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’t eerste woord
Iets vroeger dan gepland, maar u 
houd het nieuwe ‘t Eyschrift in je 
handen. Dat heeft zo z’n reden... Er 
zitten enkele wijzigingen in onze 
programmatie en de aandachtige 
lezer zal merken dat enkele groe-
pen reeds in het vorige tijdschrift 
werden voorgesteld.
 
en er zijn dus enkele wijzigingen... geluk-
kig opportuniteiten... zo verhuist het con-
cert van Fernhill van 16 uur naar 20 uur 
op 1 maart. Maar ‘s middags speelt dan 
wel carmina... en we bieden je tussen de 
twee concerten een warme maaltijd aan... 
duidelijk dat we hier de keltische muziek-
liefhebber proberen te versieren... 
Plantec is dan weer verhuisd van datum, 
naar 13 maart. we vermoeden dat onze 
club te klein zal zijn voor deze bretoense 
jonge wilden... 
vervolgens (en toegegeven), soms lopen 
afspraken met muzikanten en groepen 
van een leien dakje, maar soms ook niet. 
en dan blijft het zoeken en data prikken... 
daarom dat het concert van vetra Trin-
kunaite een dubbelconcert wordt. jaima 
jansone stond reeds lang op ons lijstje. je 
kan dus in onze muziekclub een litouwse 
én een letse zangeres op één avond aan 
het werk zien. Twee dames die je aan-
dacht méér dan waard zijn. 
Tot zover de belangrijkste wijzigingen...
uiteraard niet vergeten dat op we vrijdag 
27 februari estbel op ons podium verwel-
komen. dit concert staat niet opnieuw in 
dit tijdschrift, toch moeten we je dit parel-
tje zeker aanbevelen!
dan gaan we over tot de orde van de dag: 
veel en goeie concerten. aan de kant staan 
mensen die zeggen: ‘t is teveel. Anderen 
zien we iedere week verschijnen, no mat-

ter what... och ja, toen we de richting van 
klein professioneel podium insloegen 
was er geen middenweg. we organiseren 
graag en veel. gewoon omdat er veel is en 
veel zeer goed is. en omdat heel veel mu-
zikanten nergens meer terecht kunnen. 
en omdat hun muziek een goed podium 
verdient. en een goed publiek. we hebben 
het onszelf natuurlijk ook ‘aangedaan’. Al-
leen maar open als er iets te doen is. Maar 
ja, liggen alle opportuniteiten niet verbor-
gen achter een grote berg werk?
het zal je waarschijnlijk niet verbazen 
dat deze coördinator graag nog meer zou 
doen... gelukkig is er een stuurgroep om 
me in bedwang te houden....
Maar genoeg geklaagd, het wordt weer 
spannend en stel, stel dat je plotseling 
kriebels voelt om eens mee te helpen?
laat je horen. 
Tot op een van onze luisTerconcerten...

  

 

Dirk 

’t EYschriFT n°2/ inleydend woord
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Er zijn zo van die verrassingen in een 
kleine club... Vandaag bieden we je in 
plaats van één, twee unieke Keltische 
groepen aan mét de mogelijkheid om 
tussen beide concerten een maaltijd te 
nuttigen. Voilà, ziedaar ons muzikaal 
én culinair aanbod...

carmina (latijn voor liedjes of gedichten)
stond ooit, heel lang geleden in het folkca-
fé ‘t Eynde... Het was een magisch optre-
den dat bij een aantal mensen in het ge-
heugen geprent staat. de groep is steeds 
blijven concerteren met als vaste waarden 
het duo Pippa en rob. Pippa Marland (sax, 
whistles, zang) en rob king (gitaar, man-
dola, bodhran) ontmoetten elkaar in 1987, 
tijdens een seminarie engelse literatuur. 
carmina kiest niet voor het project van 
een hechte groep, maar zoekt samen-

werking met muzikanten uit de britse 
rock, pop en jazzwereld. het levert telkens 
opnieuw een verfijnde en toegankelijke 
crossover op. een concert met carmina is 
telkens weer een spannende beleving, je 
wordt geboeid tot de laatste noot.
sinds het overlijden van de invloedrijke, le-
gendarische jazzpianist en groepslid Pete 
jacobson in 2002, neemt de groep meest-
al toetsenist/vocalist geoff castle mee op 
toer. op verzoek van de nederlandse col-
lega organisator guo is er echter ook nog 
diarmaid Moynihan (craobh rua, calico) 
die meekomt. dit is een uitstekend whist-
ler en uillean piper (west-ierse  kust). Met 
de excellente noord-ierse zanger/gitarist 
Paul bradley voegt carmina zowaar een 
vijfde groepslid toe. een perfecte starter 
voor een uniek zondagsconcept... 
graag na dit uniek concert: aan tafel!

16.00 UUR - LEDEN: 10 euro - NIET-LEDEN: 12 EURO 

zondag 1 maart >> dubbelconcert

carmina
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zondag 1 maart >> dubbelconcert

fernhill

Wie van oerdegelijke Keltische mu-
ziek houdt, mag dit concert niet mis-
sen... Met wortels in eeuwenoude tra-
ditie maar met een onmiskenbare en 
smaakvolle hedendaagse toets, brengt 
dit kwartet muziek uit Wales en omlig-
gende streken.  

als zelfs robert Plant het niet kon laten om 
een pluimpje te geven (beautiful voice, ex-
cellent band) moet je mij wel geloven. julie 
Murphy is dan ook een zangeres pur sang 
en zonder sterallures. we mochten haar 
en haar drie begeleiders reeds vier jaar 
geleden ontvangen en genieten. ze kwam 
toen het album ‘Canu Rhydd’ (Welsh voor 
‘vrije poëzie’) voorstellen. Dus we hebben 
reden om een verheerlijkend tekstje te 
schrijven. Julie’s stem wordt prachtig on-
dersteund door haar muzikanten. niet in 

het minst door gitarist ceri rhys Mathews, 
die trouwens ook goed overweg kan met 
dwarsfluit en doedelzak. op een bijna stoï-
cijnse manier vinden we christine cooper 
op viool. een beter begeleidster zou julie 
niet kunnen vinden. en eerder merkwaar-
dig te noemen in dit kwartet is Tomos wil-
liams, een uit de bebop- en hiphopscene 
opgeduikelde trompettist. 

OM 20.00 UUR - LEDEN: 10 euro - NIET-LEDEN: 12 EURO

zondag 1 maart >> 

restaurant 
maaltijd > 10 euro > tussen 18 en 20 uur

Voor tien euro kan u een lekkere maal-
tijd nuttigen tussen de twee concer-
ten... Graag reserveren: 03 772 11 93 
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vrijdag 6 maart >> luisteravond

appelweyre11

vanaf 20.00 UUR - LEDEN: gratis NIET-LEDEN: lidkaart kopen of daglidkaart € 0,5

Voor alle duidelijkheid... Dit is nu eens 
een avond waarbij onze foyer open is en 
je je respect voor de muzikant niet moet 
tonen door te luisteren. Pas op, wie wil 
kan door te luisteren naar Marc Vande-
moortele wél een en ander opsteken...

