert

les poules à colin
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Erwan Hamon en Wenceslas Hervieux 
ontmoetten elkaar 20 jaar geleden. Het 
was een uitdaging: de klank van bom-
barde en kerkorgel te laten samensmel-
ten. En dat treft, wij houden net als jul-
lie van uitdagingen...

Tussen 1994 en 1996 speelden ze in talrijke 
kerken van de Pays de redon met het trio 
hamon, Coudrais-hervieux. de wegen 
scheidden zich kort daarna, maar de goes-
ting bleef bij erwan en wenceslas. sinds 
2012 hebben ze elkaar terug gevonden. 
het repertoire bestaat uit traditionele bre-
toense melodieën die op een eigen en 
inspirerende manier worden vertolkt. Me-
ditatief, gevoelig, krachtig, uitdagend. een 
concert dat wij u aanbieden in de reeks 
van het orgelfestival 2015 (orgel op open 
Monumentendag). uniek!

vele orgels in de kerken van sint-niklaas 

werden de laatste jaren grondig geres-
taureerd. de organisten Joost d’hont, 
katrien Mannaert en Christophe bursens 
zijn terecht fier op de concertkwaliteit van 
deze monumentale instrumenten. elk jaar 
bieden zij met het orgelfestival in sint-
niklaas de kans om deze schoonheid te 
beleven.
het is ook een beetje de bedoeling dat de 
luisteraars de namiddag met de fiets bele-
ven... vetrekken in Tereken en zo afzakken 
naar belsele... de foyer van ‘t ey is open 
van 15 uur tot 20 uur. we voorzien cider!

Zondag 13 sEptEmbEr >> concert

Hamon/Hervieux
kerk van Belsele OM 16.00 UUR  en om 17 uur - gratis

Het programma 

14.00u
sint-niklaas, sint Jozefkerk - Tereken
Christophe bursens
14.30 uur
sint-niklaas, nicolaaskerk
Joost d’hont en katrien Mannaert
15.30 uur
sint-niklaas, sint Jozefkerk - Tereken
Chistophe bursens
15.30 uur
sint-niklaas, nicolaaskerk
Joost d’hont en katrien Mannaert
16.00 uur én 17 uur
belsele, h.h. andreas & gislenuskerk
duo hamon-hervieux
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vrijdag 18 sEptEmbEr >> proefavond

whisky tasting

vastgoedcertificaten

Het mag niet verbazen dat wij lekker-
bekken als buren hebben. Deze avond 
is een organisatie van buren Bruno en 
Steven i.s.m. muziekclub ’t Ey. Opge-
let: reserveer snel door overschrijving 
want de plaatsen zijn beperkt!

de whisky Tasting wordt gegeven door 
Jeroen van The bonding dram. dit is een 
gespecialeerde organisatie met een onbeg-
rensde passie voor whisky. whisky (de oor-
spronkelijke benaming komt uit het gaelic)
wordt gedistilleerd uit gegist graanbeslag 
en gerijpt op houten vaten . er wordt ge-
proeft, verhalen verteld én er zijn aange-
paste hapjes. 
inschrijven doe je door € 35 te storten 
op be03 9790 8757 9584 van bruno van 
bogaert. een unieke kans voor de feyn-
proever...
 

Voor de grote verbouwingswerken en 
ons podium hebben we lang geleden 
vastgoedcertificaten verkocht. We wil-
len deze schuld aflossen en een laatste 
lichting gulle leners is gevraagd of ze 
hun geld willen schenken.

want dat is natuurlijk een klop op onze 
schouders en een steun in de rug. Maar 

terugbetalen kan ook. dus bij deze een laat-
ste oproep. heb je nog een vgC liggen (het 
ziet eruit als een echt handeldocument), 
laat het ons dan weten. in ieder geval zijn 
we alle leners en de vele schenkers dank-
baar voor hun steun. wie hier ooit was op 
17 december 2000 kan vergelijken. we heb-
ben met onze ploeg iets mooi opgebouwd 
en kijken vol vertrouwen naar de toekomst!

deuren 20 uur - start OM 20.30 UUR - LEDEN - NIET-LEDEN: 35 EURO

het einde van de afbetalingen in zicht...
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Plus (+), inderdaad, het Duo Bez Or-
chestra. Op het eerste Baleynbal van het 
najaar presenteren we twee duo’s met 
twee dezelfde muzikanten. Dat verdient 
wat uitleg...

het borrelt en stoomt in het Franse folk-
landschap. regelmatig zie je de term neo-
Trad opduiken… Jawel, ook de Fransen 
gaan op een vernieuwende manier om 
met hun traditie. we zijn fier je een fantas-
tisch duo te kunnen voorstellen. een duo 
dat een dubbelprogramma brengt, een ge-
not voor oren en dansvoeten… 

Chloé scellier (chromatisch accordeon) 
en sébastien Matharel ( banjo, elektronica 
en gitaren) spelen met het bez orchestra 
een akoestische set. Met vooral banjo en 
accordeon brengen ze de dansen die ze 

normaal met hun sextet brengen. Ze wor-
den met het duo tot de boeiende essentie 
gebracht. Ze brengen eigen melodieën en 
raden organisatoren aan om géén sabam 
te betalen. Ze zijn bewust geen lid van 
sacem (de Franse sabam) en doen dit als 
statement.
de soms minimalistische melodieën doen 
de dansers ronddraaien, als echte paard-
enmolens... daarom spelen ze na de pauze 
met andere instrumenten en een nieuw 
repertoire.

dan heten ze kloug... Chloé en sébastien 
combineren dan het accordeon met zeer 
verfijnde en uitgebalanceerde elektroni-
sche klanken. uitdagend én spannend. 
een boeiend klankenspectrum wordt 
getoverd en staat garant voor een fijne 
avond! wie durft?

