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’t eerste woord
Jawel, weer een ‘t EYschrift. Als 
gevolg van een druk programma 
is er eentje méér voor de zomer... 
En er valt weer heel wat boeiends 
te beleven én te ontdekken. Anders 
zouden we dit onszelf en de bomen 
niet aandoen... 
 
we compenseren het heel bescheiden 
met een bijenhotel... Aan de achterkant 
van ‘t Ey, je weet wel, vrienden komen 
langs achter... we proberen trouwens met 
ons verhaal méér dan alleen maar muz-
iek te brengen. hoe was de slogan alweer? 
kan cultuur de wereld redden? 
we doen ons best op een bescheiden 
manier in onze bescheiden muziekclub. 
we willen mensen samenbrengen rond 
iets dat hen boeit, maar ook rond iets dat 
hen niet boeit. het is ook mooi om naar 
iets te luisteren waarvan je achteraf kan 
zeggen: het was mijn ding niet.
het is natuurlijk misschien niet van deze 
tijd: eygenzinnigheid of anders zijn wordt 
niet gehomologeerd. dat leert ons de ge-
schiedenis en het is nu niet anders.
Toch blijven we onze focus richten op 
muziek met wortels. Al is de druk van de 
eenheidsworst nog zo groot. Iedereen is 
van de wereld en de wereld is van ieder-
een. doe daar dan een gigantische scheut 
respect bij en we zijn vertrokken...
deze keer met muziek uit Syrië en het 
oude Europa, Franse en Engelse vocale 
verhalen, traditionele muziek uit Brabant, 
wereldmuziek van de wereld én ook de 
cd-voorstelling van het Naragonia Quar-
tet. we zetten weer een keur aan artiesten 
op het podium die het verdienen om naar 
hun verhaal te luisteren. we hopen dat we 
je kunnen overtuigen. Met ons klein re-
dactieploegje hopen we daar in te slagen. 

Maar er is meer... we organiseren nóg 
eens een Appelweyre, er is het Baleynbal 
van de folkafdeling van de muziekschool 
van Sint-Niklaas en de instrumentjes 
voor ons hommelproject zijn bijna klaar.
Als dat niet mooi aansluit bij de bijtjes...
Boven al het moois dat wij je aanbieden is 
er nog Folk in ‘t Gruun, Feest van de Folk, 
Labadoux... Enkele festivals die de drukke 
muziekzomer voorafgaan. En dan heb ik 
nog niets verteld over wat er gebeurt in de 
kleine clubs ten lande. 
Op het gevaar af verwaand over te komen 
durf ik zeggen: zet die tv uit, trek de stek-
ker uit de computer en trek de nabije 
wereld in... Je hoeft niet ver te reizen om 
de wereld te ontdekken.

   

  

Dirk 

’t EYSChRIFT n°4/ inleydend woord
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Sylvie doorkruiste het Belseelse folk-
pad al een paar keer. In duo met toen-
malige partner Gabriel Yacoub, met het 
vrouwenkwartet Roulez Fillettes en ui-
teraard ook solo... Het verhaal van een 
geitenhoedster? In ieder geval komt ze 
met haar trio ‘Étreintes’  voorstellen, 
haar derde cd (AEPEM).

deze cd nam ze dus op met haar twee 
muzikale zielsgenoten Julien en Emma-
nuel. Alle drie hebben ze hun wortels in 
de Franse  volksmuziektraditie. hun liefde 
voor 19de eeuwse liederen is de basis voor 
hun interpretatie ervan. Ze brengen ook 
nummers uit de verzameling van John 
wright & Catherine Perier. ‘Étreintes’ zou 
je kunnen vertalen als ‘knuffels’. En dat 
zijn de nummers eigenlijk zelf ook. het 
gaat over de dingen des levens: duisternis, 

verlangen, tederheid en wreedheid... En-
erzijds verklaren geliefden hun eeuwige 
liefde, anderzijds wordt het onschuldige 
meisje ontdaan van de onschuld...
Sylvie heeft inderdaad een frêle, eigen 
stemgeluid, waarbij deze oude, maar 
tegelijk hedendaagse onderwerpen, mooi 
tot hun recht komen. haar twee kom-
panen weten dat meesterlijk muzikaal te 
ondersteunen. 
‘Sylvie y respire et y chante, c’est heureux 
et touchant, gracieux et rassurant.’

Evelyne Girardon

Sylvie Berger: zang
Julien Biget: gitaar, bouzouki, toetsen, 
zang, arrangementen
Emmanuel Pariselle: diatonisch accor-
deon, fluit en zang
http://www.labergere.net/

zAtERdAG 26 APRIL >> concert

La Bergère
OM 21.00 UUR - LEDEN: 8 EURO - NIET-LEDEN: 10 EURO
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zOndAG 27 APRIL >> Dubbelconcert

tied & nickled
OM 16.00 UUR - LEDEN: 8 euro - NIET-LEDEN: 10 EURO

We bieden je een merkwaardig dubbel-
concert aan. Twee duo’s uit twee ver-
schillende werelden (en werelddelen). 
Vier gedreven muzikanten op zoek naar 
een ‘open’ publiek...