Marc komt namelijk als vrijwilliger van 
den appel met een heel pak nieuwe folk 
cd’s naar onze club. Inderdaad, het neigt 
wat naar Tupperware: iets lekkers drinken, 
wat dingen uitproberen en eventueel op 
het einde van de avond kopen. Marc draait 
enkele nummertjes maar geeft ook wat 
nuttige achtergrondinformatie. een unie-
ke kans, want veel folkcd’s vinden hun 
weg niet naar de nog weinig overblijvende 
cd-winkels. een opportuniteit?

Tevens kan je in den appel terecht voor 
koopjes. zo hebben ze iedere maand een 
9x9 actie. Je krijgt een aanbod van 9 cd’s 

voor de prijs van 9 euro per cd. voor fe-
bruari zijn dat:
Polka v - Frigg
anja-ninja (2cd) - gorki
harvest - neil young
lennon legend - john lennon
cabo do mundo - luar na lubre
For The roses - joni Mitchell
sour cherry & bitter orange - haris alexi-
ou (uitverkocht)
kleine blote liedjes - eva de roovere - 
gerry de Mol
sail on - dick gaughan
geluidsfragmenten en meer informatie 
vind je hier: http://www.tsmiske.be/stek9/
appel/lijst.asp?pagina=9x9
Folkcorner Den Appel
Gemeenteplein 7
1730 Asse
denappel@tsmiske.be
tel: 02/306.68.55 (tijdens kantooruren op 
woensdag, vrijdag en zaterdag)
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vrijdag 13 maart >> dansbaar concert!

plantec

Bretagne is een prachtig land, maar ook 
gekend omwille van zijn eigenheid en 
uitgesproken cultuur. Het was in 2002 
dat ‘Les Frères Plantec’, Yannick Plantec 
en Odran Plantec met gitaar en bom-
barde hun muzikale wortels ontdekten.  

dit jaar staat het Plantec trio eindelijk op 
onze planken... en ja, ze maakten heel wat 
mee gedurende die 13 jaar en brachten 
niet minder dan 8 cd’s op de markt. Want 
al speelden ze eerst traditioneel werk, 
gaandeweg begonnen eigen composities 
meer door te wegen. 
ze waren een tijdje een kwartet en telden 
een harpspeler én bassist in hun rangen. 
Toch kwam de grootste stap er in 2005. 
Met de komst van Marc Gauvin, z’n drum-
machines en harmonische elektronische 
begeleidingen, veranderde de stijl van de 
groep volledig. ook waagde yannick zich 
aan de zangmicro. in 2008 nemen ze Me-

kanik op met roli Mosimann die onder 
andere ook Faith no More en new order 
heeft geproduced. het is hun tot dan toe 
meest rockgetinte plaat. in 2011 beslist 
Plantec om in de ingeslagen richting ver-
der te gaan en een nieuwe cd uit te bren-
gen in de gekende keltisch elektronische 
stijl. de broers besluiten deejee DjiBriL bij 
de groep te vragen. de cd kreeg goeie re-
acties in de media (rock & Folk, celtic life, 
France inter, France bleu...).
‘s Middags speelt dit trio voor de scholie-
ren in onze muziekclub; voor een recht-
staand concert kan je bij ons ‘s avonds 
terecht... 
yannick Plantec: gitaren
odran Plantec: bombarde, shehnai*
DjiBriL (Gabriel N’Dombi): PC en toetsen

* de shehnai is een gelijkaardig instrument 
als de bombarde uit Zuid-Azië. Het is ook 
een blaasinstrument met een dubbelriet.

OM 21.00 UUR - LEDEN:10 euro - NIET-LEDEN: 12 EURO
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Toen Litouwen zijn onafhankelijkheid 
herwon na de ‘Zingende Revolutie’ van 
1990, richtten de ouders van Vétra de 
heidense beweging Romuva en de ritu-
ele folkgroep ‘Kūlgrinda’ op’.

al sinds de sovjettijd verzamelden zij in 
afgelegen dorpen van litouwen de oude 
liederen, dansen, huwelijks- en zon-
newenderituelen en brachten die naar 
de steden en de nieuwe generaties. vé-
tra werd gewiegd in een grote zingende 
cultuur die teruggaat tot voorchristelijke 
tijden. de polyfone sutartines hebben 
volgens musicologen en etnologen zelfs 
prehistorische wortels. vétra zal een keuze 
brengen uit de honderdduizenden dain-
as die het land rijk is. deze volksliederen 
worden gezongen bij alle grote en kleine 
gebeurtenissen in het leven en getuigen 
van een diepe verbondenheid met het 
land en de natuur. 

vétra zal dan ook tijdens het con-
cert de symboliek van deze rituele 
liederen uitleggen. sinds kort werkt de 
tweeëntwintigjarige Vétra samen met 
ierse muzikanten. oost- en west-europa 
ontmoeten elkaar. ze zal dan ook enkele 
eigen nummers en een paar covers bren-
gen. dit jong, fris talent, geworteld in de 
traditie van één van de meest oorspronke-
lijke volksculturen van europa, belooft ons 
in trance te brengen met haar muziek. vé-
tra zal zichzelf begeleiden met de kankles. 
dit veelsnarig tokkelinstrument is verwant 
met het psalterium en betovert met een 
zinderende en glasheldere klank.

www.vetramusic.com
www.facebook.com/vetramusic
En opnieuw willen we jullie verbazen, 
want Vétra speelt samen met Laima een 
dubbelconcert... Een unieke kans om nieu-
we ontdekkingen te doen...

zatErdag 14 maart >> dubbelconcert

vėtra trinkūnaitė
dubbelconcert OM 21.00 UUR - LEDEN: 7 euro - NIET-LEDEN: 9 EURO 
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Voor het tweede deel van dit dubbel-
concert komt Laima met haar bijzon-
dere muziek aan het woord...

in haar thuisland en ver daar buiten maakt 
de letse laima jansone furore met de 
kokle, het letse broertje van de litouwse 
kankles. de sprankelende klanken van 
haar in 2011 verschenen album ‘Sidrabs’ 
(zilver) doen nu eens denken aan water-
vallen en sneeuwstormen en dan weer 
aan het zacht ontluiken van sneeuwklok-
jes. het verbaast keer op keer te zien hoe-
veel deze virtuose muzikante uit dit oude 
instrument haalt. laima studeerde etno-
musicologie aan de muziekacademie in 
riga, maar verkent voortdurend de gren-
zen van dit instrument. ze trad op zowel 
met folk-, jazz- en klassieke ensembles als 
met popsterren, deejays én een beatboxer. 
laima nam onlangs nog een nummer op 
met de zanger van brainstorm. we zijn 
dan ook benieuwd naar wat ze in belse-
le zal brengen. vorig jaar was laima een 
enthousiaste tutor van eThno estland. 
doordat jongeren het instrument vaker 
op het podium zien verschijnen, heeft het 
in eigen land aan populariteit gewonnen. 
‘Waarom zou je een gitaar vastnemen als 
je kokle kan spelen?’ hoor ik steeds vaker, 
zegt laima. jongeren komen sowieso in 
contact met de roots en de ziel van hun 
eigen land, en misschien ook wel met hun 
eigen ziel.’