ZatErdag 19 sEptEmbEr >> Baleynbal

Kloug + 
OM 21.00 UUR - LEDEN: 7 euro - NIET-LEDEN: 9 EURO
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Ex oriente lux
OM 16.00 UUR - gratis

“Het daget in het Oosten”. Of neen: “uit 
het Oosten komt het licht”. Behalve 
van het Vooraziatisch-Egyptisch ge-
nootschap, dat oude en deels vergeten 
beschavingen uit het Midden-Oosten 
weer beter bekend wil maken bij een 
breder publiek, is Ex oriente lux ook de 
naam van het nieuwe project van Me-
like Tarhan. Melika komt -net als het 
licht- uit het Oosten. Haar muziek is 
een muzikale boomgaard van Belgische 
hoogstammen, geënt op Turkse wor-
tels. 
 
Melike ‘s muziek is één lange zoektocht 
naar een eigen identiteit. van Turkse tra-
ditionals met een kosmopolitische kijk, 
evolueerde Melike’s muziek al snel richt-
ing eigen nummers, waarin oosterse en 
westerse oude en nieuwe muziektradities 
elkaar ontmoeten. enkele jaren geleden 
betoverde ze ‘t ey nog met Zumerrude van 

Tri a Tolia (een trio met verder nog lode 
vercampt op cello en osama abdulrasol 
op qânun). op haar recentste cd “inn of 
love” hoor je tussen oost en west ook een 
flinke scheut jazzinvloeden.
ex oriente lux is het eerste engelstalige 
project van Melike. Ze ging nog verder 
op zoek naar zichzelf, naar wat haar écht 
bezig houdt en hoe ze dat muzikaal het 
best uitdrukt. voor de teksten over kleine 
kantjes of grote vragen werkte ze samen 
met sprookjesdichteres Petra doom. 
nachtenlang werd er geschaafd, ge- 
puurd en gefilosofeerd. samen met jazzgi-
tarist bruno de groote, swingdrummer 
Frederik van den berghe en bassist Mat-
thias debusschere kneedt Melike de songs 
die doen dansen én denken, maar vooral 
doen luisteren. Melike heeft weer een 
stukje van zichzelf gevonden. door de 
belgische boomgaard vol Turks fruit valt 
een streepje vers ochtendlicht.

Zondag 20 sEptEmbEr >> buurtfeestje met concert
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vrijdag 25 sEptEmbEr >> concert

stevo & derek
OM 21.00 UUR - LEDEN: 7 euro - NIET-LEDEN: 9 EURO

Nog voor hij in de spots trad ontmoet-
ten wij Steven De Bruyn in - toen nog  
folkcafé - ‘t Eynde. Hij was onze gast, 
samen met Geert Vinckx zaliger (van ‘t 
Oogenblik) en zijn gedreven en virtu-
oos spel was ons niet ontgaan.

hij is ons pad blijven kruisen, onlangs nog 
met The rhythm Junks. Maar ook derek 
kwamen we de voorbije 24 jaar met een 
aantal projecten tegen. het was zelfs in ‘t 
eynde dat hij samen met vis (derek & vis) 
optrad toen we van folkcafé een triviaal 
kunstencentrum werden...

Maar ook beide muzikanten kruisten el-
kaar al meer dan 25 jaar bij het op- en 
afstappen van podia of in de straten van 
gent. Meer dan een “hoe ist? was ’t wijs? 
goe gespeeld man! succes hé! see you!” 
was er niet bij.
lag het nu plots aan de nieuwe midzo-

mermaan of aan hun gezamenlijke fasci-
natie voor vissen (el Fish, derek & vis) of 
voor de schoonheid van vuiligheid (derek 
& the dirt, the rhythm Junks)?
in elk geval, afgelopen herfst zaten steven 
de bruyn en derek met een koffietje aan 
de keukentafel en zijn ze beginnen musi-
ceren.
Ze selecteerden uit hun eigen repertoire 
van meer dan dertig albums een aantal 
bijzondere nummers. daarnaast verrasten 
ze elkaar met schatten uit hun jeugd. lied-
jes die ze op de radio hoorden vóór ze zelf 
muzikant werden en die ze nu brengen 
met akoestische gitaar en mondharmo-
nica. simpel en uitgekleed, maar gloeiend 
als een knetterend houtvuur!
Met het programma ‘Just the two of us’ 
zijn ze reeds enkele maanden aan het toe-
ren in vlaanderen en wij verwelkomen 
hen hartelijk. evenals de luisteraar die nu 
eens geen doedelzak wil horen...
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Zondag 27 sEptEmbEr >> Concert

dr. Eugène
om 16.00 UUR - LEDEN: 7 euro - NIET-LEDEN: 9 EURO

Op z’n visitekaartje staat “gerenom-
meerd sfeermakelaar en specialist in 
intieme delen”. Dr. Eugène heeft vele 
gedaanten. Een vette kluif voor onze 
dienst onderzoeksjournalistiek (u kent 
ons):

in 1913 duikt deze bijzondere man voor 
het eerst op als dr. e. lazowski. dankzij 
een gespeelde tyfusepidemie in de omlig-
gende wijken wist hij duizenden joden in 
de Poolse getto’s uit de kampen te hou-
den. enkele jaren later, in 1947, vecht hij 
met zijn new energy Foundation voor 
koude kernfusie: een wereldreddende 
technologie voor ongebreidelde produc-
tie van gratis energie, die ondanks zijn 
inspanningen werd doodgezwegen door 
jaloerse confraters. dr. eugène Mallove 
heeft verder verschillende gezaghebben-
de publicaties over interstellaire reizen 

op zijn cv staan. als binnenkort de grote 
zombie-apocalyps uitbreekt, zal u hem 
ongetwijfeld leren kennen als dr. eugène 
Porter: een licht obese schoolmeester met 
een overontwikkelde technologieknobbel 
die de mensheid van de ondergang zal 
redden. enfin: u herkent het patroon: een 
geniale dokter vol wereldverbeterende 
goede bedoelingen, niet vies van een wat 
minder conventionele aanpak.
u kent dr. eugène misschien ook nog van 
zijn vorig bezoek aan uw geliefde muziek-
tempel. de man ging toen zo tekeer met 
zijn instrumenten dat hij menigeen de 
zieke (en minder zieke) ziel uit z’n lijf liet 
dansen. 
géén paniek! het vierkoppig muziekge-
zelschap komt wel z’n nieuwe cd met de 
illustere naam ‘dr. eugène en de duistere 
praktijk’ voorstellen. Zoek zeker ook het 
nummer ‘de ruiterin’ op youTube!
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Zondag 4 oKtobEr >> Concert

daithi rua
OM 16.00 UUR - leden 7 euro - niet-leden 9 euro 

Groot, kort ros haar, brede grijns, gi-
taar. Wie af en toe z’n licht opsteekt in 
de Gents-Ierse folkscene, kent ‘m vast. 
Daithi Rua (Gaelic voor “Rode David”) 
woonde de laatste 15 jaar van z’n 25 ja-
rig singer-songwriterschap dan ook in 
Gent. Als hij niet in Oslo zat, of in Ier-
land. Of op tournee was door Europa.