we starten met luit en nyckelharpa: twee 
instrumenten met elk nogal een eigen 
niche. Maar toch allebei een paar eeuwen 
oud en te zien op vele middeleeuwse fres-
co’s. de nyckelharpa was eerder een volk-
sinstrument, terwijl de luit zich eerder in 
de hoofse cultuur situeerde.
Echter: “There are more things between 
heaven and earth than are dreamt of in 
your philosophy. het is nooit te laat om 
elkaar beter te leren kennen, dachten 
Philippe Malfeyt en dider François (nvdk: 
dat eerste idee was een beetje afgekeken 
van horatio in Shakespeares hamlet). Ze 

doken meteen voluit in elkaars repertoire. 
“Elk nadeel heb ze voordeel”, zoals weer ie-
mand anders dacht. Als er geen gemeen-
schappelijk repertoire bekend is, kan je 
vrijelijk je eigen ding doen. Muziek van 
luitvirtuozen Robert de visée of Silvius 
Leopold weiss, gambamuziek van Marin 
Marais, vioolpartita’s van Bach en dow-
land maar ook eigen composities van de 
beide heren werden subtiel verweven tot 
een zinderend repertoire.
didier en Philippe zijn met Tied & Nick-
led bovendien niet aan hun proefstuk toe. 
we kennen beide muzikanten reeds van 
eerdere passages met collega’s als Soetkin 
Collier, Gilles Chabenat, Elias Nardi, Zeph-
iro Torna, Luthomania, ...
Tied & Nickled zal het eerste deel van dit 
dubbelconcert verbazen!
(nvdk=noot van de katrien)
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zOndAG 27 APRIL >> Dubbelconcert

tareq Al-sayed Yahya & 
Khaled Al-hafez 

Syrië. “Gruwel, geweld en een niets 
ontziende dictator.” Wij horen het u 
denken. Aleppo. “Werd daar niet on-
langs een flink stuk werelderfgoed aan 
flarden geschoten?” Jawel: volgens 
UNESCO zijn (waren) de souks van 
Aleppo een bloeiend onderdeel van het 
Syrische economische en sociale leven, 
de lawaaierige getuigen van de cul-
turele smeltkroes die Aleppo al is sinds 
haar ontstaan zo’n 4000 jaar (!) geleden.

Al eeuwenlang was Aleppo het kloppende 
hart (of toch een flinke slagader) van de 
Arabische muziek. Met bruisende festivals 
en een levendige concertcultuur, bekend 
onder muzikanten voor zijn kennerspub-
liek. Een beetje zoals ‘t Ey, maar dan in 
stadsformaat. Arabische muziekgenres als 
de uit Al Andalus overgevaren muashsha-

hat (poëzie in klassiek Arabisch, gezongen 
door een solist en begeleid door een be-
perkte band / backing vocal-koor) en de 
quddud (ritmisch eenvoudiger liederen, 
vaak over liefde maar in oorsprong reli-
gieus) kwamen er tot volle bloei.
Tareq Al-sayed yahya nam op z’n twaalfde 
de ud onder de arm. 15 jaar later werd hij 
zelf leraar en internet-autoriteit op ver-
schillende ud-fora. uw reporter had www.
Zeryab.com - een soort Arabische versie 
van folkroddels? - graag zelf in de diepte 
verkend, maar mijn Arabisch heeft toch te 
veel gaatjes. Ondertussen studeert Tareq 
cello aan de academie in Sint-Niklaas... 
khaled Al-hafez ging als puber van 15 in 
de leer bij muashshahat-autoriteit Fadel 
Sarraj, zelf leerling bij de Aleppijnse groot-
meester van het genre, Omar Batsh.
voorwaar om stil van te worden?
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WOEnsdAG 30 APRIL >> Baleynbal van de folkafdeling 

EmBRUn
OM 20.00 UUR - LEDEN + NIET-LEDEN: 5 EURO - De klavers - sint-andriesstr. Belsele

Het is ondertussen een traditie (steeds 
aan de vooravond van 1 mei): hét  Bal-
eynbal van de folkafdeling van de muz-
iekschool van Sint-Niklaas. Dit jaar valt 
dit samen met de AMC-dag van de SAM-
WD die in het teken staat van folkmuz-
iek en kadert in de week van het “Feest 
van de Folk” van Muziekmozaïek vzw. 
Just is just.

‘s Middags zijn er verschillende folkinitia-
ties en workshops exclusief voor de AMC-
leerlingen van de SAMwd van Sint-Nik-
laas. Om 20 uur wordt dit bekroond met  
een folkbal dat voor iedereen toegankelijk 
is. 
Eérst spelen de groepen samenspel & 
samenzang (van de folkafdeling van 
de academie Sint-Niklaas) o.l.v. wouter 
vandenabeele , Elly Aerden en Bart van 

Troyen. daarna is het de beurt aan de jon-
gens van EmBRuN om de dansvloer vol 
te krijgen. hen voorstellen is een open 
deur intrappen. vorig jaar, na een verblijf 
van vier dagen in onze muziekclub, togen 
de heren naar huis met een nieuwe cd 
gettteld EmBRuN live nr 3. Een superfijne 
schijf vol nieuwe dansbare hedendaagse 
folk. Aan de vooravond van 1 mei kan je 
dus niet anders dan naar de klavers af-
zakken. voor de prijs moet je het niet laten 
en de kwaliteit van de muzikanten behoeft 
geen krans...
EmBRuN:
Bert Leemans : chromatische accordeon
Pieterjan van kerckhoven : doedelzak, 
saxofoon
harald Bauweraerts : draailier
Jonas Scheys: elektrische basgitaar
Ludo Stichelmeyer : percussie, drums
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VRIJdAG 2 MEI >> concert

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

Strograss: het stro in kwestie spruit fris-
groen en prikkerig uit de Zuid-Vlaamse 
klei, net als Johannes(gitaar, zang en 
banjo) en Joachim Wannyn(gitaar en 
zang). Bruingebrand na enkele sum-
merschools aan de Ierse Westkust, 
liepen de jongemannen accordeon-
iste Barbara Ardenois tegen het lijf en 
samen besloten ze, klassiek geschoold 
en wel, de Ierse en Amerikaanse tradi-
tionals in te duiken.