(lees voor een interview met Laima: http://
www.brusselnieuws.be/nl/cultuur/laima-
jansone-op-brussels-jazz-festival-godin-
van-de-kokle)Ook was zij betrokken bij De 
Verteltheaterdagen en het Storytellingfes-
tival (Amsterdam) als programmator.

zatErdag 14 maart >> dubbelconcert

laima jansone
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zondag 15 maart >> concert

montanaro / cavez
OM 16.00 UUR - LEDEN: 7 euro - NIET-LEDEN: 9 EURO

Niet de eerste keer op ons podium... 
Maar wél opnieuw met een nieuwe cd 
én programma. En hun laatste verschij-
ning op de Meet & Greet in april 2013 
zindert het nog een beetje na... 

baltazar Montanaro (zeF, compagnie 
Montanaro, i Fratelli Tarzanelli,…) is een 
duizendpoot op viool en een vagebond 
met een strijkstok. hij verkent niet enkel 
de grenzen van zijn viool maar ook deze 
tussen Frankrijk en hongarije. het is een 
echte muzikale veelvraat die zijn talent 
met de paplepel ingelepeld kreeg door va-
der Miquèu, een Provençaalse troubadour 
van het eerste uur. dat is overigens niet 
het enige talent dat hij van thuis uit heeft 
mee gekregen. de tekeningen die drie cd 
hoesjes van het duo sieren zijn ook van 
zijn hand.
voor sophie cavez (kv express, dazibao, 
urban Trad, ialma,…) betekende het diato-

nisch accordeon liefde op het eerste ge-
zicht. ze liet er haar studies voor links lig-
gen en begon haar carrière bij urban Trad, 
wat meteen een schot in de roos bleek. 
een zeer getalenteerde muzikante én 
componiste, die naast de monstergroep 
ook enkele pareltjes van projecten uitge-
werkt heeft. haar liefde voor muziek bleef 
overigens niet beperkt tot het accordeon, 
intussen is ze ook een begenadigd bassis-
te. straf, zo dunkt ons. zeker als je weet dat 
ze zich dat allemaal zelf heeft aangeleerd…
Het universum dat zij weten te creëren 
is uniek en zeer aanstekelijk. ze dragen 
traditionele muziek hoog in het vaandel 
maar zijn ook meesters in het improvise-
ren. hun muziek klinkt tegelijk intimis-
tisch, krachtig en ze zijn perfect op elkaar 
ingespeeld. intussen reisden ze heel eu-
ropa door met hun prachtige muziek en 
dat kan je als het ware horen in elke noot 
die ze spelen… 
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20 / 21 / 22 maart >> symposium en bal in Leuven

lUca 
internationaal doedelzak symposium > meer info 

Het College of Arts van de Universiteit 
Leuven organiseert op 20-21-22 maart 
2015 een internationaal symposium 
over doedelzakken, in samenwerking 
met Muziekclub ‘t Ey, doedelzakfan-
fare “De Grote Kornemuze” en “Leuven 
Befolkt”. We verwijzen naar de uitge-
breide Facebookpagina www.facebook.
com/events/722849647831197/?fref=ts

er zijn kosten noch moeite gespaard... was 
het niet dat we dit weekend zelf twee fan-
tastische concerten hebben, we zouden 
onze tenten opslaan in leuven.
het start allemaal vrijdag 20 maart...
> 20.00 - stadhuis leuven:
Musa - belgian bagpipe choir, een nieuw 
doedelzak ensemble o.l.v. jean-Pierre van 
hees stelt zich voor.

zaterdag 21 maart 
> 09.30 - 18.00
l.u.c.a campus lemmens:
lezingen, mini-stage, instrumentenbou-
wersstands en Master-class
lemmensberg 3 te 3000 leuven
lezingen door een indrukwekkend aantal 
doedelzakeminenties uit alle regio’s van 
europa. de lezingen worden gegeven in 
het nederlands, Frans, engels, spaans en 
duits, steeds ondersteund met een en-
gelstalige Powerpoint.

> 10.00 - 12.00
eric Montbel – Meestercursus grote doe-
delzak in do – max. 12 deelnemers
birgit bornauw – Ministage doedelzak in 
sol.

> 19.00 - 23.00 uur - caMPus leo Xiii:
beFolkT bal”, bal / concert 

adres: Tiensestraat 112 – 3000 leuven
19.00 uur: dansinitiatie
20.00 uur: bal met achtereenvolgens
• Duo Hilke Bauweraerts – Jean-Pierre 
van hees
• Back to the Woods
• Aidreann
Muzikale intermezzi door doedelzakfan-
fare de grote kornemuze
inkom : € 5 € (€ 3 studenten)

zondag 22 maart
>  10.00 - 12.00 uur - geleid bezoek aan 
het Muziekinstrumentenmuseum van 
brussel met de mogelijkheid om niet ten-
toongestelde doedelzakken te bekijken.
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zatErdag 21 maart >> Baleynbal

the reunion
OM 21.00 UUR - LEDEN: 7 euro - NIET-LEDEN: 9 EURO 

Pablo Golder is een bezige bij... We zien 
op zijn cv namen als I fratelli Tarza-
nelli, Les bandits de Belleville, ZIGO, In 
Volata. Na een muzikale reis in Italië in 
2013 (heeft Pablo Italiaanse roots?) met 
vrienden-muzikanten werd beslist om 
verder samen te spelen.

Het jammen in Italië was zo meegeval-
len dat er voor een ‘hereniging’ werd 
gezorgd: The reunion was geboren. het 
resulteerde in twee ‘maidenconcerten’  in 
2014 tijdens het boombal in gent en op 
het na Fir bolg festival. voor dat feestje 
nodigde de bende ook Fabiola Fernandes 
uit. deze dame hadden de muzikanten 
reeds ontmoet in Portugal waar ze gast-
zangeres was bij i Fratelli. 
The reunion is synoniem voor eigen-
zinnig en feest... het octet brengt heel 
dansbare groovy wereldmuziek. om het 
testosterongehalte van deze voorname-

lijk gentse muzikanten naar beneden te 
halen en het mediterraanse gevoel op 
te drijven , haalden ze er een Portugese 
zangeres, Fabiola Fernandes, bij. Tussen 
een walsje en een polka door kan je niet 
weerstaan aan braziliaanse, afrikaanse, 
spaanse en Mexicaanse muziek die de 
‘The Reunion’ pimpt tot een energieke 
set. Dat dit een ‘ander’ Baleynbal wordt 
is vanaf nu dus géén geheim. Men zegge 
het voort!
voor jullie spelen en genieten:
Fabiola Fernandes: zang
ambroos de schepper: saxofoon
Pablo golder: diatonisch accordeon
Florian de schepper: gitaar
jonas de Meester: gitaar
jelle van cleemputte: bas
wout van liedekerke: percussie
ludo stichelmeyer: drum
https://www.youtube.com/
watch?v=SN7krMFWooU
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zondag 22 maart >> concert

jonsson - haas

Vioolliefhebbers aller landen, verenigt 
u! Kom in groten getale naar weeral een 
uniek concept in onze muziekclub...
 