25 jaar muziek: daar zit best wat in. daithi 
begon 25 jaar geleden bij het schoolto-
neel en in lokale pubs te spelen. Met twee 
muzikale ouders  was daar geen ontko-
men aan. een eendenkuiken waggelt ook 
achter z’n ouders aan het water in. Z’n 
gitaar werd zijn trouwste metgezellin (er 
is er eentje die “the Fat lady” heet) en via 
vrije podia, talentenjachten, en veel bus-
ken kwam daithi in het voorprogramma 
terecht van grote namen als Toss the 
feathers en the big geraniums.

hij had een tijdje zijn eigen keltische 
rockband sans souci. Maar eigenlijk komt 
daithi het best tot z’n recht als singer-
songwriter.
al vroeg schreef hij z’n eigen teksten. 
Maar omdat je als puber nu eenmaal 
moeilijk op kunt tegen nummers als “rhi-
nestone Cowboy” van glenn Campbell of 
“who’s gonna build your wall” van Tom 
russell, duurde het toch een hele poos 
voor hij naast oersterke covers ook eigen 
nummers begon te zingen. 
ook zijn eigen songs staan er ondertus-
sen. 25 jaar vakmanschap resulteert in 
songs over kleine dingen met grote ge-
voelens in de beste ierse songwriterstra-
ditie.
een artiest voor wie het (folk)podium 
even vertrouwd voelt als de keukentafel. 
iers vakmanschap met een heel herken-
baar tintje.
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CvBa 
orgelmaker 

de munck-claessens

heistraat 2
9100 st-niklaas

bouw, onderhoud 
& restauratie 
van orgels en 

historische 
klavierinstrumenten

tel: 0486/81.06.50 of 03/776.46.83 
org.demunck@gmail.com

accordeons - viseur

Sauvegardestraat 17
2870 Puurs 
(Ruisbroek)

Tel: +32 (0)3/ 866.47.57
Fax: +32 (0)3/ 866.47.67

info@accordeons-viseur.com
www.accordeons-viseur.com

n Ontmoetingsplaats rond de 
Keltische harp 

n Verhuur en verkoop van Keltische harpen
n Duitse ‘Kerscher’ harpen 

van topkwaliteit 
n Professioneel advies 

in uw zoektocht naar een harp
n Workshops en activiteiten 
rond Keltische harpmuziek 

n Privé lessen voor 
kinderen en volwassenen
n Showroom in alle rust en 

vrijheid te bezichtigen 

Waasland celtic harp center 
Wijnveld 60, 9112 Sinaai

0032 472 74 28 64
info@sharpsound.be
www.sharpsound.be

bed & breakfast

“meirlaenhof”
Andre & Godelieve

De Cauwer - Rombaut

Muzikanten zijn vol lof!

wijnstraat 26
9170 sint-Pauwels

Tel +32 (0)3 776 96 94
gsM +32 (0)474 98 55 86
meirlaenhof@skynet.be
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vrijdag 9 oKtobEr >> luisteravond

appelweyre
vanaf 20.00 UUR - leden gratis - niet-leden 0,5 euro 

Voeg Den Appel en ‘t Ey samen en je 
krijgt Appelweyre. Ondertussen al de 
zoveelste editie.

het concept is héél eenvoudig. Twee vrij-
willigers van den appel komen met de 
nieuwste cd uitgaven uit de folkwereld 
naar onze club. de cd’s worden gedraaid, 
voorzien van interessante informatie, op 
verzoek kan meer van een cd gehoord 
worden... Terwijl je iets nuttigt (een pint 
van bavik, een bieken, een geuze, een 
trappist of Pajottenlanderfruitsap...) kan je 
dan beginnen nadenken of je een cd wil 
kopen en op die manier muzikanten een 
hart onder de riem steekt.
als we je daarenboven vertellen dat de 
gastvrouw en gastheer recpectievelijk 
leen (van muziekclub ‘t ey) en Marc (van 
de vrT) zijn dan weet je dat je hier gebey-
teld zit voor een avondje nuttig, interes-
sant en aangenaam vertier. wie liever in 

de overvolle winkel van den appel zelf 
gaat snuisteren geven we hier even de 
info.
Folkcorner den appel
gemeenteplein 7, 1730 asse
denappel@tsmiske.be
02/306.68.55 (tijdens kantooruren op 
woensdag, vrijdag en zaterdag)
openingsuren:
woensdag  en zaterdag van 14u tot 18u
(behalve juli en augustus) ook open op af-
spraak en na folky concerten in ‘t smiske.
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ZatErdag 10 oKtobEr >> Workshop + concert

leonard barry
concert OM 21.00 UUR - LEDEN: 10 euro - NIET-LEDEN: 12 EURO 

Samen met vzw Firbolg wagen we ons 
opnieuw aan een Uilleann Pipes dag. 
De cursus tijdens de dag is misschien 
niet zo het ding van de lezer van dit 
tijdschrift, maar het avondconcert 
daarentegen...

