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’t eerste woord
Een net ontdekte gevoelsafwijk-
ing... Muzikale anhedonie is de 
naam en het houdt in dat je wel zin 
hebt in van alles en nog wat, maar 
niet in muziek. Journalist Lucas 
Brouwers schreef er een artikel 
over in De Standaard.

Er zijn dus mensen die echt niet van mu-
ziek houden of -misschien beter- niet 
kunnen houden. Ze gaan niet naar con-
certen, ze houden niet van dansen... En 
opgelet, een anhedonist houdt gewoon 
alleen niet van folk of van blues of barok... 
Het zijn gewone, gezonde mensen die 
gewoon geen zin hebben in muziek. 
Wetenschappelijk onderzoek (volgens 
een andere professor een prille start van 
een onderzoek) stelde dit vast middels 
metingen van de hartslag en de zweet-
productie. Want als luisteraars ‘rillingen’ 
krijgen, gaat hun hart sneller slaan. Anhe-
donisten weten wel dat er iets gaande is, 
dat er emotie is, maar ze voelen er niets 
bij. 
Het doet me mijmeren. Er was ooit eens 
een concert op de koer, onder de kastan-
jelaar, met het duo Marin. De kastanje-
laar had net z’n nieuw jasje gekregen en 
de zon straalde warm zodat het concert 
buiten werd georganiseerd. De schoon-
heid van de twee violen en het samenspel 
van twee uitzonderlijke muzikanten is 
een van de vele hoogtepunten die ik    
mocht meemaken in onze muziekclub. 
Een moment waar je achteraf nog eens 
aan terugdenkt en opnieuw een klein 
beetje gelukkiger wordt. 
Voilà, weer een omschrijving van de taak 
die we ons met onze vrijwilligersploeg 
opleggen: jullie en onszelf gelukkig ma-
ken. Als dat geen mooi doel is?

Je leest in dit ‘t Eyschrift opnieuw hoe 
we dat proberen doen. In de ons gekende 
‘koele’ ‘peptalk’ proberen we je warm te 
maken voor de artiesten die we op ons 
podium plaatsen. 
En het zijn er weer heel wat. Een paar 
‘grote’ en een paar ‘kleine’. Allemaal zijn 
ze bezig met eerlijke muziek en proberen 
ze hun verhaal te vertellen. Ze brengen 
muziek met wortels, al dan niet versne-
den. Geen ‘gulden middenweg’ muzak, 
maar eygenzinnige roots. 
Deze keer komen onze gasten uit Que-
bec, Bretagne, Ierland, Engeland, Frans-
Vlaanderen en onze eigen contreien. 
En om af te sluiten: een warme dank aan 
onze vrijwilligers die het mogelijk maken!
Dank!

  

Dirk 

’t EYSCHRIFT n°3/ inleydend woord
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Een verhaal van verhalen. Ormuz is rit-
me, zang, Quebecq, Bretagne én uit het 
noorden van Frankrijk of - zoals je wil - 
Frans-Vlaanderen. Geboren in 2013.

En ja, de groep heeft ons ooit al eens uit 
de nood geholpen toen een Bretoense 
groep annuleerde voor een Baleynbal. Als 
trio én met echte Bretoense dansmu-ziek. 
Het smaakte zo goed dat we de groep zijn 
blijven volgen en toen ze vorig jaar in sep-
tember hun cd uitbrachten was het zoeken 
naar een datum. Zeven maanden na het 
verschijnen van de cd ‘Tôt le Matin’ mo-
gen ze het zilveren schijfje bij ons komen 
voorstellen. Op dat schijfje staat één tradi-
tioneel nummer, de meeste andere songs 
zijn van de hand van Florian Huyghe-
baert. Een kolfje naar onze hand dus. Met 
de voeten in de grond en het hoofd - om 

wie weet welke reden - in de wolken. In 
een presentatie op het boeiende Waalse 
radioprogramma ‘Le monde est un vil-
lage ‘ op 23 september 2013 wordt de link 
gelegd met Gabriel Yacoub en de indruk-
wekkende samenzang van Malicorne. En 
inderdaad, voeg daar de fijn rootsmuziek 
uit Quebecq en Bretagne bij... 
Ormuz zijn vijf feyne muzikanten die het 
verdienen dat je komt luisteren naar hun 
verhaal. 
En zoals ze zelf toegeven: soms eindigt 
ons concert in een bal, maar we willen 
samen met ons publiek een unieke sfeer 
creëren.
Jean-Baptiste Guerrier : contrabas
Florian Huygebaert : podorytmie, zang
Laure Gagnon : houten dwarsfluit
Olivier Catteau : diatonisch accordeon, zang
Martin Huygebaert : gitaar, zang

VRIJDAG 28 MAART >> concert

Ormuz
OM 21.00 UUR - LEDEN: 8 EURO - NIET-LEDEN: 10 EURO
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ZATERDAG 29 MAART >> OB-concert

Timebell
OM 21.00 UUR - LEDEN: 6 euro - NIET-LEDEN: 8 EURO

In augustus 1988 werd ‘The castles 
Made of Sand’ opgericht door Bert De 
Gendt, Dirk Pluim, Koen Van der Gucht 
en Kris Steels. De muzikanten zwoeren 
elkaar en hun instrumenten eeuwig 
trouw. Bezettingen en naam veran-
derden, maar hun liefde bleef bestaan...

