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’t eerste woord
’t EYschriFT n°7/ inleydend woord

Goed nieuws! In deze toch wat 
sombere tijden zijn we met onze 
ploeg fier je een programma te 
kunnen aanbieden om ‘U’ tegen te 
zeggen. 
Fantastische muzikanten uit de 
folktop passeren ons podium... 
Maar ook enkele minder bekende 
muzikanten kunnen hun ei kwijt 
bij ons...

en dat dankzij onze immer actieve vrij-
willigersploeg. waarschijnlijk vallen we 
in herhaling, maar ‘t is ongeloofelijk be-
langrijk om steeds opnieuw te beseffen: 
zonder onze vrijwilligers zou dit merk-
waardig podium niet bestaan.
de hulp van onze sponsors en subsidi-
eerende overheden is uiteraard ook es-
sentieel. en ja, van die laatse moeten we 
het dan weer wat minder hebben. ook 
wij moeten inleveren: 7,17 %. dit blijft 
niet zonder gevolgen. Maar we hebben 
al zoveel meegemaakt, het is de voorbije 
24 jaar nooit makkelijk geweest. we gaan 
ons enthousiasme niet laten kelderen.
want vrolijk wordt je wel van onze pro-
grammatie. de muziek die we je aanbie-
den komt deze keer uit gans europa. Mét 
een stevige portie angelsaksische, maar 
toch genoeg variatie en aanbod uit kleine 
en of minder bekende regio’s. het eiland 
Man bijvoorbeeld. uit chili en argentinië 
komen ook enkele artiesten over gevlo-
gen. italianen, Basken, schotten, ... kort-
om: diversiteit troef. 
organiseren is de grootste brok van ons 
werk, toch blijft het oude gebouw waar 
we in gehuisvest zijn z’n aandacht opei-
sen. de dakgoten zijn, na de vernietigen-
de hagelbui, vervangen. en deze winter 

gaan we dan toch onze vloer vernieuwen. 
Middels een strak plan zouden we op 16 
januari 2015 opnieuw open moeten zijn... 
veel werk dus, mocht je wat tijd over heb-
ben en goesting, veel handen maken het 
werk licht... vooral in het weekend en tij-
dens concerten. je weet ons wonen...
dat het loopt als een geoliede machine 
is misschien veel gezegd, maar toch sto-
men we een zwoele clubwinter in...
Folk & rock...

Dirk 
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zatErdag 1 novEmbEr >> Sjapoo-concert

Curly Strings
OM 21.00 UUR - LEDEN: gratis - NIET-LEDEN: 0,5 EURO / + den hoed 

Er borrelt wat in Estland. Opnieuw mo-
gen we jong talent uit Estland aan jullie  
voorstellen...

dit voorjaar trok surpluz naar estland  
voor het internationale hansa festival. 
naast een concert bij zonsondergang was 
er ook tijd voor jamsessies. daar is dan ook 
het plan ontstaan om opnieuw een estse 
groep naar vlaanderen uit te nodigen. vo-
rig jaar zagen jullie al de dames van Midrid 
aan het werk. dit jaar zijn de curly strings 
aan de beurt. 
 
de curly strings hebben, ondanks hun 
jeugdige leeftijd, al heel wat concertkilo-
meters op de teller, bijna alle estse podia 
mochten hen ontvangen. het was dan 
ook niet voor niets dat hun cd “üle ilma” de 
meest verkochte cd in estland was tijdens 

de voorbije winter. curly strings bezocht 
eerder al duitsland en Finland. dit najaar 
is vlaanderen aan de beurt. verwacht jul-
lie aan een schitterend staaltje nordgrass, 
met zowel scandinavische als bluegrass 
invloeden. het resultaat is een grenzen-
loos en uniek klankenpallet. Met mando-
line, viool, gitaar, contrabas en meerstem-
mige zangpartijen scheppen ze zowel een 
intieme als een krachtige sound.

je kan deze vier virtuozen zien op enkele 
folkpodia (de Fagot, leuven BeFolkt, dra-
nouter centrum, Muzikantenhuis...). alle 
concerten zijn toegankelijk mits vrije bij-
drage. en een cd kopen, dat wil je zeker 
doen om deze gedreven muzikanten te 
steunen...  
kom misschien toch maar naar hier voor 
hét slotfeestje van hun tour...
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zondag 2 novEmbEr >> concert

Hernán reinaudo trio 
OM 16.00 UUR - LEDEN: 8 euro - NIET-LEDEN: 10 EURO

De Argentijnse gitarist Hernán Reinau-
do is één van de beste gitaristen van de 
nieuwe generatie tangomuzikanten in 
Argentinië. De man componeert niet 
alleen tango, maar schrijft ook film-
muziek (animatiefilm ‘La Máquina Que 
Hace Estrellas’) en symfonische wer-
ken.   

reeds als kind nam hij de gitaar in de hand 
en volgde privéles. later studeerde hij 
compositie aan de universiteit van cordo-
ba en was hij zelfs een tijdje professor aan 
het conservatorium Felix T. garzón in san 
Fernando. reinaudo settelde zich in 2002 
in hoofdstad Buenos aires. daar kwam hij 
in contact met de nieuwe generatie tan-
gomuzikanten en -zangers. hij werd er 
ook een tijd lid van het tangocollectief 34 
Puñaladas, waarmee hij de clarín-award 

voor tango-revelatie won. hij heeft, onder 
eigen naam en met verschillende projec-
ten, al meer dan 25 albums uitgebracht. 
Met zijn uitbundige veelzijdigheid verrast 
hij met een geheel eigen mix van stijlen 
die hij vlekkeloos aan elkaar weet te rijgen: 
van folklore en jazz tot tango, flamenco en 
klassieke muziek! Een flamboyante mix 
die symbool staat voor de verscheiden-
heid die de kosmopolitische stad Buenos 
aires zo typeert en siert.

het hernán reinaudo trio bestaat, naast 
de man zelf, uit de argentijn lalo zanelli 
op piano en de Belgische ananta roosens 
op viool en trompet. we konden haar hier 
al bewonderen met la sieste du droma-
daire. ze tourde ook met Thé lau, ibrahim 
Ferrer en gotan Project.
http://www.hernanreinaudo.com
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vrijdag 7 novEmbEr >> concert

kalakan
OM 21.00 UUR - LEDEN: 12 euro - NIET-LEDEN: 14 EURO

Op slechts vier podia in Vlaanderen 
kan je dit unieke trio beluisteren. Hun 
reputatie gaat hen vooraf, ze mochten 
dan ook niet ontbreken in onze lijst van 
goeie folkacts... Explosief en echt niet te 
missen!

Thierry Biscary, jamixel Bereau en Xan 
errotabehere zijn trots op hun identiteit 
en zingen in hun eigen taal, het euskara , 
de Baskische taal. 
Maar wees gerust, we hebben hier niet 
te maken met enge regionalisten, dit trio 
bestaat uit creatieve wereldburgers. voor 
kalakan, (babbelen, chatten in het euska-
ra) is de taal het voornaamste instrument. 
Maar ook een hele reeks percussie-instru-
menten zijn belangrijk... Pandereta, to-
bera, ttun-ttun, atabal en de txalaparta. die 
laatste speelt een belangrijke rol in het in-

strumentarium van de Basken. het is een 
indrukwekkend traditioneel instrument 
waar kalakan zijn opwindende ritmische 
exotiek aan ontleent. vergelijk het maar 
met een reusachtige xylofoon...

de laatste jaren kiest de groep voor een te-
rugkeer naar de wortels van de Baskische 
muziek. Met percussie en stem, ritme en 
melodie gaan ze aan de slag. een muzikale 
reis naar het verleden en het heden. 
in 2012 speelde kalakan een prominente 
rol in de “Mdna”-wereldtournee van pop-
ster Madonna (die had hen horen zingen 
en spelen in een restaurtant in Basken-
land). ook werkt de groep regelmatig sa-
men met het beroemde pianoduo katia & 
Marielle Labèque! 
wie houdt van exotische kleuren en klan-
ken zal genieten van dit spektakel!
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zondag 9 novEmbEr >> concert

josienne Clarke & ben Walker
OM 16.00 UUR - LEDEN: 7 euro - NIET-LEDEN: 9 EURO

In 2013 verscheen de cd ‘Fire and For-
tune’ en daarmee zette dit Engels duo 
zich meteen op de kaart. Het zilveren 
schijfje én een lange reeks concerten 
maakten dat Josienne en Ben vorig jaar 
genomineerd werden voor de prestigi-
euze BBC Folk Awards.