leonard barry groeide op in het graaf-
schap kerry en begon ierse traditionele 
muziek te spelen op de leeftijd van acht 
jaar.  Toen hij vijftien was leerde hij de 
uilleann Pipes bespelen en al snel groeide 
hij uit tot een van de meest gevierde pi-
pers in ierland.  hij leverde bijdragen voor 
meer dan dertig opnames van artiesten 
uit ierland, de verenigde staten, dene-
marken, groot-brittannië en duitsland.  
in 2002 werd zijn eerste solo-cd ‘Mind the 
Pipes’ in de ierse muziekpers onthaald als 
‘een klassiek debuut’, wat hem meteen op 
dezelfde lijn stelde van de klassieke pi-
pers die zijn belangrijkste inspiratiebron 
vormden: lliam o’ Flynn, Finbar Furey, 
leo rowsome e.a.  Met zijn tweede cd ‘a 
new road’ leverde hij in 2014 opnieuw 
zijn visitekaartje af.  hij speelde dat jaar 
een fantastisch concert op de Celtic night 
in lommel, waarbij hij zich gedeeltelijk in 
de schaduw terugtrok van een zevenkop-
pige groep.  op tien oktober is hij solo te 
bewonderden in ’t ey.  om het met zijn 
eigen woorden te zeggen: ‘i’ll bring some 
hardcore piping!’

Programma
13u – 14u30: 
- initiatie voor absolute beginners.  er zul-
len oefeninstrumenten ter beschikking 
gesteld worden.  op voorhand inschrijven 
en reserveren is noodzakelijk!
deelname: €  10
- workshop voor minder ver gevorderde 
pipers (lesgever henk Coudenys)
deelname: € 10
15u – 17u30:  uilleann Pipes voor gevor-
derden met leonard barry
deelname: € 25
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Zondag 11 oKtobEr >> Concert

Ensemble sangineto
OM 16.00 UUR - LEDEN ‘t Ey en Anfiteatro: 8 euro - NIET-LEDEN: 10 EURO 

Het wordt wat frisser, maar dit trio 
brengt opnieuw de warmte in onze 
club. Italiaanse warmte, met hier en 
daar een Keltische noot. Een merk-
waardig trio voorwaar! 

het ensemble sangineto werd opgericht 
in 2000 door adriano en Caterina sangi-
neto. de tweeling kreeg van vader Miche-
le sangineto de liefde mee voor véél din-
gen, en ook voor keltische muziek. vader 
Michele is een bekende harp- en psalter- 
bouwer. Z’n beide kinderen studeerden 
muziek en kunnen een verbazingwek-
kend curriculum voorleggen. Zo werkten 
ze nog samen met Carloz nùñez,  Celtic 
harp orchestra en auranova.

Caterina (fluiten, harp, zang) en adriano 
(psalter, fluiten, draailier, klarinet, percus-
sie en doedelzak) ontmoetten in 2011 gita-
rist Tiziano Cogliati. deze profesioneel ge-

schoolde muzikant is niet alleen pianist en   
koorleider, maar geeft ook muziekles in 
befaamde muziekscholen in lombardije.

het trio specialiseerde zich in keltische 
muziek en weet deze op een heel crea-
tieve manier te benaderen. oude instru-
mentale klanken worden smaalvol verwe-
ven met hedendaagse ritmes. het bijna 
magisch samensmelten van de drie stem-
men doet dromen...
Ze beheersen op een professionele ma-
nier verschillende stijlen, gaande van gre-
goriaans tot klassieke muziek, van musi-
cal tot pop. Maar speciaal voor ons gaat 
de groep zich toeleggen op de italiaanse 
muziek.  
de groep speelde trouwens ook al in 
Frankrijk (Château d’ars), spanje, China 
en bij ons op het folkfestival van ham.

www.ensemblesangineto.com
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We zijn eind maart gestart met een 
merkwaardig optreden in eigen beheer 
door de groep Westrim. In die zin merk-
waardig: de groep mocht onlangs op 
het Sint-Pietersplein in Rome optreden 
voor duizenden mensen. 

de muziek van het jonge kwintet is best 
fris en hedendaags, wordt ook omschre-
ven als nu-folk. Ze klinken op een heel 
eigen manier folky met het gebruik van 
traditionele elementen. amelken, ellen, 
aendrik, reinoud en kwinten bewezen 

flitsrubriek

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

voor een overvol ey dat ze het in rome ze-
ker zouden waar maken. 
osama abdurasol is een man die je best 
in het oog moet houden... in positieve zin 
hé! wat hij artistiek uit z’n mouw tovert is 
steeds opnieuw de moeite waard. Zijn trio 
lami mocht dan ook niet in onze pro-
grammatie ontbreken. samen met zan-
geres helena schoeters en cellist lode 
vercampt presenteerde hij een virtuoos 
concert. nu eens ingetogen, dan weer 
uitbundig laveerde het trio tussen oost en 
west. hier geen sprake van babylonische 

spraakverwarring - het programma heette 
dan ook babel - maar drie met elkaar com-
municerende muzikanten met gebruik 
van de mooiste talen die er bestaan. 
Tom Theuns kwam ook nog eens langs, 
deze keer met de amerikaanse gitarist/
zanger Paul russell (foto boven). de twee 
ontmoetten elkaar in gent, van ‘t een 
kwam ‘t ander en één cd... voor de liefheb-
ber van americana een mooi concert.
even later (19 april) hadden we opnieuw 
een duo op bezoek. sterviolist richard 
wood bracht gitarist Tom belsher  mee 
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voor een uptempo folkconcert. Toffe 
melodieën, goeie entertainers, véél afwis-
seling. Zo hebben we het graag.
Zoals vorig jaar kregen we ook leerlingen 
van de muziekschool op bezoek voor een 
folkbad. bart de Cock en ik (dirk) vertellen 
honderd uit over de tientallen volksinstru-
menten die we kennen en kunnen laten 
horen. en ook met soeplepels muziek 
leren maken hoort daar bij...
aan de vooravond van 1 mei organiseren 
we samen met de folkafdeling van de 
saMwd van sint-niklaas een baleynbal. 
altijd een feyne bedoening om de tien-

tallen leerlingen aan het werk te zien. en 
ieder jaar een beetje beter... deze keer 
waren ook de leerlingen van de muziek-
school van gooik op bezoek. Zij speelden 
onder andere ten dans met de hommel- 
klas onder leiding van Jan delcour. 
er volgde ook nog de boekvoorstelling van 
Frank Pollet, maar daar konden jullie al 
een foto van zien bij ‘s mans laatste woord 
in het vorige ‘t eyschrift.
op zaterdag 2 mei kregen we recht uit de 
states lon eldridge op bezoek. Man met 
gitaar, maar wat voor een man en wat een 
gitaarbeheersing. bij het binnenkomen 