het grass in Strograss klinkt dan ook heer-
lijk naar vers gemaaid bluegrass. violist 
Bart Sanders werd erbij gesleurd en Quint-
en de vlaeminck (de enige Strograsser die 
niet zingt) bracht niet alleen z’n contrabas 
mee, maar ook een stevig pak jazzbagage.
u merkt het: alweer een enthousiaste 
bende. Resultaat? Speelse en aanstekeli-

jke muziek over de mooie, maar vooral 
ook de moeilijke en lelijke kanten van het 
leven. Over hoe elke wanhopige zoektocht 
naar geluk een avontuur op zich kan zijn. 
de vaak poëtische teksten gaan over he-
dendaagse variaties (de Arabische lente, 
een vreemdeling in een vlaamsch dor-
pje) op universele thema’s (oorlog, pijn, 
“anders” zijn, liefde). Aan stemmen om al 
die verhalen te vertolken is bij Strograss 
geen gebrek - zowat de hele groep zingt 
mee. Ook in de instrumentale nummers is 
duidelijk nagedacht over arrangementen 
en kleur. Tijdens de Gentse Feesten van 
2013 veroverden ze het podium en de jury 
van de “Podium Muziekmozaïek” wedstrijd 
in de categorie folk. Zanger-gitarist Jo-
hannes wannyn deed dat met zijn eigen 
band trouwens ook in de categorie van het 
Nederlandstalige lied.
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zOndAG 4 MEI >> concert

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

Beste luisteraar,
Voor dit nieuwe muzikale avontuur trek 
ik terug naar de bron van alle latere in-
spiratie, namelijk mijn vroege jeugd-
jaren in Boortmeerbeek, mijn eerste 
stappen bij de dorpsfanfare onder de 
vleugels van Gust Gooris en Beire Lae-
nen, mijn kennismaking met de airekes 
en instrumenten van Hubert Boones 
toenmalige groep “De Vlier” op de Sint-
Isidorushoevefeesten en met de Bra-
bantse balmuziek van rond 1900.
We laten Jowan verder aan het woord...

het was tijdens de jaarlijkse teerfeesten 
van de fanfare dat mijn belangstelling 
voor dit volkse repertoire ten volle werd 
opgewekt. Allerhande deuntjes werden 
er op verloren, onbewaakte momenten 
uit de losse pols en weg van de pupiter 

tevoorschijn getoverd. dankzij hubert 
zou ik wat later begrijpen dat ik hier met 
een levende traditie te maken had: de 
stukjes werden overgeleverd door tal van 
muzikanten uit de streek. het bleken ware 
schatten en hubert heeft er zijn leven aan 
gewijd om ze minutieus op te tekenen, uit 
te voeren en later ook uit te geven.
Naar mijn gevoel blijkt uit huberts collec-
tie dat de term volksmuziek een erg rek-
baar begrip is. 
We onderbreken Jowan en laten hem ein-
digen met:
‘degusteer deze muziek met mate. het 
is de eerste keer dat Amorroma echt als 
duo naar buiten treedt, zonder het brede 
kleurenpalet van een dozijn of meer in-
strumenten. Proef het intieme van de 
harp en de fluit in kleine dosissen, het zal 
de smaak ten goede komen…’
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zOndAG 11 MEI >> Concert

Karim Baggili
OM 16.00 UUR - LEDEN: 10 euro - NIET-LEDEN: 12 EURO

Grensverleggend, virtuoos, gedreven 
en smaakvol. Karim Baggili is niet de 
eerste de beste. Hij heeft een nieuw 
programma én dat moeten we aan jullie 
voorstellen...

Op vierentwintigjarige leeftijd wint karim 
de eerste prijs van het Open String Festival 
in het duitse Osnabrück.
In 2011 is hij genomineerd voor de Oc-
taves de la Musique – Musique du Monde 
(muziekprijs van de Franstalige gemeen-
schap) en voor de 10th Independent Music 
Awards – Best Album voor het album Lea 
& kash. hij wint de publieksprijs op de In-
dependent Music Awars – Best Album in 
de catégorie world Beat. 
Onbekend is hij niet in onze muziekclub,
maar met het programma ‘karim Baggili 
min of meer solo’ brengt hij ons iets com-
pleet nieuw.
karim is een echte wereldburger én van 

Jordaans-Joegoslavische afkomst én ge-
boren in Brussel. hij startte (op z’n zes-
tiende) vreemd genoeg z’n carrière op 
de elektrische gitaar. Op zijn twintigste  
ontdekte hij de flamencogitaar en vervol-
gens werd hij tijdens een reis in Jordanië 
verliefd op de ud, dé Arabische luit. 

het programma ‘Min of meer solo’ voegt 
een extra dimensie toe aan zijn artistiek 
oeuvre. 
want naast muzikant en producer is ka-
rim nu reeds enige tijd gepassioneerd 
bezig met video en beeld. Je kan het resul-
taat daarvan op het internet vinden maar 
natuurlijk deze namiddag bij ons ‘levend’. 
het concert wordt een performance vol 
verbeelding, gesynchroniseerde interactie 
en humor doorheen zijn muzikale wereld. 
Meer info:               
www.karimbaggili.be
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VRIJdAG 16 MEI >> cd-presentatie

Appelweyre 9
OM 20.00 UUR - LEDEN: 0 euro - NIET-LEDEN: 0,5 EURO

Willens nillens blijven we een plaats 
geven aan het zilveren schijfje waarop 
zo menig creatief zweet  wordt vastge-
legd. We leggen de mp3’s en consoorten 
nog even naast ons neer en kunnen nog 
wegdromen met het hoesje in de hand...