josienne uit sussex en Ben uit evesham 
ontmoetten elkaar bij toeval na hun stu-
dies in londen in 2009. ze besloten sa-
men het artistieke pad van de engelse 
traditionele folk in te slaan. dat leidde snel 
tot erkenning uit vakkringen (isambard 
Folk award, FaTea award voor beste al-
bum en vrouwelijke vocaliste van het jaar, 
spiral earth award voor beste duo, radio 
2 BBc Folk award nominaties voor beste 
nieuwkomers en beste duo) en tot een 
grote schare bewonderaars. ze behaalden 
zelfs een eerste plaats in de amazon uk 
folk-lijst. ‘een kathedraal met glinsterend 

geluid’ schreef een in euforie verkerende 
recensent. 
Met gitaar en zang brengen josienne en 
Ben tijdloze verhalen over liefde en ver-
lies, verhalen met wortels in de engelse 
cultuurgeschiedenis. soms met een diepe 
buiging voor traditie, dan weer met de in-
novatiedrang die je van creatieve jonge 
mensen mag verwachten. inderdaad, heel 
wat eigen werk staat op het programma. 
na de diepe indruk die het album ‘Fire and 
Fortune’ maakte, wordt vol verwachting 
uitgekeken naar de opvolger, ‘nothing 
can Bring Back the hour’. deze cd, net 
verschenen, komt het duo namelijk voor-
stellen in onze muziekclub.
het duo ademt het beste van de Britse folk 
uit... 
josienne clarke: zang en fluit
Ben walker: akoestische gitaar en mando-
line
http://josienneclarke.co.uk



8

maandag 10 novEmbEr >> Sjapoo-concert

taCfE
OM 21.00 UUR - LEDEN: gratis - NIET-LEDEN: 0,5 EURO / + den hoed

Het ‘Ensamble Transatlátlantico de Folk 
Chileno’ is een zeer ambitieus project 
dat oorspronkelijk in Chili werd op-
gericht door orkestleider Ernesto Cal-
derón. 

ernesto kwam op het idee om een ensem-
ble op te richten na een eerste deelname 
aan ethno schotland in 2012. Terug in 
z’n thuisland besloot hij ethno chili op te 
richten. het eerste concert (najaar 2012) 
op het Festival de Música immigrante in 
valparaíso werd meteen een succes. ze 
kregen meer optredens en er ontstonden 
zelfs twee ensembles. 
Tijdens het zweedse festival umeafolk 
2013 vraagt men ernesto om enkele chi-
leense nummers te spelen. daar wordt de 
basis gelegd voor het TacFe. na dit con-
cert wordt al lachend gezegd dat ernesto 
nu wel een Transatlantic chilean Folk 
ensemble kan oprichten en zo geschied-

de… in het najaar van 2013 wordt hij uit-
genodigd om een uitwisselingsproject te 
verzorgen in schotland en de chileense 
ethno’s worden aangedikt met schotse 
deelnemers. het orkest groeit al snel uit 
tot een 25-tal vaste leden uit chili, België, 
noorwegen, spanje, kroatië, engeland, 
schotland,usa,… dat lijstje groeit nog aan 
wanneer er met plaatselijke gastmuzikan-
ten wordt gewerkt. 

het orkest brengt een verfrissende mix 
van nieuwe en traditionele melodieën. op 
sociaal vlak is het orkest een echte demo-
cratie, ongeacht zijn of haar afkomst, so-
ciale status, religie of politieke status krijgt 
ieder muzikant zijn of haar plek. Met het 
beste van alle culturen neemt men de luis-
teraar mee op (wereld)reis. na edinburg, 
londen, Praag, umea, göteborg en com-
postella kan je ze nu komen beluisteren op 
ons podium in Belsele…
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11 November en 100 jaar herdenking 
van ‘De Groote Oorlog’ laat ook ons 
niet onbewogen. Samen met de dienst 
Toerisme van de stad Sint-Niklaas (zie 
hiernaast) organiseren we een wande-
ling én een concert met Marc Hauman 
en Karin Van Steenlandt.

Marc hauman kennen we van hauman 
en de moeite. ook karin speelde mee in 
dat boeiend gezelschap. deze twee ras-
muzikanten hebben speciaal voor ons 
een programma voorbereid met oorlogs-
liederen. onder de titel “hier liggen alle 
helden…” bewerkt het duo liederen van en 
over ‘de grooten oorlog’.
Marc verklapte ons dat enkele liederen die 
we vroeger zongen en speelden in ‘t eyn-
de tijdens onze vredesavonden ook op het 
programma zullen staan. het wordt een 
ingetogen concert over de gruwelen van 
de oorlog.

dinSdag 11 novEmbEr >> concert

Hauman & van Steenlandt 
OM 16.30 UUR - LEDEN: 6 euro - NIET-LEDEN: 8 euro

WandEling 11/11/2014

Casus belli in belsele
met Ann pieters, vertrek aan ‘t ey om 14:00 uur

Wandeling door Belsele met als thema  
‘De Groote Oorlog’... 

ook het nu zo vredige en nijvere dorp 
Belsele raakte betrokken in de grote we-
reldbrand. op stap met ann Pieters wordt 
een tip van de sluier opgelicht. hoe over-
leefden de inwoners van Belsele de duitse 
bezetting tijdens wo i? ann Pieters, his-
torica en bibliothecaresse, schetst een 
verrassend beeld. Muzikaal intermezzo 
met folkduo de Beytels. Prijs: € 2 (vooraf 
inschrijven bij de dienst toerisme, opgelet 
voor de wandeling slechts 30 inschrijvin-
gen / 03 778 35 00). einde: 16:00 uur.
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vrijdag 14 novEmbEr >> vertelavond

verteylement
vanaf 20.00 UUR - LEDEN: gratis - NIET-LEDEN: 0,5 EURO / + den hoed

De formule van het Verteylement raakt 
langzaam maar zeker ingeburgerd. 
De samenwerking met Tom en Peter 
van theater Hutsepot brengt boeiende 
snuiters op ons podium, vertellers én 
muzikanten... O ja, de deur gaat open 
om 20.00 uur, dan begint het orkest te 
spelen... 

het basisrecept voor deze avond is zoals 
de vorige. de verteylementband speelt bij 
intro en outro. Maar deze keer heeft Peter 
verberckmoes opnieuw een merkwaardig 
orkestje samengesteld...
naast hemzelf (met zang en snaren) ver-
schijnen ook gerry de Mol (zang , snaren), 
staf dierckx (viool, mandoline, ...), dirk 
van der speeten ( jazzken, eenrijer, ...) en  
Paul verschelden (één-snarige bas). een 
grappige bezetting, voorwaar.
Maar het gaat om de vertellers, nietwaar?
Frank degruyter speelt sinds 1983, geeft 

workshops en regisseert zowel beroeps- 
als amateurvertellers. hij werkt in vlaan-
deren en nederland, hij doet dat trouwens 
ook in het Frans of engels. Frank stond 
mee aan de wieg van het internationaal 
vertelfestival in alden Biesen. hij maakte 
solo-theatervoorstellingen voor jonge-
ren en volwassenen. literatuur komt 
ruimschoots aan bod in zijn werk (sha-
kespeare, roald dahl, Paul van ostaijen). 
de teksten die Frank gebruikt, zijn nooit 
vrijblijvend en worden gekleurd met fijn-
zinnige humor die net zo goed doet glim- 
als grimlachen. Frank houdt van woorden 
en zinnen die ergens over gaan, niet van 
woorden die enkel dienen om leegte te 
vullen, van geklets en gezwets, van taal die 
enkel behang en verpakking is. hij maakt 
theater met een hart voor taal. 
Maar uiteraard doet huisverteller Tom van 
Mieghem zelf een aardig woordje in het 
zakje...
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zatErdag 15 novEmbEr >> Baleynbal

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

Voor dit Baleynbal zijn we gaan graven 
in de Westvlaamse klei. We vonden er 
een van de oergroepen van de Vlaamse 
folk. Doedelaar en hakkebordspeler Pie-
ter is hier tenslotte al voor de workshop  
hakkebord. Hij mag blijven...

het Blankenbergse kwartet ontstond in 
1984 uit de stages voor traditionele volks-
muziek. Pieter Blondelle (doedelzak en 
gitaar), Peter coopman (cister, trekzak en 
zang) en iep Fourier (draailier) vonden el-
kaar en brengen een vlaams traditioneel 
repertoire, vooral uit de 18de en 19de eeuw, 
maar ook eigen interpretaties en bewer-
kingen. ze spelen voornamelijk dansmu-
ziek waarbij bourdoninstrumenten en 
trekzak centraal staan. de groep heeft drie 
cd’s uitgebracht maar werkte ook mee aan 
verschillende cd-projecten. ondertussen  
is de groep uitgebreid met emma coop-
man op keltische harp, blokfluiten en zang.

WorkSHop >> 

Hakkeborddag
van 10 tot 17 uur in ‘t ey I.s.m. Muziekmozaïek

Pieter Blondelle en Jan Maes nemen het 
initiatief en nodigen samen met Mu-
ziekmozaïek Folk & Jazz en muziekclub 
‘t Ey iedereen met een hakkebord uit. Of 
kom een kijkje nemen?