’t EYsChriFT n°5/ verslag van wat geweest is
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speelde winin’ boy Fre 78-toerenplaatjes 
om in de sfeer te komen. lon speelde 
hartelijke zuiderse blues. Zo intens dat hij 
de klok uit het oog verloor.
dag 4 op rij kregen we The rambling boys 
op bezoek. een olijk concert door een o-
lijke bende ierse muzikanten. dat kan niet 
fout gaan (zie je op de foto onder).

‘s Maandags deden we het tijdschrift op de 
post, dinsdag mocht rory block spelen in 
een uitverkocht ‘t ey. de meningen waren 
verdeeld, maar wij doen met plezier onze 
hoed af voor zo’n fantastische muzikante.

’t EYsChriFT n°5/ verslag van wat geweest is
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’t EYsChriFT n°5/ verslag van wat geweest is
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Eygalerij

’t EYsChriFT n° 5/ Groepstoonstelling september - oktober

Deze keer wordt het dus een groepsten-
toonstelling. Vijf leerkrachten van de 
wijkafdeling van de SASK (de tekenaca-
demie van Sint-Niklaas) tonen hun 
kunnen. En daar is natuurlijk ook onze 
buurvrouw bij...

‘t ey heeft zijn podium in de oude jon-
gensschool van belsele, nu ‘de kouter’ 
genoemd. naast muziekclub ‘t ey vind je 
er ook een wijkafdeling van de academie. 
een tekenschool en een muziekclub kun-
nen elkaar positief bestuiven en vandaar 
het idee om nu eens de leerkrachten ‘aan 

de muur te hangen’. de leerkrachten van 
ook andere wijkafdelingen. bijgevolg vijf 
kunstenaars die tentoonstellen tijdens de 
maanden september en oktober.

Brenda decolvenaer (links onder)
Jeugdatelier belsele en middelbare graad/
oriëntatie sint-niklaas; leerkracht sask
‘landschap’
het zien, beleven en ondergaan van een 
omgeving en het vasthouden om het 
nooit meer te vergeten,
een zoektocht naar momenten van stilte, 
ontroering en intens geluk.

mieke Cappaert (foto onder)
Jeugdatelier nieuwkerken
Mijn werk omvat kleine 3d objecten, die 
gepresenteerd worden aan de wand. ik 
maak gebruik van gevonden materialen 
en voorwerpen met een, voor mij, boeien-
de vorm of uitstraling… deze vormen ga ik 

leerkrachten wijkafdelingen sask sint-niklaas
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als het ware assembleren en met een sub-
tiele toevoeging geeft het de mogelijkheid 
tot ruime interpretaties.  het is eigenlijk 
een zoektocht waarbij spanning en rust 
elkaar aanvullen…

maaike Huys (foto boven)
wijkafdeling Clementwijk
door een momentopname vast te wil-
len houden, de angst om te vergeten en 
de drang om te verzamelen... ontstaan er 
boekjes. Ze zijn mijn persoonlijke eiland-
jes waar schrift, levenloze dingen en teke-
ningen uitgroeien tot tastbare materie.

tim Polfliet (foto onder)
wijkafdeling sinaai
Tim illustreert o.a. kinderboeken.  hij is 
daarvoor reeds genomineerd geweest 
voor de ‘boekenpauw’.  verder heeft hij 
ook meermaals ‘de Zilveren hoed’ gewon-
nen” op het Cartoonfestival in knokke-
heist.

Jonas ghyselen
wijkafdeling holderdebolder
Jonas ghyselen is een jonge leerkracht 
en moeten we in ons volgende ‘t eyschrift 
‘belichten’ wegens plaatsgebrek...
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partnErs van ‘T ey >> voorstelling

muziekmozaïek vzw
steun en toeverlaat van de folk- en jazzscene

In onze partner-rubriek hebben we 
deze keer aandacht voor een van de 
oudste (maar springlevende) folkorga-
nisaties van Vlaanderen. Een korte bab-
bel met Filip Verneert.
 
Een klein beetje geschiedenis?
Toen in 1989 de volksmuziekgilde werd 
opgericht, werd de eerste stap gezet naar 
een gestructureerde uitbouw van de hui-
dige vzw. in diezelfde periode was er ook 
beweging in de vlaamse Jazzmiddens. Zo 
werd in 1979 een internationale Jazzwed-
strijd voor jongerenorkesten in het leven 
geroepen, het prille begin van wat we van-
daag kennen als b-Jazz, een internationa-
le wedstrijd voor jonge jazzmuzikanten en 
een waaier van activiteiten rond jazz. 
de goedkeuring van een nieuw decreet 
op de amateurkunsten, bracht uiteindelijk 
een fusie tussen Jazz vlaanderen en de 
volksmuziekfederatie tot stand en werd 
de vzw Muziekmozaïek Folk & Jazz opge-
richt. de vlaamse overheid erkende vzw 
Muziekmozaïek als één van de 9 landelijk 
erkende steunpunten binnen het decreet 
betreffende de amateurkunsten. Muziek-
mozaïek werd hét aanspreekpunt voor al 
wie, in groepsverband of individueel, be-
zig was en is met folk en jazz en een be-
langrijke promotor van de diverse vormen 
die deze kunstdisciplines aannemen. 