En in ons geval geven we dan graag het 
woord aan den Appel (Lindendries, Asse), 
hét adres in vlaanderen om je te voorzien 
van nieuwe en oude cd’s. Lang geleden 
gesticht door Miel Appelmans, nu gerund 
door de vrijwilligersploeg van ‘t Smiske en 
ook nog steeds Miel. Reeds enkele jaren 
hoef je jezelf niet meer te begeven naar 
vlaams-Brabant om te snuisteren in hun 
boeiende collectie (opwarming van de 
aarde...). 
Ons geregistreerd Appelweyre handels-
merk brengt een vrijwilliger van de ploeg 
van ginder naar hier met de nieuwe uit-
gaven, voorzien van pittige details en re-

cente folkroddels. vroeger was dat Leen 
(van waar kennen we die nog?), sinds 
kort niemand minder dan Mark vande-
moortele. wie z’n muzikale lusten wil bot-
vieren kan op deze avond in onze foyer 
terecht. wil je de nieuwste horen van 
de Oysterband, karan Casey, Julie Fow-
lis, Richard Galliano, Loreena Mckennitt, 
Naragonia Quartet, Zef of vele andere... 
Niets zo gezellig als een Almdudler of een  
Pajottenlands fruitsapje bij een goed be-
commentarieerde folkcd. 

www.tsmiske.be



12

zAtERdAG 17 MEI >> concert

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

Naragonia vierde onlangs samen met 
enkele gerenommeerde gastmuzi-
kanten zijn 10-jarig bestaan in het CC 
van Leuven. Op gepaste wijze werden 
voor dit feest de nodige toeters, bellen, 
slingers en confetti bovengehaald...  

het duo heeft intussen een indrukwek-
kend (inter)nationaal parcours afgelegd en 
bewijst met hun nieuwe cd ‘Idili’ opnieuw 
hoe groot hun muzikale universum is. 
de cd is opgenomen met het Naragonia 
Quartet. 
Toon en Pascale worden vergezeld door 
Maarten decombel (mandola en gitaar) 
en Luc Pilartz (viool). Twee muzikanten 
die zonder twijfel tot het kruim van onze 
folkwereld behoren en die al dikwijls hun 
kunnen in onze club hebben bewezen.
de muziek van Naragonia wordt makkelijk 
omschreven als  subtiel, creatief en melo-
dieus. vaak gevoelig,  maar toch duideli-

jk... de melodieën van Pascale Rubens 
(diatonisch accordeon en viool) en Toon 
van Mierlo (doedelzakken en diatonisch 
accordeon) lijken geschreven met de losse 
pols, toch zijn ze enorm aangrijpend. Op 
de nieuwe cd staan voornamelijk com-
posities van Toon. En opnieuw worden we 
meegenomen in een dromerige wereld 
waar elke dag gefeest en gedanst wordt. 

de nieuwe cd heet dan ook niet voor ni-
ets ‘Idili’. het betekent in Zulu zoveel als 
‘feest’. Of je nu graag danst of gewoon lui- 
stert, het narrenschip zet onverstoorbaar 
en al feestend zijn koers verder richting 
Naragonia, het land der dwazen. En wij 
vinden het eigenlijk behoorlijk fijn met 
hen aan boord te mogen zijn… 
Maar misschien is het land waar je 
aankomt muziekclub ‘t Ey? 

http://www.naragonia.com/
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PARtnERs vAN ‘T Ey >> voorstelling

cmb
centrum voor muziekinstrumentenbouw

We openen al een hele tijd onze blik op 
de wereld (is dat niet gewoon folk?) en 
werken samen met tal van organisa-
ties. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat we even over de Schelde, richting 
Willebroek, in Puurs het vermaarde 
CMB ontmoeten. 

de vzw  Centrum voor Muziekinstrumen-
tenbouw (Cmb) is een  opleidings- en 
documentatiecentrum dat de kennis en 
de rijkdom van het ambacht ‘instrumen-
tenbouw’ wil verspreiden en bevorderen.
het Cmb ondersteunt en huisvest de 
opleiding muziekinstrumentenbouw 
van onderwijspartner CvO-Rivierenland 
(Centrum voor volwassenenonderwijs), 
een van de grootste opleidingen voor in-
strumentenbouw in Europa.  wekelijks 
komen zo’n 250 mensen er les volgen – 
een derde van de cursisten komt uit het 
buitenland. het Centrum voor Muziekin-

strumentenbouw heeft tegelijk een ruim 
aanbod van activiteiten i.v.m. instrumen-
tenbouw, zoals concerten, workshops, 
lezingen en het tweejaarlijkse wereldwijd 
vermaarde muziek- en instrumentenfes-
tival ‘Cordefactum’.
Een uitgebreid documentatiecentrum, 
met vakliteratuur en bouwplannen, én 
een magazijn voor de aankoop van klank-
hout en specifieke materialen staan ter 
beschikking van alle leden van het Cmb. 
voor meer info: www.cmbpuurs.be of 
info@cmbpuurs.be
Hierboven de plankjes en wat er op dit 
ogenblik in de steigers staat: ‘De hom-
melklas van ‘t Ey’.
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flitsrubriek

’t EYSChRIFT n°4/ verslag van wat geweest is

Druk, drukker, drukst... Maar toch nog 
altijd goe bezig, dankzij onze ploeg en 
een publiek dat ons en vooral de muzi-
kanten blijft steunen. Bijna ieder week-
end drie concerten, we blijven op dat 
vlak ambitieus. In tegenstelling tot de 
commotie in de media rond folk... Die 
blijft héél erg stil...