Met drums, contrabas, akoestische gi-
taar en het betere blaaswerk mondhar-
monica speelt Timebell eigen muziek in 
de schemerzone tussen rock, blues, jazz 
en singer-songwritersspul. Songs die 
samenkomen op het kruispunt van al deze 
muziekstijlen. Hun troeven zijn onuitput-
telijk : topambiance in lege zalen, oma’s 
laten huilen op communiefeesten, stam-
menoorlogen uitlokken in het amazone-
woud , pensenkermissen voor vegetariërs, 
gentherapie voor suikerzieken… 

Overal hebben ze gespeeld, zelfs heel lang 
geleden in onze folktempel (dixit Time-
bell). Niet alleen komen ze concerteren, en 
de nieuwe in eigen beheer opgenomen 
cd voorstellen, ze brengen daarenboven  
een voorprogramma mee... In het eerste 
deel van dit dubbelconcert (jawel) botsen 
we op niemand minder dan Didi Rumes, 
die zich omringt met schoon musicerend 
vrouwvolk (piano, cello, saxofoon, harp, 
accordeon): Casko.

Timbell speelt voor u in de volgende be-
zetting:
Bert De Gendt (zang, gitaar, contrabas)
Dirk Pluim (bas, piano)
Koen Van der Gucht (drums)     
Jeffrey Thielens (mondharmonica, per-
cussie)
File under: ‘uit eigen streek’...
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VRIJDAG 4 APRIL >> concert

Roots
OM 21.00 UUR - LEDEN: 6 euro - NIET-LEDEN: 8 EURO

Zelf zeggen ze dat ze mensen opnieuw 
willen verwonderen, inspireren en  
vooral gelukkig maken! Ze vertellen  
muzikale verhalen die mensen met 
elkaar verbinden... Dansen, springen, 
zingen... alles is aanwezig tijdens hun 
energieke optredens. 

Roots is dus een rasechte roots-band. 
Natuurlijk is het genre groter dan de 
groep, en uiteraard is Roots niet zómáár 
een roots-groepje. De roots in kwestie 
halen hun sappige songs uit de Ierse / 
Keltische turf. Degelijke Iers geïnspireerde 
folk voor bij een stevige /pint/ zwart bier 
of een neut zachte whiskey. Man-met-
gitaar, maar dan in een uitgebreide be-
zetting van jonge en minder jonge on- 
stuimigheid. Een gezellig strak geluid, met 
songs als een goed geoliede stoomtrein: 

iedereen smijt zich, niemand ontspoort. 
Sommige Rootsers zijn beroepsmuzikant-
en, anderen zijn “amateur”: het blijft een 
gek onderscheid. Alsof een beroeps niet 
meer verliefd is op wat ie speelt, of een 
liefhebber niet professioneel omgaat met 
z’n “hobby”. En Roots doen ze gewoon al-
lemaal voor de pure leute. 
Na Dranouter festival, Gentse Feesten 
(Luisterplein), M’ eire Morough folk fes-
tival, ‘t Folk Dranouter en de Halve finale 
Rootsrally speciaal voor u! 
Jan Van Rossem: gitaar, percussie, zang
Laure Sabbe: zang
Christoph Elaut: bas
Erwin Sabbe: gitaar en mandoline
Tom Voet: drum, percussie
Johan de Greef: accordeon
Diede Verpoest: viool
http://www.desitevanroots.be/
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ZONDAG 6 APRIL >> concert

De Temps Antan 
OM 16.00 UUR - LEDEN: 13 euro - NIET-LEDEN: 15 EURO

“Nog ééntje om het af te leren!” Toen 
De Temps Antan werd opgericht, waren 
Éric Beaudry, André Brunet en Pierre-
Luc Dupuis vastbesloten om “de temps 
en temps” maar een paar concertjes per 
jaar te spelen. Ondertussen toeren ze al 
meer dan vijf jaar de wereld rond. 

Toen Vishtèn een paar jaar geleden na 
een ontplofte mengtafel en 8 maten mu-
ziek de zaal op z’n kop zette, geloofde nie-
mand dat ze dat een heel concert zouden 
volhouden. Het werd een uitputtingsslag 
van het betere soort: zo één waarbij je in 
plaats van uitgeput alleen maar heviger 
wordt. Die Franstalige Canadezen hebben 
het muzikale uithoudingsvermogen van 
een dubbele triatleet. Muziek is (ook) in 
Québec een familiegebeuren. Éric kreeg 
die traditie met de fruitpap ingelepeld en 

verkent (verslindt?) sinds z’n tiende ook 
op gitaar de traditionele en minder tradi-
tionele muziek uit z’n geboortestreek. 
André kreeg z’n eerste viool te pakken 
toen hij negen was en werd in 2008 ge-
kroond tot ‘Grand Maître du Canada’ op 
de Canadese versie van de Elisabethwed-
strijd voor fiddle. Tien jaar lang was hij een 
drijvende kracht bij La Bottine Souriante. 
Als hij niet toert met De Temps Antan, fid-
dlelt hij de pannen van het dak bij Vent du 
Nord.
Pierre-Luc zong al traditionals toen hij 
nog maar net aan de moederborst lag. Het 
begon met vraag- en antwoordliedjes en 
mondharmonica, maar op z’n achttiende 
koos hij toch voor een echt grotemensen-
instrument: het diatonisch accordeon. 
Deze drie topatleten leggen hun publiek 
meteen het vuur aan de schenen. 
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VRIJDAG 11 APRIL >> concert Blue & Black Zebra

Hamon Martin
OM 21.00 UUR - LEDEN: 13 euro - NIET-LEDEN: 15 EURO

Mijn groot respect voor de Bretoense 
culturele scène en cultuur zal al lang 
geen geheim meer zijn. In mijn stoutste 
dromen had ik niet kunnen denken dat 
we deze groep op ons podium aan jullie 
zouden kunnen presenteren...