Hoe werkt de vzw vandaag?
Muziekmozaïek groeide uit tot een solide 
organisatie met tal van regionale, nationa-
le en internationale samenwerkingsver-
banden.  de ontwikkeling van de website 
www.muziekmozaiek.be en het uitbou-
wen van de digitale communicatie met 
verschillende deelsites en Fb, verschil-

lende nieuwe, jaarlijks terugkerende grote 
evenementen: het podium van MM op de 
gentse Feesten, de stage voor traditionele 
volksmuziek, Flanders ethno, Feest van de 
Folk, b-Jazz international contest, ghent 
youth Jazz orchestra, Tls samenspelses-
sies), steeds met aandacht voor kleinscha-
ligheid en persoonlijke contacten, maak-
ten van MM een moderne organisatie met 
een menselijk gezicht. de koppeling van 
professionele inzet aan gestructureerd 
vrijwilligerswerk werd één van de sterktes 
van de organisatie. 

De toekomst?
we hopen dat we de budgettaire ruimte 
krijgen om onze werking te stabiliseren. 
in het huidige klimaat van beparingen 
op vlak van cultuur is dat niet meer zo 
evident! Zeker is dat we blijven ijveren 
om folk en jazz een verdiende aandacht 
te geven in het dko, op de radio, op be-
leidsvlak. daarnaast zullen we onze eigen 
grotere projecten zoals onze folkstage, het 
podium van Muziekmozaïek op de gentse 
Feesten, gooikoorts, Flanders ethno, b-
Jazz blijven optimaliseren en kritisch eva-
lueren en bijsturen. hierbij willen we een 
bijzondere aandacht blijven hebben voor 
jongeren en voor beginnende muzikan-
ten (jong en ouder).

ook  samenwerkingen met belangrijke 
spelers in het veld, (zoals ’t ey, maar ook 
Jazzenede, gent Jazz, dranouter en vele 
anderen) willen we verder uitbouwen. 
Tenslotte willen we een rol spelen op het 
vlak van beleidsvertegenwoordiging van 
onze sectoren. dit zullen we verder doen 
binnen het Muziekoverleg, het Folkforum, 
het dko en andere overlegorganen.
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Fanteyfare - TesamenLerenSpelen... Op 
regelmatige basis komen we samen om 
muziek te spelen. We zijn deze zomer 
een paar keer naar buiten getreden, 
de vraag om meer te repeteren is 
gedeclameerd. Hou dus onze kalender 
in ‘t oog, in ieder geval hebben we nog 
twee repetities dit jaar. En we werken 
ook aan een grote comeback in 2016 
wegens 25 jaar muziekclub ‘t Ey.

Je kan trouwens ook in gent en dranouter 
(Muzikantenhuis en dranouter Centrum) 
naar de fameuze ‘Tune learning sessions’ 
gaan. wil je fijne nummertjes op voorhand 

inoefenen, kijk dan ook eens op www.
folkwiki.be of op www.tls-music.be

in ieder geval onze data:

vrijdag 2 oktober: FTF-Tls
Maar geen gewone. enkele muzikanten 
(niet allemaal) van wör komen enkele 
melodieën aanleren uit hun verse cd ‘back 
to the 1870’s’. om je al goesting te geven, 
hieronder een melodie die we zeker onder 
handen nemen.

vrijdag 6 november: FTF-Tls
met?

’t EYsChriFT n° 5/ huisorkest én jam

FTF - TLS
open jam en melodiekes leren spelen > deuren 20u
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’t EYsChriFT n°5/ vreywilligers

jochen
 

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

Wie is deze Jochen?
ik ben Jochen de beelde en woon in sint-
niklaas (bij mijn ouders). ik ben geboren 
in 1991. als hobby doe ik aan sport (lopen , 
fietsen, skeleren), tuinieren en knutsel een 
beetje met elektronica als ik tijd heb.
reizen doe ik ook graag vooral om 
mensen en culturen te leren kennen.
volgend jaar wil ik naar Canada trekken. 

Levensloop?
ik ben altijd al gefascineerd geweest door 
elektriciteit en elektronica van kinds af 
aan. Zo ben ik begonnen aan de vTs te 
sint-niklaas met de studie Technische 
elektriciteit en elektronica (Tee).
vervolgens heb ik mijn diploma profes-
sionele bachelor energietechnologie be-
haald aan de kaho sint-lieven. daarna 
heb ik nog geprobeerd om mijn master di-
ploma in de sterkstroom te behalen maar 
spijtig genoeg ben ik niet geslaagd. 
nu werk ik al 2,5 jaar bij elia in de dienst 
secundaire systems low voltage noord- 
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west. deze job houdt in dat we instaan 
voor de goede werking van nieuwe en 
oude beveiligingen in het hoogspanning-
snet voor de regio oost- en west-vlaan-
deren.
 
Levensfilosofie?
wie het kleine niet eert is het grote niet 
weerd. ik heb sinds een paar jaar echt leren 
genieten van de kleine zaken in het leven, 
die u gelukkig kunnen maken en dat je het 
niet altijd te ver moet gaan zoeken.
 
Geëngageerd?
ik ga minstens 4 keer per jaar bloed geven 
bij het rode kruis (bloeddonor). dit doe ik 
nu 4 jaar. waarom ik dit doe? als je ooit 
zelf bloed nodig zou hebben, wil je toch 
ook dat ze je kunnen helpen dus draag ik 
graag m’n steentje bij. 
ik hield mij thuis al een aantal jaar bezig 
met muziek, vooral te beluisteren want 
een instrument bespelen kan ik niet. 
door regelmatig op de website van uit-
invlaanderen te kijken naar concerten ben 
ik op ‘t ey gestoten.  Zo ben ik meer naar 
‘t ey gekomen want het is een zeer mooi 
initiatief en er komen regelmatig goede 
groepen. begin dit jaar wou ik graag mee 
helpen en heb ik mij opgegeven als vri-
jwilliger. Zo kun je mij meestal terug vin-
den in ‘t ey achter de toog of met een foto-
toestel in de hand.
 
Lievelingsdier?
Thuis hebben we altijd vissen gehad. we 
hebben een vijver met een 20-tal kois. 
Persoonlijk zou ik graag een hond hebben 
en het liefst een ierse wolfshond. 
Maar het probleem is dat ik de plaats en de 
tijd niet heb om voor zo’n hond te zorgen, 
want als je dieren in huis neemt moet je er 
ook voor kunnen zorgen anders moet je er 
niet aan beginnen.
  