- doelstelling: bevorderen van samenspel, 
repertoire uitbreiding, onder leiding van 
Pieter en jan
- deelnameprijs: 15 euro
- Mogelijkheid tot middagmaal: broodje + 
soep (5 euro)
- om 18.30 uur: spaghetti 
- en uiteraard de mogelijkheid om te blij-
ven voor het Baleynbal...
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zondag 16 novEmbEr >> concert

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

Geen folkprogrammatie zonder af en 
toe een streek oerkeltische fiedelmu-
ziek. Ook in ‘t Ey ontsnappen we er niet 
aan. 

The isle of Mann - road racing capital of 
the world - is een klein morzeltje land tus-
sen ierland en groot-Brittannië. het wordt 
geleid door de lord of Mann: één van de 
gedaantes van het Britse staatshoofd en 
op dit moment dus gek genoeg een vrouw. 
Maar verder is Mann een behoorlijk onaf-
hankelijk eilandje op ongeveer gelijke af-
stand van schotland, wales, engeland en 
ierland. dat moet haast een centrum van 
keltisch-angelsaksische eigenzinnigheid 
zijn. 

Barrule is de berg waarop de keltische 
zeegod Manannan Maclir, die z’n naam 
aan het eiland gaf, zijn vesting neerpootte. 
Meteen ook een mooie metafoor voor de 

oerdegelijk gefundeerde maar toch ver-
fijnde en onmiskenbaar Mannelijke (Manx 
in het engels) muziek die jamie smith 
(accordeon), adam rhodes (bouzouki) en 
Tomas callister (viool) vieren. hun muziek 
sleurt je mee door het eigenaardige Man-
xe landschap en de bijzondere mengeling 
van een unieke eilandcultuur met een ste-
vige keltische fond. Tussen de schotse en 
ierse reuzen was de keltisch-Manxe cul-
tuur lang een goed bewaard geheim. Bar-
rule blaast (balgt, fiedelt, strumt) er het stof 
af en zet the isle of Mann meteen stevig op 
de muzikale kaart. Met een grote groene 
pijl erbij: “Steraanbieding!”.

jamie smith zette vorig jaar met Mabon 
onze bescheiden cultuurtempel al eens op 
z’n kop. wie er toen bij was, weet wat zij/
hij kan verwachten. 
voor alle anderen is dit de kans om de 
schade in te halen.
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zondag 16 novEmbEr >> lezing

opendeurdag bouwers
OM 14.00 UUR - gratis - Bij bouwer verhoeven, kleemstraat 13, 9111 belsele

Muziekmozaïek zal op zondag 16 no-
vember 2014 voor de derde keer de 
tweejaarlijkse opendeurdag organise-
ren van ateliers van instrumentenbou-
wers. Geïnteresseerde instrumenten-
bouwers stellen hun atelier open. Als 
bezoeker kom je die dag terecht bij al-
lerlei unieke instrumentenbouwers. Bij 
ons doet buurman Peter (50 m van onze 
muziekclub) de deur open.

wij ‘vieren’  mee met een concert van 
Barrule (zie hiernaast), maar ook met een 
spreekbeurt over het leonardo guitar re-
search Project. dat is een project waar de 
mensen van het cMB Puurs mee bezig 
zijn geweest. zij hebben trouwens een 
open atelierdag de dag hiervoor: zaterdag 
15 november van 13u-17u,. een aanrader...

Bij ons kan je terecht bij instrumentbou-
wer Peter verhoeven, vrijwilliger van onze 
club en op wandelafstand van onze club 
bevindt zich zijn atelier...

kristof Meeuw komt vertellen over het 
onderzoek naar duurzame, niet-tropische 
houtsoorten in de gitaarbouw. dat is een 
van de belangrijkste doelstellingen van 
het europees leonardo guitar research 
Project van het centrum voor Muziekin-

strumentenbouw (cmb) uit Puurs en zijn 
onderwijspartner centrum voor volwas-
senenonderwijs rivierenland (cvo) uit 
willbroek. 
het project liep van september 2012 in 
samenwerking met een Finse ambachts-
school, een nederlandse en een Franse 
luthier en krijgt vanaf september 2014 een 
verlengstuk voor nog eens drie jaar, met 
ook een engelse lutherieschool en een 
ierse, italiaanse en (in spanje residerende) 
deense gitaarbouwer aan boord.
Met dit project wil het cMB goed klinkende 
(akoestische steelstring en klassieke) gi-
taren bouwen met niet-tropische en  
niet-gangbare houtsoorten. Bedoeling 
van het project is te evolueren naar een du-
urzamere en milieuvriendelijkere bouw-
praktijk. Tegelijk wil het cMB de eer- 
ste stappen zetten naar de oprichting van 
een (europees) netwerk van luthiers en 
opleidingen voor instrumentenbouw, om 
het gebruik van die niet-tropische hout-
soorten in de gitaarbouw te verspreiden 
en om ervaringen daarover uit te wisselen.
voor meer info: www.cmbpuurs.be of 
info@cmbpuurs.be
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vrijdag 21 novEmbEr >> concert

fraser & Haas

26 oktober 2012 hadden we de ongelo-
felijke eer om dit duo te ontvangen in 
onze muziekclub. Er is een nieuwe cd, 
de Schotten zijn dan toch niet onafhan-
kelijk, het UK is gered, de gasvoorraden 
veilig gesteld, dus tijd voor een streepje 
onvervalste en virtuose Schotse folk. 
  
Traditionele muziek kent geen grenzen. 
culturele identiteit is niet aangeboren, 
maar wordt gekweekt vanuit een gedeeld 
gevoel voor -in dit geval- muziek. Toen 
celliste natalie haas alisdair Fraser voor 
het eerst ontmoette, was hij al een stevige 
knoest in de schotse fiddletraditie. zij was 
een californisch meiske van 11. Begees-
terd door alisdairs muziek begon ze met 
haar cello de keltische muziek te verken-
nen. de celliste is ondertussen bijna ge-
naturaliseerd tot fiddler, maar haar cello 
bleek méér dan zomaar een grote fiddle; 
natalie tovert behoorlijk spannende melo-

dische maar ook ritmische lijnen uit haar 
instrument. 
enfin: ze maakte van haar hobby haar be-
roep, studeerde aan de prestigieuze ame-
rikaanse juilliard school en tourt onder-
tussen al zo’n vijftien jaar met alisdair en 
andere groten uit de keltische muziek.

hun vorige concert in ‘t ey staat hoog in 
het lijstje “memorabele ‘t ey-avonden”: 
alisdair bleek niet alleen een verbluffend 
fiddler, maar ook een echte volksmenner. 
spelen voor een zittend publiek was hij 
niet zo gewend. die stilstaande fase is dan 
ook gewoonlijk snel voorbij, eens hij zijn 
duivels ontbindt. als u natuurlijk nog kan 
dansen met een mond die alsmaar open 
valt. 
Platgetreden paden van de keltische mu-
ziek? Fraser en haas dartelen, mijmeren, 
ratelen en rollebollen gewoon los door het 
wilde bos. Pad? welk pad?

OM 21.00 UUR - LEDEN: 12 euro - NIET-LEDEN: 14 EURO
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zondag 23 novEmbEr >> toonmoment folkafdeling

rEmEmbErEd 

De folkafdeling van Sint-Niklaas is dy-
namisch en springlevend. Zo ook die 
van Lebbeke. De leerlingen van de twee 
muziekscholen werken samen om een 
voorstelling te creëren over de eerste 
wereldoorlog. Onder de titel ‘Remembe-
red’ (neuriet iemand daar het nummer 
van Coope, Boyes en Simpson?) werken 
muzikanten en leerlingen woord samen 
om een beklijvende voorstelling neer 
poten... 
  
zaterdag 22 november kan je naar lebbeke 
(cc de Biekorf), zondag gaat het gebeuren 
door in de klavers in Belsele. ‘remembe-

red’ gaat over oorlog, vóór vrede... het pro-
gramma is muzikaal zeer gevarieerd. het 
wordt u gebracht door de leerlingen van 
de afdelingen Folk gaMwd lebbeke en 
Folk & woord sint-niklaas.
in lebbeke verloopt de kaartenverkoop 
langs de leraars en leerlingen, maar ook 
langs de academie, tel: 052 41 11 21 of  mu-
ziekacademie@lebbeke.be.
in sint-niklaas verloopt de kaartenver-
koop het vlotst langs leraars en leerlin-
gen. Met ingang van 5 november kan het 
ook via mail naar herman@colesterolo.be 
(kaarten in voorverkoop worden op 23 no-
vember afgerekend aan de kassa van de 
klavers in Belsele).