Het begon eind jaren negentig als een 
duo: Erwan Hamon (bombarde en dwar-
sfluit – leerling van o.a. Jean-Michel Veil-
lon) en Janick Martin (diatonisch accor-
deon) spelen fest-noz muziek, de typische 
Bretoense dansmuziek. 
Ze evolueerden tot een kwintet, toerden 
in Zweden, Kreta, Roemenië, Koerdistan,... 
Hun stijl evolueert: traditionele muziek uit 
hoog-Bretagne (Pay Gallo) met invloeden 
uit swing én jazz. 
Ondertussen zijn de twee heren, toch wel 
de motor achter veel verschillende pro-

jecten, nog steeds creatief bezig. In 2012 
brengen ze met Gilles Chabenat en bassist 
Julien Stévenin de cd ‘Blue & Black Zebra’ 
uit. 
Ze staan nu twintig jaar op de planken. 
Met de hulp van Gilles en Julien creëren 
ze een nieuwe wereld, zonder het oude te 
willen afstoten. Nieuwe klanken, nieuwe 
harmonieën, nieuwe melodieën wiegen 
je in een wakkere slaap... Met bombarde 
kan je trouwens moeilijk in slaap gewiegd 
worden... Een uitzonderlijk concert!

Erwan Hamon: houten dwarsfluit, bom-
barde, zang
Janick Martin: diatonisch accordeon, zang
Gilles Chabenat: elektro-akoestische 
draailier
Julien Stévenin: contrabas
Manu Le Duigou : geluidstechniek
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ZATERDAG 12 APRIL >> concert

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

We stellen jullie een merkwaardig trio 
voor. Superbelle zijn drie muzikanten 
uit Ierland die hun traditionele muziek 
op hedendaagse wijze serveren. Zelf 
noemen ze hun schotel: ‘Electro Irish 
Trad’.

En ze houden ook van maskers... Beeld-
materiaal toont steevast poppetjes en 
maskers, geen foto’s van de muzikanten. 
Het maakt deel uit van een benadering en 
sfeer die ze telkens opnieuw willen neer-
poten. 
Het trio verdiende jarenlang z’n sporen in 
de wereld van traditionele, klassieke en/
of elektronische  muziek. In 2012 vonden 
de muzikanten elkaar en werd het ‘Super-
bell’ project opgestart. Er worden nieuwe 
melodieën gecomponeerd met wortels 
diep in de Ierse gronden. Klavier en elek-

tronica worden toegevoegd en je krijgt als 
het ware het beste van twee verschillende 
werelden te horen. 
De melodieën zijn beklijvend en bijna 
magisch. De klankkleur aangenaam en 
uitnodigend. In het nog jonge leven van 
dit trio kunnen ze reeds een tournee door 
Japan op hun palmares schrijven. Zelf 
lezen ze hun naam graag in het lijstje van 
RATATAT, Altan, The Octopus Project, 
Flook en Telefon Tel Aviv. 

“Groups like Superbelle are leading us to a 
point in the future where someone takes 
the best of this and other experimenta-
tion’s that are taking place at the moment 
and creates something of real beauty with 
commercial appeal. Superbelle may be just 
leading the way” - Tony Lawless in Trad-
connect
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ZATERDAG 19 APRIL >> Baleynbal

Cecilia
OM 21.00 UUR - LEDEN: 7 euro - NIET-LEDEN: 9 EURO

Cecilia werd zo’n beetje tegen wil en 
dank de patrones van zangers, instru-
mentenbouwers en muziek. Maar dat 
is natuurlijk geen reden om haar niet 
te koesteren. Volgens ons is ze zelfs te 
verleiden voor een dansje...

Sint Cecilia wordt traditioneel eind no-
vember door talloze fanfares en harmo-
nieën stevig gevierd met veel toeters, bel-
len en bier. Maar ook de rest van het jaar 
verdient deze verder vrome dame wel 
eens een bloemetje, toch? 
Vanavond zorgen Greet Wuyts (accor-
deon), Thomas Hoste (draailier) en Jan 
Leeflang (doedelzak, fluiten) voor een ver-
fijnd, maar daarom niet minder uitbundig 
Cecilia-feest. Aan pensen of kaasschotels 
doen we niet, aan bourrées, walskes in 3, 
5 en 8, mazurka’s, polka’s, tovercirkels en 
andere balklassiekers des te meer. 
Cecilia heeft al jaren een oerdegelijke re-

putatie opgebouwd in balfolkmiddens. 
Beginners zetten hun eerste pasjes, om 
vervolgens door een geoefende balfanaat 
te worden meegesleurd in een onpare 
scottish. Cecilia klinkt veilig dansbaar 
voor wie nog nooit eerder op een balvloer 
stond, maar biedt ook voor buitenbeentjes 
een spannende verzameling minder 
alledaag se nummers.
Aandachtige dansfolk met vaste tred en 
met een stevige bourdon-fond. De bezet-
ting klinkt misschien wel erg traditioneel, 
de nummers, de arrangementen en de so-
lo’s zijn dat zeker niet. En wat is er trouw-
ens mis met een ou derwetse polska of een 
proper uitgebeende tarantella? Dansen, 
dedzju!
(De schuimfuif die de foto op hun nieu-
we cd-hoes doet vermoeden, zal u elders 
moeten gaan zoeken. ‘t Zou zonde zijn om 
al uw uitgekiend voetenwerk daarin te be-
graven.)
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ZONDAG 20 APRIL >> concert

Coope, Boyes & Simpson
OM 16.00 UUR - LEDEN: 10 euro - NIET-LEDEN: 12 EURO

Paaszondag 2014. Wie organiseert er nu 
een concert ‘s namiddags, op Paaszon-
dag... Wat is de reden en denken we nu 
echt muziekliefhebbers te kunnen be-
reiken? 