Dromen?
de dromen die ik nog heb zijn redelijk een- 
voudig maar voor mij persoonlijk moeilijk 
om te verwezenlijken.
een van de droomreizen die ik één jaar 
geleden gemaakt heb, en nog eens zou 
willen overdoen, omdat deze reis echt 
fantastisch was, is naar ierland gaan.

Muziekstijl?
ik luister naar zowat alles van muziek, 
maar ik heb toch een lichte voorkeur voor 
kleinkunst en folk.
het tofste vind ik naar een optreden gaan 
van een onbekende groep of persoon en 
dat het dan heel goed meevalt.

oproEp>> 

Heylp
onze muziekclub overleven...

Het grote verschil met andere organi-
satoren is dat wij met onze vrijwilli-
gersploeg gaan voor kwalitatief organi-
seren... Heb je zin om dit podium mee 
vorm te geven? 

Poetsen, opstellen, tappen, onthaal, koken, 
techniek, kortom, al het werk dat nodig is 
tijdens het weekend wordt gedaan door 
vrijwilligers (ook onze 2 beroepskrachten 
zijn in het weekend vrijwilliger...). heb je 
zin om mee te helpen, spring dan eens 
binnen op het secreatariaat dat steevast 
vanaf 10 uur open is. 
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’t EYsChriFT n°5/ cd- of demovoorstelling 

cdvoorstelling
evelyn cools / Philip Vlemmings

evelyn Cools
other side of the world
hoe noem je een vrouwelijke wereldbur-
ger, een wereldburgeres of een wereld-
burgerin? evelyn woont in london, maar 
ook in new york, bremen en hong kong 
kent ze de weg. en dat voor een meiske uit 
sinnekloas. en overal gaan haar gitaarke 
en haar liedjes mee. op de schijf staan vijf 
eigen liedjes in het engels, en dit is géén 
engels met haar erop. het titelliedje maak-
te ze in herinnering aan alle lieve men-
sen die zij over de wereld ontmoet heeft. 
kT Tunstall heeft een gelijknamig liedje. 
evelyn’s liedje is wel anders, maar de stijl 
is toch vergelijkbaar. Ze heeft een gevoe-
lig stemgeluid. als de muziek in het hoog 
gaat zit het er nogal eens tegen met een 
oopsgevoel, terwijl zij toch op haar youTu-
befilmke ‘heroes’ van bowie covert, met 
mooi gecounterde en zuivere hoge noten. 
’t Zullen wel studiozenuwen geweest zijn 
zeker? en het laatste liedje, ‘the hour’, blijft 
lekker hangen. leuk plaatje!

Philip vlemmings
equilibria
deze straalschijf werd helemaal solo op 
klassieke gitaar gespeeld en bestaat uit 
negen stukjes, allemaal composities van 
Philip. ge moet serieus durven, een instru-
mentale soloplaat maken en opboksen te-
gen de overspoelde markt! inhoudelijk zijn 
er nogal wat brazil-invloeden uit te destil-
leren, gemengd met een grote vleug aan 
dromerijen en barokke reeksjes.

de man speelt goed, vlekkeloos en beheerst 
zijn instrument goed, zonder storende bij-
klanken. instrumentale muziek compone-
ren is niet simpel: je begint met een goeie 
vondst en werkt die verder uit … maar dan 
heb je nog maar een half minuutje muziek 
gemaakt, nog drie minuten te gaan. en wat 
nu? na het beluisteren blijf je een beetje 
leeg achter maar de muziek blijft niet in je 
oren hangen. als ik het goed begrijp is dit 
zijn eerste solo-cd, dus kan er nog veel ge-
beuren. 
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’t EYsChriFT n°5/ reylen en zeylen

reylen & zeylen
huisinformatie

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

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

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

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

Leden en concerten? Reserveren?
leden hebben doorgaans 2 euro korting 
tijdens concerten. de foyer is tijdens con-
certen enkel toegankelijk voor concertbe-
zoekers. na het concert is iedereen weer 
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’t EYsChriFT n°5/ reylen en zeylen

welkom. een tweede deel meepikken aan 
verminderde prijs is ook mogelijk. de toe-
gangskaart is voor niet-leden tevens hun 
één-avond-lidkaart. we raden aan om te 
reserveren. de dag van het concert zelf 
kan dat ook nog, maar het biedt geen ga-
rantie op een plaats. we behouden ons het 
recht voor om tickets die niet afgehaald 
zijn een kwartier vóór aanvang van het 
concert te verkopen. geef ons een seintje 
als je later komt! Conform de wetgeving 
mag in ’t ey niet gerookt worden.
bezoekers met een fysieke beperking vra-
gen we om dit zeker vooraf mee te delen. 
op die manier kunnen wij onze kleine zaal 
optimaal aanpassen.

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

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

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

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

Hoeveel kost het?
nog tot eind 2015: € 6 / € 3 / € 2

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

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

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

Meehelpen?
we hebben een fantastische gemotiveerde 
ploeg en omdat onze passie voor muziek 
grenzeloos is... zoeken we geëngageerde 
vrijwilligers die mee willen helpen om dit 
professioneel podium mee vorm te geven. 
Contacteer het secretariaat, spring eens 
binnen of vraag info aan een vrijwilliger...
of bel 03/772 11 93 of tey@skynet.be
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radio festival
door frank pollet

de festivalzomer is zo goed als achter de 
rug. niet achter mijn eigenste rug, want 
ik ben geen festivalganger. nooit ge- 
weest, al heb ik ooit een keertje op de 
kletsnatte werchterweide gezeten, en heb 
ik éénmaal het legendarische seasidefes-
tival meegemaakt, maar daar houdt het 
zowat op. hoewel, toen mijn ongelofeloos 
wettige en minstens zo trouwe echtgen-
ote Moniek en ik nog niet echt in de echt 
verbonden waren, durfden wij al eens met 
de fiets naar de lokerse Feesten rijden. die 
vonden toen nog plaats op de oude vis-
mijn en hadden, volgens mijn oude ge-
heugen, enige charme. Toen de lokerse 