de viool is één van de meest bespeelde 
instrumenten ter wereld en heeft samen 
met vele immigranten doorheen talloze 
culturen de wereld rond gereisd. ze is 
opgenomen in het merendeel van tradi-
tionele en minder traditionele muziek en 
is daarmee het instrument bij uitstek dat 
zeer diverse speelstijlen kent. 
lena jonsson (duo jonsson coudroy) 
komt uit het hart van zweden en verte-
genwoordigt een jonge generatie traditi-
onele violisten. ze groeide op in hälsin-
gland, een regio in zweden met een zeer 
rijke traditie van folkmuziek, in een fami-
lie waar iedereen viool speelt. Maar lena 
is een zeer nieuwsgierige muzikante en 
studeerde tijdens haar studies in traditi-
onele zweedse muziek (jawel, die bestaat 
in zweden) een semester aan het berklee 
college of Music in boston. Muziekken-
ners weten dat in boston een zeer rijke 
muzikale cultuur heerst en het verbaast 
ons dan ook niet dat op een gegeven mo-
ment de paden van lena en brittany el-
kaar kruisten…

brittany haas groeide op in california en 
specialiseerde zich in de voorloper van 
de bij ons populaire bluegrassmuziek – 
de old-time music. op zeer jonge leeftijd 
blijkt ze te beschikken over een groot ta-
lent en neemt al op haar 17de haar eer-
ste soloplaat op. ze leert de knepen van 
het vak van niemand minder dan bruce 
Molsky en toert sinds haar 14de met darol 
anger. bij ons is ze voornamelijk bekend 
van de legendarische groep crooked still. 

deze dame heeft een palmares…
bij hun ontmoeting werd het snel koeken-
bak tussen beide dames en ontdekken ze  
hun gemeenschappelijke liefde voor tra-
ditionele muziek, reizen én de passie om 
elkaars muziek te leren en samen te spe-
len. verwacht je deze middag aan vonken 
en vuurwerk op het podium!

OM 16.00 UUR - LEDEN: 10 euro - NIET-LEDEN: 12 EURO
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zatErdag 28 maart >> OB-concert

West rim

‘Optreden in eigen beheer’... We geven 
de kans aan jong folktalent om zich te 
bewijzen...

amelken de brant op piano en zang, aen-
drik de brant op trompet en vlaamse doe-
delzak (of ukulele als hij de rest vergeten 
is), reinoud de brant op gitaar en zang, 
ellen de beleyr op accordeon en zang 
en kwinten van kersavond op drums. 
jawel: na back to the woods en 3 gene-
raties kuijken alweer een familieproject 
onder onze schijnwerpers. Maar muziek 
is eigenlijk altijd een beetje een familie-
project. samen het publiek op sleeptouw 
nemen: het schept een band. dansfolkies 
onder u denken misschien: “ha, kléan 
heeft een nieuwe naam?”. njoa... maar 
dan toch ook echt een nieuwe stijl. waar 
kléan stond voor vlaamse folk met he-
dendaagse invloeden, klinkt west rim 
meer als indie pop (inspiratie? denk bei-

rut voor de trompet, Mumford and sons 
of laura Marling voor de songs) met extra 
akoestische en traditionele instrumenten. 
deze muzikanten houden duidelijk van 
nieuwe ervaringen, west rim is voor hen 
één grote verkenningstocht. ze trekken er 
dan ook allemaal geregeld op uit om el-
ders een stukje wereld te gaan verbeteren 
en en passant een valies vol muziekjes en 
andere immateriële culturele rijkdommen 
te verzamelen. de voorbije zomer stonden 
ze op Festicert - een christelijk muziekfes-
tival met ook gewoon veel fijne muziek. 
de gentse bisschop luc van looy stond 
ooit in hun voorprogramma. Muziek met 
een boodschap? Als je ‘t zo wil horen... 
songs van west rim gaan vaak over keu-
zes, stormen, liefdes,... enfin: al die situa-
ties en gevoelens die een mensenleven 
kruiden en waarvoor muziek zo’n prach-
tige uitlaatklep kan zijn. west rim voert je 
songs die blijven hangen.

OM 21.00 UUR - LEDEN: 0 euro - NIET-LEDEN: 0,5 EURO / + den hoed 
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vrijdag 3 april >> concert

lami trio

Wie een instrument als de Iraakse qa-
nun speelt, móet haast wel een muzi-
kale duizendpoot zijn. En dat is dan 
ook wel het minste dat je van Osama 
Abdulrasol kan zeggen. Trouwe lezers 
/ ‘t Ey-bezoekers kennen hem vast nog 
van optredens met Dzjamel, Olla Vog-
ala, Arifa of Folklof Orchestra, maar 
het lijstje met muzikale kompanen is 
nog veel langer (...Tom Tobinson, het 
Vlaams radio-orkest olv. Dirk Brossé, 
Dick Van der Harst,...). 
 
en zo kwam osama ook lode vercampt 
tegen. een cellist heeft geen 1000, maar 
slechts één pootje nodig. wie lode ooit 
(ergens tussen i Fiamminghi en gorki) 
zag uitbarsten, weet dat de man alvast in 
z’n hoofd toch een paar muzikale kronkels 
extra heeft. helena schoeters heeft om te 
zingen zelfs helemaal geen poten nodig. 
haar stem wordt er niet minder verras-

send en veelzijdig op. 
een sprankelende qanun (er zijn weinig 
instrumenten waar dat adjectief zo letter-
lijk op van toepassing is) en een soms ste-
vig percussieve cello spreiden samen een 
bont en uitnodigend tapijt voor de dartele 
sopraan van helena.
wat als de babylonische bouwvakkers aan 
de toren ook muzikant waren geweest? 
dan hadden ze elkaar -spraakverwarring 
of niet- nog steeds moeiteloos begrepen.

OM 21.00 UUR - LEDEN: 8 euro - NIET-LEDEN: 10 EURO
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vrijdag 10 april >> concert

tom theuns & paul russell

In oktober vorig jaar bracht Tom Theuns 
een nieuwe akoestische plaat uit op het 
Homerecords label. Daar ging hij in dia-
loog met de fantastische folkgitarist/
zanger Paul Russell uit Colorado, USA. 
Ze hebben zich afgezonderd in een 
“houten barak” en schreven een hoop 
nummers gebaseerd op hun passie voor 
ragtime, blues en neo-folk.   

‘In between trees’ is de titel van deze twee-
de plaat die Tom Theuns bij het homere-
cords label opnam. we kennen Tom van 
Ambrozijn, Aurelia en Living Roots. Duo’s 
met vera coomans, wouter vandenabee-
le, soetkin collier en uiteraard Tom solo. 
hier ooit als dubbelconcert met Pierre 
bensusan.

Tom liep de folkgitarist/zanger Paul rus-
sell uit colorado, usa, tegen het lijf.  deze 
opereert onder het pseudoniem ‘Apollo 

Rose’ en omschrijft z’n muziek als ‘New 
Americana’ en ‘Adventure Acoestics’. Was 
apollo niet de romeinse god voor muziek 
en aanverwanten? hij is een wilde/zachte 
poëet met een technische gitaarstijl.
hoe deze amerikaan op het oude conti-
nent verzeilde (hij hangt rond in het gent-
se) weten we niet, maar dat hij Tom tegen 
het lijf liep wel.
ze zonderden zich dus af in een “cabin in 
the woods” en schreven samen nummers 
geïnspireerd op traditionele amerikaanse 
en europese/angelsaksische folk. 

deze transatlantische singer-songwriter- 
samenwerking resulteerde in een uniek 
repertoire ondersteund door prachtig 
akoestisch „fingerpicking” gitaarwerk. het 
duo brengt spannende arrangementen en 
frisse nieuwe muziekskes. een vlaams-
amerikaanse samenwerking, eindelijk op 
ons podium...