Het antwoord op alle vragen: Barry Coope, 
Jim Boyes en Lester Simpson komen met 
hun verbluffende samenzang en overdon-
derend repertoire ons podium bestijgen.
Ieder liefhebber van a capella zang zal het 
ondertussen weten, ontelbare Vlaamse 
koren weten het, de Vlaamse folkscene is 
er zich van bewust: als CBS passeert, ben 
je er beter bij. 
In de vroege jaren negentig startte dit a 
capella trio. Jim Boyes had zijn sporen al 
verdiend bij Swan Arcade en bracht Barry 
en Lester samen om een nieuw a capella 
verhaal te schrijven. Ze speelden uiteraard 
ook in ‘t Eynde en Lester en Jim deden 
dat ook met hun respectievelijke solopro-

gramma. En nog steeds blijft de kracht 
van hun samenzang mensen in vervoer-
ing brengen. De klankkleur is specifiek, de 
arrangementen boeiend. 
Op deze Paaszondag brengen de drie 
heren, hoe kan het ook anders, naast hun 
ouder en traditioneel werk, nummers uit  
de Passendale Vredesconcerten. Tijdens 
de eerste wereldoorlog woedde in Pass-
chendaele een verschrikkelijke veldslag 
die elke verbeelding tartte. Enkele num-
mers tijdens dit herdenkingsjaar van ‘De 
Grooten Oorlog’ zijn dus zeker op zijn 
plaats.
Georgina, de vrouw van Jim, verklapte 
ons ook dat de heren op dit moment ook 
werkzaam zijn in de opnamestudio. Dus 
dat belooft.
In de Guardian schreef de recensent: “If 
there were such a thing as postmodern 
folk music, this might be it.”
www.coopeboyesandsimpson.co.uk
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VOORJAAR 2014 >> projectvoorstelling

De hommelklas
try-out op woensdag 30  april in de klavers

Als muziekclub is ‘t Ey niet alleen ac-
tief bezig met muziek beluisteren. Ook 
actieve muziekbeleving staat op onze 
agenda. Sinds vorig schooljaar werken 
we samen met de drie basisscholen die 
Belsele rijk is.  We willen onze kennis 
aan de kinderen en onderwijzers mee-
geven. Met ‘De hommelklas van ‘t Ey’ 
start weer een nieuw verhaal.

Dankzij onze goeie contacten met het 
Centrum voor Instrumentenbouw (Puurs, 
in een volgend nummer meer over CMB) 
en dank zij onze instrumentenbouwer Pe-
ter wordt de start genomen met de bouw 
van 30 oefeninstrumentjes. 

De hommel is een volksinstrument dat in 
Europa maar ook ver daarbuiten veel vari-
anten kent. In Frankrijk heet het épinette, 
in Nederland Noordse balk, bij ons is de 
naam vlier of hommel veel gebruikt. Het 

is een eenvoudig te bespelen instrument, 
wat het nuttig maakt om de basis van 
muziek uit te leggen maar ook om zonder 
veel theorie snel resultaat te boeken. Want 
spelen, daar gaat het om. Het instrumentje 
werd bij ons in Vlaanderen tot eind jaren 
1930 nog regelmatig bespeeld in huise- 
lijke kring. Tot een echte revival zoals bij 
de Vlaamse doedelzak is het nooit ge-
komen.  Wim en Ritteke Bosmans (van 
Jan Smed) hebben jaren lang cursussen 
gegeven, maar met muzikanten als Guido 
Piccard en Michel Terlinck werd ook be-
wezen dat met dit instrument ook toppen 
kunnen gescoord worden. ‘De hommelk-
las van ‘t Ey’: weer een nieuw geluid...
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flitsrubriek

’t EYSCHRIFT n°3/ verslag van wat geweest is

Sinds jaar en dag organiseren wij de 
dag vóór het Driekoningenbal in Gooik, 
onze eigenste Nieuwjaarsheyppening .  
Wij starten er het nieuwe jaar mee op 
en ook dit jaar was het niet anders: een 
feyne sfeer die het midden houdt tus-
sen een receptie en een concert...

Niet enkel konden we de talrijk opge-
komen bezoekers verwennen met gratis 
Biekens (bedankt Brouwerij Boelens!) en 
iets minder-alcoholische appelsiensapjes 
maar kwamen de Pandoering en Begijn & 
Tim ons stevig verwennen met hun kun-
nen. Gedurende de hele avond brachten 
ze afwisselend hun programma. 
Ook de Fanteyfare was present voor een 
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’t EYSCHRIFT n°3/ verslag van wat geweest is

memorabel gebeuren: de overhandiging 
van een marmeren beeld aan Björn van 
Hove als dank voor zijn jarenlange inzet 
voor de Fanteyfare. Prachtig werkje van 
Paul Dedecker, u ook misschien bekend 
van ‘De Wafelenbak’ in de Sint-Niklaase 
Bibliotheek? Natuurlijk hoorde daar ook 
een kleine maar feyne muzikale onder-
streping bij door de aanwezige Fantey-
faremuzikanten, luidkeels bijgestaan door 
de bla zers van de Pandoering en de twee 
doedelzakken van de voltallige ‘beroep-
sploeg’ van onze muziekclub. 
Tussen het geblaas van De Pandoering 
door was boven op de zolder een intieme 
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try-out ‘Op weg naar huis’ van het olijke 
duo Begijn & Tim te bezichtigen. Begijn, u 
bekend als sterdanser en Tim van… euh ja, 
wat was het nu ook alweer? 