OM 16.00 UUR - LEDEN - NIET-LEDEN: 5 EURO VVK - 7 euro adk - De klavers, belsele

zangWorkSHop >> 

‘voce!’
zaterdag 13 december 2014

van 10 uur tot 17 uur (pauze 13-14)

Gabriella Schiavone en Teresa Valla-
rella van het vocale dameskwartet Fa-
raualla (Puglia - Italia) leiden één dag 
workshops rond ‘Stem’ en ’Zingen’. 
Deze workshop wordt georganiseerd 
door Herman Cole.

de cursus gaat door in onze muziekclub, 
maar voor meer info moet je bij herman 
cole zijn.
hoe inschrijven?
stuur een mail naar voce2014@colesterolo.
be en stort dan meteen het inschrijvings-
geld op rekeningnummer Be43 0000 1343 
4601 met vermelding voce en je naam.
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zondag 30 novEmbEr >> concert

banditaliana

Het neusje van de Italiaanse zalm. Zo 
mag je dit kwartet wel omschrijven. 
Riccardo Tesi behoort tot de Europese 
diatonische accordeontop. Z’n collega’s 
zijn ook al niet de minste...
  
in zijn Toscaanse woonplaats Pistoia (iets 
ten noorden van Firenze) richt riccardo 
Tesi in 1992 de groep Banditaliana op. 
Banditaliana brengt sindsdien “folk fu-
sion”. het kwartet vertrekt vanuit de To-
scaanse traditie maar met invloeden uit 
verschillende andere regio’s zoals lom-
bardije, Baskenland, Madagaskar, Frank-
rijk, engeland...
op een smaakvolle manier weet het kwar-
tet daarbovenop hedendaagse muziekstij-
len te integreren zodat het geheel fris en 
modern klinkt. je hoort invloeden uit jazz, 
de italiaanse liscio (populaire dansmuziek) 
en de zangtradities uit italië. nu is Tesi ook 
weer niet de eerste de beste. hij werkte sa-

men met artiesten als elena ledda, justin 
vali, gianluigi Trovesi, jean-Marie car-
lotti, Marc Perrone en Patrick vaillant. Met 
deze laatste schitterende mandolinespeler 
konden we hen ongeveer twintig jaar 
geleden al bewonderen in ‘t eynde. Maar 
ook met zanger-gitarist geri passeerde ri-
cardo het ‘t ey-podium. 
in 2006 pakte Banditaliana op Brosella 
Folk & jazz nog het publiek in. op dat fes-
tival zagen we enkele jaren later trouwens 
ook samuraï, een sextet van diatoniekers 
mét Tesi schitteren. 
opnieuw een uniek concert, een beetje 
ongewoon dat we je dit kunnen aan-
bieden. Tesi wist al dat het hier goed spe-
len is en was snel overtuigd...

riccardo Tesi: accordeon
Maurizio geri: gitaar, zang
claudio carboni: sax
gigi Biolcati: percussie

OM 16.00 UUR - LEDEN: 10 euro - NIET-LEDEN: 13 EURO
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vrijdag 5 dECEmbEr >> concert

duo marin

Dag Dirk,
Een paar jaren terug, meer bepaald in 
april 2011 hadden jullie Duo Marin in ‘t 
Ey. Ik herinner me nog het fijne concert 
op jullie koertje, in het lommer van die 
eenzame boom daar. Welnu Duo Marin 
plant opnieuw een tournee eind no-
vember-begin december 2014. Zouden 
jullie met ‘t Ey zin hebben om dit uit-
zonderlijke duo, dat intussen een nieu-
we CD uit hebben, deze keer in de win-
ter te boeken? (Patrick De Loecker)  

ja. een duo (en een koppel) waar beide 
partners de tweede viool spelen. “Moet ik 
daarvoor uit mijne zetel komen?” Think 
again. Mikael Marin is altviolist bij väsen 
(alweer zo’n fantastisch ‘t ey-concert), 
speelde onder leonard Bernstein en 
schrijft en arrangeert muziek voor grote 
namen als Mikael samuelsson, nord-
man en het kronos Quartet. wat zou zo’n 

boomlange altviolist ook níet over muzi-
kale muurtjes heen kijken. 
Mia Marin wervelt -met de wortels nog 
vol värmlandse grond en een voorkeur 
voor zwaardere bieren- van de ene mu-
zikale uitdaging naar de andere. als so-
list, in groep, luister- of dansmuziek: haar 
zelfverzekerd enthousiasme werkt even 
aanstekelijk voor leerlingen, medemuzi-
kanten en publiek. Mia speelt behalve met 
Mikael ook bij Matthias Perez trio (enkele 
jaren geleden ook in ‘t ey) en ni:d.
door het vele samenspelen en de eeuwi-
ge zoektocht naar muzikaal boeiende en 
technisch uitdagende tweede stemmen, 
kweekten Mia en Mikael een heel bijzon-
der gevoel voor muziek. alle goede muzi-
kanten luisteren naar elkaar als ze samen 
spelen, maar bij Mia en Mikael voel je de 
lucht haast knetteren. Twee muzikanten 
met een verbluffende techniek, zweeds 
vuurwerk...

OM 21.00 UUR - LEDEN: 12 euro - NIET-LEDEN: 14 EURO
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zondag 7 dECEmbEr >> concert

Chris Wood     

We maken het je niet makkelijk... De 
créme de la créme van de Angelsak-
sische en Scandinavische folkscene 
verschijnt op ons podium... Om niet te 
moeten kiezen: altijd komen?  

want met chris wood halen we één van 
de meest invloedrijke engelse muzikan-
ten in huis. op jonge leeftijd begon hij 
te zingen in een kerkkoor en maakte hij 
zich meester van de traditionele engelse 
liederen. gaandeweg leert hij zichzelf vi-
ool en gitaar spelen en componeert eigen 
liederen. op zijn programma staan vooral 
engelse dansmuziek, maar ook muziek uit 
Frankrijk en Quebec. vanaf begin jaren ’90 
tourde hij intensief rond met accordeonist 
andy cutting en brachten ze als duo vijf 
cd’s uit (voorwaar nog in ’t eynde gezien). 
voor hun beiden was dit het begin van 
hun muzikale carrière en drukten ze al-
lebei ontegensprekelijk een grote stempel 

op de engelse traditionele folkscene. chris 
werkte verder nog samen met ronkende 
namen zoals Martin carthy, roger wilson, 
karen Tweed en ian carr en heeft ook als 
solo-artiest vijf cd’s op zijn teller staan. 

chris wood kan een traditioneel lied mo-
dern laten klinken en evenwel zijn eigen 
geschreven materiaal brengen alsof het 
eeuwen geleden werd gemaakt. zijn tek-
sten klinken poëtisch, zijn muziek lyrisch 
en tijdloos. heel terecht wordt zijn werk 
omschreven als de ‘onofficiële’ geschiede-
nis van het engelse volk.  in 2006 won hij 
onder andere de BBc radio 2 Folk awards 
voor ‘Best original song’ voor het lied 
“one in a Million, ‘Best album’ voor The 
lark descending, ‘Best Traditional Track’ 
en ‘Folk singer of the year’. 
een meneer om ‘u’ tegen te zeggen, zo 
denken wij... en daarenboven op het ‘t ey-
podium? Kwaliteit!!!

OM 16.00 UUR - LEDEN: 12 euro - NIET-LEDEN: 14 EURO
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vrijdag 12 dECEmbEr >> concert

maz o’Connor

Het Angelsaksische gebied blijft bij uit-
stek de plaats waar goeie muziek met 
wortels, wortel ‘schiet’. We ontdekten 
weer een parel die we je moeten laten 
horen. In Froots magazine werd haar 
eerste album als ‘an enchanting debut 
album’ omschreven.  

wie een jonge artieste, zeg maar singer-
songwriter, beïnvloed door dylan, joni 
Mitchell, nick drake of neil young aan het 
werk wil zien, is deze avond op de eerste 
rij van onze zaal te zien. reeds op haar 
dertiende zong Maz en aangemoedigd 
door haar broer nam ze deel aan een ta-
lentenjacht die ooit ook nog gewonnen 
werd door kate rusby. nadat ze in 2012 
de universiteit verliet nam ze haar eerste 
cd op (‘upon a stranger shore’). het jaar 
daarop werd ze genomineerd voor de 
horizon award in the BBc radio 2 Folk 
awards 2013. dat had ook te maken met 

het feit dat ze haar tweede cd ‘This willo-
wed light’ uitbracht. die werd geprodu-
ced door jim Moray (een eminentie op het 
Britse eiland) die over z’n samenwerking 
met Maz heel lovend was. ‘i think it’s the 
best thing i’ve ever worked on’ zei jim. nu 
ja, misschien was hij uit op een etentje, in 
ieder geval namen wij haar tournee in ne-
derland als gelegenheid om haar ook aan 
jullie te presenteren. 
en met wat verbeelding kan je inderdaad 
haar stem vergelijken met de grote joni. 
ze begeleidt zichzelf uiteraard op gitaar en 
soms ook shruti box, piano of harmonium 
(eens kijken of we Bart’s harmonium van 
de zolder halen...). Teksten, zowel nieuw 
als oud zijn belangrijk in haar muziek. een 
feministische benadering van het adam-
eva verhaal, een lied over suffragette emi-
ly wilding davison of een traditionele kin-
derballade als ‘ The grey selkie ‘.
http://www.mazoconnor.com