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

’t EYschriFT n°2/ verslag van wat geweest is

Voor een fotoverslag van ‘wat geweest 
is’ kan je steeds terecht op onze Face-
bookpagina.. Je vindt er meestal wel 
een fotoverslag. Het is letterlijk en fi-
guurlijk een beetje een dagboek gewor-
den... We moeten voor deze geschreven 
editie even terug naar vorig jaar. Toe-
gegeven, het gaat verbazend snel voor-
uit en we zijn nogal actief... 

de folkafdelingen van de muziekscholen 
van lebbeke en sint-niklaas realiseerden 
op 22 en 23 november een dubbelcon-
cert rond ‘De Grooten Oorlog’. ‘Rembered’ 
was de titel en alle leerlingen vertolkten 
er vlaamse en internationale liederen en 
melodieën met betrekking tot oorlog en 
vrede. onze technische ploeg ging in leb-
beke een onderzoekende blik werpen, ter 
voorbereiding van het concert in belsele. 
geen sinecure, maar weer een bewijs dat 
onze vrijwilligersploeg zich met gemak 
kan meten aan de professionele sector. 

het programma was puik en ook de ge-
luidsversterking kon op instemmend ge-
knik rekenen. 

het zal de regelmatige lezer niet ontgaan 
zijn, de dynamiek van onze club gaat ver-
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’t EYschriFT n°2/ verslag van wat geweest is

der dan concerten organiseren. want ook 
de drie basisscholen van belsele konden 
weer - te voet - naar enkele geslaagde 
voorstellingen van theater hutsepot ko-
men kijken. (op de foto: geen autobus 
meer nodig om het jonge volkje naar ‘t Ey 
te brengen...)
de laatste zondag van november hadden 
we banditaliana op bezoek. een uitver-
kocht ‘t Ey vol met Italiaanse muzieklief-
hebbers. het collectief rond ricardo Tesi 
is dan ook merkwaardig. het werd een 
fantastisch concert waarbij we mochten 
genieten van warme italiaanse muziek, 
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doordrenkt van traditie, maar fris en he-
dendaags van vorm. en een uitmuntend 
lyrische percussionist.

duo Marin mochten we twee keer bewon-
deren. in de centrale in gent, waar we 
meewerkten aan de Meet & greet van het 
Folkforum en twee dagen later bij ons. een 
begeesterde henk vertelt daarover:
Geen minuut stilte in ’t Ey ter ere van het 
heengaan van het kapsel dat niet genoemd 
mag worden.  Ook geen Sinterklaas.  Wel 
ging de psychedelische sterrenhemel ach-
ter het podium aan, waarop mijn doch-

ter zich afvroeg: wat van beiden zou de 
meeste hallucinaties veroorzaken, de ster-
renhemel of het kapsel?  Het kapsel van 
onze coördinator zat sowieso weer strak in 
orde, evenals het optreden van Duo Marin.  
Zweedse subtiliteit in al zijn glorie.  Twee 
violen met klasse, een alt en een sopraan, 
beiden voorzien van vijf snaren.  De bogen 
dansten.  Even mooi om naar te kijken als 
om naar te luisteren.  De huidige Zweedse 
muziekgolf heeft zo zijn wortels: het be-
gon met de Vikings.  Toen kwam Ikea.  De 
combinatie van die twee ging fout, de Vi-
kings kregen de kast niet in elkaar gezet en 

’t EYschriFT n°2/ verslag van wat geweest is
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veroorzaakten op die manier het ontstaan 
van de viool.  De Berserkers geraakten 
hierdoor gepacificeerd en het resultaat is 
dat ze nu zowat onze podia overspoelen.  
Van mij mogen ze.  Dit concertje vroeg om 
meer. (Sorry voor de onzin, dat krijg je nu 
eenmaal van flikkerende sterretjes op vrij-
dagavond.)
Maar december had nog meer moois in 
zijn mars... 
chris wood plaatste een beuk van een 
concert, Maz O’Connor stal onze harten 
met haar frêle poëzie (ze had trouwens 
nog ooit eens een dagje uit gewonnen met 

chris wood). herman cole organiseerde 
met ons een workshop met twee italiaan-
se dames van het italiaanse vocale kwar-
tet Faraualla. ons laatste weekend in 2014 
werd gevierd met een baleynbal en twee 
groepen... op de foto zie je het duo cardin 
en het trio back To The woods samen op 

’t EYschriFT n°2/ verslag van wat geweest is
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’t EYschriFT n°2/ verslag van wat geweest is

het podium. een nieuwe generatie goeie 
muzikanten lijkt een vliegende start geno-
men te hebben... Tussen kerst en nieuw-
jaar ging de deur dicht en hebben we de 
versleten vloer opgebroken én vervangen. 
dankzij de hulp van véél vrijwillgers ging 
het afbreken vlotter dan verwacht. Tijd dus 
om onze vrijwilligers eens te trakteren én 
te vergasten op een concertje van de zuid-
afrikaanse Mbijana sibisi uit zulu-land 
(durban, kwazulu-natal). leen had voor 
een verrassende en opruimende tombola 
gezorgd, onze vrijwillige boekhouder luk 
kwam de cijfers wat toelichten (hoe kan je 

je een nieuwe vloer veroorloven...). 
enkele dagen later kwamen we met onze 
stuurgroep samen en ook hier werd na-
tuurlijk voor de nodige streep muziek 
gezorgd. we konden een nieuw initiatief 
bewonderen van didier François waarbij 
hij bio-dynamische wijn voorstelt, laat 
proeven én van de bijpassende nyckelhar-
pa klanken voorziet. een wijnproefconcert 
dat we in het najaar graag aan het grote 
publiek in onze muziekclub willen voor-
stellen.  
begin januari was het dan de beurt aan 
oxfloor om onze nieuwe vloerbekleding 
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’t EYschriFT n°2/ verslag van wat geweest is

aan te brengen. een klus die op drie dagen 
tot een goed einde werd gebracht. juist 
op tijd om onze inboedel opnieuw op zijn 
plaats te krijgen voor ons verjaardags-
weekend. gedurende 24  jaar organiseren 
we folk in belsele, dus dat moest gevierd 
worden. we startten vrijdag met onze 
heyppening, de perfecte kruising tussen 
concert en receptie. 
onze belseelse huisbrouwerij boelens 
trakteerde onze bezoekende leden met 
een fruitsapje of tripel klok van ‘t vat. Kriek 
op de taart was het gezelschap les busi-
ciens. zij wisten de sympathie van ieder-
een te winnen met een sterke muzikale set 
en fijne kleine theatrale momenten. een 

groep om in het oog te houden... zaterdag 
mochten we rue Pascale trio op het ba-
leynbal verwelkomen. normaal gezien is 
deze groep een kwartet, maar bij ons dus 
uitzonderlijk niet. de drie muzikanten zijn 
heren die heel wat pluimen op hun hoed 
kunnen steken: Thierry Pinson (diato-
nisch accordeon en altsax), grégory jo-
livet (draailier) en cyril berthet (dwarsfluit 
en sopraansax). het gebeurt niet dikwijls 
dat bij een bal de muzikanten de dansers 
overleven, maar in dit geval dus wel. rue 
Pascale speelde bijna 4 uren  vol. een ver-
jaardagsbaleynbal waardig. ze stopte pas 
toen er bijna geen dansers meer waren. 
het was rond vier uur wanneer we met 
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hen nog een uitgebreide babbel en sessie 
hadden met de hommel. 
zondag programmeerden we misschien 
wel de twee meest innoverende folkgroe-
pen uit ons land. wör is na zijn première 
op gooikoorts goed blijven oefenen en 
dat kon je horen. de oude vlaamse melo-
dieën die ze onder handen nemen klinken 
als fijne popdeuntjes... het is nu wachten 
op de eerste cd... rik stond na het concert 
paraat met onze andere hulpkoks om de 
hongerige magen te spijzen. een fijne for-
mule die we dus op 1 maart herhalen. in 
het zaaltje aan de overzijde was het fijn 
vertoeven. na de maaltijd was het de beurt 