Diab Quintet speelde op zondag 12 janu-
ari. De groep rond Jonathan Deneck 
speelde zijn eerste concert in Vlaanderen 
met verve... Fijne melodieën, afgewerkte 
arrangementen en gedreven muzikanten. 
Mag het wat meer zijn? 
Onze tweeëntwintigste verjaardag luidde 
ons drieëntwingtigste werkjaar in... Derek 
en Vis vierden ook hun twingtigste en  

mochten de bescheiden festiviteiten 
openen. Ze brachten een overzicht van 
hun twee decennia samenwerken. Het 
verjaardagsbaleynbal werd gespeeld door 
het kersverse Elanor en het Italiaanse duo 
Lucanor & Meo. Elanor is dus inderdaad 
een vrij jonge balgroep maar begint lang-
zaamaan op kruissnelheid te komen. Ze 
spelen nog her en der tijdens hun debu-
uttournee, de moeite waard om te beluis-
teren en zeker om op te dansen. Lucanor 
en Mea brachten pure Italiaanse traditie. 
Oprecht en ruw, maar zo eerlijk. Er werden 
uiteraard ook wat dansen aangeleerd...

’t EYSCHRIFT n°3/ verslag van wat geweest is
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‘s Anderdaags organiseerden we samen 
met het CC van Sint-Niklaas een concert 
met Tuur Florizoone en Didier Laloy. Nie-
mand zal het mij kwalijk nemen dat ik hier 
over dit concert enkel maar met superla-
tieven kan schrijven. Grandioos, virtuoos 
en vertederend; meeslepend en boeiend. 
De manier hoe deze twee accordeon-
isten met elkaar in dialoog gingen tart de 
verbeelding. Het was nog maar de derde 
week van ‘t jaar en dit concert was een 
echt artistiek toppunt.
Woensdag 22 januari mocht de werkgroep 

cultuur van de dorpsraad van Belsele zijn 
nieuwe naam voorstellen én z’n nieuw-
jaarsreceptie houden in onze muziekclub. 
Katrijn Marijn en Isabelle Van Iseghem 
brachten Brahms op onze Yamaha U3. 
Muziek op schoot werd gebracht door 
Bart Merlevede voor opa’s, oma’s, mama’s 
en papa’s, maar vooral voor het jonge 
grut dat ze meebrachten. Dit muzikaal 
gebeuren speelde zich ‘s middags af, 
maar de muzikale duizendpoot speel-
de ook ‘s avonds een Sjapoo-concert. 
Een aangename ervaring voor het klein 
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24 januari 2014 >> Muziek op schoot
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maar feyn publiek. Warm en hartelijk.  
Net als de muzikanten die de dag daarop 
uit Griekenland en in het kader van Djan-
gofollies op ons podium acte de présense 
gaven. Django herleefde even op ons po-
dium. Niet alleen konden we drie goeie 
muzikanten aan het werk zien, het waren 
fantastische mensen die onze club, onze 
ploeg en ons publiek enorm waardeerden. 
Op het moment dat je dacht, het kan nu 
niet beter, wist het trio nog een tandje bij 
te steken... 
De volgende dag was niet anders... David 

Munnelly bracht Shaun McGowann mee... 
Superbe gitarist die samen met David 
een vol ‘t Ey meenam op een wilde afdal-
ing van een Ierse berg... Een van de vele 
mooie momenten kwam er toen Helen 
Flaherty en Soetkin Collier het duo ver-
voegden. Voorwaar, voorwaar: mooi. 

Januari schonk ons een mooie muzikale 
oogst met fijne muziek, veel publiek, een 
gedreven vrijwilligersploeg, fantastische 
muzikanten... 2014 is goed begonneni
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Eygalerij

’t EYSCHRIFT n°3/ tentoonstelling maart - april

De feyne en speelse tekeningen van 
Lise zijn nog tot eind april een aange-
name artistieke toevoeging aan ons in-
terieur...
 
Onze tweede tentoonstelling van het 
jaar wordt verzorgd door Lise Vanler-
berghe, een jongedame die afstudeerde 
aan het KASK in Gent waar ze haar Mas-
terdiploma in de Animatiefilm behaalde. 
Sindsdien profileert ze zich als maker van 
animatiefilms, cartoons, strips, illustraties, 
grafisch ontwerpen en websites. Een hele 
mondvol moois ons dunkt én een goede 
reden om haar te vragen haar werk in onze 
muziekclub te komen tentoonstellen. 

Lise Vanlerberghe  / tekeningen en cartoons
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’t EYSCHRIFT n°3/ cartoon
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We geven alvast een melodie mee uit het 
prachtig uitgegeven Groot Liedboek van 
Wannes Van de Velde. Dit boek is een 
prachtig uitgegeven naslagwerk dat in 
geen enkele volksmuziekliefhebber mag 
ontbreken... Uitgeverij Van Halewijck. 

agenda
Vrijdag 18 maart 2014 om 20.30 
ftf - tls

’t EYSCHRIFT n°3/ huisorkest én jam

fanteyfare
FTF - TLS
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’t EYSCHRIFT n°3/ vreywilligers

Peter
music was my first love...

Wie is Peter?
Geboren en getogen in Stekene, lagere 
school in Stekene, TSO electronica in Sint-
Niklaas...  1m74 groot, niet geschoren, 78 
kg (maar dat getal is mysterieus aan het 
groeien).