La Siëste de dromadaire mocht op zon-
dag 2 februari komen bewijzen waarom 
ze onder andere Mark vandemoortele 
hebben kunnen overtuigen. Of het folk 
te noemen is? hun akoestische muziek 
mengt op een smaakvolle manier Argen- 
tijnse muziek met allerlei andere muz-
iekjes. het is inderdaad alsof je op een 
dromedaris doorheen een wondermooie 
woestijn schrijdt. violiste Ananta weet 
haar muzikanten in het gareel te houden 
om de grotendeels door haar hand ge-
schreven composities te realiseren. Een 
mooi concert, een intiem concert. Net 

als dat van de daaropvolgende zondag (9 
februari). Een kort verslagje en nog meer 
onthullingen krijg je van wie wij hier in 
huis ‘witte Luk’ noemen, één van onze 
meesterlijke koks uit onze kookploeg. Zet 
je schrap.

Concert Aranis Waar moet ik beginnen? Bij 
het begin zeker? Een jaar of vijf, zes geleden 
heb ik eens gekookt voor twee buurvrou-
wen. Nadien hebben ze mij meegetroond 
naar ‘t Ey. Er was toen een baleynbal en ze 
wilden gaan dansen. What the F... Ikke??? 
Een rocker.... Pur sang... danspasjes??? No 
way!!!!!
Nu ja, voor het vrouwelijk schoon heb je, 
als vrijgezel, natuurlijk iets over. Eerlijk is 
eerlijk. Tja, de danspasjes zijn mij niet zo 
goed bekomen. Ik bakte er niets van. Enfin, 
ik heb toch een heerlijke avond beleefd.
De eerste kennismaking met ’t Ey.
Nou, nou, nou.... Het heeft mij niet meer 
losgelaten. Om eerlijk te zijn “folk” in de 



15

’t EYSChRIFT n°4/ verslag van wat geweest is

pure zin, zegt mij niet zo veel. Ooo jeee 
daar komt weer een doedelzak aan... Oké, 
oké, als het goed gebracht wordt, met pas-
sie, met enthousiasme, enz... Dat is alle-
maal oké maar de stijl ligt mij niet zo goed.
Kwestie van smaak zeker? En toch, en toch. 
Dan komt er plots in ’t Ey weer een concert 
om van te snoepen! Is het nog folk?
De diehards vinden waarschijnlijk van 
niet maar het opent wel deuren. Voor mij 
althans wel. Rocker, als ik ben, gooi ik 
mijn geest open. Folkie, rocker, bluesy, 
klassiek... of wat nog meer... kom eens 
snoepen! Want dat is het. Snoepen!
Net zoals zondag. Een concert om van te 
snoepen! En dit in ‘t Ey in Belsele! Nota 
bene! Grote klasse! Een mix van klassieke, 
folk, moderne, sprankelende, leuke, nieu-
we muziek. Zaligmakend. En bovendien 
gebracht door schitterende muzikanten.
Genieten, dat was het!

Schitterend eygenzinnig verslag, niet? 

Tijdens de daaropvolgende week kwamen 
Gerry de Mol en Muriel Bats hun nieuwe 
voorstelling ‘STRUISVIS! POTVOGEL WA-
TER! HELD!’ repeteren én tryouten voor 
de onze Belseelse basisscholen. Een edu-
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catieve voorstelling waarin de waterpro-
blematiek volop en speels aan bod kwam.
 
we vervolgden trouwens die week met 
nog meer theater. Met ‘de zwanenzang 
van karel waery’ kon wim Claeys een vijf- 
tigtal toeschouwers bekoren. het lied-
erlijke en tragisch beëindigd leven van 
volkszanger karel waery wist wim in een 
beklijvende éénakter te gieten. de voor-
stelling kwam tot stand dankzij de coach-
ing van  Mich walschaerts (kommil Foo).

Op zondag 16 februari was het uitkijken 
naar de cd-voorstelling van kadril. ‘Archaï’ 
werd getryout in onze club. de nummers 
werden zorgvuldig gekozen uit de oude 
liederenschat van de lage landen en kre-

gen het gekende kadril-bad.  Met respect 
voor de melodie wordt de tekst verstaan-
baar gemaakt en voorzien van een gezond 
hedendaags rockarrangement. 
Enig minpuntje was de klank uit de spik-
splinternieuwe mengtafel... Op het ein-
de van het concert moesten de stoelen 
wijken voor  een wilde Andro...

Tijdens de daaropvolgende woensdag 
mochten we opnieuw de Belseelse scholi-
eren ontvangen voor een voorstelling van 
‘Reynaert, epos van de vos ‘. Begeleid door 
Staf en Peter bracht Tom het verhaal van 
die sluwe vos op een heel indringende 
manier. honderdtachtig kindjes genoten.

’t EYSChRIFT n°4/ verslag van wat geweest is
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het derde verteylement lokte dan weer 
een nieuw publiek naar onze club. Tom 
van theater hutsepot nodigde dan ook 
Tom van Outryeve en zijn muzikant Sti-
jn wastyn uit. Beide Tommen vertelden,  
Stijn speelde met het timide verteylement 
Orkest voor én na... voor wie er bij was: 
een warme avond... dus we doen zeker 
nog een verteylement op vrijdag 20 juni...

de volgende dag: derde zaterdag van de 
maand, dus Baleynbal. hot Griselda kwam 
met enkele maanden vertraging zijn cd 
Meow!  voorstellen. Krachtig, vurig en je 
moet wel van ulléann pipes (Ierse doe-
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delzak) houden... Fantastisch Baleynbal, 
feyne folkvrienden, fantastische ploeg die 
het weeral realiseerde... 

vrijdag 28 februari  werd de nieuwe folk-
wiki.be website voorgesteld in onze mu-
ziekclub. deze nieuwe website, een ini-
tiatief van Muziekmozaïek en enkele zéér 
gedreven folkliefhebbers, kon rekenen 
op een geïnteresseerd publiek. die kwa-
men niet alleen voor de voorstelling van 
deze - voor muzikanten - zeer interes-
sante website, maar ook voor het optreden 
van het jonge duo ‘Chasing the Albatross’. 