aan griff om ons te overtuigen. en over-
tuigen, dat deden ze. rémi decker (doe-
delzak, whistles, zang), colin deru (doe-
delzak, whistles, zang) en Raphaël De Cock 
(uilleann pipes, whistles, zang) namen het 
publiek mee op een echte theatervoor-
stelling waarbij je soms vergat dat het om 
doedelzakken ging. Met muzikaal materi-
aal uit Vlaanderen en Wallonië wisten ze 
een boeiend en gevarieerd concert neer te 
poten. ook de prestatie van ons licht- en 
geluidsteam moet vermeld... onze 24ste 
verjaardag was een rustig maar geslaagd 
evenement. dank aan gans onze ploeg, 
publiek en muzikanten!  
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litEratUUr >> boekvoorstelling

muziek met maffe...

Eén van de pioniers van instrumenten 
uit wegwerpmaterialen of gebruiks-
voorwerpen in Vlaanderen is Herman 
Dewit. Uitgeverij De Draak wist een 
fijn boek uit te geven dat wel eens de 
instrumentenbouwer in u zou durven 
doen ontwaken...

weggeworpen dingen kunnen we met an-
dere ogen bekijken: niet als een eindpunt 
(afval) maar als het begin van iets nieuws. 
in hedendaagse termen: upcycling. wat 
dat muzikaal kan betekenen, was in ‘t Ey 
onlangs nog te horen met Max vander-
vorst, die muziek maakte op drinkbussen, 
oude strijkijzers, lege blikken, enz.
Ook Herman Dewit, ‘peetvader’ van de 
heropleving van de vlaamse volksmuziek 
was al in ‘t Ey te gast met een programma 
vol muziek op goed klinkende instrumen-
ten die hij zelf maakt van weggeworpen 
en andere merkwaardige spullen. in alle 
categorieën. Slagwerk uiteraard, maar ook 
blaas- en snaarinstrumenten. in het boek 
“Muziek met maffe materialen” (160 blz. € 
19,90) deelt hij het maak- en speelplezier 
met jong en oud. Meer dan 100 instru-
menten om voor een habbekrats zelf te 
maken – en te bespelen.

dit boek is de vrucht van zijn samenwer-
king met grafisch vormgever jan van 
craesbeeck, zelf ook upcycling-artiest. bij 
hem begon het met een kapotte wekker 
die hij als kind op straat vond en waarmee 
hij zoveel leuke dingen kon bedenken dat 
hij die dag te laat kwam op school… artis-
tieke recycling werd zijn passie. zijn eigen 
boek “schitterende rotzooi” (256 blz. hard-
cover. € 23,95) zit vol vernuftige construc-

ties maar ook artistieke objecten van een 
verbluffende eenvoud.
beide boeken zijn te koop via www.de-
draak.org

foto: een bas-duimpiano van een wijnkist 
en afgedankte bladen van ijzerzagen.

materialen... door herman dewit
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Eygalerij

’t EYschriFT n° 2/ tentoonstelling maart - april

Artieste en onderzoekster Fabiola Au-
gusta komt in onze muziekclub teke-
ningen, afdrukken en foto’s tentoon-
stellen. Want laat ons duidelijk zijn, 
deze dame heeft heel wat meer talent. 
Eéntje kan je op 21 maart komen be-
wonderen wanneer ze uit de bol gaat 
met ‘The Reunion’. 

gedreven als ze is heeft ze voor deze ten-
toonstelling ook een titel.
saP, voice, The cenTer oF The body
Fabiola brengt haar werken in het teken 
van dit onderwerp. De foto’s, prints en te-
keningen zijn als het ware verslagen van 
performances, akties en zijn een weerga-
ve van haar transdisciplinaire benadering 
van haar leven en kunst. het metabolisme, 
de vormveranderingen die inderdaad heel 
vleselijk zijn, worden in deze tentoonstel-
ling weergegeven. dedendra is de alles-
omvattende naam voor de weergave van 
het geheel van onderzoek naar verande-
ring, de materie die ons lichaam is en die 
voortdurend verandert.   

biografie
“louvada sejas crua! vestida de nua”
(Praised be raw! dressed of naked)
sculpturen, experimentele-rap-world 
music, performance artiest.
geboren in 1988 in viana do castelo, Por-
tugal.
reeds op jonge leeftijd ontwikkelde Fa-
biola haar smaak en goesting naar on-
derzoek, beweging, geluid, materie en li-
chaam, door haar muziek, dansstudies én 
sport. ze is een afgestudeerde kunstenares 
beeldhouwen. haar werk rond metabolis-
me en endocrinologie is ook voorgesteld 

op wetenschappelijke seminaries. als zan-
geres heeft ze niet alleen in Portugal opge-
treden, maar ook aan de andere kant van 
de oceaan. enkele evenementen: Festival 
de Músicas do Mundo de sines, andanças 
Festival, danzas sin Fronteras (spain), ac-
custic’Omaggio in Torino (Italy), Boom-
balfestival in lovendegem (belgium), the 
barbican hall in london (uk), Festival des 
arts de la rue de bobo dioulasso,(burkina 
Faso). op dit ogenblik werkt Fabiola voor 
de compagnie velum in lille.
https://www.facebook.com/dedenderafa-
biola

 dedendera Fabíola Augusta / tekeningen, prints en foto’s
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partnErS VAN ‘T EY >> voorstelling

 dranouter centrum
folkcentrum op de schreeve

Elke folkliefhebber in ons land heeft 
wel eens van Dranouter gehoord.  De 
actieve concertbezoeker weet tevens 
dat er in dat kleine dorp aan de grens 
met Frankrijk sinds enkele jaren weer 
heel wat folk wordt geprogrammeerd. 
Maar laat ons eerst voor eens en altijd 
die eeuwige misvatting van de baan 
helpen: ja, er is een verschil tussen het 
festival en het muziekcentrum…

eerst en vooral biedt het muziekcentrum 
zijn bezoekers doorheen het hele jaar 
een gamma aan folkconcerten (zowel in 
kleine, minieme, als iets grotere opstel-
ling). er gebeurt echter zoveel meer dan 
dat. in het centrum worden cursussen ge-
geven zoals volksdans en muziek voor de 
allerkleinsten. het fungeert daarenboven 
als folkafdeling voor de muziekacademie 
van ieper. iedere twee weken komen op 
maandag in onze gezellige foyer een aan-
tal olijke zangers samen om zich te ver-
zamelen rond de zangtafel. ook kortere 
workshops en Tlssen passeren regelma-
tig de revue. daarnaast is er nog eens een 
apart kinderprogramma, grotendeels mu-
ziekgerelateerd, om ook de kleine meer-
waardezoeker aan zijn trekken te laten ko-
men. er is een muziek/natuur paaskamp, 
cultuurdagen, filmavonden, i.s.m. festival 
dranouter en muziekmozaiek organise-
ren we een repertoirestage in het zuiden 
van Frankrijk,... en dan heb ik het nog 
niet eens over de eigen producties die het 
muziekcentrum op de markt brengt. in de 
voorbije jaren waren dat er heel wat: zuid-
waarts, Parallel, benauwd van den bouw-
ulf, oorlogsvensters, het grensorkest, only 
remembered,…
nog een extraatje is dat het muziekcen-