OM 21.00 UUR - LEDEN: 7 euro - NIET-LEDEN: 9 EURO
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zatErdag 20 dECEmbEr >> Baleynbal

Cardin +     

Het laatste baleynbal van het jaar staat 
in het teken van ‘jonge wolven’. Voor de 
jonge muzikanten van Cardin en Back 
to the Woods zijn de afgelopen twee ja-
ren productief geweest. Ze hebben hun 
eerste stappen gewaagd op folkbal-
podia, waaronder het vrij podium van 
Gooikoorts 2013 en 2014. Onze coördi-
nator zag ze daar aan het werk en zag 
dat het goed was.   

laat ons even cardin onder de loep ne-
men... jeroen laureyssens en guus her-
remans zijn twee (relatief) jonge snaken 
die nog niet zo lang in het folklandschap 
vertoeven. allebei de heren zijn verzot 
van diatonisch accordeon en bespelen 

reeds enkele jaren het instrument. op een 
mooie zomerdag in het gezegende jaar 
2013 lopen ze elkaar tegen het lijf op de 
kleine maar fijne folkstage van kalmthout. 
Te midden van dit heideachtige landschap 
en na enkele nachtenlange jamsessies 
ontstaat er een mooie vriendschap tussen 
jeroen en guus. dat betekent ook meteen 
de geboorte van hun duo cardin. al heel 
gauw groeit hun repertorium aan tot een 
volwaardig programma gevuld met eigen 
composities die fris en dansbaar klinken. 
het publiek gaat dan ook vlot aan het dan-
sen op hun balprogramma, waarin ze hier 
en daar een uitschieter naar Bretagne of 
scandinavië wagen. natuurlijk bestaan 
er geen jonge getalenteerde snaken die 

OM 21.00 UUR - LEDEN: 7 euro - NIET-LEDEN: 9 EURO
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zatErdag 20 dECEmbEr >> Baleynbal

back to the Woods

aan het begin van hun muzikale carrière 
staan zonder ook voorbeelden te hebben 
om naar op te kijken. voor jeroen en guus 
zijn dat aurélien claranbaux, stéphane 
Milleret, norbert Pignol, naragonia, hot 
griselda,… ofte het kruim van de folk uit de 
lage landen en Frankrijk. ze volgen auré-
lien claranbaux ook in zijn keuze voor het 
type muziekinstrument en kozen allebei 
voor een nieuw accordeon gemaakt door 
de zuid-Franse serafini. als alles goed gaat 
zullen ze op het Baleynbal hun instru-
menten voor de eerste keer op het podium 
bespelen.

Back to the woods is dan weer een fami-
lieaangelegenheid waarbij de zussen en 
broers van ransbeek elkaar ook muzikaal 
hebben gevonden. Marieke, Tinneke en 
wannes van ransbeek zijn alledrie ge-
schoold op de muziekschool van gooik 
en zijn perfect op elkaar ingespeeld. na 
jarenlang samen spelen besluiten ze een 
groepje op te richten dat zijn vuurdoop 
kreeg op de boekenbeurs, het open po-
dium van gooikoorts 2013 en hun eerste 
grote bal in herk. een naam vinden voor 
het trio bleek ook niet van een leien dakje 
te lopen maar na enkele brainstormsessies 
kwamen ze uit op Back to the woods, met 
hun muziek keren ze namelijk terug naar 
hun muzikale roots en uiteraard zijn hun 
instrumenten uit hout vervaardigd.
los van het samenspelen timmeren de 
zussen en broers ook aan hun individuele 
muzikale carrière. Marieke (19 jaar) stu-
deert doedelzak en barokmusette aan het 
lemmensinstituut te leuven. ze is door 
de muziekmicrobe gebeten en schrijft 
soms zelf muziek, die ze uitvoert op haar 

doedelzak. Tinneke (17 jaar) volgt al 8 jaar 
les diatonisch accordeon bij wilfrid Moo-
nen in gooik. heel passioneel haalt ze 
deuntjes uit haar instrument en laat ze de 
luisteraars en dansers meegenieten. wan-
nes (15 jaar) is een gedreven draailierspe-
ler. hij speelt graag folkdeuntjes, maar ook 
andere muziek. hij is niet vies van een star 
wars deuntje.  wannes volgt al zes jaar les 
bij lief verbeeck en leerde op folkstages al 
heel wat van gilles chabenat en gregory 
jolivet. 
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flitsrubriek

’t EYschriFT n°7/ verslag van wat geweest is

En opnieuw moeten we nog even te-
rugkeren vóór de zomer... Het was in-
derdaad een zéér druk voorjaar en ook 
tijdens de rustige zomermaanden zaten 
we eigenlijk niet stil. Even een kort ver-
slag. 

eind juni sloten we ons voorjaar met on-
der andere een verteylement. opnieuw 
had Tom van Theater hutsepot voor een 
gastverteller gezorgd. sahand sahebdi-
vani is een nederlander met iraanse roots. 
hij bleek een meer dan begenadigd vertel-
ler. Tom zelf bracht een verhaal rond een 
plakaatlied dat duchtig mishandeld werd 
door de - nu reeds - memorabele verteyle-
mentband... de verschrikkelijke moord 
van Tielen, een in volksmuziekkringen 
overbekend lied, werd voorzien van een 
verhaal doorspekt met wellust en geweld. 
voor en na de vertellingen speelde de ver-
teylement-band onder leiding van Peter 
verberckmoes luchtige melodiekes. 

het daaropvolgende weekend organiseer-
den we ons sluitingsweekend. weer heel 
wat opportuniteiten, dus druk en veel... 
in eerste instantie was er het project ‘ver-
zameldingen’ van erfgoedcel waasland. 
onze deur werd opengezet zodat bezoe-
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’t EYschriFT n°7/ verslag van wat geweest is

kers onze instrumentencollectie konden 
bezichtigen. op de koer kon het publiek 
gans het weekend volksspelen uitprobe-
ren (zaterdag en zondag 21 en 22 juni).
zaterdagavond was er traditioneel ons Ba-
leynbal. uit italië kwam raffaële antoniot-
ti. hij speelde een straffe set en wist het 
uiterste uit z’n instrument te halen. effi-
cient voor de dansers, aangenaam voor de 
luisteraar. na een korte pauze was het de 
beurt aan ether noir. een Belgisch kwartet 
met inderdaad vlaamse en waalse muzi-
kanten. nog niet erg overtuigend, maar 
de vier geroutineerde muzikanten hebben 
zeker potentieel.
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zondag organiseerde de werkgroep cul-
tuur van Belsele en de dorpsraad een 
merkwaardig concert in onze muziekclub. 
niemand minder dan will Ferdy trad op in 
onze muziekclub. de tickets waren al we-
ken op voorhand uitverkocht. Merkwaar-
dig was ook dat dit ‘s mans laatste concert 
was. 
na deze warme namiddag ging onze deur 
dicht voor de zomerstop. om heel even 
terug open te gaan voor de in Memoriam 
jam van dirk de Bleser. een wederkerend 
gebeuren en een integer moment voor fa-
milie en vrienden.

vanaf dan ging de voordeur onherroepe-
lijk dicht. natuurlijk bleef de achterdeur 
open. want nu was het moment aange-
broken om de hagelschade te herstellen. 
geen concerten, geen drukke voorberei-
dingskalender. de laatste twee schouwen 
werden afgebroken, gunnar en luk star-
ten met elektriciteitswerken (zodat onze 
lichtinstallatie accurater werkt).
ons cultuurhuis blijft ook open voor de 
zoekende artiest... wör kwam repeteren. 
gezelschap ernest en célestine kwam z’n 
stuk in elkaar steken, theater hutsepot 
kwam fotoshooten...