het werd voor iedereen die er bij was een 
avond om te koesteren.
Zaterdag 1 maart hadden we de Meijt op 
Solder op bezoek. Een klassiek geschoold 
trio dat zich ‘vergrijpt’ aan volksmuziek. 
Akkoord, toegegeven, vuurwerk zit daar 
niet in, maar fijne muziek? wees maar 
zeker... Ondanks de ziekte van Ann van 
Laethem speelde het trio met Piet Stijckers 
en Johan van Aken een aangenaam op-
treden met een feyne speellijst.
de oude melodieën uit onze streken kre-
gen in de handen van deze muzikanten 
een nieuwe dimensie...  
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Met ‘de kleine Omloop’ stuurde Nekka 
een aantal finalisten van de eigen Nekka-
wedstrijd 2013-2014 op theatertour om 
hun nu nog onbekende songs aan het 
Grote Publiek te toetsen. En dan kom je 
natuurlijk terecht in ‘t Ey?

we waren toch wat onder de indruk van 
de matige opkomst en omgekeerd evenre-
dig met de kwaliteit van de drie groepen...
die kwamen reeds ‘s ochtends aan in onze 
club om zichzelf ‘s avonds voor te stel-
len. Na intens overleg tussen de coaches 
werden deze drie groepen ‘uitverkoren’.

winnaar Thijs Maas uit Nederland vertelde 
prachtige muzikale verhalen: expressief 
en ingetogen, romantisch maar met beide 
benen op de grond, universeel en in zijn 
eigen taal. 
Johannes wannyn bracht liedjes die een 
een hedendaagse mix zijn van pop en folk.
Gevoelig en breekbaar, maar krachtig!
Reinout met Nevenwerking rockte er lus-
tig op los, maar wist te overtuigen. 
het enige wat we kunnen hopen is dat 
deze muziek ook op onze openbare zen-
ders te horen zal zijn... want ze verdienen 
het alledrie.



20

Eygalerij

’t EYSChRIFT n°4/ tentoonstelling mei - juni

Jochen Samson (Aalst – 1981) is een 
jong beeldend kunstenaar. Na zijn 
studies Restauratie/Conservatie aan de 
academie van Antwerpen, Universiteit 
van Amsterdam (kunstgeschiedenis) en 
Universiteit Gent (kunstwetenschap-
pen) richtte hij in 2008 – samen met 
theaterwetenschapper en interieur-
architect Steven De Jonge – kun-
stenaarswerkplaats ‘Het Vogelnest’ op 
in Gent.

hoewel zijn schilderijen hoofdzake-
lijk opgebouwd zijn volgens het tijdro-
vende proces refererend aan de klassieke 
(vlaamse) schildertechnieken, bevatten 
zijn lijntekeningen sporen van een snel-
heid en speelsheid die een voorliefde ver-
raden voor de Cobrakunstenaars en her-
man Brood.
Over zijn werkwijze zegt hij zelf het vol-
gende: ‘ Techniek is voor mij een essentiële 
factor binnen het hele kunstenaarsproces. 
Grote kunstenaars als Picasso of Matisse 
waren in de eerste plaats rebellerende 
vakmannen die een klassieke opleiding 
ge-noten. Een degelijke kennis van mate-
rialen en techniek is onontbeerlijk, los van 
de gehanteerde stijl of medium.’

de naakten en portretjes in olieverf ver-
raden een voorkeur van deze jonge Bel-
gische kunstenaar voor de schildertech-
nieken uit vervlogen tijden. werkend rond 
een bepaalde diepmenselijke thematiek 
ontstaan schilderijen die balanceren tus-
sen klassieke en hedendaags figuratieve 
schilderkunst. het zijn uitermate traag 
vastgelegde momentopnames die zich 
afspelen in een ongedefinieerde omge-

ving. Op het grote doek ‘Eva’  zien we een 
voorovergebogen jonge vrouw -iets gro-
ter dan levensgroot - waarvan niet me-
teen duidelijk wordt waarmee ze bezig is 
en waarom. In de recentere werken wordt 
een deel van de achtergrond en de figuren 
opengelaten, waardoor het witte doek 
zichtbaar blijft.. dit is duidelijk te zien bij 
kleine werkjes als ‘Batseba’ of ‘hold Me’. 
de nieuwe reeks ‘Metamorphoses’ is sur-
realistischer dan de voorgaande; hier zien 
we een mengvorm tussen mens en dier. 
In het werk ‘Metamorphose II’ zien we een 
vrouw veranderen in een schildpad, of 
is het een schildpad die verandert in een 
vrouw?

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

Jochen samson  / schilderijen
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Iedere ‘vrije’ vrijdag nemen we de kans te 
baat om samen te oefenen en vooral op het 
‘gehoor’ melodieën aan te leren. Iedereen 
is welkom met om het eender welk 
instrument, van neusfluit tot dwarsfluit. 
de deur van onze foyer gaat open om 20 
uur en we starten ongeveer om 20.30. Tot 
hoe laat? dat is nooit duidelijk. 

agenda
Vrijdag 18 april 2014 om 20.30 
FTF - TLS

Vrijdag 9 mei 2014 om 20.30 
FTF - TLS

’t EYSChRIFT n°4/ huisorkest én jam

fanteyfare
FTF - TLS
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Leen
als folk een passie is...