trum zijn eigen werking tracht te over-
stijgen door te ijveren naar meer respect 
en groei voor de hele folkscene in vlaan-
deren. dit door te lobbyen bij de vlaamse 
overheid, door deelname aan meerdere 
buitenlandse beurzen en showcasefesti-
vals, door vlaamse groepen te promoten 
in het buitenland en buitenlandse groe-
pen naar hier te halen, door een actieve 
participant te zijn in het gestaag groeien-
de folkforum, door overleg met collega’s 
van de verschillende clubs,…
laat het dus niet gezegd zijn dat er niets 
te beleven valt in dranouter, noch dat er 
enkel een festival wordt georganiseerd. 
al wie dat beweert, moet maar eens even 
langskomen.
de doelstelling van het muziekcentrum is 
eigenlijk heel simpel. een van de (helaas) 
weinige podia te zijn waar (inter)nationale 
folkmuzikanten een plaats krijgen om hun 
ey te leggen (met een knipoog naar onze 
veel gewaardeerde collega’s uit Belsele) 
en waar muziekliefhebbers dit genre in 
al zijn facetten kunnen ontdekken. het is 
namelijk niet zo dat er een klein publiek is 
voor folk. het is wel zo dat een publiek (op)
gevoed moet worden met dit soort muziek 
opdat ze ernaar op zoek zouden gaan en 
dat het feit dat dit momenteel enkel mo-
gelijk is door op eigen houtje concerten te 
bezoeken waarvan je de muziek meestal 
niet kent, de zaken enigszins bemoeilijkt. 
Toch geloven we erin dat we goed bezig 
zijn. waar moet een mens immers zijn 
energie in steken als het niet is in dat wat 
hem het meeste passioneert?
Gegevens
Muziekcentrum Dranouter, 
Dikkebusstraat 234, 8950 Dranouter
057 44 69 33, www.dranoutercentrum.be
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Fanteyfare - TesamenLerenSpelen... 
Het moment om je opgedane kennis 
te oefenen of nieuwe melodieën aan te 
leren. Iedereen welkom. 

je kan trouwens ook in gent en dranouter 
(Muzikantenhuis en dranouter centrum) 

naar de fameuze ‘Tune Learning Sessions’.   
data:
vrijdag 20 februari: geannuleerd (de 
roma!)
vrijdag 27 maart: FTF-Tls 
vrijdag 17 april: FTF-Tls
vrijdag 29 mei: FTF-Tls

’t EYschriFT n° 2/ huisorkest én jam

FTF - TLS
open jam en melodiekes leren spelen > deuren 20u
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’t EYschriFT n°2/ vreywilligers

joeri 
 

In deze rubriek laten we een vrijwilliger 
aan het woord. Een gemoedelijke bab-
bel over wat de vreywilliger boeit en 
doet...
Uit het nabije Sint-Pauwels komt Joeri, 
we leggen hem op de plank...

Wie?
ik ben joeri, 43 jaar, en toch  nog jong 
van geest. ik ben gelukkig gescheiden en 
heb 2 leuke zonen. robbe is zestien jaar 
en Tibo is vandaag op valentijn juist vijf-
tien  geworden. ik werk als natuursteen 
bewerker en plaatser, een soms stoffig en 
zwaar beroep. Maar ik doe het heel graag 
en er zit veel afwisseling in. dat maakt het 
aangenamer...

Levensfilosofie?
dat is een goeie vraag... 
ik vind dat wij mensen elkaar wat meer 
mogen liefhebben en dingen doen voor 
elkaar. doe niemand iets aan wat je zelf 
niet wil meemaken. Tot zover mijn korte 
maar krachtige levensfilosofie...

Hobby?
ik speel gitaar, iets wat ik heel graag doe. 
sinds kort speel ik ook in een groepje met 
de naam ‘Het Lot’. We brengen Nederlands- 
talige muziek van kleinkunst tot rock en 
ook enkele eigen nummers. heel plezant.
ik ben ook wel een festivalganger... niks 
zo leuk als het zonnetje, pintje en mu-ziek. 

Mijn lievelingsdier ? 
geen idee eigenlijk. ikzelf heb geen dieren 
in huis, maar ik vind alle dieren wel leuk. 
behalve slangen, daar heb ik het zo niet 
voor... en spinnen, behalve tuinslangen 

en suikerspinnen, maar dat was de vraag 
niet é...
ik hou wel van tattoos. ik zie dat als kunst 
op het eigen lichaam. ik zie regelmatig 
mensen naar me kijken als ik achter de 
tap sta in ‘t Ey (wat ik trouwens heel graag 
doe). Tattoos worden verkeerdelijk gelinkt 
met een minder goeie wereld...  
ik krijg soms de indruk dat ze denken dat 
ik niet in de folk hoor... 
Maar ik vloek nogal eens dikwijls met de 
starheid van mijn omgeving. wat echt telt, 
dat zit binnen in iedere mens. het hart op 
de juiste plaats, dat is mijn streefdoel in dit 
leven...



31

’t EYschriFT n°2/ cd- of demovoorstelling 

cdvoorstelling
Gjermund Larsen Trio (Ankomst) / paul russell 

gjermund (viool en compositie) is de 
33-jarige zoon van de noorse zanger geir 
egil larsen. andreas utnem bedient de 
klavieren en sondre Meisfjord bespeelt de 
reuzeviool in dit hoogst originele trio.
de cd is een verademing tussen de vele 
kunstmatige zoektochten naar vernieuw-
ing. de op traditionele leest geschoeide 
composities komen natuurlijk over terwijl 
de akkoordenschema’s zo fris klinken dat 
deze muziek echt deugd doet om te horen. 
geen noten te veel of akkoorden die ner-
gens vandaan komen en nergens naartoe 
gaan: altijd raak. een liefelijkheid en diepe 
rust zijn de rode draad over heel de lijn, 
terwijl technische perfectie prominent 
aanwezig is. 

er komen een aantal zeer virtuoze pas-
sages in voor die doen denken aan de 
moeilijkste Paganini-bravourestukken, 
met élan en toch met zo’n onverstoorbare  
trefzekerheid gespeeld dat het eigenlijk 
niet eens opvalt hoe ‘moeilijk’ ze wel zijn.

blijkbaar vertoeft Paul russell ver van zijn 
geboortestreek, oregon usa, te merken 
aan zijn speellijst hier ten lande. hij om-
schrijft zijn muziek als ‘originele songs en 
verhalen om de geesten te verheffen, het 
hart te treffen en de krachten die creativi-
teit opwekken en weten te inspireren in het 
leven en in de kunst te verkennen’. 
De cd ‘Back at the scene of our beautiful 
crime’ is alleszins de moeite van het beluis-
teren waard. een beetje onsamenhangend 
misschien: ballads, een instrumentaaltje, 
een country jodelsong, een liedje dat aan 
de ‘pianoman’ doet denken, een liedje met 
rare melodische wendingen, een manou-
che-achtig walske … van alles wat. 