Feesten naar de grote kaai verhuisden, 
hebben wij, na enkele schuchtere pog-
ingen, finaal afgehaakt. ik kan maar niet 
begrijpen waarom er ’s zomers per se mu-
ziek in de open lucht moet weerklinken, 
op een wei die ik vooral voor vee zeer ge-
schikt vind, terwijl er vele akoestisch ge-
optimaliseerde bouwwerken bestaan waar 
je in ideale omstandigheden van mu- 
ziek kunt genieten. oké, ik ben al een 
beetje versleten, maar  ik denk dat ik dat 
altijd wel geweest ben. ik betaal liever om 
makkelijk zittend van muziek te genieten, 
dan dat ik in een meute moet rechtstaan 
en voortdurend moet opschuiven en op 
mijn tenen staan omdat er voor mijn neus 
en oren steeds meer oelewappers met hun 
rug naar het podium elkaar doof staan te 
brullen. ik snap niet dat je wil betalen om 
je bij je gesprekken te laten storen door lui-
de muziek. ik wil liever geen bier drinken 
uit een volstrekt stijlloos plastic bekertje, 
of uit het fleske, maar wel uit een daartoe 
voorzien glazen glas. noem mij een oude 
bourgeois, noem mij blasé, maar ik wil 
liever nooit meer in deze festival trappen.
vele festivalgangers weten niet eens wel-
ke artiesten er op de affiches staan. ik wel, 
maar tegenwoordig staat de muziek mij 
grosso modo niet aan. ik weet het, ik heb 
het op deze pagina’s ooit zelf geschreven: 
wie alleen maar vindt dat het vroeger beter 
was, is een zeer oude zak die niet evol-
ueert. 
sta me toe zelf van mijn eigen te vinden 
dat mijn muzieksmaak wél geëvolueerd 
is, maar steeds verder weg van de festival-
muziek, al geef ik toe dat ik hiermee een 
ongeoorloofde generalisatie ten berde 
breng. omdat ik toch wil weten wat er in 
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de wereld gebeurt, heb ik het televisiever-
slag van Pukkelpop bekeken. op een paar 
uitzonderingen na waren de artiesten mij 
onbekend. de uitzending was dus zeer e- 
ducatief: ik wilde nieuwe namen leren 
kennen. Maar de rappers bleken in de 
meerderheid, de zangers die ik kende 
zongen redelijk slecht, en de nieuwe na-
men die ik enigszins interessant vond, 
ben ik intussen vergeten. 

nu, voordat je mij nu écht bejaard vindt, 
wil ik bekennen dat, voordat de onmete-
lijke flestivalreeks begon, ik op de website 
van mijn favoriete artiesten gegluurd heb 
of ze niet toevallig een of andere weide 
bezochten. nee hoor, noch rebekka bak-
ken, noch kari bremnes, noch gretchen 
lieberum bleek ook maar enigszins in 
de buurt te komen. voor hen had ik mijn 
aversie toch opzij willen zitten. Maar ofwel 
bleken de organisatoren niet geïnteres-
seerd in ‘mijn’ artiesten, ofwel bleken die 
niet geïnteresseerd om op de invitatie in te 
gaan. en dus zat ik thuis, in mijn goedkope 
maar comfortabele ikea-zetel, middels so-
nosapparatuur, bij een noorderbierke, te 

genieten van dina Misund, astrid kloster, 
snatam kaur & Peter kater.
Mijn broer, een redelijke fan van Mauro 
Pawlowski wilde het optreden van de man 
en zijn gevolg op Pukkelpop meema- 
ken. speciaal daarvoor hadden hij en zijn 
vrouw peperdure tickets gekocht. die 
dag echter beviel hun naaktkattin Ma-
rie-Jeanne en dat ging redelijk fout: van 
de vier kittens werd er eentje levenloos 
geboren, en moest het vierde via de kei-
zersnede gehaald worden. Zogen was een 
probleem, dus moest er in allerijl voor van 
alles en nog wat gezorgd worden, en dien-
den de kittens met intervallen van twee 
uur bijgevoerd worden. 

dat gebeurde allemaal net voor en tijdens 
Mauro’s optreden, zo’n honderd kilometer 
verderop. Pukkelpop was voor mijn broer 
een dure grap: tickets voor nop plus de 
kosten van een keizersnede. ik weet niet 
of hij volgend jaar weer kaartjes voor een 
festival zal kopen. gelukkig voor hem heeft 
hij een klein jaar de tijd om zich daarover 
te bezinnen, want de festivalzomer is nu 
zo goed als achter de rug.

’t laatste Woord / column
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de foyer is normaliter open op vrijdag vanaf 20.00 uur, omdat er ‘iets’ te doen is. Tijdens de concerten
is de foyer gesloten voor niet-concertbezoekers (na het concert terug open mits (dag)lidkaart).

sublieme angelsaksische folk!

Gentse-engelse folkformatie stelt nieuwe cd voor

Mark hauman en co over de grooten oorlog

onbekend nederlandstalig pareltje met Lennaert Maes & Andries Boone 

speel zelf of drink iets...

over de oorlogsfamilie van en door wim claeys

nyckelharpa en theorbe en biodynamische wijnen... zeker reserveren!

Met de verteylementband

ronny verbiest en Gwen Cressens: accordeonexplosies

concert

concert

concert

concert 

concert

cabaret 

concert en wijnproeverij

concert

muziek en verhaal

leveret

faran flad

oorlogsvensters

als de nacht

ftf-tls

ijzer

françois & malfeyt

verteylement
système b(elge)

vr > 30 okt > 21u00

zo > 25 okt > 16u00

zon > 8 nov > 16u00

zo > 1 nov > 16U00

vr > 6 nov > 20U00

vrij > 13 nov > 21u00

zo > 15 nov > 16U00

vr > 16 okt > 20U00

vr > 23 okt > 21U00