Wie is Leen?
Afkomstig uit hoeilaart, opgegroeid tus-
sen de druivelaars en al ravottend in het 
Zoniënwoud groot geworden. In mijn 
tienerjaren ontdekte ik de doedelzak, folk 
(dankuwel Boek der Kelten!) en folkdansen 
en ben daar sindsdien precies niet meer 
vanaf geraakt. Op de gezegende Christus-
leeftijd ben ik dan beginnen werken in 
Muziekclub ’t Ey en alsof dat er iets mee 
te maken heeft lijkt het er nu toch sterk op 
dat ik met de heer zelve het Ey-kantoor 
deel. Ofschoon de enige gelijkenis die ik 
tot nu toe kan vinden is dat ze volgens mij 
naar dezelfde kapper gaan. verdere over-
eenkomsten zijn louter toevallig…

‘t Ey?
Natuurlijk was Muziekclub ’t Ey mij hele-
maal niet onbekend, ik was er al eerder 
aan de slag als vrijwilliger achter de kassa 
en in de keuken. dat er ook werkelijk een 
job aan te pas kwam werd pas in de zomer 
van 2013 uitgedokterd achter pot en pint 
op Gooikoorts (ja, waar anders?). Sindsdi-
en voer ik de titel van ‘75% stafmedewerker 
en allround vrijwilliger van Muziekclub ’t 
Ey’ en wens daar ook zo op aangesproken 
te worden door mijn collega. Allé, gewoon 
Leen is eigenlijk ook wel goed hoor…

Hobby’s, toekomstperspectieven, mu-
ziekstijl…?
Of er dan nog tijd over is voor hobby’s? 
Mhh ja… een even tricky vraag als ‘welke 
muziekstijl draagt jouw voorkeur?’ 
Ik ben een omnivoor wat betreft mu-
ziekstijlen, wil van alles wel eens proeven 
maar kan daarom niet alles verteren… Zo 
goed genoeg geantwoord om hier nog te 
mogen werken?

En die hobby’s,… naast ’t Ey ben ik tegen-
woordig vrij actief bezig met grafische 
vormgeving. Als je eens goed rond- 
kijkt moet je wel al wat van m’n werk zijn 
tegengekomen in je cd-rek (laatste werkje 
is de Naragonia Quartet-cd), tegen een 
postermuur (Folk Festival Marsinne) of in 
een flyer-rek… dat brengt me dan bij de 
laatste vraag, welk toekomstperspectief 
er naar mij lonkt… Ik hoop dat deze uit 
de hand gelopen hobby kan verder gezet 
worden (en dat m’n website er nu toch 
eens van komt) én dat in combinatie met 
mijn job als stafmedewerker en allround 
vrijwilliger van Muziekclub ’t Ey’...
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demobespreking
Baltazar Montanaro - nagy - korrontzi

Alle composities op deze cd zijn spontaan, 
behalve één traditionele melodie en twee 
door vader Miquèu gecomponeerd. daar-
mee is de toon gezet. wie op een donk-
ere avond alleen thuis is, zin heeft om 
een stapje in het brein van een gedreven 
muzikant te zetten, zet deze straalplaat 
op. Of je achteraf een goeie reis hebt ge-
had, dat zal iedereen persoonlijk moeten 
beoordelen... Een moeilijk te bespreken 
cd dus. Baltazar strijkt, tokkelt, herstemt 
en plukt dat het een lieve lust is. Zijn viool 
is niet alleen een viool. dikwijls neemt hij 
rare en onbekende paden, soms denk je 
iets te her-kennen. wat vooral opvalt aan 
deze opname is de soberheid. de geluid-
sopname is droog, het hoesontwerp kaal. 
deze cd heet dan ook nü: naakt? 
we kennen Balthazar van vele projecten 
(onlangs nog in ‘t Ey met papa Miquèu) 
en met deze cd denken we spontaan terug 
aan Redrails, het project dat hij hier bracht 
met zijn Japanse computertechneut/col-
lega Tadahiko yokogawa. 

Agus Barandiaran ging als klein man-
neke elke zondag met zijn vader naar een 
bar, waarvan de oude eigenaar het pu- 
bliek onderhield met zijn virtuoos spel op 
de trikitixa, van oorsprong een Italiaans 
klein accordeon dat sedert de 19e eeuw in 
Baskenland wordt bespeeld. Lang werd het 
instrument door de katholieke overheid des 
duivels genoemd omdat het mensen aan-
zette tot decadente danspartijen, die dan 
ook een tijdlang verboden waren. de cd laat 
de Baskische muziek in al haar glorierijke 
traditie tot haar recht komen. uitbundig, 
intiem en alle tussenwaarden komen er 
aan bod, op een prachtige manier gespeeld 
en gezongen. de toegeknepen keeltech-
niek klinkt raar in de oren maar is niet 
ongewoon en wordt ook in middeleeuwse 
muziek gesignaleerd. verder tovert het uit-
gebreide Baskische instrumentarium een 
mooie en nieuwe klankwereld tevoorschi-
jn. het geheel wordt ge-presenteerd in een 
prachtig hoesje aangevuld met een extra 
dvd met filmmateriaal.
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reylen & zeylen
huisinformatie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hoeveel kost het?
Een lidkaart 2014 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...
Of bel 03/772 11 93 of tey@skynet.be
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radio terrasmuziek
door frank pollet