of deze panachee een meerwaarde be-
tekent laat ik aan de wijze luisteraar over. 
Zijn warme stem, poëtische teksten en ori-
ginele vondsten maken veel goed. Paul en  
Tom Theuns komen op 10 april hun duo 
cd voorstellen en dat gaat zeker voor vuur-
werk zorgen!
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reylen & zeylen
huisinformatie

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

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

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

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

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

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

Lidkaart verplicht?
omdat we ook van 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?
2015: € 10 / € 5 / € 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 Wam
door frank pollet

jawel, geregeld misbruik ik muziek.
ik gebruik het dan als behang!
daarover heb ik me lang schuldig gevoeld. 
ik hoopte dan dat de artiest wiens mu-
ziek speelde, nooit te weten zou komen 
dat ik zijn werk degradeerde tot decor. 
ik trachtte mezelf te troosten met de ge-
dachte dat het fenomeen er een van vele 
tijden is. Maar daar koopt die componist / 
muzikant natuurlijk geen eieren voor. laat 
staan kippen. en een hok.

ook toen columbus de radio nog moest 
ontdekken, en muziek enkel gemaakt 
werd door live orkesten en orkestjes –pak-
weg de tijd van Mozart– gebeurde het dat 
de jeffen colruyt van die tijd hun feestjes 
wilden opvrolijken met muziek. dat kon: 
je stuurde een bode uit en de dag dat het 
feestje plaatsvond, zat er bijvoorbeeld 
een trendy kwartet vrolijke deuntjes af te 
draaien. vond je dat ze te luid speelden, 
dat hun tjingeltjangel je intellectuele con-
versaties stoorde, dan liet je hen plaatsne-
men op zware, geluiddempende, matten 
en klaar was jef.

wie mij een klein beetje kent, weet dat ik 
geregeld een kinderboek publiceer. die 
boekjes moeten natuurlijk eerst geschre-
ven worden. ik schat dat een tiental van 
mijn boeken opgedragen zijn aan kari 
bremnes, een noorse zangeres / com-
poniste die me ook op zeer zomerse da-
gen kippenvel kan bezorgen. alle boeken 
waarin ik deze noorse diva bedank, heb ik 
geschreven met uitsluitend haar muziek 
op de achtergrond. op een of andere ma-
nier wérkte dat. ik had het gevoel dat ik het 
makkelijkste schreef met een cd van la 
bremnes godganse dagen op repeat. oké, 
iedereen heeft recht op een afwijking, en 
zolang die geen mens schaadt, kan ze er-
mee door. Maar ik heb me al die jaren wel 
afgevraagd waarom ik steeds naar die mu-
ziek greep, terwijl ik ook een paar andere 
platen in de kast heb staan. stimuleerden 
die klanken tijdens het schrijven het juiste 
deel van mijn hersenen? (ik ga er voor het 
gemak van uit dat ik überhaupt ieveranst 
in mijn kop hersenen heb.)
wie nu grijnslacht, kan maar beter even 
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doorlezen. nu wordt het immers ernstig. 
en interessant! een rist geleerde mensen 
is allang in de ban van de invloed die mu-
ziek op de hersenactiviteit zou uitoefe-
nen. de die hards geloven dat zwangere 
vrouwen de juiste cd’s moeten spelen om 
de hersentjes van hun foetus lekker actief 
te maken. in dit verband duikt de naam 
van Mozart voortdurend op. ook jonge 
kinderen zou je moeten onderdompelen 
in een bad van klanken van dit muzikale 
genie. Mozartkinderen zouden zich na de 
geboorte sneller ontwikkelen en op jonge 
leeftijd zouden ze al vele zaken met hun 
mond exploreren. Met de mond, jawel. 
Het lijkt me een mooie openingszin: ‘Hou 
je van Mozart?’ Wanneer je toekomstige 
partner bevestigend antwoordt, lacht de 
toekomst je toe.
Maar er is méér: studenten zouden beter 
presteren na tien minuten Mozart; ook 
epilepsiepatiënten zouden er hun profijt 
mee doen; ratten presteerden beter bij 
doolhoftests wanneer ze daarbij geëscor-
teerd werden door Mozart.
Maar waarom Mozart? een slimme mens 
–die ongetwijfeld veel naar Mozart had 
geluisterd– kwam na een grondige studie 
tot de conclusie dat de muziek van deze 
componist veel frequenter aanzwelt dan 
die van andere componisten. vele her-
senfuncties zouden in golven van dertig 
seconden gebeuren. en laat dat nu net de 
gemiddelde aanzweltijd van Mozartmu-
ziek zijn.

voordat je je hele platencollectie, op Mo-
zart na, in de vuilnisbak kiepert, en heel-
der dagen louter wolfgang-amadeusmu-
ziek speelt, toch deze twee overwegingen. 
vooreerst zou het Mozart-effect van korte 
duur zijn. en ten tweede wordt er tegen-
woordig muziek gecomponeerd met de 
expliciete bedoeling om hersenen te acti-
veren. we zijn immers al 2015 en Mozart 
is al een tijdje dood. eureka? hm. ik heb 
opgezocht wat we door onze speakers 
moeten jagen om er slimmer door te wor-
den. en ik heb muziek van vier aanbevo-

len hersenactiviteitbevorderende bands 
gespeeld. eerlijk gezegd, ik word er niet 
vrolijk van. van aeroc raakte ik helegans 
gespannen: de muziek is zo repetitief als 
dertien Bolero’s van Ravel en mijn woo-
fers sprongen continu bijkans uit hun 
behuizing. dark Party zou volgens zij die 
het beweren te weten een tegenwoordige 
Mozartvervanger zijn. Maar veel meer dan 
wat borrelende beats stelt dat niet voor. 
vind ik. en ook shuttle358 pleegde een 
afschuwelijke aanslag op mijn subwoofer. 
Enkel Helios met het album ‘Eingya’ kon 
op enige sympathie van mijnentwege re-
kenen. Maar misschien bewijst dat enkel 
dat mijn hersenen er niet door gestimu-
leerd raakten.
en ik intussen maar schrijven. aan dit 
stukje. ik had beter een cd van kari brem-
nes opgezet.

’t laatste Woord / column
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verwacht
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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).

het jaarlijkse bal van uitnodigende folkafdeling van de samwd

stomme film en levende muziek door Birgitte en benjamin Macke 

blueszangeres van de bovenste plank

verrassende amerikaanse rootsgitarist en entertainer

vier ierse klassebakken: Gino Lupari, Alan Burke, David Munnelly,  Sean Regan

bretoense harpist

zweedse violiste en bretoense accordeonist

zweedse supergroep ism cc sint-niklaas

Keltische topfolk met vioolvirtuoos en gitaarkoning

baleynbal

film+ concert

concert

concert

concert

concert 

baleynbal

concert

concert

folkafdelingen

collectif muzicaciné

rory block

lon eldridge

the ramblin boys

Tristan Le Govic

jonsson - coudroy
triakel

r. wood & g. belsher

do > 30 apr > 21u00

za > 25 apr > 15u15

di > 5 mei > 20u00

za > 2 mei > 21U00

zo > 3 mei > 16U00

zo > 10 mei > 16u00

za > 16 mei > 21U00

zo > 17 mei > 16U00

zo > 19 apr > 16U00