Passie?
Ik begon al heel vroeg te experimenteren 
met muziek. Heel spontaan ben ik met een 
keyboard beginnen ‘spelen’. Eerst was dat 
een ‘Casio’, vervolgens was het de tofste 
computer ooit: dé Commodore Amiga. Op 
dat ding maakte ik samples (voor de neyrt: 
geluidsfragmenten) en combineerde die 
tot een volledig nummer. De volgende 
stap was de synthesizer. Het was vooral 

zelfstudie en veel uitproberen. Het leverde 
veel speelplezier, massa’s tapes en mini-
discs op, waarvan sommige te beluisteren 
op www.soundcloud.com/rezonator-1
Muziek betekent dus zeer veel voor mij. 
Zeker als het met gevoel gebracht is, met 
een melancholische toets, kan ik er volle-
dig in opgaan. Beste voorbeeld: Damien 
Rice. Er zijn zeer mooie video’s te vinden 
op YouTube van een optreden in Abbey 
Road. Maar ik heb ook staan hossen op 
Drum & Bass en Techno hoor en krijg kip-
penvel van klassiek. Op het vlak van muz-
iek ben ik een omnivoor.

En folk?
Het eerste contact was een akoestisch 
concert van Kadril in het gemeentehuis 
van Stekene. ‘t Ey zat al lang in mijn vi-
zier, maar de drempel was net iets te hoog. 
Mijn sollicitatie voor de vacante betrek-
king van stafmedewerker hielp ook niet. 
Spijtig genoeg waren er nog betere dan 
mezelf (dachten ze). Toen een vriend van 
me vroeg om mee te gaan naar ‘t Ey om 
Phillip Henry & Hannah Martin aan het 
werk te horen, was het moment eindelijk 
gekomen om de drempel van ‘t Ey over te 
stappen. Het was een aangename verrass-
ing. Ik voelde me meteen zo op mijn plaats 
dat ik de deuren mee heb helpen sluiten.

Toekomstperspectief?
In het verleden ben ik al een paar keer het 
noorden kwijtgeraakt. Ineens beseffen dat 
je qua werk op een totaal verkeerde plaats 
bent beland. Momenteel voel ik me weer 
op koers zitten door het volgen van de 
cursus geluidstechniek. De praktijk mag ik 
ondervinden achter het mengpaneel van 
‘t Ey. Nu nog die felbegeerde job...
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’t EYSCHRIFT n°3/ demobespreking

demobespreking
halfzeven doenker - zéphyr combo

Antwerpse dialectliedjes, ze worden nu 
veel gezongen, en terecht. Toen ik als 
broekventje in de huiskring op de BRT voor 
de eerste keer Wannes  in het Antwerps 
hoorde zingen lokte dit nogal wat verbol-
gen reacties uit in de Vlaamse pers. Niet zo 
bij mijn vader, zelf van ’t Kiel: die vond het 
prachtig. En wat Halfzeven Doenker doet 
is ook prachtig. Lichtvoetige teksten met 
mooie arrangementen, goed gezongen, 
gespeeld en opgenomen, een mooi ver-
zorgd hoeske … wat wil je nog meer. Den 
Jimmy Henderickx (jaja, de man heet écht 
zo) wordt begeleid door Ronnie Schoonis 
en door de Sint-Niklazenaren Karl Zo-
sel en Alain Besseleer. Met daarbij nog 
onder meer Dirk De Schoenmaker op sax 
en klarinet is het een mooie reünie. En ja, 
Jimmy kennen we van Katastroof. Met z’n 
eigen project gaat hij duidelijk een andere 
richting uit...
Een aanrader voor de vele liefhebbers, of 
nog beter: ga eerst eens naar een optre-
den, en koop daarna de CD.

‘Comme dieu en France’ heet de heuse 
schijf van Zéphyr Combo, opgenomen in 
de studio van Yves Meersschaert.
Geert Dedapper, Esther Nydegger, Ali 
Salvioni en Fridolin Blumer: zo aan de 
namen te zien een koddig gemengd ge-
zelschap, en zo klinkt ook de muziek. De 
grappige teksten en dito arrangementen 
zijn fris en bevatten een aantal zeer her-
kenbare muziekstijlen. 

De CD werd in 2013 in Gent opgenomen 
en op een Zwitsers label uitgebracht. Hij 
bevat allerlei muziekjes, liedjes en dansen 
uit Bretagne en de Provence, gelardeerd 
met een aantal covers waarbij vooral ‘Le 
Poinçonneur des Lilas’ van Gainsbourg in 
een plezante uitvoering opvalt. Voor het 
speciale Oost-Europees tintje (een beetje 
goed vals) op viool wordt met verve ge-
zorgd door Esther. Naast het slagwerk be-
paalt dit sterk de algemene klankkleur. 
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’t EYSCHRIFT n°3/ reylen en zeylen

reylen & zeylen
huisinformatie

Doel
’t Ey is een muziekclub met brede artistieke 
interesses. We organiseren culturele ac-
tiviteiten met een abnormale aandacht 
voor folk-, wereld- en volksmuziek. Ook 
tentoonstellingen, lezingen, workshops, 
musiceren en zangavonden staan op het 
menu. Optredens in eigen Beheer (OB-con-
certen) én Sjapoo-Concerten geven kansen 
aan beginnende groepen en projecten.
Respect is het woord dat op de werking 
z’n licht laat schijnen... Met aandacht voor 
muziek probeert ’t Ey z’n steentje bij te 
dragen tot een verdraagzamere wereld. 
 ’t Ey is een pluralistische muziekclub.