’t EYschriFT n°7/ verslag van wat geweest is
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’t EYschriFT n°7/ verslag van wat geweest is

zelfs met een gesloten voordeur was het 
aangenaam druk. uiteraard gingen we 
ook de boer op...  
we werkten mee aan sint-niklaas danst, 
de academische zitting van het feest van 
de vlaamse gemeenschap, gooikoorts, 
het luisterplein op de gentste feesten...
ook de planten werden verpot... 

we gingen open met een ‘vooropening’. 
nathalie Foubert nodigde naar aanleiding 
van haar tentoonstelling vrienden en fa-
milie uit op een vernissage. zij werd ver-
rast door een optreden van de verteyle-
ment-band-duo... de deur ging dan echt 
open op vrijdag 19 september met een 

drink voor de vrijwilligers en een jam. za-
terdag hadden voor het openingsbaleyn-
bal twee groepen op het programma. het 
folkkwartet Balsem en het duo Pilartz/gie-
len. het duo had de eer om het bal in gang 
te trekken en het moet gezegd, ze deden 
dat met verve. viool en accordeon bliezen 
ons ‘omver’. krachtig, juist, aangenaam 
om te dansen. de oude luc en de jonge 
simon weten elkaar perfect aan te vullen. 
Balsem klonk wat meer ‘belegen’. rustiger 
maar voller met doedelzak en draailier. 
een balorkest waar je nog zal van horen 
(wat wil je, met twee eyx-vreywilligers). 
het volgende weekend hadden we een 
sjapoo-concert waar we (zeer) kort over 
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zijn én het Trio Mio. daarover nog even, 
want het concert van de daaropvolgende 
zondag (eleonor in de kerk van Belsele) is 
voor de volgende flits... 
leen:
na heel lang zoeken naar een gepaste da-
tum is het ons gelukt, Trio Mio speelde 
vanavond in ’t Ey (!) Deze Deens-Zweedse 
topgroep staat onder leiding van kristine 
heebol. haar spel heeft ons helemaal in de 
ban deze zondag namiddag, ze is duide-
lijk hoorbaar traditioneel geschoold maar 
heeft haar eigen stijl ontwikkeld die zoda-
nig elegant en soepel is dat je niet anders 

kan dan er instant fan van zijn. de combi-
natie met twee andere muzikanten werkt 
verbazingwekkend goed; folklegende 
jens ulvsand (gitaar, bouzouki en man-
dola) is wat de allround muzikant, thuis 
van alle markten en heeft naast kristine 
ook enkele composities voor zijn rekening 
genomen. samen met de pianist-flugelist 
Peter rosendal, verantwoordelijk voor de 
jazzy invloeden, is het trio een unieke mix 
van scandinavische, wereld- en jazzmu-
ziek. heel professioneel gebracht, fantas-
tisch gespeeld en meteen ook een prach-
tige opening voor ons nieuwe seizoen.
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partnErS van ‘T ey >> voorstelling

 de fagot
folkcafe in ingelmunster, bakermat van labadoux

Ingelmunster. Labadoux. De Fagot... 
Het interview werd een monoloog van 
een niet te stoppen stichter en bezieler. 
Aan het woord: Jean-Pierre Deven.

Feitelijk bestaat heel mijn leven uit orga-
niseren en actief participeren. Bij de eerste 
culturele activiteiten behoorde ik tot en-
kele kunstminnende jongelingen die ooit 
pantomime speelden tijdens de roese-
laarse jeugdmarkt. op latere leeftijd waren 
de eerste persoonlijke activiteiten, optre-
dens in café ‘de spiegel’ dat ik uitbaatte te 
izegem. Met vaste regelmaat waren er op-
tredens te zien in het café en organiseerde 
ik activiteiten in zalen. Muzikanten kwa-
men er spelen uit binnen -en buitenland. 
Folk, blues, pop, kleinkunst. voor de zalen 
kwamen er grotere projecten aan bod zo-
als de vertellingen van dario Fo gebracht 
door jan decleir, javaans schimmenspel 
met de multiculturele groep Belgical. eind 
1985 hield ik dit café voor bekeken en 
startte ik in 1987 café/kunstkroeg ‘de Fa-
got’. hier kwam ik tot volle ontplooiing. 
het eerste concert was klassiek met vier 
fagottisten. daarna volgden er honderden 
zo niet duizenden concerten met  grote 
voorliefde voor de folk zowel in het café 
met zijn jaarwerking als tijdens ‘het la-
badoux Festival’ (Mijn virtuele kind dat ik 
oprichtte in 1988 en mee stopte tijdens de 
overgang 2010/2011.)
de betekenis van het woord folk zie ik 
graag omschreven als roots muziek, mu-
ziek met wortels, met een onuitputtelijke 
bron aan fantastische muzikanten. Blues, 
gospel, reggae, jazz, kleinkunst, zelfs 
klassiek aanvaard ik als Folk, dan maar 
met grote F. na de grote Belgische festi-
vals dranouter, rock Torhout–werchter, 

sfinks, ging ik ook jarenlang naar festivals 
in engeland (cambridge, sidmouth..), de-
nemarken (Tönder)…. zelfs argentinië.
daar waar mijn basis vooral bij keltische 
folk lag, groeide mijn interesse naar alle 
rootsmuziek. Tijdens de laatste jaren 
speelden er in café ‘de Fagot’ groepen uit 
België, griekenland, Turkije, roemenië, 
usa, Mongolië, australië, ethiopië, ca-
nada, spanje, zweden, argentinië, vene-
zuela en daar waar er een grote basis aan 
contacten ligt bij het keltische, vanzelf-
sprekend ook muzikanten uit engeland, 
ierland, Frankrijk, schotland. Met zo’n 
grote kennissenkring overkomt me vaker 
het gevoel dat ik niet alleen een Belg ben 
maar ook een wereldburger.

er zijn zo onmetelijk veel anekdotes te 
vertellen die ik eens in een boek zou moe-
ten bundelen; de meestal aangename, 
vertederende, verrassende en de gelukkig 
niet al te vaak voorkomende mindere er-
varingen met muzikanten. Maar als bezige 
bij ontbreekt me op dit ogenblik de tijd om 
dit te kunnen doen.
omdat de concertruimte en het publieke 
deel van het café dezelfde locatie is, gaan 
de concerten meestal door op een maan-
dag. vaste schotse waarden in het vak 
‘The Tannahill weavers’ spelen op maan-
dag 17 november in het café. verder vol-
gen er nog ‘walrus’, ‘roísín Ban’, ‘carmina’, 
‘jimmy Moliere quartet’, ‘Ben Prestage’….
www.cafe-fagot.be
u kan me ook bereiken op info@cafe-fa-
got.be of op facebook café Fagot en onder 
mijn eigen naam jean-Pierre deven.
stationsstraat 48, ingelmunster
T +32 (0)51 31 00 74
F +32 (0)51 49 99 49
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Eygalerij

’t EYschriFT n° 7/ tentoonstelling november - december

Hij is geen onbekende in onze club, ze-
ker niet in z’n voorloper ‘t Eynde. Hij 
woont in Gent, is interieurarchitect en 
gepassioneerd door fotografie. Maar, 
inderdaad, sommigen onder jullie za-
gen hem hier enkele jaren geleden ook 
als fluitist van B-Boa...

Maarten is geboren in 1967, in Brugge. 
vandaag leeft en woont hij in de creatieve 
hoofdstad van vlaanderen, gent.
hij is inderdaad gediplomeerd interieur-
architect (haisl, 1993) en volgde fotogra-
fie aan de sint-lucas academie. 
Maarten is een artistieke duizendpoot. in 
z’n fotografisch werk is hij enorm veel-
zijdig. hij werkt dikwijls met reeksen die 
soms wel verband houden met elkaar of 

elkaar aanvullen. Maarten start altijd van-
uit een idee om het beeld te ‘pakken’. hij 
is gefascineerd door de invloed van tijd 
op de fotografische creatie, maar speelt 
bijvoorbeeld ook met de afwezigheid van 
het onderwerp in het decor. het creëren 
van spanning is typerend. de compositie 
van het beeld, met intentioneel geplaatste 
of onverschillig gelaten elementen bin-
nen het kader, getuigt van de realiteit. het 
wegnemen van de ruimte door het subject 
te plaatsen in een onpersoonlijk en on-
bepalende omgeving stelt die getuigenis 
dan weer in vraag. Thema’s die Maarten 
behandelt en boeien zijn er genoeg: leven 
en dood, relikwieën, jong en oud, trans-
formatie en metaforen. 
Toch vroegen we hem voor deze tentoon-
stelling om zijn muziekgerelateerd werk te 
tonen. het is een boeiende reeks van con-
certopnames met publiek én artiest in de 
kijker...
evert vermeirsch schrijft:
“interieurarchitect, gepassioneerd door 
muziek, natuur en fotografie, die zich 
in een rotvaart ontwikkelt tot een waar 
kunstenaar. Muziek: componist en mu-
zikant, natuur: observatievermogen, leert 
omgaan met rust en geduld, oog voor het 
juiste moment, denkt in beelden, in de-
tail in de setting die hij verwezenlijkt. hij 
slaagt erin zijn kennis en zijn passies sa-
men te brengen in wonderbaarlijke com-
posities. Met de diversiteit van zijn werk, 
waarin beweging en ritmiek zich repete-
ren, weeft hij een -niet vooraf bepaald- 
uniform palmares. zijn bescheidenheid, 
gecombineerd met zijn sterke beeldvor-
ming maken hem een te volgen kunste-
naar.” 

maarten marcheau  / foto’s
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De laatste FTF-TLS van het gezegende 
jaar 2014... De hommels staan klaar én 
gestemd... We spelen met...

jacques devuyst. jacques komt enkele 
traditionele melodieën aanleren. van lokale 
hommelspelers... vrijdag 19 dec vanaf 20 uur.