Mijn ongelofeloos wettige en minstens 
zo trouwe echtgenote Moniek, en ikzelf 
hebben ontdekt dat we oude zakken zijn. 
heel onze vrienden- en kennissenkring 
had het allang gemerkt, maar zelf word je 
slechts heel langzaam ouder en duurt het 
bewustzijn van dit fenomeen wat langer 
dan wanneer je er van op een afstand naar 
kijkt. de verschijnselen zijn divers. uiter-
aard fysiek, maar dat lijkt me zo evident 
dat ik het daar niet over wil hebben. de 
impact van tijd op de mentale alteratie van 
een mens is veel drastischer. vind ik. waar 
wij vroeger fervente reizigers waren (vaak! 
lang! ver!) zijn we nu met geen stokken 
meer uithuizig te krijgen. Alleen al dénk-
en aan wachttijden en slechte koffie op 
luchthavens, de drukte, de nachtvluchten, 
de controles... bezorgt me hartkloppingen, 
hoge bloeddruk en een te hoge choles-
terol. de Ardennen liggen al veel te ver 
van Puyvelde verwijderd om er nog heen 
te willen gaan. de westhoek is meer dan 
afgelegen genoeg. Een keer per jaar reizen 
we daar naartoe (om te gaan eten in In de 
wulf).
we nemen een abonnement op voorstel-
lingen in een Cultureel Centrum om on-
szelf te verplichten ons kot uit te komen. 
(Misschien moet ’t Ey het verschijnsel 
abonnement invoeren? voor ons zou het 
alleszins werken!) Bijkans elke keer keren 
we tevreden terug en vertellen elkaar uit-
bundig dat het toch goed is om buiten te 
komen, dat we dit toch wel vaker zouden 
moeten doen. Tot het weer zover is.
vroeger pikten we geregeld een festival-
letje mee, maar ook dat is allang aan ons 
niet meer besteed. Sinds ik me een halve 
beroerte heb geërgerd aan gasten die op 

zo’n festivalterrein voor mijn neus elkaar 
doof stonden te brullen terwijl er op het 
podium een wereldact speelde, heb ik de 
weide vervangen door een zetel en de PA 
door een mooie hifi-installatie. Thuis. uit-
eraard.

En ook de muziekkeuze is met het oud-
er worden rigoureus veranderd. Ik had 
‘geëvolueerd’ kunnen schrijven, maar 
mijn broer vindt dat ze ‘gedevalueerd’ 
is. Nochtans weiger ik mee te gaan in 
de mentaliteit die veel van mijn leef- 
tijdsgenoten kenmerkt en die kort samen 
te vatten is met: vroeger was het beter. 
vroeger was het anders, want mocht 
een singel acht minuten duren, mocht 
een intro anderhalve minuut in beslag 
nemen, kon een magistrale oorverdo-
ving het tot hit schoppen. wellicht ben ik 
niet meer echt méé met mijn tijd, maar 
toch weiger ik constant in de achteruit-
kijkspiegel te turen. Anderzijds grijp ik 
geregeld terug naar artiesten die me een 
hele poos geleden hebben gepakt, en die 
me nu e-mailgewijs door muziekdiensten 
als Spotify worden aanbevolen. Ricky Lee 
Jones, bijvoorbeeld. En Beth Gibbons, Lisa 
Germano, Shawn Colvin, Beth Nielsen 
Chapman, Eddi Reader. Allemaal artiesten 
met een vrouwelijk geslacht, merk ik, nu 
ik het lijstje overloop. helen Flaherty ook, 
en heather Nova, de dame van wie we 
onlangs zelfs een concert bijwoonden. 
En Soetkin Collier die, samen met de on-
volprezen Philip Masure, vorig jaar zong 
op de boekvoorstelling van de borsten-
bloemlezing ‘Boezeming’ die ik samen 
met Reine de Pelseneer voor uitgeverij P 
maakte.
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Maar ook mannen kunnen me kippenvel 
bezorgen. de stemmen van Guy Garvey 
(Elbow), en Antony (van Antony and The 
Johnsons) bijvoorbeeld, kunnen me tot 
tranen toe ontroeren. En van Jan Swerts 
blijf ik kippenvel krijgen.
dé ultieme uiting van oud worden heb ik 
natuurlijk tot het laatste bewaard. Als (lees 
áls) ik al eens, in de vele voorbije zomers 
van mijn leven, bij goed weer op het terras 
in onze tuin wilde gaan zitten, zorgde ik 
daar steevast voor muziek. Een versterker 
uit de jaren stillekens en een aftandse cd-
speler werden naar het tuinhuis versleept 

en op antieke speakers aangesloten. Bij 
een terras hoorde muziek. Tegenwoordig 
lokt elk streepje zonlicht mij naar buiten, 
waar ik, op het terras, genoeg heb aan het 
sympathieke balken van victor en henri, 
het grappige fluiten van de cavia’s Edward 
en Emiel, en het koddige gekakel van onze 
zijdehoendertjes Alice en Elisabeth. Als 
hun melodieën ook nog eens begelei-
ding krijgen van het gefluit der vogeltjes, 
dan kan mijn dag niet meer stuk. En toch 
ben ik nog helder in het hoofd, want bij al 
die terrasmuziek hoort natuurlijk ook een 
Bieken of een Noorderbierke, vaneigens!

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

muziek verzacht de zeden en zeker op deze verkiezingsdag!!!

turks fruit met bretoense zeevruchten (50 jaar migratie)

turkse zeevruchten met gents fruit (50 jaar migratie)

de verbeelding aan de macht...

monument uit de koerdische muziek

italiaanse accordeonist

eentje om het af te leren, net voor de zomer

nieuw waals dansproject

folkwedstrijd van het folkforum en dranouter centrum

concert

concert

concert

sjapoo-concert 

concert

baleynbal 1/2

vertelavond

baleynbal 2/2

CONCERT

federspiel

astrakan 

tini

the imaginary suitcase

mizgin

raffaële Antoniotti

verteylement

ether noir

rootsrally

verwacht

zo > 25 mei > 16u00

Za > 07 juni > 21U00

zo > 08 juni > 16u00 

vr > 13 juni > 21u00

zo > 15 juni > 16U00

za > 21 juni > 21U00

vr > 20 juni > 21U00

za > 21 juni 

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).