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

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

er. Daarnaast krijgen we ook steun van de 
Stad Sint-Niklaas en de Provincie Oost-
Vlaanderen. Sinds 2007 is ’t Ey structureel 
erkend door de Vlaamse Gemeenschap als 
muziekclub en krijgt het een tewerkstel-
lingstoelage. 
We hebben daarenboven enkele gewaar-
deerde sponsors die het kleinschalig or-
ganiseren mogelijk maken... En regel-
matig doen nobele mecenassen een duit 
in het zakje. Uiteraard helpen onze leden 
ons te overleven d.m.v. hun lidgeld, dat 
we dankbaar gebruiken voor druk en ver-
zending van dit tijdschrift.

Leden en concerten? Reserveren?
Leden hebben doorgaans 2 euro korting 
tijdens concerten. De foyer is tijdens con-
certen enkel toegankelijk voor concertbe-
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zoekers. Na het concert is iedereen weer 
welkom. Een tweede deel meepikken aan 
verminderde prijs is ook mogelijk. De toe-
gangskaart is voor niet-leden tevens hun 
één-avond-lidkaart. We raden aan om te 
reserveren. De dag van het concert zelf 
kan dat ook nog, maar het biedt geen ga-
rantie op een plaats. We behouden ons het 
recht voor om tickets die niet afgehaald 
zijn een kwartier vóór aanvang van het 
concert te verkopen. Geef ons een seintje 
als je later komt! Conform de wetgeving 
mag in ’t Ey niet gerookt worden.

Huisreglement...
Onnodig te zeggen dat alles om respect 
draait? 
Hou er ook gewoon rekening mee dat 
de tapper van dienst reeds een dagtaak 
achter de rug heeft of gewoon z’n week-
end opoffert om jou te bedienen. Toch 
ook belangrijk: onze concerten zijn mees-
tal luisterconcerten. Rustig keuvelen aan 
de bar is leuk maar niet tijdens een luis-
terconcert. En ja, soms is het anders: een 
Baleynbal, een Schotse doedelzakband, 
een bluesgroep... We rekenen op je gezond 
aanvoelen...
Jammen en zingen kan - graag zelfs - 
maar liefst na ’t concert en mits een seintje 
te geven aan de tapper van dienst. Dan kan 
zij/hij de muziek stopzetten om zo je crea-
tiviteit alle kans te geven. O ja: onze piano, 
gitaren en andere instrumenten zijn geen 
‘speelgoed’...

Lidkaart verplicht?
Omdat we ook van de kant van onze be-
zoeker een inspanning verwachten, werk-
en we met dag- of jaarlidkaarten. 
Dit is niet zo een onoverkomelijk pro- 
bleem noch een financiële ramp als je zou 
denken; onze lidkaarten kunnen tegen 
zeer democratische prijzen aangekocht 
worden.
Je stort je lidgeld op rekeningnummer 
850-8854852-11 van vzw ’t Ey, of je koopt 
je lidkaart aan de inkom of wanneer de 
foyer open is... 

Je lidkaart kan je vervolgens opvragen aan 
de inkom of aan de toog van de foyer. 
Let op: we sturen je lidkaart niet op...

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

Hoeveel kost het?
Een lidkaart 2014 maart/april 
-voor een eerste lid 9  euro
-voor een tweede lid 4,5 euro

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

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

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

Meehelpen?
We hebben een fantastische gemotiveerde 
ploeg en omdat onze passie voor muziek 
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...
03/772 11 93
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’t Laatste Woord / column

radio Sleet
door frank pollet

Eén dag nadat mijn moeder 81 wordt, 
komen de Rolling Stones naar België. 
Dat blijken heel wat mensen belangrijk te 
vinden, getuige daarvan het feit dat alle 
tickets in een uur waren verkocht. Ook in 
1998 deed de oudste en lelijkste band ter 
wereld Werchter aan, en ook toen stond de 
weide tjokvol volk. En ook toen al schre-
ven de kranten over die ‘oude knarren’, en 
ook toen al stond er een meute op de wei 
die deze bejaarden voor hun dood toch 
een keer wilde zien. Nu, 16 jaar later, zien 
velen zich genoodzaakt, wellicht, om nog 
een keer te gaan, want anders kunnen ze 
op café nooit meer zeggen dat ze het laat-
ste concert van de Stones in België heb-
ben bijgewoond.
Toegegeven: ik was erbij, in 1998. Toen 
waren Jagger en Richards net zo oud als 
ik nu. Wat dus wil zeggen dat ze dit jaar 71 
worden. 71... In 1998 waren we het er al-
lemaal over eens: wat konden die knuit-
ers nog rondhossen, zeg; wat hadden die 
ouwe rukkers een goede conditie. Over 