’t EYschriFT n° 7/ huisorkest én jam

FTF - TLS
open jam en melodiekes leren spelen
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’t EYschriFT n°7/ vreywilligers

pascal
  

In deze rubriek laten we een vrijwil-
liger aan het woord. Een gemoedelijke 
babbel over wat onze vreywilliger boeit 
en doet... In deze editie een vrijwilliger 
achter de schermen. De man die onze 
filmpjes op Youtube verzorgt en als 
klusjesman zorgt voor de optimalise-
ring van onze club.

> Wie is Pascal?
getormenteerde en ietwat gefrustreerde 
ziel... zoon van een west-vlaamse vader 
en een limburgse moeder...
> Oesje?
zoveel kunnen en niets mogen kunnen. 
Psychisch lukt het wel, maar na een on-
geluk in het leger met een pantservoertuig 
is het met mijn lichaam niet meer goed 
gekomen.
> Toch ben je niet bij de pakken blijven zit-
ten...
op een bepaald moment kwam ik in con-
tact met willem de vos, die ook vroeger in 
‘t eynde kwam. we konden het heel goed 
met elkaar vinden, ook op muzikaal vlak.
hij was ook bezig met esoterie en andere 
denkpatronen, waardoor ik mij ben gaan 
interesseren in stenen. hun verhaal, de 
energie die stenen hebben... als je weet 
dat wij zelf uit 70 procent water bestaan 
dan kan je wel aannemen dat de trillings-
frequentie iets doet met ons. ik ben een 
kleine winkel begonnen maar spijtig ge-
noeg was dat niet leefbaar. 
> Muziek?
in mijn jeugd heb ik zowat alle muziek-
genres doorlopen, zo heb ik ook wel wat 
jaren in de, vooral keltische, folk rondge-
struind. Met willem speelden wij  blues, 
jazz, bluegrass, ragtime, Franse chanson, 
pure folk dus, lol. 

> Motoren?
ja, dat is een van mijn passies. het is een 
plek om te mediteren terwijl je toch ge-
concentreerd met de weg bezig bent. van 
mijn vader heb ik geleerd om er ook zelf 
aan te knutselen. 
> Andere passies?
een tijd lang ben ik informaticus geweest. 
opleidingen gevolgd, zelfs een hoger di-
ploma gehaald. heel boeiend, maar er 
volgde een grote frustratie toen ik netwer-
beheerder werd... het is onbegrijpelijk wat 
een geknoei netwerkbeheerders moeten 
oplossen. 
> De toekomst?
enerzijds zie ik die zeer somber, anderzijds 
hoop ik dat meer mensen wakker worden 
en in opstand komen tegen een overregu-
larisende en beperkende overheid. 
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’t EYschriFT n°7/ cd bespreking

demovoorstelling
snaarmaarwaar / arnetrio

Met deze nieuwe cd, B.l.o.c.k., begeven 
onze drie bekende snarenspelers zich toch 
wel een beetje op glad ijs. jeroen, Maarten 
en ward hebben hun sporen reeds ruim-
schoots verdiend en met deze derde cd 
gaan ze nóg een stapje verder. de kwaliteit 
van opname, de warme en afgeronde volle 
sound, de spitsvondige arrangementen en 
perfecte afwerking brengt hun muziek tot 
een niveau waarin het gewaagd wordt om 
nog te kunnen wedijveren met vele an-
dere internationaal bekende hoogstaande 
muzikale standjes. en toch hoor ik in hun 
benadering, in elke sfeerwisseling, een 
originaliteit die ik nergens kan terugvin-
den, ook niet bij de groten dezer aarde. dit 
is waarlijk onze eigen vlaamse muziek die 
zowel vernieuwend als traditioneel klinkt. 
de opnames getuigen niet alleen van een 
goede beheersing van het instrument, 
maar ook van een creatieve invalshoek 
waarbij kleur en klank primeren op virtu-
ositeit. Mooie modulaties en tempowisse-
lingen. Goed gedaan mannen!

arne van dongen is een bassist die veel 
meer in zijn mars heeft dan alleen maar 
baslijntjes spelen. na een gedegen conser-
vatoriumopleiding bevindt hij zich nu op 
het pad van de geïmproviseerde muziek. 
Florejan verschueren, jan verschoren en 
Bert cools staan hem bij in het creëren 
van deze prachtige schijf, gevuld met ar-
ne’s ideeën en muzikale omzwervingen. 
‘Treasures from the trash’, zijn inderdaad 
één voor één pareltjes, prachtige en medi-
tatieve soundscapes die getuigen van een 
mooie interactieve en zoekende samen-
werking tussen de muzikanten. 

het is vooral eerlijke muziek: geen nabe-
werkingen of rare kronkels, enkel de in-
strumenten die tot leven gebracht worden: 
akoestische piano, elektrische gitaar en 
contrabas. de muziek was oorspronkelijk 
bedoeld als geluidsopname voor een film. 
Maar zelfs zonder beelden zet het trio een 
knap staaltje vakmanschap neer. zalige 
muziek om tot rust te komen..



35

folkforum >> 

meet & greet
vanaf 17 uur in de centrale in gent

op woensdag 3 december 2014

Als eindwerk organiseert onze stagiaire 
Cynthia een ontmoeting voor het Folk-
veld.

de bedoeling is om alle mensen die op 
een (semi)-professionele manier met folk 
bezig te zijn samen te brengen...
Meer info: 03 772 11 93

terugbetaling >> 

vastgoedcertificaat
en een warme dank...

Toen we van ‘t Eynde naar ‘t Ey verhuis-
den schreven we een renteloze lening 
uit. En iets later nog een tweede, het be-
ruchte Mobielpodiumcertificaat.

Met het eerste werden de eerste verbou-
wingswerken gefinancierd, het tweede 
spreekt voor zichzelf. daarmee werd het 

amC-dag >> zaterdag 8 nov 

folkbad
voor de muziekacademie van Lokeren

Sinds enkele jaren zijn we niet meer al-
leen actief als het donker is... Ook tij-
dens de dag borrelt het hier soms van 
drukke activiteiten... 

de muziekacademie van lokeren wou 
haar leerlingen laten kennismaken met 
‘folk’. eén adres natuurlijk. de leerlingen 
leren inderdaad hommel spelen, dansen, 
zingen en maken kennis met volksinstru-
menten... Tussen 10 en 18 uur...

vloErWErkEn >> 

gesloten
van zondag 21 december 2014 tot en met

donderdag 15 januari 2015

De kogel is door de kerk, we hebben 
onze moed samengeraapt... We gaan 
nog deze winter onze vloerbekleding 
vernieuwen.

de huidige vloer dateert nog van toen de 
school hier was. de bekleding heeft het 
lang uitgehouden, maar was dus dringend 
aan vervanging toe. we hebben via Marc 
een firma gevonden die ons wil begelei-
den en die de afwerking wil doen. we zit-
ten uiteraard met een strak werkschema 
want gans onze inboedel moet verhuizen. 
ook het afschrapen van de oude vloer zal 
veel werk vergen. en toegegeven, idealiter 
zouden we eigenlijk een nieuwe chape 
moeten leggen ook, maar dat zou véél 
te duur zijn. hier even het werkschema, 
mochten er mensen zijn die willen hel-
pen...
22 tot 31 december 2014: geluid, licht, ho-
reca, attributen, enz verhuizen 
Tussen 2 en 6 januari: vloer afschuren 
woensdag 7 januari: start werken 
dinsdag 13 januari: einde werken 
woensdag 14 tot 16 januari: installeren 
vrijdag 16 januari: heropening 
Met alvast een dankwoord aan Mark, onze 
verantwoordelijke voor het gebouw.

materiaal voor het podium gekocht. dat 
werd dan door rik vakkundig in elkaar 
gelast. Maar goed, we willen onze fianci-
ele situatie gezond maken en zijn daarom 
overgegaan tot terugbetaling van deze 
certificaten. als je dit leest en je hebt nog 
een document liggen, laat het ons gauw  
weten. en tot slot nog een dankwoord aan 
de vele mensen die ons na het ‘t eynde-
verhaal opnieuw op weg hielpen...
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’t EYschriFT n°7/ reylen en zeylen

reylen & zeylen
huisinformatie

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

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

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

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

Leden en concerten? Reserveren?
leden hebben doorgaans 2 euro korting 
tijdens concerten. de foyer is tijdens con-
certen enkel toegankelijk voor concertbe-
zoekers. na het concert is iedereen weer 
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’t EYschriFT n°7/ reylen en zeylen

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

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

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

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

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

Hoeveel kost het?
nog tot eind 2014: € 6 / € 3 / € 2

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

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

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

Meehelpen?
we hebben een fantastische gemotiveerde 
ploeg en omdat onze passie voor muziek 
grenzeloos is... zoeken we geëngageerde 
vrijwilligers die mee willen helpen om dit 
professioneel podium mee vorm te geven. 
contacteer het secretariaat, spring eens 
binnen of vraag info aan een vrijwilliger...
of bel 03/772 11 93 of tey@skynet.be
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’t laatste Woord / column

radio twijfels 1/2

door frank pollet

Met goede vrienden moet je opletten. 
zonder na te denken beantwoord je hun 
ja- / neevragen affirmatief en zit je wel 
eens tot over je oren in de shit.
neem nu mijn vriend Bert Bevers. de man 
heeft een kale kop en een walrussnor, hij 
draagt geregeld een strikje en schrijft ge-
dichten. en bovendien is hij altijd vrien-
delijk. Maar als Bert me de volgende keer 
een vraag stelt, zal ik tweemaal nadenken 
voor ik ja zeg.

Dag Frank,
Met het oog op een nieuwe reeks voor de 
Mededelingen van het Centrum voor Do-
cumentatie & Reëvaluatie de vraag wat u 
als favoriete kunst, lectuur, films en mu-
ziek mee zou nemen naar een willekeu-
rig onbewoond eiland. Daar is voldoende 
stroom voor het naar believen op uw pc 
afspelen van de gekozen albums en films, 
maar aan e-books en internet doen ze gin-
der niet. Om de keuze niet al te hartver-
scheurend te maken (Klassiek of Modern? 
Zwart-wit of Kleur? Mono of Stereo?) mag 
u in elke discipline twee titels noemen. 
Graag ook een foto (van een gekoesterd 
item, of van uzelf, of van uzelf mét wat er 
mee mag) erbij.
Met een vriendelijke groet,
Bert Bevers

in mijn antwoord, dat ik 16 minuten later 
mailde, stond het zinnetje ik denk na over 
je vragen, wat Bert gemakshalve interpre-
teerde als ja.
en terecht, want vier dagen later mailde ik 
hem: overigens spookt jouw vraag over 
dat onbewoonde eiland door mijn hoofd. 
de twee platen met hedendaagse muziek 

zouden kunnen worden: ‘gaucho’ van 
steely dan en ‘losrivelse’ van kari Brem-
nes. aangezien ik geen films meeneem 
naar zo’n eiland mogen er toch nog twee 
klassieke platen bij, denk ik, en dat wor-
den wellicht ‘symfonie nr.3’ van henryck 
gorecki en ‘suites for solo cello’ van Bach, 
gespeeld door janos starker. en kunst 
mag ik ook meenemen. om mij thuis te 
voelen op dat onbewoonde eiland zou ik 
twee werken die in ons huis hangen, mee-
sleuren. daar zal ik dan een foto van ne-
men. als ik er morgen nog steeds zo over 
denk, zal dit het zowat zijn, denk ik…

natuurlijk is niets zo onstabiel als een 
twijfelende mens. voor de twee plastische 
werken stond mijn keuze algauw vast (zie 
de webstek Mededelingen van het cen-
trum voor documentatie & reëvaluatie). 
Maar muziek... sinds ik een deezer-abon-
nee ben en de hele muziekgeschiede-
nis aan mijn voeten ligt, haal ik wel eens 
oude koeien uit grachten en klinkt hier nu 
eens atom heart mother van Pink Floyd 
door de sonosspeakers, dan weer jus 
d’orange van lieven of guds spelemän 
van garmarna. geen van de drie platen 
kon concurreren met mijn oorspronkelij-
ke onbewoondeilandkeus, maar ze deden 
me wel weer andere platen beluisteren. 
dark side of the Moon, bijvoorbeeld, en 
wish you were here, twee klassiekers van 
de uitvinders van de progressieve rock en 
symfonische muziek. Maar zouden dat de 
platen zijn die mijn eenzame leven op het 
onbewoonde eiland konden opvrolijken?? 
na een tijdje begon Berts eenvoudige 
vraag mijn denken en doen te beheersen. 
Bij elk deuntje dat ik hoorde, stelde ik mij 
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een schraal en vooral onbewoond eiland 
voor. om aan deze kwelling een einde te 
maken, besloot ik gewoon de knoop door 
te hakken én bij mijn keuze te blijven. dat 
laatste kon eenvoudigweg door Bert te 
melden dat hij mijn bijdrage mocht publi-
ceren.
Bij de ‘moderne muziek’ had ik løsrivelse 
van kari Bremnes vooropgesteld, een plaat 
die me in de muziek van deze noorse diva 
had ingewijd, een plaat vol al dan niet 
ingehouden emotie, vol referenties aan 
schilderijen van edvard Munch; een plaat 
met louter ijzersterke composities in zeer 
uiteenlopende genres; een plaat die me 
ook de weg wees naar de intrigerende we-
reld van ketil Bjornstad; een plaat die met 
een bijkans griezelige audiofiele perfectie 
was opgenomen. hors catégorie op alle 
vlakken. en net toen ik achter deze keuze 
een punt, ja zelfs een uitroepteken, wilde 
plaatsen, zette ik svarta Bjørn van dezelfde 

zangeres op, en sloeg de twijfel weer toe. 
op svarta Bjørn van kari Bremnes verhaalt 
de zangeres op indringende wijze de his-
torie van anna rebecka hofstad (1878–
1901) alias zwarte Beer, die als kantinekok 
aan het werk was tijdens de aanleg van de 
iron ore line tussen kiruna and narvik in 
1899-1901. over de rijzige, donkere, mooie 
en intelligente anna circuleerden diverse 
verhalen en er werd zelfs een film over 
haar gemaakt. de tijdsgeest in combinatie 
met het feit dat ze een van de enige vrou-
wen in een mannenbastion was, lagen 
wellicht aan de basis van haar faam. 
 
alle superlatieven die ik eerder over løsri-
velse had bedacht, zijn ook op svarta Bjørn 
toepasbaar. vind ik. alleen zijn de compo-
sities ditmaal bijna alle van de hand van 
kari Bremnes. in het booklet bij løsrivelse 
duikt bij de song ‘sangen om halstørklet 
som va gjenglemt’ de naam cornelius 
vreeswijk op. het mag vreemd lijken dat 
de naam van deze componist en zanger 
van niet eens zo bekende liedjes als ‘de 
nozem en de non’ en ‘Misschien wordt het 
morgen beter’ op de plaat van kari Brem-
nes voorkomt. Maar toen cornelius 13 
was, emigreerde zijn vader naar zweden, 
en vreeswijk werd in heel scandinavië bij-
zonder populair als zanger. vandaar. een 
weetje waarmee je je vrienden vrolijk kunt 
verbazen.
Mijn tweede keuze in de categorie ‘mo-
derne muziek’ lag nog moeilijker. oor-
spronkelijk had ik heel spontaan gaucho 
van steely dan genoteerd, maar hoe vaker 
ik deze zevende studioplaat van het duo 
beluisterde, hoe meer ik begon te twijfe-
len. uiteraard. ik ben na zoveel jaren nog 
steeds diep onder de indruk van de avon-
tuurlijke, jazzrockcomposities met soms 
heel onvoorspelbare akkoordenwisselin-
gen die de heren walter Becker en donald 
Fagen uit hun mouw schudden. 

Kijk alvast uit naar het eerste ‘t Eyschrift 
van 2015 waarin het vervolg van deze tekst 
van Frank verschijnt...

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

tom van mieghem nodigt uit...

reeds 24 jaar ‘t ey... reden voor een goed feestje

in samenwerking met djangofollies

De jaarlijkse afspraak met onze klassiekers en met een nieuw programma

Lokale onbekende maar super sympathieke songwriter...

een nieuw project van jonathan de neck, nieuwe akoestische muziek...

vloer wordt vervangen...

al dansend 2015 in...

het nieuwe jaar inzetten in stijl...

vertelavond + verteylementband

concert

concert

concert

sjapoo-concert

concert

werken

baleynbal

concert

verteylement

verjaardagszondag

hot club d’europe

kuijken 

picus v.

IF-trio

gesloten wegens...

baleynbal
nieuwjaarsheyppening

vr > 23 jan > 21u00

zo > 18 jan > 16u00

za > 24 jan > 21U00

zo > 25 jan > 16U00

vr > 30 jan > 21u00

zo > 01 feb > 16U00

z0 > 21 dec tot 15 jan

za > 17 jan > 21U00

vr > 16 jan > 21U00