wat het concert muzikaal voorstelde, werd 
niet gesproken. We waren met zijn allen 
onder de indruk van hoe scherp Jagger 
stond en hoe beweeglijk hij nog was. 
Alsof we daarvoor zoveel geld hadden uit-
gegeven.
Ik vraag me af of het op en na 28 juni 
aanstaande anders zal zijn. Maar eerlijk 
gezegd: ik wil het niet weten. Want hier 
dreigt de gênante vraag naar geloofwaar-
digheid. 
In DeMorgen schrijft Bert Wagendorp: ‘De 
Rolling Stones zijn de troost van ieder-
een die gebukt gaat onder het voortrazen 
van de tijd en het voorbijgaan van alles.’ 
Tjonge. Hoe acceptabel kun je zijn als je 
op je 71ste nog krampachtig probeert te 
doen alsof je 21 bent? Ik wil geen getuige 
zijn van zo’n pijnlijk spektakel. En dat heeft 
niks met mijn muzikale voorkeur te mak-
en, vrees ik. Iggy Pop is ook zo’n bejaarde 
springer die ooit imposant was, maar nu 
toch stilaan aan stoppen mag denken. Als 
het publiek je conditie afmeet aan je leef-
tijd, houd je beter de eer aan jezelf.
Het omgekeerde kan ook: vrienden van 
me hebben recentelijk tot tweemaal toe 
een waar kapitaal uitgegeven om Leonard 
Cohen aan het werk te zien. Ik heb een 
kwartiertje op teevee naar de ‘hoogtepunt-
en’ van die shows zitten kijken en dacht 
dat de opnames vertraagd werden uitg-
ezonden. De Canadese bard, die dit jaar 80 
wordt en kan bogen op een impression-
ante lijst memorabele songs, leek wel op 
de recente Jan De Corte (nauwelijks 63) 
die met tekst in de hand staat te doen alsof 
hij toneel speelt.
Ik weet het, we moeten allemaal langer 
werken (zodat de jongeren kunnen stem-
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pelen) en artiesten mogen best het goede 
voorbeeld geven. Op voorwaarde dat het 
voorbeeld góéd is, natuurlijk. Willen we 
Mick, een kleuterleider van 71, bij onze 
kindjes in de klas? Willen we wonen in een 
huis dat gebouwd wordt door Leonard, 
een metselaar van 80? Gaan mensen die 
vinden dat de paus te oud is om iets aan 
de Kerk te kunnen veranderen, naar con-
certen van pakweg Will Tura (inmiddels 
ook al bijkans 74) die al 42 jaar ‘Eenzaam 
zonder jou’ zingt?

En toch. En toch. Bij bijvoorbeeld Roland 
(Van Campenhout, °1945!) bekruipt mij dat 
gevoel van plaatsvervangende schaamte 
helemaal niet. En zelfs bij Toots Thiele-
mans (net gestopt op 91-jarige leeftijd) 
kreeg ik dat gevoel op geen enkel moment. 
Heeft het genre ermee te maken? Zou best 

kunnen. Toots bespeelde zijn instrument 
met trots en deed nooit alsof hij 21 was; hij 
is het wellicht zelfs nooit geweest. Heeft 
evolueren ermee te maken? Het publiek 
verwacht op de weide van Werchter dat de 
Stones op hun 71ste ‘Satisfaction’ spelen; 
ik hoop dat ze dit vooral zichzelf besparen.
Ikzelf stel me die steeds prangender vraag 
naar geloofwaardigheid zeer geregeld. Als 
schrijver van boeken voor kinderen en 
jeugd weet ik niet wanneer het moment 
komt dat ik beter stop, dat ik volstrekt pot-
sierlijk word. Ik hoop dat mijn uitgever 
dan op tijd het licht op oranje zet, zodat ik 
zelf een waardige streep onder mijn loop-
baan kan trekken.
Maar ach, ik ben amper 54, dus in de fleur 
van mijn sleet!

’t Laatste Woord / column

Vanaf december kan je je lidkaart ver-
nieuwen. Onze behulpzame vrijwil-
ligers proberen dit zo snel mogelijk 
tijdens een concert in orde te brengen, 
maar je kan ook...

- een  lidkaart kopen aan de inkom of 
wanneer de foyer open is... 

- storten op rekeningnummer 
850-8854852-11 van vzw ‘t Ey. 
(vermelding lidkaart(en) 2014; let wel, we  
sturen je lidkaart niet op per post)

- als je in de buurt bent even binnenwip-
pen op het secretariaat. Onze stafme-
dewerkers of vrijwilligers helpen je graag...

De prijzen:
Eerste lid maart-april: € 9,00
Tweede (of derde, of ...) lid die op ’t zelfde 
adres woont betaalt de helft van het op dit 
moment geldend tarief: € 4,50 dus)
(Opgelet, een -22-jarige kan geen eerste 
lid zijn)

13 tot 21 jaar? Een lidkaart slechts € 2,00
(Min-zestienjarigen komen wel met een 
volwassen begeleider)

Erelid?
Je mag je waardering voor onze muziek-
club niet onder stoelen of banken steken. 
Dus mag je ook € 50,00 of meer storten.
Eeuwige dank is uw deel...

’t Eylidkaart 2014
huisinformatie
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b e l s e l e  •  s i n t- n i k l a a s w w w. t e y. b e 

ze is geen herderin, maar een schitterende zangeres, sylvie berger

didier françois & philip malfeyt

areq Saeed Yahya & Khaled Al-Hafez: syrische zang en oud

hm, hm, met eMBRUN !!!!

de winnaars van het luisterplein 2013

cd voorstelling

solo project van een eigenzinnig snarenvirtuoos

10 jaar op de planken en cd voorstelling

folkwedstrijd van het folkforum en dranouter

concert

dubbelconcert 1/2

dubbelconcert 2/2

baleynbal 

concert

concert

CONCERT

baleynbal

CONCERT

La Bergère

tied & nickled 

Tareq & Khaled

baleynbal folkafdeling

strograss

amorroma

karim baggili

naragonia

rootsrally

verwacht
za > 26 apr > 21u00

Zo > 27 apr > 16U00

zo > 27 apr 

w0 > 30 apr > 20u00

vr > 2 mei > 21U00

z0 > 4 mei > 16U00

zo > 11 mei > 16U00

za > 17 mei > 21U00

vr > 23 mei > 20U00

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

De foyer is normaliter open op vrijdag vanaf 20.00 uur, omdat er ‘iets’ te doen is. Tijdens de concerten
is de foyer gesloten voor niet-concertbezoekers (na het concert terug open mits (dag)lidkaart).


